
http://www.ghaemiyeh.com






نانز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یسانش  هنوگ 

: هدنسیون

یبیط دیهان 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نانز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یسانش  7هنوگ 

باتک 7تاصخشم 

راتفگ 7شیپ 

تایلک لوا : 13لصف 

13هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  ياه  13هنومن 

يوبن رصع  یلهاج و  رصع  هاگن  رد  18نز 

نارتخد اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  مود : 22لصف 

22هراشا

نارتخد هب  نداد  23هیده 

نانز نارتخد و  هب  رسمه  باختنا  قح  29نداد 

نارتخد 32ثرا 

هدید بیسآ  نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  موس : 35لصف 

35هراشا

ریسا نانز  هب  35مارتحا 

تسرپرس دوخ  نانز  زا  41ینابیتشپ 

هتفرگ قالط  نانز  تالکشم  هب  46هجوت 

راکاطخ نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  مراهچ : 50لصف 

50هراشا

رگنایصع نانز  قح  رد  یهلا  دودح  58يارجا 

راکاطخ نانز  اب  راتفر  ياه  تمکح  64اهرایعم و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  نانز  میرکت  مجنپ : 67لصف 

67هراشا
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نانز زا  67یسانشردق 

نانز ناما »  » 75شریذپ

يردام يرسمه و  لیصا  ياه  شقن  81میرکت 

لغاش نانز  86میرکت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگن  زا  هداوناخ  رد  نانز  هاگیاج  مشش : 92لصف 

92هراشا

یگداوناخ طباور  میکحت  تیوقت و  رد  نانز  93شقن 

نانز رازآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  95ینیگمشخ 

نانز یناور  ياهزاین  هب  یهجوت  یب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  97ینارگن 

نارسمه اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يزرورهم  98تلادع و 

همان 101باتک 

زکرم 108هرابرد 
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نانز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یسانش  هنوگ 

باتک تاصخشم 

 - 1342 دیهان ، یبیط ، هسانشرس : 

شهوژپ زکرم  رد  هدـش  هیهت  یبیط [ ؛ دـیهان  نانز / اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یـسانش  هنوگ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
[. امیس ادص و  یمالسا  ياه 

.1386 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هط : باتک  هط ، یگنهرف  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  95 يرهاظ :  تاصخشم 

.23 هلاو ؛ هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تسورف : 

0-92-7019-964 لایر :  10000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  95 ؛ [ - 91] .ص همانباتک : تشاددای : 

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

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

BP24/46/ط93گ9 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

1264309 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگ شیپ 
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راتفگ شیپ 

نآ ساـسا  رب  ینیدریغ  ینید و  زا  معا  يو  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهراتفر  هک  تسا  يداـقتعا  يرکف و  ماـظن  کـی  ياراد  یناـسنا  ره 
، دراد یماو  نانآ  ياهراتفر  قیقد  یـسررب  هب  ار  ام  دارفا ، يرکف  ماـظن  یـسررب  هک  هنوگ  ناـمه  .دوش  یم  فیرعت  دریگ و  یم  لـکش 

يا هطبار  اـهراتفر  اـهرواب و  ناـیم  ور ، نـیازا  .دوـش  یم  ناـنآ  يداـقتعا  يرکف و  ماـظن  تخانـش  بجوـم  زین  ناـشیاهراتفر  یـسررب 
ناوت یم  ینشور  هب  لماک  ياهوگلا  هتـسجرب و  ياه  ناسنا  راتفر  رد  ار  یگنهامه  طابترا و  نیا  دراد و  دوجو  هیوس  ود  گنتاگنت و 

.دید

هدیا اهرواب ، نایم  یگنهامه  ور ، نیازا  .تسا  یهلا  روآ  مایپ  نیرخآ  رـشب و  يامنهار  نیرت  لماک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هبور یماهبا  ای  ضقانت  اب  هراب  نیا  رد  هکنآ  نودب  نیاربانب ، .تسا  دوهشم  هریس  یخیرات و  نوتم  رد  ینـشور  هب  ناشیا  ياهراتفر  اه و 
یتح هدش و  هتشاگن  يوبن  هریس  هرابرد  يرایسب  راثآ  اه و  باتک  .مینک  یسررب  لیلحت و  ار  ترـضح  نآ  راتفر  میناوت  یم  میوش ، ور 

تسا هدیسرن  پاچ  هب  عماج  يرثا  نونکات  یلو  تسا ، هدش  رـشتنم  يراثآ  دنا ، هتـشاد  طابترا  ترـضح  اب  یعون  هب  هک  ینانز  هرابرد 
یـسررب لیلحت و  يروآدرگ ، ددـصرد  هک  رـضاح  رثا  میراودـیما  .دزادرپب  نانز  اب  ربمایپ  راـتفر  نییبت  هب  یـصاصتخا ، تروص  هب  هک 

ار ألخ  نیا  دناوتب  تسا ، نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  ياه  هویش 
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.دهد هئارا  یتیبرت  نازاس  همانرب  هب  يدربراک  بسانم و  ییوگلا  دنک و  رپ 

یسررب هناگادج  ار  هنوگ »  » ره تخادرپ و  میهاوخ  نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یـسانش  هنوگ  هب  راتـشون ، نیا  رد 
گنر مک  يایاوز  هب  تادنتـسم ، دهاوش و  رب  نوزفا  ربمایپ  تایح  نامز  مالـسا و  ردص  تایاور  ثیداحا و  کمک  هب  درک و  میهاوخ 

يامنهار نیا  يالاو  هاگیاج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندوب  هنـسح » هوسا   » .تخادرپ میهاوخ  زین  اه  شرازگ  يا  هیـشاح  و 
نانآ زا  يریگوگلا  يرشب و  نایامنهار  تخانش  ترورض  نینچمه  تسا و  تلاسر  هدننک  لماک  توبن و  هلسلس  شخب  نایاپ  هک  رشب 
کی زا  یگدنز  فلتخم  لحارم  رد  وگلا  هب  رشب  زاین  تقیقح ، رد  .دنک  یم  صخـشم  ار  شهوژپ  نیا  ترورـض  نوگانوگ ، داعبا  رد 
مرکا ربماـیپ  يراـتفر  یـسانش  هنوگ  ثحبم  هب  نتخادرپ  رگید ، يوس  زا  متاـخ  لوسر  هژیو  هب  رـشب  ناـیامنهار  يدوجو  هفـسلف  وس و 

نآ نییبت  يراتفر و  بسانم  يوگلا  تخانش  نانز و  اب  ربمایپ  راتفر  یگنوگچ  زا  یهاگآ  .دزاس  یم  يرورـض  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دور یم  رامش  هب  شهوژپ  نیا  فادها  زا  مدرم ، يارب 

هرابرد يراثآ  نینچمه  .تسا  هدـش  هراشا  نانز  اب  ربماـیپ  راـتفر  یگنوگچ  هب  میقتـسمریغ  ماـع و  تروص  هب  هریـس ، ياـه  باـتک  رد 
زا یخرب  .تخانـش  يدودـح  ات  ار  نانز  اب  ربمایپ  يراتفر  هویـش  ناوت  یم  راثآ  نیا  کمک  اب  هک  تسا  دوجوم  هباحـص  نانز  یگدـنز 

: زادنترابع راثآ  نیا 

لوسرلا لوح  تایباحص  . 1

يوار راصنا و  رجاهم ، ناـنز  لاـح  حرـش  هب  نآ  رد  تسا و  یعاـفرلا  مالـسلادبع  حالـصا  نیهاـش و  روبـصلادبع  هتـشون  باـتک ، نیا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يراتفر  ياه  هویش  یخرب  باتک ، نیا  بلاطم  زا  ناوت  یم  هچرگ  .تسا  هدش  هتخادرپ  ثیدح 

4  : ص

نانز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یسانش  www.Ghaemiyeh.comهنوگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


فدـه .تسا  هدـش  نایب  ترـضح  نآ  نانخـس  رتشیب ، هدـشن و  هتخادرپ  ربمایپ  يراتفر  ياـه  هویـش  هب  صاـخ  روط  هب  یلو  تخاـنش ،
(1) .تسا ترضح  نآ  نامز  نانز  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  يوار  نانز  یفرعم  باتک ، نیا  ناگدنسیون 

(2) هأرملا یبنلا و  . 2

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  هک  هدش  هتخادرپ  ینانز  لاح  حرش  هب  رثا  نیا  رد  یلو  .تسا  یسنیم  هّیماس  باتک ، نیا  هدنـسیون 
اب ربمایپ  يراتفر  ياه  هنومن  یخرب  هب  بسانت  هب  راتشون ، نیا  رد  هدنـسیون  .دنتـشاد  طابترا  ترـضح  نآ  اب  دندرک و  یم  یگدنز  هلآ 

.تسا فوطعم  ربمایپ  هب  کیدزن  نانز  هب  يو  هجوت  رتشیب  یلو  هدرک ، هراشا  نانز 

(3) ءاسنلا مالعا  . 3

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  نانز  لاح  حرش  هب  باتک  نیا  .تسا  نانز  فراعملا  هریاد  یعون  هب  هلاحک  اضر  رمع  رثا  نیا 
رتمک تسا و  هدرک  هراشا  رظن  دروم  نانز  تیصخش  هرابرد  یلک  دراوم  هب  رتشیب  هتخادرپ و  ریخا  ياهرـصع  نانز  یتح  نآ و  زا  سپ 

.تفای نآ  رد  ار  نانز  اب  ربمایپ  راتفر  هویش  ناوت  یم 

ءاسنلا مالعا  مجارت  . 4

5  : ص

.تسا یبرع  نابز  هب  هدیسر و  پاچ  هب  هرهاق  رد  ماصتعالاراد  رشن  زکرم  هلیسو  هب  دلج  ود  رد  باتک  نیا  - 1
.تسا هدیسر  پاچ  هب  هرهاق  رد  تسا و  یبرع  نابز  هب  باتک  نیا  - 2

.تسا هدرک  پاچ  توریب  رد  هلاسرلا  هسسؤم  ار  باتک  نیا  - 3
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.تسا هتخادرپ  نانز  لاح  حرش  هب  ماع  روط  هب  ءاسنلا  مالعا  باتک  دننام  هدش و  هتشون  لوبعد  ناوضر  ملق  هب  رثا  نیا 

يوبنلا دهعلا  یف  هأرملا  . 5

هدروآ ار  ینانز  لاح  حرش  هتخادرپ و  نانز  ربمایپ و  هطبار  یـسررب  هب  نآ  رد  هک  تسا  رکرک  نیدلا  همـصع  رتکد  هتـشون  باتک  نیا 
عوضوم هب  يدودـح  ات  باتک  نیا  مجنپ  شخب  .دـندوب  طابترا  رد  ناشیا  اب  یعون  هب  ربمایپ  تلحر  ماگنه  ات  دـلوت  نامز  زا  هک  تسا 
هتخادرپ ترضح  نآ  هب  ناشتامدخ  ربمایپ و  اب  اهنآ  طابترا  نانز و  هب  رتشیب  زین  باتک  نیا  لاح ، نیا  اب  .تسا  کیدزن  ام  ثحب  دروم 

.تسا هدرکن  یمیقتسم  هراشا  تسام ، رظن  دروم  هک  نانز  اب  ناشیا  يراتفر  هویش  هب  و 
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  ياه  هنومن 

يوبن رصع  یلهاج و  رصع  هاگن  رد  نز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  ياه  هنومن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  ياه  هنومن 

مرکا ربمایپ  يراتفر  ياه  هویـش  زا  یخرب  هب  يراتفر ، بسانم  ياهوگلا  نییبت  نییعت و  یباـیرایعم و  روظنم  هب  ثحب ، هب  دورو  زا  شیپ 
: مینک یم  هراشا  درم ، نز و  زا  معا  مدرم ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ِیف َهارْکِإ  ال   » ساسا رب  هکلب  درکن ، هدافتسا  رابجا  روز و  زا  هاگ  چیه  مالسا ، هب  مدرم  توعد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 1
.تسج هرهب  یقالخا  یفطاع و  ياه  شور  زا  اه  ناسنا  بذج  يارب   (1)« ِنیِّدلا

يریگ و ناسآ  يانبم  رب  درکن و  لیمحت  ناناملسم  هزات  رب  ار  یتقشم  یتخس و  هنوگ  چیه  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  . 2
رتشیب ار  ناناملـسم  هزات  نآ ، زا  هدافتـسا  اب  هک  دوب  ربمایپ  یمالک  ياه  لومرف  هلمج  زا  ّبَج »  » لـصا .درک  یم  راـتفر  ناـنآ  اـب  ارادـم 

یم هتفرگ  هدیدان  ندش ، ناملسم  زا  سپ  دوب ، هداد  ماجنا  مالـسا  شریذپ  زا  شیپ  درف  هچنآ  ره  لصا ، نیا  ساسا  رب  .درک  یم  بذج 
َّنِا : » دش
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.256 هرقب : کن : - 1
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ياضق هب  يزاین  دـش و  یم  هتـشادرب  اهنآ  شود  زا  دـنا ، هداد  ماـجنا  ترجه  زا  شیپ  دارفا  هچنآ  نینچمه   (1)« .ُهَْلبَق ام  ُّبُجَی  َمالسِْالا 
(2) «. اهَْلبَق ام  ُّبَُجت  ُهَرْجِْهلَأ  : » دنتشادن تادابع 

، اه گنج  رد  یتح  .تساوخ  یمن  ار  نارگید  دب  هاگ  چیه  دوب و  نارگید  هاوخریخ  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  . 3
: دومرف شنایهاپس  هب  ربیخ  دربن  رد  لاثم ، يارب  .درک  یم  شرافس  نانمشد  اب  تسرد  راتفر  هب  ار  ناناملسم 

، دیدش دربن  نادیم  دراو  یتقو  سپ  .دیآ  یم  ناشرـس  رب  هچ  دـنناد  یمن  نانآ  .دیـشاب  هتـشادن  ار  نمـشد  اب  ییورایور  يوزرآ  زگره 
، یـشک یم  ام  تسد  هب  ار  نانآ  وت  .تسوت  تسد  هب  نانآ  ام و  ریدـقت  یتسه و  نانمـشد )  ) اهنآ ام و  راگدرورپ  وت  اـهلاراب ! دـییوگب :

رگا دینیشنب و  نیمز  يور  رب  سپس  .دسرب  نایاپ  هب  یبوخ  هب  زورما  راک  میهاوخ  یم  وت  زا  سپ  .میشکب  ار  اهنآ  میرادن  وزرآ  ام  یلو 
(3) .دیگنجب دیزیخرب و  دندرک ، زاغآ  ار  گنج  اهنآ 

گنج ییوج و  گنج  هیحور  ناشیا  هک  میبای  یمرد  نانمشد  اب  دروخرب  هویش  گنج و  ندرکن  زاغآ  هرابرد  ربمایپ  ياه  شرافـس  زا 
هب روبجم  شنییآ  دوخ و  زا  عافد  لطاب و  ياج  هب  قح  ندرک  نیزگ  ياج  مدرم و  تیاده  يارب  تشادن و  یبلط 

8  : ص

ص 126. ج 1 ، ات ، یب  هیمالسالا ، بتکلاراد  اج ، یب  ینیسح ، نیدلا  لالج  همجرت : نساحملا ، یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  - 1
، رکفلاراد توریب ، ییاسنلا ، ننس  ییاسنلا ، بیعش  نب  دمحا  ص 199 ؛ ج 4 ، ات ، یب  رداص ، راد  توریب ، دنسملا ، لبنح ، نب  دمحا  - 2

ص 123. ج 9 ، ق ، 1347ه . 
ص 187. ج 5 ، ق ، 1414ه .  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دوجوملادبع ، لداع  خیش  قیقحت : يدهلا ، لبس  یماش ، یحلاص  - 3
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يزوت هنیک  زا  دـنب و  ياپ  رایـسب  گنج  قالخا  هب  دـندرک و  یمن  هلمح  یموق  هب  هنابـش  زگره  شنارای  ادـخربمایپ و  .دـش  یم  گنج 
.دندوب رازیب 

دوب و هارمه  تقفـش  يزوس و  لد  اب  هراومه  زین  مالـسا  نافلاخم  یتح  باـتک و  لـها  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  راـتفر  . 4
.درک یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  هفطاع ، زا  راشرس  يراتفر  راتفگ و  اب  نانآ ، تیاده  يارب  رمتسم  ياعد  رب  نوزفا 

.درک یم  شرافـس  نادب  زین  ار  نارگید  تشاذگ و  یم  مدرم  اب  ارادـم  یمرن و  رب  ار  راتفر  لصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 5
.نکم يریگ  تخس  ریگب و  ناسآ  مدرم ] رب  : »] دومرف مالسا  هب  نمی  لها  توعد  يارب  اعنص  هب  لبج  نب  ذاعم  نداتـسرف  ماگنه  ناشیا 

(1) «. ندرک ارادم  داب  وت  رب  .نادرگم  دیمون  هد و  تراشب 

.تسادخ ربمایپ  يزرو  تلادع  یشیدنا و  تحلصم  هدنهد  ناشن  اه ، گنج  رد  میانغ  میسقت  یگنوگچ  نینچمه 

 _ هکم ناگرزب  يارب  ار  ربیخ  میانغ  زا  یـشخبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دندوب ، هدـش  یلاس  کشخ  راتفرگ  هکم  مدرم  یتقو 
، دنتفریذپن ورمع  نب  لیهس  هیما و  نب  ناوفص  هتبلا  .دننک  میسقت  مدرم  نایم  ار  نآ  ات  داتـسرف  دندوب _  ناناملـسم  یلـصا  نانمـشد  هک 
زا یشخب  ربمایپ   (2) .درک عفر  نآ  اب  ار  شیرق  تالکشم  یخرب  تفریذپ و  محر  هلص  ناونع  هب  ار  ربمایپ  ششخب  نیا  نایفسوبا ، یلو 

هراشا نآ  هب  هدنیآ  ياه  شخب  رد  هک  دیشخب  نانز  هب  هیده  ناونع  هب  زین  ار  ربیخ  گنج  میانغ 

9  : ص

ص 326. ج 3 ، ات ، یب  نارهت ، نایلیعامسا ، هسسؤم  هباغلا ، دسا  ریثا ، نبا  مرک  یبا  نب  یلع  - 1
ص 56. ج 2 ، ات ، یب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رشن  هسسوم  مق ، یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، حضاو  نبا  - 2
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.درک میهاوخ 

ناشیا هریس  رد  ینشور  هب  راتفر  نیا  .دوب  حْفَص »  » نآ زا  رتالاب  و  وفع »  » ساسا رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  يانبم   . 6
زا سپ  یلو  دش ، هدرمش  حابم  هکم  ناراک  متس  نادسفم و  زا  نز ) راهچ  درم و  شش   ) رفن هد  نوخ  هکم ، حتف  زا  شیپ  .تسا  دوهشم 

« راوخرگج دنه   » هب هک  هبتع  رتخد  دـنه ، یتح   (1) .دـندش هدیـشخب  ربمایپ  يوس  زا  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  اهنآ  زا  یخرب  هکم  حـتف 
.دندش وفع  دندز ، مالسا  شرتسگ  دنور  هب  یناوارف  ياه  هبرض  هک  ناوخ  هزاوآ  هراس  دوب و  فورعم 

يوسزا نآ  رییغت  هکم و  حـتف  زور  رد  تسا » ماـقتنا  زور  زورما  ِهَمَْحلَْملا ؛ ُمْوَـی  ُمْوَـیلَأ   » همرکم هکم  هب  دورو  ماـگنه  ناناملـسم  راـعش 
.تسا مدرم  اب  ربمایپ  زیمآرهم  راتفر  يارب  هاوگ  نیرتهب   (2) «، تسا شیاشخب  تمحر و  زور  زورما  ِهِمَحْرَْملا ؛ ُمْوَی  ُمْوَْیلأ   » هب ربمایپ 

دینک یم  نامگ  دیـشیدنا و  یم  هنوگچ  نم  هرابرد  : » دومرف هکم  مدرم  هب  باطخ  درک و  مالعا  یمومع  وفع  هکم ، حـتف  ماگنه  ربمایپ 
مردارب ار  هچنآ  نم  : » دومرف ادـخ  ربمایپ  هاگ  نآ  .میرادـن  یبوخ  ریخ و  زج  یناـمگ  دـنتفگ : مدرم  منک »؟ یم  راـتفر  امـش  اـب  هنوگچ 

نیرت هدنشخب  هدنزرمآ و  دنوادخ ، مراد و  یمن  اور  امش  رب  یشنزرس  چیه  زورما  میوگ : یم  امش  هب  تفگ ، شناردارب  هب  فسوی 

10  : ص

دمحم یلع  هبتکم  دیمحلادبع ، نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت : یبنلا ، هریـس  ماشه ، نبا  قاحـسا  نب  دمحم  ص 825 ؛  ج 2 ، نامه ، - 1
 . صص 868 و 869 ج 4 ، ق ، 1383 ه . _ هدالوا ، حیبص و 

هسسؤم توریب ، الجالا ، ءاملعلا  نم  هنجل  قیقحت : كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، ریرج ، نب  دمحم  ص 865 ؛  ج 4 ، یبنلا ، هریس  - 2
ص 334. ج 2 ، ات ، یب  یملعالا ،
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(1) «. تسا نارگ  شیاشخب 

تقشم جنر و  لمحت  زین  شنارـسمه و  یخرب  تسردان  ياهراتفر  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرابدرب  ییابیکـش و  . 7
.دش يرایسب  تایآ  لوزن  بجوم  ناناملسم ، زا  يرامش  یلهاج  بادآ  زا  هتساخرب 

: زا تسا  ترابع  یمومع  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  ياه  هنومن  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  انب 

؛ یغیلبت ياه  همانرب  رد  هارکا  رابجا و  زا  ندرکن  هدافتسا  . 1

؛ مالسا هب  مدرم  توعد  رما  رد  يریگ  ناسآ  ارادم و  لصا  زا  هدافتسا  . 2

؛ تیعطاق لصا  زا  هدافتسا  ترورض ، تروص  رد  و  شنزرس ) نودب  شیاشخب   ) حفص وفع و  لصا  هب  هژیو  هجوت  . 3

؛ فارحنا لماوع  ندرب  نیب  زا  ناراکاطخ و  هب  تصرف  نداد  . 4

؛ اهراتفر رد  تقافر  تقادص و  هب  شرافس  ناناملسم و  نایم  یتسود  رهم و  رذب  ندناشفا  . 5

.یگدنز رسارس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نخس  هریس و  یگنهامه  . 6

11  : ص

.92 فسوی : کن : - 1
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يوبن رصع  یلهاج و  رصع  هاگن  رد  نز 

يوبن رصع  یلهاج و  رصع  هاگن  رد  نز 

نآ بلاغ  هشیدـنا  مکاح و  ياضف  نتفرگ  رظن  رد  اب  یناـمز  صاـخ  هرود  رد  اـهنآ  درکلمع  عون  دارفا و  تیـصخش  راـتفر و  یـسررب 
یخیراـت و یـسایس ، تیعقوم  زا  ادـج  ار  يدرف  ناوت  یمن  هتکن  نیا  هب  هجوت  نودـب  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ، رت  هناـیارگ  عـقاو  ناـمز ،

قیبطت يوبن و  رـصع  نز  اب  نآ  هسیاقم  روظنم  هب  یلهاج ، رـصع  رد  نز  هاگیاج  یـسررب  ور ، نیازا  .درک  یـسررب  شنامز  ییایفارغج 
چیه تیلهاج  رـصع  رد  .تسا  ریذـپان  بانتجا  يرما  نانآ ، ابهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  راـتفر  ناـنز و  اـب  یلهاـج  ياـهراتفر 
رگا ینعی  دندمآ ؛ یمن  رامـش  هب  لسن  وزج  دندوب و  مورحم  ثرا  زا  نارتخد  نانز و  .تشادن  دوجو  تاجوز  دّدعت  يارب  یتیدودحم 

يدام و قوقح  لالقتـسا و  هنوگ  چـیه  نانز  نارتخد و  .دـش  یم  دای  َُهل » َبِقَع  ال   » ریبعت اب  يو  زا  زاـب  تشاد ، زین  رتخد  اـه  هد  يدرم 
راهچ هب  تاجوز  ددعت  نتخاس  دودحم  یتیعـضو ، نینچ  رد  .دندوب  هتـسباو  شیوخ  نارـسمه  ناردپ و  هب  هراومه  دنتـشادن و  يونعم 

(1) .تسا یندوتس  دنمشزرا و  رایسب  کی  رب  ود  تروص  هب  رتخد  رسپ و  نایم  ثرا  میسقت  جوز و 

.میشاب هاگآ  یلهاج  رصع  رد  نز  هاگیاج  زا  هک  تخادرپ  نانز  اب  ربمایپ  راتفر  لیلحت  هیزجت و  هب  ناوت  یم  یتروص  رد  اهنت  نیاربانب ،
، تیلهاج رصع  رد 

12  : ص

.ات یب  چ 1 ، ملقلاراد ، تیوک ، هلاسرلا ، دهع  یف  هأرملا  ریرحت  هقشوبا ، میلحلادبع  کن : - 1
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.درک روگ  هب  هدنز  ار  شرتخد  دازون  راهچ  دوخ  تسد  اب  نایفـسوبا ، رتخد  هریثک  هک  يا  هنوگ  هب  دـندش ، یم  روگ  هب  هدـنز  نارتخد 
(1) .درک فارتعا  دوخ  تسیاشان  لمع  نیا  هب  دمآ و  ربمایپ  دزن  دوخ  نادجو  شمارآ  يارب  مالسا ، روهظ  زا  سپ  يو 

، جاودزا زا  شیپ  ات  نز  تقیقح ، رد  .دـندش  یم  هتـشاذگ  ثرا  هب  ناشنارـسپ  يارب  تیلهاجرـصع ، رد  نانز  یخیرات ، تایاور  رب  اـنب 
عبات جاودزا  زا  سپ  .تشادـن  دوخ  زا  يرایتخا  هنوگ  چـیه  رـسمه  باختنا  جاودزا و  رما  رد  يو  .دوب  وا  ياـه  هتـساوخ  ردـپ و  عباـت 

رد نانز  رازآ  حرج و  برض و  هجنکش ، .درب  یمن  ثرا  ردپ  دننامه  زین  رسمه  زا  تفرگ و  یم  رارق  وا  دیدش  تبقارم  تحت  رسمه و 
.دش یم  هتشاذگ  ثرا  هب  شرسپ  يارب  نز ، رسمه ، گرم  تروص  رد  دوب و  موسرم  رصع  نیا 

اب هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک ، ادـیپ  يدرف  لالقتـسا  تیوه و  نآ ، زا  رت  مهم  یعامتجا و  یـسایس _  تیوه  ناـنز  مالـسا ، روهظ  زا  سپ 
زا سپ  اهنآ  .دـنتخادرپ  مالـسا  ياه  نامرآ  زا  عافد  هب  نادرم  ياپ  هباپ  هارمه و  (2) و  دندرک تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

یتح رسمه و  ردپ ، زا  دننک و  باختنا  هنادازآ  ار  دوخ  نید  تعیرش و  دنتسناوت  دندش و  دنم  هرهب  لالقتسا  لمع و  يدازآ  زا  مالـسا 
ناسکی درم  اب  تیوه  تیهام و  رظن  زا  مالسا ، سدقم  تعیرش  رد  نز  .دنربب  ثرا  ناشنارسپ 

13  : ص

ص 315. ج 5 ، هباغلا ، دسا  - 1
.12 هنحتمم : کن : - 2
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«. دوش یم  يراذـگ  شزرا  حـلاص  لمع  نامیا و  رـصنع  ود  اب  نادرم  نوچمه  و  یْثنُأ ؛ ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » تسا
(13 تارجح : )

لمع نز  اـی  درم  زا  سک  ره  ًهَبِّیَط ؛ ًهاـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِم�ُوم  َوُه  یثـْنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  اًِـحلاص  َلِـمَع  ْنَم  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  نینچمه 
(97 لحن : « ) .میهد كاپ  یگدنز  ار  وا  یتسار  هب  تسا ، نمؤم  هک  یلاح  رد  دهد  ماجنا  یحلاص 

ْنِم ْمُکُـضَْعب  یْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ  ـال  ّینَأ  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْـساَف  : » دـنرادروخرب یناـسکی  شاداـپ  زا  درم  نز و 
هک مزاسن  هابت  نز ، ای  دشاب  درم  ار  امـش  زا  يا  هدننک  لمع  چیه  لمع  نم  هک  داد  خساپ  ار  اهنآ  هتـساوخ  ناشراگدرورپ  سپ  ٍضَْعب ؛

(195 نارمع : لآ  «. ) دیتسه مه  عون  مه  امش 

رب نانز  نینچمه  و  ناگناوید ) دـننام   ) دـندوب ناوتان  دوخ  یگدـنز  هرادا  زا  هک  یناسک  ناـکدوک و  یتسرپرـس  تیلهاـج ، نارود  رد 
یم رارق  ناـگناوید  ناـکدوک و  فیدر  رد  ناـنز  ساـسا ، نیا  رب   (1) .دـندوب مورحم  تیالو  قح  زا  ًـالماک  ناـنز  دوب و  نادرم  هدـهع 

یمن نز  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، یم  راذـگاو  شرـسپ  هب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شرـسمه  هک  ینز  یتسرپرـس  نارود ، نیا  رد  .دـنتفرگ 
دریگب و هدـهع  رب  ار  دوخ  هناوید  نادـنزرف  یتح  نارتـخد و  یتسرپرـس  تسناوت  یمن  نز  .دـنک  جاودزا  يو  تقفاوم  نودـب  تسناوت 

نودـب هک  نانچ  دیـشخب ، نز  هب  باختنا  قح  جاودزا ، رد  مالـسا  لباقم ، رد  .دـش  یم  هدرپس  هلیبق  نادرم  زا  یکی  هب  اـهنآ  یتسرپرس 
گرم زا  سپ  دنتسناوت  یم  اهنآ  نینچمه  .دش  یم  لطاب  جاودزا  دقع  يو  تقفاوم 
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.دنریگب هدهع  رب  ار  رسپ  رتخد و  زا  معا  دوخ  نادنزرف  یتسرپرس  ناشنارسمه ،

هـیرهم و ثرا ، قـح  زا  تیلهاـج  ناـمز  رد  نز  .درک  یناوارف  رییغت  مالــسا  روـهظ  زا  سپ  زین  ناـنز  قـالط  جاودزا و  ثرا ، ماــکحا 
، هقفن ثرا ، قح  نز ، هب  مالـسا  نیبم  نید  لباقم ، رد  .دوب  رادروخرب  شرـسمه  زا  هقفن  تفاـیرد  قح  زا  اـهنت  دوب و  مورحم  تیکلاـم 

یکی  (1) .دزادرپب هناخ  هرادا  نادنزرف و  تیبرت  هب  هناخ  رد  يا  هغدغد  چیه  نودب  يو  ات  دیشخب  ار  درم  زا  لقتـسم  تیکلام  هیرهم و 
.تسادخ ربمایپ  يوس  زا  نانآ  تمرح  ظفح  نانآ ، هب  یهد  شزرا  نانز و  قوقح  زا  عافد  دراوم  زا  رگید 

نانز و اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راتفر  میناوت  یم  میدش ، انشآ  تیلهاج  نارود  رد  نانز  اب  يراتفر  ياه  هویـش  اب  هک  نونکا 
.مینک یسررب  رتهب  نانآ  هرابرد  ار  مالسا  یتیبرت  فادها  اه و  همانرب  زین 
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ص 102. نامه ، کن : - 1

نانز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یسانش  www.Ghaemiyeh.comهنوگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13651/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
http://www.ghaemiyeh.com


نارتخد اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  مود : لصف 

هراشا

نارتخد اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  مود : لصف 

نآ میظع » قلُخ   » زا تشاد و  یفطاع  أشنم  وس ، کی  زا  ناوج  ناوجون و  لاسدرخ ، نارتخد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفر 
یلهاج و راب  تنوشخ  گنهرف  اب  هزرابم  یعون  تشاد و  یتیبرت  یعاـمتجا _  هغبـص  وس ، رگید  زا  تفرگ و  یم  همـشچرس  ترـضح 

ندرک روگ  هب  هدـنز  اهنآ و  اب  تسردان  دروخرب  نارتخد و  هب  بارعا  زیمآریقحت  هاـگن  .دوب  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  مدرم  طـلغ  راـکفا 
یم نآرق  زا  يا  هیآ  رد  .تسا  هدـش  هراشا  نآ  یتشز  راتفر و  نیا  تایئزج  هب  میرک  نآرق  رد  هک  دوب  یقطنمریغ  تشز و  نانچ  نانآ 

: میناوخ

ِیف ُهُّسُدَـی  ْمَأ  ٍنوُه  یلَع  ُهُکِـسُْمیَأ  ِِهب  َرُِّشب  اـم  ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يراوَتَی  ٌمیظَک ، َوُـه  ادَوْـسُم َو  ُهُهْجَو  َّلَـظ  یْثنُـْألِاب  ْمُهُدَـحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو 
58 و 59) لحن :  ) .َنوُمُکْحَی ام  َءاس  الَأ  ِبارُّتلا 

هودـنا و   ] مشخ هک  یلاح  رد  تشگ ، یم  هایـس  مشخ  زا  شا  هرهچ  دـنداد ، یم  هدژم  ندـش ] راد  ] رتخد هب  ار  ناـنآ  زا  یکی  هاـگره  و 
هاـگن يراوخ  اـب  ار  وا  اـیآ  .دـناشوپ  یم  يور  دوخ ]  ] هلیبق زا  دوب ، هدـش  هداد  تراـشب  وا  هب  هچنآ  يدـب  زا  دروخ و  یم  ورف  ار  دوخ  [

.دننک یم  يرواد  دب  هچ  هو  دنک ؟ شناهنپ  كاخ  رد  ای  دراد 

راـکفا اـه و  شزرا  اـت  تسا  هتفگ  نخـس  شوخربخ  هدژم و  ياـنعم  هب  َّرُِّشب »  » هژاو اـب  رتخد  دازون  دـلوت  زا  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ 
هجوت هدـنهد  ناشن  تسا و  هفیرـش  هیآ  نیمه  يانبم  رب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هریـس  .دـهد  رییغت  ار  تیلهاج  تسردان 
لیابق یخرب  رد  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  .نانآ  یعامتجا  تاقبط  تیـسنج و  هن  تسا ، دارفا  یناسنا  تیهام  هب  ترـضح  نآ  هژیو 

هب برع ،
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ادخ ربمایپ  .دوب  یلهاج  رصع  رد  یتیسنج  ضیعبت  هتـسجرب  ياه  هنومن  زا  نانآ  يرطف  ياهزاین  هب  یهجوت  یب  نانز و  نتـشاذگ  ثرا 
.تخادرپ طلغ  موسر  بادآ و  راکفا و  نیا  اب  میقتسمریغ  میقتسم و  هزرابم  هب  شیوخ  نخس  هریس و  اب 

نارتخد هب  نداد  هیده 

نارتخد هب  نداد  هیده 

تلادع نادـنزرف  نیب  نداد  هیدـه  رد  هک  درک  یم  دـیکأت  اهراب  ناشیا  .دوب  ربمایپ  يوکین  ياه  هریـس  اهراتفر و  زا  یکی  نداد  هیدـه 
هرَمُع مردام ، .درک  اطع  نم  هب  يا  هیده  مردپ  : » دیوگ یم  وا  .تسا  هدش  دای  بلطم  هدننکدییأت  ریـشب  نب  نامعن  تیاور  .دینک  رارقرب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  مردپ  .دهد  تیاضر  شـشخب  نیا  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیاب  تفگ : هحاور  رتخد 
تیاضر رما  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیاب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  شردام  مدیـشخب و  يزیچ  مرـسپ  هب  تفگ : دـمآ و 

دیسرتب و ادخ  زا  دومرف : .هن  تفگ : مردپ  يا ؟ هدیشخب  هیده  تنادنزرف  رگید  هب  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دهد 
(1) «. دینک راتفر  تلادع  هب  نادنزرف  نایم 

طیارش و هب  دیاب  هتبلا  .تسا  یتیبرت  هدیدنسپ  رایسب  ياهراتفر  زا  نداد  هیده  گنهرف  هک  میبای  یمرد  ترضح  نآ  نانخس  عومجم  زا 
نآ و نوگانوگ  ياه  هبنج  هب  یهجوت  یب  تلع  هب  تبثم  گنهرف  نیمه  ات  تشاد  هجوت  نآ  راثآ 
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ص 319. ج 3 ، يراخبلا ، حیحص  يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  .1 - 1

نانز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یسانش  www.Ghaemiyeh.comهنوگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13651/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوشن لیدبت  یتیبرت  دض  لماع  دنا ، هدش  يرهم  یب  ضیعبت و  دروم  هک  يدارفا  رب  یفنم  رثا  نتشاذگ 

نیا نییبت  هب  زین  دوخ  نانخـس  رد  ترـضح  نآ  نادـنزرف ، هب  نداد  هیدـه  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریـس  رب  نوزفا 
میناوخ یم  یتیاور  رد  .درک  یم  رما  نداد  هیده  رد  نارسپ  رب  نارتخد  ندیـشخب  يرترب  هب  ار  ناناملـسم  تخادرپ و  یم  راتفر  هریس و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

نارتـخد اـهنآ  اـمتح  مهد  يرترب  ار  ینادـنزرف  متـساوخ  یم  نـم  رگا  .دـینک  تاـعارم  ار  يربارب  دوـخ ، نادـنزرف  ناـیم  شـشخب  رد 
(1) .دندوب

: دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروم  رد  یمیمت  بنیز  نینچمه 

.دنوش هداد  يرترب  نارتخد  رب  نارسپ  هیده  ندیشخب  رد  هک  دیدنسپ  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

زا معا  اهنآ  تیعقوم  تینأش و  نتفرگ  رظن  رد  هب  تسا ، هدش  هیصوت  « (2) ِهَّیطَْعلا ِیف  ْمُکِدالوَا  َنَیب  اولِدِْعا   » هلمج رد  هک  یتلادع  دیاش 
دوخ ياج  رد  زیچ  ره  نداد  رارق  يانعم  هب  تغل  رد  لدـع »  » اریز دـنک ؛ هراشا  نانآ  ینامـسج  ياه  یگژیو  قیـالع و  تیـسنج ، نس ،

توافتم رسپ _  رتخد و  زا  معا  نادنزرف _  قیالع  تسا  یهیدب  .ندرک  لمع  ناسکی  يانعم  هب  هن  هعضوم ،) یف  یـشلا ء  ُعضو   ) تسا
نامه نیا  دوش و  باختنا  نانآ  قیالع  اهزاین و  اب  بسانتم  دیاب  ایاده  تسا و 
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ج 1406ق ، توریب ، هنؤملاراد ، ریغصلا ، خیراتلا  يراخب ، 1408ق ، توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، نیدلارون  - 1
ص 282. ، 2

.. ص 1859 ج 4 ، 1381ق ، توریب ، رکفلاراد ، باعیتسا ، یسلدنالا ، ربلادبع  نبا  - 2
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هب تبـسن  نانز  نارتخد و  نداد ، هیده  رد  راذـگرثا  ِگنهرف  نیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، .تسادـخ  لوسر  رظن  دروم  هک  تسا  یتلادـع 
تبحم قشع و  زاربا  هیدـه و  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نانآ  یناور  یحور و  ياه  یگژیو  اریز  دـنوش ؛ یم  هداد  يرترب  نادرم  نارـسپ و 

.دوش یم  نانآ  یناور  یحور و  شمارآ  بجوم  تسا و  رثؤم  رایسب  ایاده  ياطعا  قیرط  زا  نانآ  هب 

نآ هجوت  هدنهد  ناشن  رما  نیا  .تسا  هدش  لقن  نارتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نداد  هیده  هرابرد  يرایـسب  ياه  تیاور 
نآ .دـش  هداد  هیدـه  ربمایپ  هب  يدـنب  ندرگ  يزور  تسا  هدـش  لقن  هشیاع  زا  .تسا  نارتخد  یناور  یفطاـع و  ياـهزاین  هب  ترـضح 

نامگ هناخ  لـها  .مراد » تسود  نارگید ] زا   ] رتشیب ار  يو  هک  مهد  یم  ما  هداوناـخ  زا  يدرف  هب  ار  دـنب  ندرگ  نیا  : » دومرف ترـضح 
يو هب  تخیوآ و  شیوخ  هون  ینعی  بنیز ؛ رتخد  هماما ، ندرگ  هب  ار  دنب  ندرگ  ناشیا  یلو  داد ، دهاوخ  نم  هب  ار  هیده  ربمایپ  دندرک 

ای هب  یّلُحت  : » دومرف دیشخب و  هماما  هب  زین  ار  هشبح  هاشداپ  یـشاجن ، هیده  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد   (1) .درک تبحم 
(2) «. نک هتسارآ  نآ  اب  ار  تدوخ  َهَّیَُنب ؛
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 . ص 65 ج 6 ،  ق ، 1409ه . _ توریب : رکفلاراد ، فّنصملا ، یفوکلا ، هبیش  یبا  نبا  ص 40 ؛ ج 8 ،  يربکلا ، تاقبط  - 1
ص294. ج 2 ، ات ، یب  رشنلا ، هعانصلل و  هفرعملاراد ، توریب ، هباحصلا ، ءامسا  یبهذ ، دمحا  نب  دمحم  - 2
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هدـنهد ناشن  هک  تسا  دوجوم  نارتخد  هب  ربمایپ  نداد  هیدـه  هرابرد  يرگید  رایـسب  ياه  تیاور  هریـس ، یخیراـت و  ياـه  باـتک  رد 
.تسا نانآ  ناور  حور و  رب  هیده  رثا  نارتخد و  یحور  تیعضو  هب  ربمایپ  هژیو  هجوت 

هب دـننک و  میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  ار  هچراپ  داد  روتـسد  ناشیا  .دـندروآ  هیدـه  ربمایپ  يارب  ار  يریرح  هچراپ  هک  تسا  هدـش  لـقن 
رد يو  بَسَن  هک  يرگید  همطاف  بلطملادـبع و  نب  هزمح  رتخد  همطاف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ارهز  همطاـف  دـسا ، تنب  همطاـف   ) مطاوف

همطاف نوچ  یفیرـش  گرزب و  نانز  حطـس  رد  هزمح  رتخد  نداد  رارق  ربماـیپ و  راـتفر  نیا  .دـنهدب   (1)( تسا هدـشن  نایب  اه  شرازگ 
تـسد زا  تبرغ  ییاهنت و  درد  دـش و  يو  سفن  تزع  سفن و  هب  دامتعا  سح  تیوقت  بجوم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دـسا و  تنب 

.درک ریذپ  لمحت  يو  يارب  ار  ردپ  نداد 

، دندرک یم  لمحت  ار  يرایسب  جنر  شیوخ  هداوناخ  هارمه  دنتـسیز و  یم  مالـسا  ردص  هژیو  طیارـش  رد  هک  ینارتخد  هب  ربمایپ  هجوت 
ردپ ترجه  زا  سپ  هک  دوب  صاع  نب  دیعس  نب  دلاخ  رتخد  هَمَا ، دراوم ، نیا  زا  یکی  .دوش  یم  هدید  هریس  یخیرات و  ياه  باتک  رد 
لقن يو  .تسا  دلاخ  ما  هَمَا ، هینک  .درک  یگدنز  دشر و  ترجه ، نارود  ياه  یتخـس  رد  دمآ و  ایند  هب  اجنآ  رد  هشبح ، هب  شردام  و 
نیا ندید  اب  ربمایپ  .دوب  مشپ  ای  زَخ  زا  یکچوک  سابل  اه ، هیده  نایم  رد  .دندروآ  هیده  ربمایپ  يارب  ییاه  هماج  يزور  هک  دـنک  یم 

دناشوپ و نم  هب  دوخ  تسد  اب  ار  سابل  ترضح  نآ  .دنربب  ناشیا  دزن  ارم  هک  داد  روتسد  هنارتخد  سابل 

20  : ص

چ ق ، 1419ه .  رـشنلل ، نطولاراد  ضایر ، يزازعلا ، فسوی  لداع  قیقحت : هباحـصلا ، هفرعم  یناهفـصا ، میعن  وبا  هللادبع  نب  دمحا  - 1
ص 3410. ج 6 ،  ، 1
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ناـبز اـب  تسیرگن و  دوب ، زمرق  درز و  هک  هماـج  زارط  هب  سپـس  .ینک » هنهک  هدوـسرف و  ار  ساـبل  نیا  یـشوخ  یبوـخ و  هب  : » دوـمرف
تیمیمـص و هدـنهد  ناـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نخـس  نیا   (1)« .دـلاخ ما  تسابیز ، سابل  نیا  : » دومرف راـبود  یـشبح ،

.تسا دلاخ  ما  اب  ترضح  یتسود 

شور زا  رگید  یکی  دنتـشاد ، شقن  ههبج  تشپ  ياه  تیلاعف  ناحورجم و  ياوادـم  رد  هک  ینارتخد  نانز و  هب  میاـنغ  ایادـه و  نداد 
تلـص یبا  نب  سیق  رتخد  هّیُما  : » تسا هدـمآ  يزاـغم  رد  مکَح ، تنب  یلع  ُما  زا  .دوبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یتـیبرت  ياـه 

نآ هارمه  هک  تساوخ  ربمایپ  زا  ربیخ  دربن  يارجام  رد  وا  .دوب  هدیسرن  یمسج  غولب  هب  زونه  هک  دوب  هنیدم  ناوج  نارتخد  زا  يرافغ ،
« هللا ِهکَرب  یلَع   » ترابع اب  ادخ  ربمایپ  .دـشاب  مالـسا  نایهاپـس  رگ  يرای  ههبج ، تشپ  روما  ناحورجم و  ياوادـم  رد  دورب و  ترـضح 
زا ربیخ ، حتف  زا  سپ  ربمایپ  هاگ  نآ  .داد  ار  مالـسا  هاپـس  اب  یهارمه  هزاجا  اهنآ  هب  تفریذـپ و  ار  رافغونب  نانز  زا  رگید  یخرب  يو و 

(2) «. درک میرکت  ار  وا  داد و  هیما  هب  ار  يدنب  ندرگ  میانغ ،

رد هژیو  هب  ناوج  نارتخد  نانز و  یفطاع  یحور و  تیعـضو  هب  یماظن  لـک  هدـنامرف  یـسایس و  ربهر  ناونع  هب  ربماـیپ  تقد  هجوت و 
ربهر دـشاب ، یماظن  هدـنامرف  رادـم و  تسایـس  کی  هکنیا  زا  شیپ  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، بیجع  يرما  رظن  هب  گنج ، طیارش 

لاح و ياضتقا  هب  تسا و  تعیرش  مکاح  ینید و 

21  : ص

ص 234. ج 8 ،  يربکلا ، تاقبط  - 1
 . ص 686 ج 2 ، ق ، 1405ه . _ اج ، یب  یمالسا ، شناد  رشن  يزاغم ، يدقاولا ، رمع  نب  دمحم  کن : - 2
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اب هتخیمآ  هناهاگآ و  راتفر  .دـشاب  راظتنا  زا  رود  دـیابن  ناشیا ، زا  يراتفر  نینچ  تسا ، هدـش  هدیـشک  گـنج  يداو  هب  دوجوم ، عضو 
.دشاب اه  هداوناخ  يارب  یبسانم  يراتفر  يوگلا  دناوت  یم  ناوج ، نارتخد  اب  ترضح  شمارآ 

گرم زا  سپ  هرارز  نارتخد  هّبـص ، هشبک و  هعراف ، هک  تسا  حرـش  نیا  هب  ناوج  نارتخد  اب  ربمایپ  يراتفر  ياه  هنومن  زا  رگید  یکی 
.دندش گرزب  ربمایپ  ناگداون  نارتخد و  رانک  رد  دندرک و  یم  یگدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیامح  هیاس  رد  ناشردـپ 

زیمآرهم و يراتفر  نانآ  اب  درک و  یم  تنیز  ار  اهنآ  الط  ياه  هراوشوگ  اب  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  ینوگاـنوگ  ياـه  تیاور  رد 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداع  : » دـسیون یم  تسرپرـس  یب  میتی و  نارتخد  نیا  اب  ربمایپ  راتفر  هرابرد  دعـس  نبا  .تشاد  هناردـپ 

(1) «. تسارآ یم  ار  نارتخد  نیا  الط ، زا  ییاهرویز )  ) ییاه هراوشوگ  اب  هک  دوب  نیاهلآ 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  .تسا  یعیبط  ياهزاین  تیـسنج و  نس ، بساـنت  هب  هیدـه  عون  نییعت  میباـی ، یمرد  تیاور  نیا  زا  هک  يا  هتکن 
نانخـس رد  اهراب  ترـضح  نآ  .داد  یم  هیده  رطع  زین  دراوم  یخرب  رد  سابل و  یتنیز و  يایـشا  رتشیب  نانز ، نارتخد و  هب  هلآ  هیلع و 

.تسا هدرک  دیکأت  نانز  نارتخد و  يارب  رطع  ندروآ  تاغوس  ای  نداد  هیده  رب  دوخ 

رب .دـنک  یم  صخـشم  ار  ایادـه  هنوگ  نیا  نداد  يراذـگرثا  نازیم  نانآ ، یتخانـش  ناور  ياـه  هولج  ناـنز و  ياـه  یگژیو  تخاـنش 
تیمها هب  دش ، هتفگ  هچنآ  ساسا 

22  : ص

ص 462. ج 5 ، هباغلا ، دسا  ص 44 ؛ ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  - 1
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نیا رد  ربمایپ  يراتفر  ياه  هویـش  .درب  یپ  ناوت  یم  نانآ  یکاپ  تفع و  تباجن ، ظفح  يارب  ناـنآ  هب  نداد  هیدـه  نارتخد و  هب  هجوت 
.دوب دهاوخ  یتیبرت  نایبرم  ناردام و  ناردپ و  يارب  یبسانم  يوگلا  هراب ،

نانز نارتخد و  هب  رسمه  باختنا  قح  نداد 

نانز نارتخد و  هب  رسمه  باختنا  قح  نداد 

، نامیپ نیا  رد  درم  نز و  تیاضر  ور ، نیازا  .دریگ  یم  لکـش  نآ  هیاپ  رب  یناسنا  عامتجا  هدولاش  هک  تسا  یـسدقم  دـنویپ  جاودزا ،
، دش نایب  هک  نانچ  .تسا  هداد  رارق  دـنویپ  نیا  یتسرد  طرـش  ار  هیوس  ود  تیاضر  نیا  یماکحا ، رودـص  اب  مالـسا  تسا و  يرورض 
، ور نیازا  .دـندرک  یم  هاگن  نآ  هب  الاک  مشچ  هب  دنتـسناد و  یم  ناـشنارتخد  نارـسمه و  کـلام  ار  دوخ  نادرم ، یلهاـج ، رـصع  رد 

لطاب تسرداـن و  راـک ، نیا  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  .دـندروآ  یمرد  دوخ  هاوخ  لد  درف  جاودزا  هب  ار  اـهنآ  نارتخد ، تیاـضر  نودـب 
.دش هدرمش 

.دروآرد يدرم  جاودزا  هب  يو  تیاـضر  نودـب  راـبجا و  هب  ار  دوخ  رتخد  تشاد  دـصق  يردـپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
جاودزا نیا  ماجنا  زا  ار  ردـپ  دـنک و  باختنا  ار  دوخ  هدـنیآ  رـسمه  داد  هزاـجا  رتخد  هب  تفر و  اـهنآ  دزن  ربخ  نیا  ندینـش  اـب  ربماـیپ 

هک دوب  هدش  روبجم  يدرم  اب  جاودزا  هب  ردپ ، تساوخ  هب   (2) يا هویب  نز  هک  تسا  هدمآ  اه  تیاور  یخرب  رد   (1) .درک یهن  يرابجا 
نیا رد  ربمایپ 

23  : ص

ص 88. ج 8 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  ص 273 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  - 1
، هبیطلاراد ضاـیر ، یفلـسا ، هللا  نیز  نمحرلا  ظوفحم  قـیقحت  هیوـبنلا ، ثیداـحا  یف  هدراوـلا  لـلعلا  ینطقلا ، رادـلا  رمع  نب  یلع  - 2

ص 274. ج 9 ، ق ، 1405 ه . _
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.درپس نز  دوخ  هب  ار  رسمه  باختنا  زین  دروم 

نب هللادـبع  زا  لقن  هب  كرابم  نبا  دـننام  یخرب  .تسا  يراـصنا  ماذِـخ  رتخد  ءاـْسنَخ ، جاودزا  يراـبجا ، جاودزا  ياـه  هنومن  رگید  زا 
(1) .دنا هتسناد  هویب  ینز  ار  يو  ّربلادبع  نبا  کلام و  نوچ  یخرب  هرکاب و  ار  ءاسنخ  هعیدو ، نب  دیزی 

ار يو  ءاسنخ  ردپ  سینا ، تداهش  زا  سپ  .تسا  هدیسر  تداهش  هب  دحا  رد  هک  هتسناد  هداتق  نب  سینُا  رسمه  ار  ءاسنخ  زین  دعـس  نبا 
هک یلاـح  رد  هدروآرد  يدرم  جاودزا  هب  ارم  راـبجا  هب  مردـپ  تفگ : تفر و  ربماـیپ  دزن  ءاـسنخ  .دروآرد  يدرم  جاودزا  هب  راـبجا  هب 

ءاسنخ ات  درک  راذگاو  وا  هب  ار  رـسمه  باختنا  قح  نز ، نخـس  ندینـش  زا  سپ  ربمایپ  .تسا  نم  بوبحم  هاوخ و  لد  مدنزرف ، يومع 
(2) .دنیزگرب يرسمه  هب  ار  شا  هقالع  دروم  درف 

باختنا تروشم و  ياه  هنیمز  یلو  داد ، یم  ار  ناشهاوخلد  رـسمه  باختنا  قح  نانز  نارتخد و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
تروشم يارب  اهنآ  درک و  یم  ییامنهار  حیحـص  یباختنا  يارب  ار  نانز  نارتخد و  ناشیا  .دروآ  یم  مهارف  نانآ  يارب  زین  ار  هناهاگآ 

.دندمآ یم  ناشیا  دزن  ربمایپ  اب 

.درک تروشم  ترـضح  نآ  اب  دوخ  يرـسمه  يارب  مهجوبا  ای  هیواعموبا  باختنا  هرابرد  دـمآ و  ربمایپ  دزن  سیق  رتخد  همطاف ، يزور 
هب نخس  نیا  رارکت  اب  و  .تسا » ریخ  وا  اب  جودزا  رد  هک  نک  جاودزا  هماُسا  اب  : » دومرف يو  خساپ  رد  ربمایپ 

24  : ص

ص 1826. ج 4 ، ، 1381 رکفلاراد ، توریب ، باعیتسا ، یسلدنالا ، ّربلادبع  نبا  - 1
ص 456. ج 8 ،  يربکلا ، تاقبط  - 2
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نآ ندوب  ریخ  جاودزا و  نیا  رب  ربمایپ  دیکأت  زا  سپ  تشادن ، یلیامت  هماسا  اب  جاودزا  هب  هکنیا  اب  همطاف  .درک  دیکأت  هماُسا  اب  جاودزا 
(2) .دوب هقّلطم  ینز  هماُسا ، اب  جاودزا  ماگنه  سیق  تنب  همطاف  هک  تسا  لقن   (1) .دمآ رد  هماسا  يرسمه  هب 

رد دروآرد و  هملس  یبا  نب  همَلَس  شا ، هدناوخرـسپ  دقع  هب  ار  هرامُع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  اه  تیاور  رد 
هرامع و اب  تروشم  زا  سپ  جاودزا  نیا  تاـیاور ، رب  اـنب   (3) .درک باطخ  ما » یعاضر  ردارب  رتخد   » ناونع اب  ار  هراـمع  دـقع ، هبطخ 

: دراد دوجو  یمهم  یقالخا  ياه  هتکن  دش ، ماجنا  ربمایپ  تیارد  اب  هک  جاودزا  نیا  رد  .تفرگ  تروص  يو  لماک  تیاضر 

هزمح میرکت  میظعت و  يارب  ربماـیپ  ور ، نیازا  .تـشاد  ناناملـسم  ناـیم  رد  یبوـخ  رایـسب  یعاـمتجا  تیعقوـم  هملـس  ما  رـسپ  هـملس ،
شیوخ دید  حالص  هب  درک و  بلج  ار  هرامع  تیاضر  جاودزا ، زا  شیپ  ربمایپ  .دروآرد  هملس  دقع  هب  ار  يو  شرتخد ، ادهشلادیس و 

مکحم و ار  يو  هاگیاج  دوخ ، هب  هرامع  باستنا  یفطاع و  ياه  هلمج  ندرب  راک  هب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .درکن  هدنـسب 
.تخاس فرطرب  ار  شا  یناور  یحور و  ألخ 

25  : ص

ص 227. ج 3 ، ات ، یب  توریب ، رکفلاراد ، يربکلا ، ننس  یقهیب ، نیسح  نب  دمحا  - 1
_ . 1414 ه هلاسرلا ، هسـسؤم  طؤونرالا ، بیعـش  قیقحت : نابلب ، نبا  بیترتب  نابح  نبا  حیحـص  یـسراف ، نابلب  نب  یلع  نیدلاءالع  - 2

ص 356. ج 9 ، چ 2 ، ق ،
ص 160. ج 8 ،  يربکلا ، تاقبط  - 3
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نارتخد ثرا 

نارتخد ثرا 

، تیلهاـج هایـس  نارود  رد  .دوـب  ثرا  زا  ناـنز  نارتـخد و  ندـنام  مورحم  یلهاـج ، رـصع  هنـالداعان  زیمآ و  ضیعبت  ماـکحا  زا  یکی 
ملع  » رد زاب  تشاد ، رتخد  يدایز  دادـعت  يدرم  رگا  .دـندمآ  یمن  رامـش  هب  بقع »  » برع حالطـصا  هب  لـسن و  وزج  رتخد  نادـنزرف 
رتبا رتخد ، راهچ  نتـشاد  دوجو  اب  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  دـندناوخ ، یم  رتبا  لسن و  نودـب  ار  يو  باسنا »
دای ریثک ) ریخ  « ) رثوک  » ناونع هب  يو  زا  نآرق  رد  هکلب  دـشن ، هتفرگ  هدـیدان  رتخد  دوجو  اهنت  هن  یمالـسا ، گنهرف  رد  .دنتـسناد  یم 
رواب رییغت  هک  دوب  نارتخد  هرابرد  بارعا  یلهاج  ياه  هشیدـنا  اـب  مالـسا  یگنهرف  هزراـبم  ياـه  هار  زا  یکی  رثوک  هروس  لوزن  .دـش 

.تشاد یپ  رد  ار  بارعا 

نیا .دندرک  یم  یگدنز  یتخـس  هب  شنادنزرف  رـسمه و  دحا ، گنج  رد  عیبر  نب  دعـس  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
، دهاکب اهنآ  دننام  هداوناخ و  نیا  تالکشم  زا  هک  یتایآ  لوزن  يارب  ور ، نیازا  .تخاس  رطاخ  هدرزآ  تحاران و  رایسب  ار  ربمایپ  رما ،

.درک اعد 

هب سپس  .میدرک  دای  عیبر  نب  دعس  هلمج  زا  دحا و  يادهـش  زا  حبـص  زامن  يادا  زا  سپ  يزور  : » دیوگ یم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
دوب و نهپ  يریـصح  وا  هناخ  رد  .میتفر  شا  هناخ  هب  عیبر  نب  دعـس  هداوناخ  ندـید  يارب  باحـصا  زا  رفن  تسیب  هارمه  هب  ربماـیپ ، رما 

.دندرک یم  یگدنز  رقف  یتخس و  اب  هناخ  لها 

تداهش زا  سپ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دعس  رسمه  هاگ  نآ  .تفگ  نخس  وا  لیاضف  دعس و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
دنرادن و يزیچ  دعس  رتخد  ود  نیا  .درب  تفرگ و  دوب ، هدنام  یقاب  يو  زا  ار  هچنآ  دمآ و  شردارب  دعس ،
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نانآ يارب  دش و  تحاران  دعس  رسمه  نانخس  ندینـش  اب  ادخربمایپ  .دنریگ  یم  يرـسمه  هب  لام  لابق  رد  ار  اه  نز  هک  دیناد  یم  امش 
یف ُهّللا  ُمُکیِـصُوی   » هفیرـش هیآ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  لیئربج  هنیدـم ، هب  تشگزاب  ماـگنه  .درک  اـعد 
دعس ثاریم  تساوخ 32  دعس  ردارب  زا  هیآ ، نیا  هب  هجوت  اب  دناوخارف و  ار  دعس  ردارب  رسمه و  ترضح ، .درک  لزان  ار   (1)« ْمُکِدالْوَأ
ناـنچ ار  رـسمه  یهلا  مـکح  نـیا  .درادرب  دوـخ  يارب  ار  نآ  هدـنام  یقاـب  دـنادرگزاب و  شرــسمه  هـب  ار  نآ  شنارتـخد و 81  هـب  ار 

(2) «. دندینش ار  يو  يادص  دندوب ، دجسم  رد  هک  یمدرم  دادرس و  ریبکت  هک  درک  لاحشوخ 

مکح نیا  اـب  .دوب  اـهنآ  هب  یناـسنا  تمارک  ندیـشخب  ناـنآ و  قوقح  تیبـثت  يارب  يدـنلب  ماـگ  نارتـخد ، ناـنز و  هب  ثرا  قـح  نداد 
.دندمآ یم  رامش  هب  ناردپ  لسن  وزج  نارتخد  نانز و  یمالسا ،

زا سپ  .دوب  هدش  مورحم  تباث ، نب  سوا  شرسمه ، ثرا  قح  زا  شنادنزرف ، ندوب  رتخد  تلع  هب  هک  دوب  ینانز  هلمج  زا  زین  هجک  ُّما 
(3) .دندرب ثرا  دوب ، هدنام  یقاب  سوا  زا  هچنآ  زا  يو  رتخد  جنپ  ره  رسمه و  نارتخد ، نانز و  يارب  ثاریم  نییعت  ثرا و  تایآ  لوزن 
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.11 ءاسن : کن : - 1
ص 331. ج 1 ، يزاغم ، - 2

مالسلادبع حالـصا  روبـصلادبع و  نیهاش  ص 456 ؛ ج 8 ،  هباـصالا ، ینالقـسع ، رجح  نـبا  ص 611 ؛  ج 5 ، هباغلادـسا ، کـن : - 3
.101 صص 97 _  ج 2 ، ات ، یب  ماصتعالا ، راد  هرهاق ، لوسرلا ، لوح  تایباحص  یعافرلا ،
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یلمع هجیتن  مهم ، هتکن  یلو  دراد ، دوجو  فالتخا  دندوب ، ثرا  تایآ  لوزن  نأش  هدـش ، نایب  تیاور  ود  زا  کی  مادـک  هکنیا  هرابرد 
.تسا نانز  نارتخد و  يارب  ثرا  قح  ندش  هتخانش  تیمسر  هب  ینعی  تایآ ؛ نیا 

نانآ یناور  یحور و  یفطاع ، ياه  یگژیو  نارتخد و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هژیو  هجوت  لصف ، نیا  بلاطم  عومجم 
بـسانم يوگلا  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  اهراتفر  نیا  دـهد و  یم  ناـشن  دوش ، یم  اـهنآ  یگدـنز  دوبهب  بجوم  هک  يداـم  لـئاسم  زین  و 

.درک یفرعم  زورما  هعماج  هب  یعامتجا  یتیبرت و 
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هدید بیسآ  نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  موس : لصف 

هراشا

هدید بیسآ  نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

ریسا نانز  هب  مارتحا 

تسرپرس دوخ  نانز  زا  ینابیتشپ 

هتفرگ قالط  نانز  تالکشم  هب  هجوت 

ریسا نانز  هب  مارتحا 

ریسا نانز  هب  مارتحا 

ناکرشم يزورفا  گنج  اب  زین  ترجه  زا  سپ  اهرازآ و  اه و  تفلاخم  عاونا  اب  تثعب  زاغآ  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
اه هداوناخ  ندش  تسرپرـس  یب  ندـش و  لولعم  تراسا ، ندـش ، هتـشک  دـننام  ییاهدـمآ  یپ  یگنج ، ره  تسا  یهیدـب  .دوب  ور  هبور 

نایم يرایـسب  ياه  هیرـس  اه و  هوزغ  مالـسا ، تیبثت  هنیدـم و  ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روضح  لاـس  هد  تدـم  رد  .دراد 
، اه هیرس  اه و  هوزغ  نیا  رد  .تشاد  يریگ  مشچ  رثا  مالسا  تفرشیپ  دنور  رد  کی  ره  هک  تفرگرد  قافن  كرش و  هاپس  ناناملسم و 

يراتفر هویش  اهنآ و  یگدنز  یسررب  هک  دندوب  ینانز  ناریسا ، نایم  رد  .دندمآرد  ناناملسم  تراسا  هب  نمشد  هاپس  دارفا  زا  يرایـسب 
هلیبق ناگرزب  نارـسمه  ای  نارتخد  نانز ، نیا  زا  یخرب  .دـنک  یم  یفرعم  ام  هب  ار  یبسانم  يراتفر  ياهوگلا  تراسا ، رد  نانآ  اب  ربمایپ 

هناراوگرزب هنامیرک و  رایسب  نانآ  اب   (1) ناگرزب هب  میرکت  مارتحا و  نوناق  ساسا  رب  تراسا ، زا  سپ  هک  دندوب  دوخ 
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ص 659. ج 3 ، یفاک ، دینک .» میرکت  ار  یموق  ره  گرزب  ُهُومِرْکَأَف ؛ ٍمْوَق  ُمیِرَک  ْمُکاتَأ  اذِإ  - » 1
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(1) .دش یم  راتفر 

نب َّیُح  رتـخد  هیفـص ، (2) و  دـش ریـسا  ْقَلَطْـصُم  ونب  دربن  رد  هک  رارـض  یبا  نب  ثراح  رتخد  هَیریَوُج ، نوچ  ینانز  اـب  ربماـیپ  جاودزا 
لاس رد  هظیَُرق  ینب  گـنج  رد  هک  دـیز  رتخد  هناـحیر  زا  يراگتـساوخ  (3) و  دمآرد ناناملـسم  تراـسا  هب  ربیخ  دربن  رد  هک  بَطْخَا 
هلمج زا   (4)، تشاذگ دازآ  زینک ، هاگیاج  رد  ندنام  ای  دوخ  اب  جاودزا  مالـسا و  باختنا  رد  ار  يو  ربمایپ  دـش و  ریـسا  يرجه  مشش 

.تسا ریسا  نانز  اب  ربمایپ  هناراوگرزب  ياهراتفر 

نم .نامب  یقاب  دوهی )  ) دوخ نید  هب  يراد ، تسود  : » دومرف وا  هب  ینابرهم  اب  هیفـص ، تراسا  زا  سپ  ربمایپ  تسا  هدمآ  اه  تیاور  رد 
داهنـشیپ ندینـش  زا  سپ  : » دـیوگ یم  هیفـص  .تسا » رتـهب  وت  يارب  ینیزگرب ، ار  شلوسر  ادـخ و  هکنیا  یلو  منک ، یمن  روبجم  ار  وت 

(5) «. درک دازآ  ارم  زین  ترضح  نآ  .مدرک  باختنا  ار  شلوسر  ادخ و  ربمایپ ،

زا ناریسا  جورخ  ماگنه  یـشبح  لالب  دینـش  یتقو  هک  تشاد  دیکأت  نانآ  لاح  تیاعر  ریـسا و  نانز  اب  يراتفر  شوخ  رب  نانچ  ربمایپ 
رانک زا  ار  نانز  ربیخ ،
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ص 783. ج 2 ، هباحصلا ، هفرعم  میعن ، وبا  ص 63 ؛  ج 2 ، دعس ، نبا  - 1
ص 168. ج 8 ،  ات ، یب  رکفلاراد ، توریب ، يربکلا ، ننس  یقهیب ، نیسح  نب  دمحا  - 2

ص 474. ج 1 ، ات ، یب  نابعش ، هسسؤم  توریب ، سیفنلا ، سفنا  لاوحا  یف  سیمخلا  خیرات  يرکب ، راید  دمحم  نب  نیسح  - 3
.تسا فالتخا  نیمی ، کلم  ای  دیزگرب  جاودزا  يارب  ار  ربمایپ  يو  هکنیا  رد  صص 130 و 131 . ج 8 ،  يربکلا ، تاقبط  - 4

ص 675. ج 2 ، يزاغم ، - 5
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هودنا یتحاران و  اب  دنا ، هدش  نایرگ  تحاران و  اه  هتشک  رکیپ  ندید  اب  شیاهومعرتخد  هیفص و  تسا و  هدنارذگ  ناشناگدش  هتشک 
(1) »؟ ینارذگ یم  اهنآ  ناگتشک  رکیپ  رانک  زا  ار  ناوج  نازینک  هک  تسا  هدش  رود  وت  زا  تقفش  تمحر و  ایآ  لالب ! : » دومرف يو  هب 

زا ربمایپ  یتقو  .دندرک  یم  ریقحت  هرخسم و  هیدوهی » نز   » ریبعت اب  ار  يو  ربمایپ ، نارـسمه  رگید  هیفـص ، اب  ادخ  ربمایپ  جاودزا  زا  سپ 
یهن دروخرب  نیا  زا  ار  اهنآ  داد و  يرادلد  ار  هیفـص  دسر ، یم  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  هب  وا  بسَن  هکنیا  نایب  اب  دـش ، ربخاب  ارجام  نیا 

زا رتراوگرزب  رت و  قالخا  شوخ  ار  یـسک  زگره  : » تفگ یم  هراومه  يو  هک  دوب  هنانابرهم  ناـنچ  هیفـص  اـب  ربماـیپ  راـتفر   (2) .درک
(3) «. مدیدنهلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تیالو یقیقح  نارای  هتـسراو و  ناناملـسم  زا  اهدـعب  هک  زین  متاح  نب  يدُـع  رهاوخ  ییاط و  متاح  رتخد  هناّفـس ، اب  ادـخ  ربمایپ  راتفر 
هب يو  .دمآرد  ناناملـسم  تراسا  هب  سُلف  هناخ  تب  نتخاس  ناریو  يارجام  رد  يرجه و  متـشه  لاس  رد  هناّفـس  .تسا  یندینـش  دش ،
هک یماگنه  .درک  یم  یگدـنز  ثراـح  رتخد  هلمر ، هناـخ  رد  ناریـسا و  رگید  زا  يادـج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روتـسد 

زا یط  هلیبق  زا  یناوراک 
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 . صص 673 و 674 نامه ، - 1
 . ص 675 يزاغم ، - 2

زنک يدـنه ، یقتم  ص253 ؛ ج 9 ، ق ، 1408ه .  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دـئاوفلا ، عبنم  دـئاوزلا و  عمجم  یمثیه ، نیدـلا  روـن  - 3
ص 376. ج 9 ، لامعلا ،
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دزن ار  يو  ات  درپس  هلفاق  نیا  هب  درک و  دازآ  ار  هناّفـسهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرک ، یم  تکرح  ماـش  دـصقم  هب  هنیدـم 
ناوراک یتقو  ات  ترـضح  نآ  یلو  درک ، يدازآ  تساوخرد  ادـخ  ربماـیپ  زا  اـهراب  ریـسا  يوناـب  نیا   (1) .دننادرگزاب يَدُـع  شردارب 

هک ینئمطم  درف  ات  نکم  باتـش  اجنیا  زا  جورخ  يارب  .درک  مهاوخ  دازآ ] ار  وت  : »] دومرف يو  هب  درکن و  دازآ  ار  يو  تفاین ، ینئمطم 
(2) «. میبایب دناسرب ، تدوخ  نیمزرس  هب  ار  وت 

نیا هنافس ! يا  : » دومرف ترضح  نآ  تفگ ، نخس  ربمایپ  يارب  شردپ  راتفر  قالخا و  زا  هنافـس  یتقو  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
یم شزرمآ  وا  يارب  دوب ، ناملـسم  تردپ ، رگا  .تسا  نمؤم  درف  تافـص  تقیقح ، رد  ییوگ ، یم  تردـپ  هرابرد  هک  ییاه  یگژیو 

.درک دازآ  شردپ  یگدنشخب  قلخ و  نسح  لیلد  هب  ار  يو  سپس   (3)« .مدیبلط

نارحب راچد  هورگ  نیا  هکنیا  يارب  ور ، نیازا  .دندمآ  یم  رامش  هب  هعماج  ریذپ  بیسآ  ياه  هورگ  زا  ریسا  نانز  ادخربمایپ ، رصع  رد 
اب بسانم  راتفر  ریسا و  نانز  اب  ربمایپ  جاودزا  .دش  یم  هدیشیدنا  يریبدت  نانآ  یگدنز  هرادا  يارب  دیاب  دنوشن ، یناور  یحور و  ياه 

لاس رد  هَفِرق  ُّما  رتخد  هیراج ، تسا  لقن  .درک  یم  راودـیما  یگدـنز  همادا  هب  ار  اهنآ  ناشیا ، يارب  راک  جاودزا و  هنیمز  داجیا  ای  اهنآ 
مشش
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ص 475. ج 5 ، هباغلادسا ، ص 225 ؛ ج 4 ، یبنلا ، هریس  - 1
ص3362. ج6 ، ق ، 1419ه . _ رشنلل ، نطولاراد  ضایر ، هباحصلا ، هفرعم  میعنوبا ، هللادبع  نب  دمحا  - 2

ج 1، هعیـشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  ص 209 ؛ ق ، 1419ه .  هلاسرلا ، هسـسؤم  توریب ، ءاسنلا ، مالعا  مجارت  لوبعد ، ناوضر  کـن : - 3
ص 287.
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زا ربمایپ  یتقو  .دوب  رّسحم  نب  سیق  تسد  هب  شردام  ندش  هتشک  دهاش  يو  .دمآرد  ناناملسم  تراسا  هب  هَفرق  ُما  هیرس  رد  يرجه و 
یبا نب  نَزَح  جاودزا  هب  ار  يو  سپـس  .دروایب  ناشیا  دزن  ار  هیراج  تساوخ  سیق  زا  درک و  ییوج  لد  يو  زا  دـش ، ربخاب  ارجاـم  نیا 

هب ار  هیراج  ترضح ،  (1) .دمآ ایند  هب  نَزَح  نب  نامحرلادبع  جاودزا ، نیا  هجیتن  رد  .دوب  ربمایپ  يردام  هداوناخ  زا  هک  دروآرد  بهو 
هیاس رد  ار  يو  يدنم  تداعس  هنیمز  مه  دشاب و  هدرک  ییوج  لد  وا  زا  مه  راک  نیا  اب  ات  دروآرد  دامتعا  دروم  نابرهم و  يدرم  دقع 

تفارـش و ظفح  يارب  ربمایپ  ور ، نیازا  .دوب  دوخ  موق  ناگرزب  زا  یکی  رتخد  هیراج  ماـشه ، نبا  لـقن  رب  اـنب  .دزاـس  مهارف  دـنویپ  نیا 
(2) .درک راتفر  يراوگرزب  ینابرهم و  اب  يو  اب  وا ، تزع 

فراـعم شزومآ  روظنم  هب  ناـش ، هلیبق  موق و  دزن  اـهنآ  ندـنادرگزاب  نارتخد و  ناـنز و  يدازآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب نزاوه  دربن  رد  هک  تسا  یناکدوک  نانز و  اب  ربماـیپ  راـتفر  دراوم ، نیا  زا  یکی  .درک  یم  هدافتـسا  مالـسا  هب  مدرم  بذـج  ینید و 

ار مالـسا  دندمآ و  ربمایپ  دزن  هنارعَج  هقطنم  رد  نزاوه  ناگداتـسرف  دربن ، نایاپ  زا  سپ  يربط ، هتفگ  هب  .دندمآرد  ناناملـسم  تراسا 
ياه تصرف  زا  هک  ربمایپ  .دنادرگزاب  اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  نادنزرف و  نز و  دنک و  فطل  اهنآ  هب  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  دنتفریذپ و 

رتشیب ار  ناتنادنزرف  نانز و  : » دومرف درک ، یم  هدافتسا  مالسا  هب  مدرم  توعد  یلهاج و  گنهرف  اب  هزرابم  يارب  نوگانوگ 
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 . ص 80 ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 1035 ؛ ج 4 ، یبنلا ، هریس  - 1
ص 289. ج 2 ، يربط ، خیرات  يربط ، نامه ؛، - 2
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نم و هب  هک  اجنآ  ات  : » دومرف ربمایپ  هاگ  نآ  .میراد  تسود  رتشیب  ار  نامنادـنزرف  نانز و  دـنتفگ : اهنآ  ار »؟ ناتلاوما  ای  دـیراد  تسود 
، دیـسر نایاپ  هب  منارای  نم و  زامن  هکنآ  زا  سپ  .منادرگ  یمزاب  امـش  هب  ار  نات  هداوناخ  لاوما و  تسا ، طوبرم  بلطملادبع  نادـنزرف 

یم عیفش  ربمایپ  دزن  ار  ناناملسم  امش  ناناملسم و  امش  دزن  ار  ربمایپ  نامنانز ، نادنزرف و  راک  رد  دییوگب  مدرم  هب  باطخ  دیزیخرب و 
ناگداتـسرف .منک » یم  بلط  امـش  يارب  زین  ار  نارگید  مهـس  مشخب و  یم  امـش  هب  ار  بلطملادـبع  نادـنزرف  دوخ و  مهـس  نم  .مینک 

سک ره  : » دومرف زین  ربمایپ  .دندیـشخب  ربمایپ  هب  ار  دوخ  میانغ  ناریـسا و  راصنا ، نارجاهم و  دندرک و  لمع  ربمایپ  داهنـشیپ  هب  نزاوه 
، ضوع رد  دریگب و  میروآ ، یم  تسد  هب  هک  یتمینغ  نیتسخن  زا  رتش  شـش  ریـسا ، ره  لباقم  رد  دشخبب ، ار  دوخ  ریـسا  دـهاوخ  یمن 

(1) «. دنادرگزاب نانآ  هب  ار  مدرم  نیا  نادنزرف  نز و 

زونه هک  درک  نییبت  برع  هعماج  يارب  ار  دـنزرف  نز و  هداوناخ و  شزرا  مه  شیوخ ، راتفر  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
اب ار  ناریسا  دیشخب و  مارتحا  تیصخش و  نانآ  هب  ناناملسم ، اب  ندرک  تروشم  اب  مه  دش و  یم  هدید  نآ  رد  یلهاج  رکفت  زا  يراثآ 

.دنادرگزاب ناشاه  هداوناخ  هب  ناناملسم  لماک  تیاضر 

تیعقوم زا  هدافتسا  نامه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يراتفر  مهم  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی  هب  تیاور  نیا  زا  هدافتـسا  اب 
هویش نیا  .درک  هراشا  ناوت  یم  تسا ، مدرم  هب  ینید  ياه  شزرا  اه و  هزومآ  نییبت  يارب  ساسح  طیارش  اه و 
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چ 1،ص ج 1 ، ق ، 1406 ه . _ هفرعملاراد ، توریب  هیاز ، میهاربا  دومحم  قیقحت : ریغـصلا ، خیرات  يراخب ، لیعامـسا  نب  دـمحم  - 1
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هب هدمآ  شیپ  ياه  تصرف  زا  ات  دـشاب  هعماج  یـسایس  یگنهرف و  نالوئـسم  نایبرم و  يارب  یبسانم  يوگلا  دـناوت  یم  ربمایپ  يراتفر 
.دنریگ هرهب  مدرم  هب  یگنهرف  ياه  شزرا  ینید و  میلاعت  شزومآ  روظنم 

.تسا نارتـخد  ناـنز و  هژیو  هب  ناریـسا  یناـسنا  تمارک  هب  هجوت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يراـتفر  ياـه  یگژیو  رگید  زا 
یمالـسا ياه  هزومآ  اه و  شزرا  دـض  رب  هک  ییاهرواب  دـیاقع و  هب  مارتحا  دنتـشاد ، يا  هژیو  یعامتجا  تیعقوم  هک  یناریـسا  میرکت 

ياه هویش  زا  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  یهقف  تاعورف  ماکحا و  هب  یهد  تهج  اب  يراد  هدرب  ماظن  يزادنارب  يارب  شالت  دندوبن و 
.دنک یم  یفرعم  ارگ  قالخا  دنم و  نوناق  یتعیرش  ار  مالسا  نید  هک  تسا  ناریسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر 

تسرپرس دوخ  نانز  زا  ینابیتشپ 

تسرپرس دوخ  نانز  زا  ینابیتشپ 

هعماج تسردان  ياه  هشیدـنا  موسر و  بادآ و  زا  يرایـسب  برعلا ، هریزج  رد  مالـسا  نیبم  نید  شرتسگ  اـب  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  اـنب 
یپ رد  ار  یلهاج  بارعا  دـنت  ياهدروخرب  اه و  شنکاو  رما ، نیا  .دـش  نآ  نیزگ  ياج  يدـیحوت  گـنهرف  تفر و  نیب  زا  ناتـسبرع 
ياج رب  اه ، گنج  نیا  ياهدـمآ  یپ  زا  یکی  .دوب  ریذـپان  بانتجا  عاـفد ، هلباـقم و  گـنج ، یطیارـش ، نینچ  رد  دـیدرت ، یب  .تشاد 

هب رـشق ، نیا  .دروآ  دوجو  هب  تسرپرـسدوخ » نانز   » ناونع اب  ار  يدـیدج  رـشق  هورگ و  هک  دوب  تسرپرـس  یب  ياه  هداوناـخ  ندـنام 
یم نیمأت  يونعم  يدام و  رظن  زا  یملع ، حیحـص و  يزیر  همانرب  اب  دـیاب  دنتـشاد و  زاین  ینید  ناـمکاح  هنالوئـسم  يدـج و  تیاـمح 

، نانز زا  هورگ  نیا  اب  دروخرب  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دندش 
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: تفرگ راک  هب  ار  ریز  يراتفر  ياه  هویش 

هب هجوت  اهنآ و  نادـنزرف  اب  یفطاع  طابترا  يرارقرب  اب  نارحب  عفر  يارب  شالت  نادیهـش و  ياه  هداوناـخ  یفطاـع  نارحب  هب  هجوت  . 1
يراتفر ياه  هنومن  زا  يو  تداهـش  زا  سپ  رایط  رفعج  نادـنزرف  رـسمه و  هب  ادـخ  ربمایپ  ریظن  یب  تبحم  رهم و  .نانآ  هیلوا  ياهزاین 

هب دش ، ربخاب  رایط  رفعج  تداهش  زا  هکنیا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  تسرپرس  یب  ياه  هداوناخ  اب  ترضح  نآ 
لد اهنآ  زا  هیهت و  ییاذغ  شنادنزرف  رفعج و  رسمه  سیمع ، تنب  ءامسا  يارب  داد  روتسد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دوخ و  نارـسمه 

(1) .دنتشگزاب دوخ  هناخ  هب  مراهچ  زور  دندوب و  ربمایپ  هناخ  رد  زور  هس  رفعج  هداوناخ  .دننک  ییوج 

نارود رد  تایاور ، رب  انب  .تبیصم  زا  سپ  يداع  یگدنز  هب  تشگزاب  رب  دیکأت  ربمایپ و  يوس  زا  يراوگوس  نامز  ندرک  دودحم  . 2
ادخ لوسر  .دـندرک  یم  زیهرپ  شیارآ  تنیز و  زا  دندیـشوپ و  یم  ازع  سابل  لاس  کی  ات  ناشنارـسمه  توف  زا  سپ  نانز  تیلهاج ،

دنک و يرادازع  شرهوش  يارب  زور  هس  ات  تساوخ  ءامسا  زا  رفعج  تداهـش  زا  سپ  درک و  خوسنم  ار  مسر  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(2) «. هد ماجنا  یهاوخ  یم  هچنآ  سپس  شوپب .] هایس  سابل   ] نکم و تنیز  زور  هس  ات  : » دومرف

هک دـید  ار  يو  کلعب  نب  لبانـسلاوبا  يزور  .درک  ناـمیاز  شرـسمه  توف  زا  سپ  ثراـح  رتخد  هعیبس ، هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
نت زا  ازع  سابل  هدیشک و  همرس 

36  : ص

ص 767. ج 2 ، يزاغم ، - 1
بتکلاراد توریب ، ردیح ، دمحا  رماع  يوغبلا و  دمحم  نب  هللادـبع  قیقحت : دـعجلا ، نبا  دنـسم  يرهوج ، دـیبع  نب  دـعج  نب  یلع  - 2

ص 389. هیملعلا ،

نانز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یسانش  www.Ghaemiyeh.comهنوگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13651/AKS BARNAMEH/#content_note_36_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13651/AKS BARNAMEH/#content_note_36_2
http://www.ghaemiyeh.com


یمن ترـسمه  تافو  زا  سپ  زور  هد  هام و  راهچ  ات  وت  يا ؟ هدـش  جراخ  هدـع  زا  هک  ینک  یم  رکف  اـیآ  تفگ : وا  هب  .تسا  هدروآرد 
ار لبانسلاوبا  نانخس  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  گنرد  یب  هعیبس  .ینک  تنیز  ار  دوخ  دیابن  ینک و  جاودزا  یناوت 

دلوت اب  وت  هدع  نامز  يدروآ و  ایند  هب  ار  تدنزرف  وت  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  .دـناسر  ربمایپ  شوگ  هب  دوب ، شناراگتـساوخ  زا  یکی  هک 
مه دومرف و  نایب  ار  یهلا  مکح  مه  نخس  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بیترت ، نیا  هب   (1)« .تسا هدیسر  نایاپ  هب  تدنزرف 

.تشاد رذحرب  ماکحا  يارجا  رد  طیرفت  طارفا و  زا  ار  هعماج 

هنومن رد  یناور  ياه  شنت  زا  اهنآ  ندرک  رود  اهنآ و  جنر  مغ و  زا  نتـساک  روظنم  هب  ناگدـید  تبیـصم  اب  یهارمه  يدرد و  مه  . 3
هلثم هزمح و  تداهـش  زا  سپ  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  اراکـشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يراتفر  ياـه 

نیازا .درک  یم  يراشفاپ  راک  نیا  رب  يو  .دناسرب  هزمح  شردارب  رکیپ  هب  ار  دوخ  تساوخ  یم  هزمح  رهاوخ  هیفـص ، شرکیپ ، ندـش 
.تسیرگ دنلب  يادص  اب  تسـشن و  نآ  رانک  رد  تفای و  ار  ردارب  هدش  هلثم  رکیپ  هیفـص  .دـنوشن  وا  عنام  تساوخ  راصنا  زا  ربمایپ  ور ،

يو رطاـخ  شمارآ  يارب  ترـضح  نآ  دـش ، مارآ  هیفـص  هکنیا  زا  سپ  .تـسیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  درک و  یهارمه  ار  يو  زین  ربماـیپ 
(2) «. تسا لوسر  ادخ و  ریش  هزمح ، دنا  هتشون  هناگ  تفه  ياه  نامسآ  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئاربج  نونکا  مه  : » دومرف
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ص 688. ج 9 ، ات ، یب  توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  نیدلاءالع  - 1
ص 289. ج 1 ، يزاغم ، - 2
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! هثراح ردام  يا  : » دومرف يو  هب  باطخ  هقارـس  نب  هثراح  دیهـش  ردام  عیبر ، ما  رطاخ  شمارآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
(1) «. دراد ياج  العا  تشهب  رد  وت  رسپ  دراد و  دوجو  تشهب  رد  یغاب 

نب هللادبع  شرـسپ ، رکیپ  تساوخ  ناشیا  زا  يَدُع  رتخد  هسینا ، یتقو  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  نادیهـش  ياه  هداوناخ  زا  ربمایپ  ییوج  لد 
ربمایپ دـنروآرد ، ربق  زا  دوب ، هدـش  هدرپس  كاخ  هب  دـحا  هوک  يادـنلب  رب  هدیـسر و  تداهـش  هب  دـحا  دربن  رد  هک  ار  کلام  نب  هملس 

يو ات  دنراپسب  شردام  هب  ار  يو  هزانج  داد  روتسد  تفریذپ و 

(2) .دراپس كاخ  هب  دراد ، تسود  هک  اج  ره  ار 

.تسا هدش  هراشا  تسرپرس  یب  ياه  هداوناخ  تالکشم  یگدنز و  هب  ربمایپ  هژیو  هجوت  هب  يرایسب  ياه  تیاور  رد  . 4

زا سپ  اریز  دـندرک ؛ یم  یگدـنز  یتخـس  اب  تباـث  نب  سوا  شرـسمه  تاـفو  زا  سپ  شنارتخد ، هجک و  ما  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
(3) .دنادرگزاب اهنآ  هب  ار  نانآ  مهس  ثرا ، هیآ  لوزن  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  .دیسر  شناردارب  هب  يو  ثرا  ییاراد و  مامت  سوا ، گرم 

38  : ص

: قـیقحت ق ، 1973ه .  یبرعلا ، بتکلاراد  توریب ، لوبعد ، دـمحم  ناوـضر  قـیلعت  نیحلاـصلا ، ضاـیر  يووـنلا ، فرـش  نب  ییحی  - 1
ص 192. ج 25 ، چ2 ، ات ، یب  هیمیت ، نبا  هبتکم  هرهاق ، یفلسلا ، دیمحلادبع  يدمح 

ص 224؛ ج 6 ،  چ 1 ، ق ، 1411 ه . _ چ 1 ، هیاردلا ، راد  هرباوجلا ، دمحا  لصیف  مساب  قیقحت : یناثملا ، داحآلا و  مصاع ، یبا  نبا  - 2
ص 533. چ 2 ، هیمیت ، نبا  هبتکم  هرهاق  یفلسلا ، دیمحلادبع  يدمح  قیقحت  ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، دمحا  نب  نامیلس 

.101 صص 97 _  ج 2 ، لوسرلا ، لوح  تایباحص  کن : - 3
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یتسرپرس .نادیهش  نادنزرف  ناکدوک و  اب  ینابرهم  هژیو  هب  هدید ، تبیصم  تسرپرس و  یب  ياه  هداوناخ  زا  تیامح  یتسرپرـس و  . 5
تـسرپرس یب  ياـه  هداوناـخ  هب  ربماـیپ  هجوـت  زا  يا  هنوـمن  ناشناردـپ  گرم  زا  سپ  هرارز ، نارتـخد  ادهـشلادیس و  هزمح  رتـخد  زا 

(1) .تسا

هناخ رد  ینالوط  روضح  نانآ و  اب  تاقالم  هلمج  زا  ناگدـید  تبیـصم  نادیهـش و  ياه  هداوناـخ  هب  هژیو  قوقح  اـهزایتما و  نداد  . 6
ترـضح نآ  تسا  هدش  هتفگ  .تفر  یم  ناحلم  نارتخد  میلـس ، ما  مارح و  ما  هناخ  هب  هراومه  ربمایپ  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  .ناشیاه 

: دومرف دندیسرپ ، ناشیا  زا  ار  راک  نیا  لیلد  هک  یماگنه  .میلس  ما  هناخ  رگم  دش ، یمن  دراو  شنارسمه  هناخ  زج  هب  يا  هناخ  چیه  هب 
(2) «. تسا مرتحم  میارب  وا  رهاوخ  ببس ، نیمه  هب  .دش  هتشک  هک  دوب  نم  هارمه  میلس  ما  ردارب  »

، شرـسمه يارب  اـبیز  يا  هنوگ  هب  ار  ارجاـم  نیا  درک و  لـمحت  ییابیکـش  ربـص و  اـب  زین  ار  ریمعوـبا  شدـنزرف ، گرم  مغ  میلـس ، ما 
(3) .درک یم  میرکت  نیسحت و  شا  يرابدرب  ربص و  هطساو  هب  ار  میلس  ما  هراومه  ادخ  ربمایپ  .درک  فیصوت  هحلطوبا 

ییوگلا نادیهـش ، نادـنزرف  نانز و  هژیو  هب  تسرپرـس  یب  هدـید و  تبیـصم  ياه  هداوناخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفر 
، يرشب عماوج  يارب  بسانم  رایسب 
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ص 44. ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  - 1
ص 367. نامه ، - 2

صص 433 و 434. نامه ، - 3
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.تسا یعیبط  ثداوح  گنج و  نوچ  ییاه  نارحب  نداد  خر  ماگنه 

؛ تسا یسایس  ماظن  کی  یقیقح  نایماح  نداد  تسد  زا  يانعم  هب  گنج ، ناگدید  بیسآ  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  هب  یهجوت  یب 
.دوب دنهاوخ  ماظن  نابیتشپ  هراومه  دنا ، هتخادرپ  ماظن  ظفح  ای  داجیا  يارب  هک  ینیگنس  ياهب  لیلد  هب  هورگ  نیا  اریز 

هتفرگ قالط  نانز  تالکشم  هب  هجوت 

هتفرگ قالط  نانز  تالکشم  هب  هجوت 

یتقو لاـح ، نیا  اـب   (1) .دـنا هدرمـش  دنـسپان  ار  نآ  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  دـنوادخ و  هک  تسا  ینید  مکح  نیرتروـفنم  قـالط ،
یمکح ناونع  هب  قالط  دنـشاب ، هدیـسرن  هجیتن  هب  هدرک و  هبرجت  ار  لـماعت  مهاـفت و  داـجیا  طـباور و  دوبهب  ياـه  هار  همه  نارـسمه 

.دزاس یم  مهارف  درم  نز و  يارب  كرتشم  یگدنز  رد  ار  دیدج  يا  هبرجت  هنیمز  دوش و  یم  حرطم  یعرش 

لیلد هب  هاگ  دنرب و  یم  جـنر  مدرم  هدز  باتـش  ياه  تواضق  تسردان و  ياهدروخرب  اه و  شنزرـس  زا  هقلطم  نانز  لومعم ، روط  هب 
لد چـیه  هک  دـننک  یگدـنز  يا  هناشاک  هناخ و  رد  رمع  ناـیاپ  اـت  دـنوش  یم  رـضاح  هعماـج  یفنم  ياـهدروخرب  تالکـشم و  نیمه 

یتـشز و هراومه  ناـشیا  .درک  هزراـبم  یلهاـج  رکفت  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  .دـنرادن  نآ  هب  يا  هقـالع  یگتـسب و 
.تسناد یم  نیجوز  نایم  تالکشم  لح  هار  نیرخآ  هلزنم  هب  ار  نآ  هاگ  یلو  دش ، یم  روآدای  ناناملسم  هب  ار  قالط  ندوب  تسردان 

40  : ص

ص 390. ج 6 ،  ات ، یب  یملعلا ، سلجملا  یمظعا ، نامحر  قیقحت : فنصم ، یناعنص ، قازرلادبع  - 1
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ياه هویـش  هلمج  زا  دـندوب ، هدـش  یناور  یحور و  ياه  تسکـش  ای  یتشیعم  تالکـشم  راچد  قـالط  زا  سپ  هک  یناـنز  زا  تیاـمح 
: دیوگ یم  رباج  .دوب  نانز  زا  هورگ  نیا  اب  ربمایپ  يراتفر 

.تساوخ کمک  ناشیا  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يو  دـش ، ادـج  يو  زا  هریغم  نب  صفح  رـسمه  هکنیا  زا  سپ 
(1) «. دشاب عاص  کی  هزادنا  هب  هچرگ  هدب ، یعاتم  ترسمه  هب  : » دومرف ضفح  هب  ربمایپ 

هتفرگ قالط  دیز  نب  هماسا  شرـسمه ، زا  هماسق  نب  هلظنح  رتخد  بنیز ، دش  ربخاب  ادخ  ربمایپ  یتقو  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچمه 
»؟ مشاب وا  نز  ردپ  هلزنم  هب  نم  منک و  ییامنهار  كاروخ  مک  ابیز و  ینز  هب  ار  وا  تسا  رضاح  یـسک  هچ  : » دومرف یعمج  رد  تسا ،

میعن داد و  تبثم  خـساپ  ربمایپ  متـسه ؟ نم  امـش  روظنم  ایوگ  تفگ : دـش و  عوضوم  هجوتم  ربمایپ  هاگن  عون  زا  ماّحن  هللادـبع  نب  میعن 
هب ار  يو  دیـشخب و  هرابود  یناماس  ار  هقلطم  نز  کی  یگدـنز  ربمایپ  بیترت ، نیا  هب  .تفریذـپ  تبغر  لیم و  اـب  ار  بنیز  اـب  جاودزا 

(2) .دروآرد بسانم  يدرف  دقع 

نیا .دیـشخب  تیـصخش  رابتعا و  يو  هب  هار  نیا  زا  دـیمان و  شیوخ  رتخد  ار  بنیز  دوخ ، مالک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.داد رییغت  هقلطم  نانز  رگید  بنیز و  هب  تبسن  زین  ار  مدرم  هاگن  عون  ادخ ، ربمایپ  راتفر 

زین ناشنادنزرف  تناضح  قح  نتفرگ  يارب  ار  نانز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

41  : ص

 . ص 672 ج 2 ، لامعلازنک ، - 1
ص 72 ج 4 ، دعس ، نبا  - 2
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شهارمه هک  يرـسپ  هب  هراشا  اب  درک و  هلگ  شرـسمه  زا  دـمآ و  ربمایپ  دزن  ینز  يزور  تسا  هدـش  لقن  .درک  یم  تیاـمح  يراـی و 
ار يو  ما  هنیس  زا  تسا و  هدوب  شهاگـشرورپ  مناماد ، وا و  دوجو  فرظ  نم  مکـش  .تسا  نم  رـسپ  نیا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دوب ،

هگن هب  يا ، هدرکن  جاودزا  وت  هک  یماگنه  ات  :» دومرف ربمایپ  .دزاس  ادج  نم  زا  ار  يو  دراد  دصق  شردپ  نونکا  یلو  ما ، هدرک  هیذـغت 
(1) «. یتسه رتراوازس  وا  يراد 

ات دنهد  قالط  ار  اهنآ  ناشنانز ، زا  یعاتم  تفایرد  اب  تساوخ  یم  نانآ  زا  ربمایپ  هک  دندرک  یم  يراتفردـب  نانز  اب  نانچ  نادرم  هاگ 
(2) و سیق نب  تباث  رـسمه  لهـس و  رتخد  هبیبح ، لاثم ، يارب  .دنبای  تسد  شیوخ  لآ  هدیا  یگدـنز  هب  رت ، حیحـص  یباختنا  اب  نانز 

يو زا  ربمایپ  رما  هب  ناشرهوش ، يراتفردـب  یقالخادـب و  تلع  هب  دوب ، سیق  نب  تباـث  رگید  رـسمه  رهاـظ  هب  هک  لولـس  رتخد  هلیمج 
(3) .دنتفرگ قالط 

لقن .داد  یم  تیمها  زین  ناملـسمریغ  نانز  قوقح  اه و  تساوخ  هب  هکلب  درک ، یم  عافد  ناملـسم  نانز  قوقح  زا  اهنت  هن  ادـخ  ربماـیپ 
نیمه هب  .دز  زابرس  مالـسا  نید  شریذپ  زا  شرـسمه  یلو  دش ، ناملـسم  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  نانـس  نب  عفار  مکحلاوبا  تسا  هدش 

دمآهلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هریمع  ردام  يزور  .دنتـشاد  هریمُع  مان  هب  يرتخد  اهنآ  .دـندش  ادـج  مه  زا  ود  نآ  لیلد 
نیا زا  ربمایپ  .منیبب  ار  يو  دهد  یمن  هزاجا  تسا و  هتفرگ  نم  زا  ار  مرتخد  مکحلاوبا ، تفگ :

42  : ص

ص 182. ج 2 ، دمحا ، دنسم  - 1
ص263. هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، هیریمالا ، قالوب  هعبطم  قیقحت : دنسم ، یعفاش ، سیردا  نب  دمحم  - 2

ص 1802. ج 4 ، باعیتسا ، ربلادبع ، نبا  - 3
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دننیشنب سلجم  فرط  ود  رد  ردپ  ردام و  داد  روتسد  سپس  .دناوخارف  دوب ، هباحص  زا  هک  ار  مکحلاوبا  دش و  تحاران  رایسب  عوضوم 
.تفر وا  يوس  هب  شردام  يادص  ندینش  اب  كرتخد  .دننز  ادص  ار  ناشرتخد  مادک ، ره  هاگ  نآ  دنهد ، رارق  سلجم  نایم  ار  رتخد  و 

، ربمایپ ياعد  زا  سپ  .نک » تیادـه  ار  رتخد  نیا  اراگدرورپ ! اهِدـْها ؛ َّمُهّللَا  : » دومرف درک و  اعد  وا  يارب  هنحـص ، نیا  ندـید  اب  ربمایپ 
(1) .تفر مکحلاوبا  شردپ  يوس  هب  كرتخد 

هب ربماـیپ  هجوت  .تشاد  يا  هژیو  هجوت  ناـنز  ياـه  هتـساوخ  قوقح و  هب  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  تیاور  نیا  زا 
باختنا رد  كدوک  نتشاذگ  دازآ  يو و  قوقح  هب  یگدیسر  تسا و  هدرک  تیاکش  ناملسم  يدرم  زا  هک  ناملـسمریغ  ینز  نانخس 

.تسا لئاق  دنزرف  نز و  قوقح  يارب  مالسا  هک  تسا  یشزرا  هدننک  نایب  دوخ ، نیدلاو  زا  یکی 

زا هدافتـسا  ياج  هب  یلو  دراپـسب ، شناملـسم  ردپ  هب  ار  كدوک  تشاد ، هک  يذوفن  اب  تسناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ضارتعا و هنوگ  چیه  ياج  نز  يارب  ربمایپ ، مادـقا  نیا  .دـنک  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  يو  ات  تساوخ  دـنوادخ  زا  روز ، تنوشخ و 

.دش هتشاذگ  كدوک  دوخ  هدهع  رب  باختنا  اریز  تشاذگن ؛ یقاب  یتفلاخم 
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ج ق ، 1415 ه . _ ثیدحلا ، راد  هرهاق ، ینابعـش ، حلاص  نمیا و  قیقحت  هیادهلا ، ثیداحا  یف  هیارلا  بصنا  یلعنیز ، نیدلا  لامج  - 1
ص 500. ، 3
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راکاطخ نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  مراهچ : لصف 

هراشا

راکاطخ نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  مراهچ : لصف 

طیارـش ریثأت  تحت  ای  یگداوناخ  طیارـش  تسرداـن و  تیبرت  تلع  هب  هک  دـنراد  دوجو  یمرجم  راـکاطخ و  دارفا  يا ، هعماـج  ره  رد 
.تسا یسررب  لباق  مهم و  رایسب  رشق ، نیا  اب  هعماج  نالوئسم  يراتفر  هویـش  .دنا  هدش  هدیـشک  هانگ  ههار و  یب  هب  یعامتجا  بسانمان 

هویش یسررب  .دندش  فارحنا  راچد  يدارفا  تیلهاج ، نارود  رد  طلغ  موسر  بادآ و  یخرب  داسف و  جاور  تلع  هب  زین  يوبن  رصع  رد 
.دراذگ یم  یعامتجا  یگنهرف و  نالوئسم  يور  شیپ  ار  یبسانم  ياهراک  هار  هورگ ، نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يراتفر 

هب ات  دنـسانشب  ار  دوخ  یقیقح  شزرا  دـننک و  حالـصا  ار  دوخ  ات  داد  یم  تصرف  نامرجم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
بیسآ رت و  ساسح  تقلخ ، عون  تلع  هب  نز  نامرجم  هورگ ، نیا  نایم  رد  .دنبایزاب  هرابود  ار  دوخ  یناور  یحور و  تمالس  جیردت ،

نوچ يراک  هبت  نانز  .دوب  زاین  نانز  هرابرد  یتخانـش  ناور  ياه  یهاگآ  هب  نانآ  اب  دروخرب  يارب  ور ، نیازا  .دندوب  نادرم  زا  رتریذپ 
نز دوب ؛ یسایس  یعامتجا و  ياه  هئطوت  زا  يرایـسب  لماع  مالـسا ، شرتسگ  روهظ و  ماگنه  هک  نایفـسوبا  رـسمه  هبتع و  رتخد  دنه ،

نانز درک و  ارجا  یحارط و  ار  ناشیا  رورت  هشقن  مالـسا ، ربمایپ  زا  ماقتنا  دـصق  هب  ربیخ ، حـتف  يارجام  رد  هک  يراـک  تیاـنج  يدوهی 
هراشا نانآ  اب  ربمایپ  يراتفر  ياه  هویش  هب  شخب  نیا  رد  هک  دندوب  اه  هورگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  ناوخ ، هزاوآ 
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.مینک یم  هاتوک  يا 

دساف و نز  راهچ  درم و  شـش  رفن ، هد  نیا  .دیـشخب  رفن  هد  زج  هب  ار  نایکم  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکم ، حتف  زا  سپ 
(1) .دنتخادرپ یم  ناناملسم  مالسا و  یبوکرس  هب  نوگانوگ  ياه  هار  زا  هک  دندوب  مرجم 

اب يو  ینمـشد  ور ، نیازا  .داد  تسد  زا  ار  شناـکیدزن  زا  رگید  یخرب  ردارب و  ردـب ، دربـن  رد  نایفـسوبا  رـسمه  هبتع و  رتـخد  دـنه ،
رکیپ دحا  دربن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  يو  .تفرگ  تدش  ادخ  ربمایپ  هژیو  هب  ناناملـسم  مالـسا و 

هک دوـب  ینز  راـهچ  زا  یکی  يو  .تخیگنارب  ار  ناناملـسم  مشخ  راـک ، نیا  اـب  درک و  هلثم  ار  دـحا  نادیهـش  رگید  هزمح و  ترـضح 
.درک رداص  ار  شگرم  روتسد  ربمایپ 

برط ياه  یقیـسوم  جـیهم و  ياه  هنارت  ندـناوخ  اب  ردـب ، گنج  رد  هک  زین  ناوخ ) هزاوآ   ) هینغم هراس  لطخ و  نبا  نازینک  نینچمه 
.دندشن دنم  هرهب  ربمایپ  یناگمه  وفع  زا  دندرک ، یم  قیوشت  ناناملسم  راتشک  هب  ار  كرش  هاپس  نارواگنج  روآ ،

هانپ نایکم  رگید  نایفسوبا و  هناخ  هب  نانز  نیا  زا  نت  هس  ربمایپ ، حلص  یتسود و  رهم و  زا  راشرس  هیمالعا  رودص  هکم و  حتف  زا  سپ 
: دسیون یم  يدقاو  .داد  هبوت  حالصا و  تصرف  نانآ  هب  دیشخب و  ار  اهنآ  ربمایپ  .دندرب 

.تفگ دمآ  شوخ  يو  هب  ترضح  نآ  دمآ ، ادخ  ربمایپ  دزن  مالسا  شریذپ  يارب  دنه  یتقو 
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چ 1، هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، یـسیمنلا ، دیمحلادبع  دـمحم  قیقحت : عامـسالا ، عاتما  يزیرقملا ، ص 51 ؛ ج 4 ، یبنلا ، هریـس  - 1
 . ص 825 ج 2 ، يزاغم ، ص 393 ؛ ج 1 ، ق ، 1420 ه . _
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دوبن و امش  همیخ  هداوناخ و  زا  رت  لیلذ  نم  دزن  نیمز ، يور  رد  يا  همیخ  چیه  دنگوس ، ادخ  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دنه  هاگ  نآ 
(1) .تسین رت  بوبحم  امش  زا  نم  دزن  ینادناخ  همیخ و  چیه  زورما ،

ياه تیاور  رد  اهنآ  ندروآ  مالـسا  هکم و  حـتف  زا  سپ  شا ، هداوناخ  دـنه و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناـمیرک  راـتفر  هب 
.تسا هدش  هراشا  يرایسب 

، دنوادخ : » دومرف ربمایپ  .درک  تیاکش  دنفسوگ  دودحم  شیاز  زا  دروآ و  ربمایپ  دزن  ار  يدنفـسوگ  دنه  زینک  يزور  تسا  هدش  لقن 
دادعت رب  زور  هب  زور  درک و  دلو  داز و  دنفـسوگ  دعب ، هب  زور  نآ  زا  .دـنک » دایز  ار  شدـلو  داز و  دـهد و  تکرب  امـش  دنفـسوگ  هب 

ریخ ياـعد  نیا  : » تفگ ارجاـم  نیا  زا  سپ  دـنه  .دـندوب  هدـیدن  يزیچ  نینچ  نآ ، زا  شیپ  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ، هدوزفا  نادنفـسوگ 
(2) «. درک تیاده  مالسا  هب  ار  ام  هک  رکش  ار  ادخ  .تسوا  تکرب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

گرزب ار  مناکدوک  تمحز ، هب  تفگ : ناشیا  هب  باطخ  ادخ ، ربمایپ  اب  تعیب  مالـسا و  شریذپ  ماگنه  دـنه  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
نابز و مخز  يراوگرزب ، تشذگ و  اب  ربمایپ ، لباقم ، رد   (3) .یتشک ار  اهنآ  یگرزب  رد  وت  مدناسر و  یگرزب  هب  یکدوک  زا  مدرک و 

شیرق تسد  هب  گنج  يرگزاغآ  زا  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  درک ، راتفر  ینابرهم  اب  دنه  اب  تفرگ و  هدـیدان  ار  يو  ياوران  نخس 
يو هناردام  ساسحا  دنه و  طیارـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دنک  عناق  ار  يو  عافد و  دوخ  زا  دیوگ و  نخـس  اهنآ  يدیلپ  و 

هدش یتواضق  نینچ  بجوم  هک  ار 
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 . ص 850 ج 2 ، يزاغم ، - 1
 . ص 867 نامه ، - 2

ص 266. دنسملا ، باتک  یعفاشلا ، - 3
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.تشاد هتسیاش  يراتفر  وا  نوچ  يدارفا  دنه و  اب  شیوخ  میظع » قلخ   » اب درک و  كرد  یبوخ  هب  دوب ،

تالکـشم یهاـنپ و  یب  هب  ندـش  راـچد  هکم و  رد  شراـک  يداـسک  زا  سپ  زین  ناوـخ  هزاوآ  هراـس  هک  تسا  هدـمآ  اـه  تـیاور  رد 
دیسرپ يو  زا  تفرگ و  هدیدان  ار  يو  هتـشذگ  یـشنم ، گرزب  ابهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دمآ  ربمایپ  دزن  هنیدم  هب  یتشیعم ،

زا سپ  ربماـیپ  .درک  وگزاـب  ربماـیپ  يارب  ار  هکم  رد  دوخ  یتـشیعم  تالکـشم  يارجاـم  هراـس  .تسا  هدرک  ترجه  اـی  هدروآ  مالـسا 
بلطملادبع نادنزرف  زینک  نآ ، زا  شیپ  يو  اریز  ؛(1)  درپس بلطملادبع  نادناخ  هب  ار  هراس  ظفح  يراد و  هگن  يو ، نانخـس  ندینش 

دش و هداد  يزاسدوخ  يارب  یتصرف  هراس  هب  مه  ربمایپ ، ریبدـت  نیا  اب   (3) .دوب یفیـص ) ای  یفاص  نب  ورمعوبا  ای   (2) مشاه نب  ورمع  )
.دیدرگ ظفح  دتفیب ، رطخ  هب  نز  نیا  تسد  هب  دوب  نکمم  هک  هنیدم  یعامتجا  فافع  یناور و  تینما  مه 

هب بلطملادبع  نادناخ  تیامح  رد  دنام و  رهـش  نیا  رد  متـشه  لاس  ات  دروآ  هانپ  هنیدم  هب  هک  يرجه  مود  لاس  زا  هراس  یلقن ، رب  انب 
يوسیگ ياه  هتفاب  يال  هبال  رد  هعتلب  یبا  نب  بطاح  همان  ندرک  ناهنپ  اب  هکم  حتف  زا  شیپ  يو  .درب  رس 
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ص 405. ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 1
ص 48. ج 1 ، يزاغم ، - 2

ص 97. چ 1 ، ، 1371 مایخلا ، هعبطملا  مق ، فئارطلا ، سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  - 3
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هیلع یلع  هب  دش و  هاگآ  همان  يارجام  زا  یحو  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   (1) .دش هدیشک  ههار  یب  هب  رگید  راب  دوخ ،
(2) .دش یثنخ  هئطوت  بیترت ، نیا  هب  دنتفای و  ار  همان  اهنآ  .داد  ار  ارجام  نیا  هب  یگدیسر  روتسد  باحصا  زا  نت  دنچ  مالسلا و 

یلو درک ، مالعا  حابم  ار  اهنآ  نوخ  نتخیر  ربمایپ  هک  دـندوب  يرفن  هد  رامـش  رد  زین  لَطَخ  نبا  ناوخ  هزاوآ  زینک  ود  هراس ، رب  نوزفا 
.دیشخب ار  وا  ربمایپ  تساوخ و  ناما  يرگید  دش و  هتشک  اهنآ  زا  یکی  هکم  حتف  زا  سپ  ماشه ، نبا  لقن  رب  انب 

(3) .درک وفع  ار  وا  ربمایپ  تساوخ و  ناما  زین  هراس  تسا  هدش  لقن  نینچمه 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تفایرد  ناوت  یم  دـش ، نایب  مرجم  نانز  اب  ربمایپ  راتفر  شور و  هرابرد  هک  ییاه  تیاور  عومجم  زا 
تـشگزاب هنیمز  نانآ ، ياهزاین  عفر  یگدـنز و  هنیزه  نیمأت  اب  داد و  یم  حالـصا  هبوت و  تصرف  مرجم  نانز  هژیو  هب  ناـمرجم  هب  هلآ 

.درب یم  نیب  زا  ار  فارحنا  ياه  هنیمز  تخاس و  یم  مهارف  ار  یکاپ  تراهط و  هب  اهنآ 

يارب هراومه  درک و  یم  راتفر  ییور  شوخ  ینابرهم و  اب  مالـسا  فلاخم  نابزدب و  راتفردب ، نانز  اب  ربمایپ  تسا  هدمآ  اه  تیاور  رد 
تشز نانخس  ربمایپ ، مالسا و  هب  ّتنس ، لها  فورعم  يوار  هریرهوبا ، ردام  هریره ، یبا  ما  .دومرف  یم  اعد  نانآ  يراگتسر  تیاده و 

رد ترضح  نآ  لاح ، نیا  اب  .داد  یم  تبسن  یتسردان  و 
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ص 226. رردلا ، ربلادبع ، نبا  - 1
ص 58. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 840 ؛  ج 4 ، یبنلا ، هریس  - 2

 . ص 869 ج4 ، نامه ، - 3

نانز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  راتفر  یسانش  www.Ghaemiyeh.comهنوگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13651/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13651/AKS BARNAMEH/#content_note_48_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13651/AKS BARNAMEH/#content_note_48_3
http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  تساوخ  ادـخ  زا  يو  یقـالخا  یحور و  لوحت  زا  سپ  و  .نک » تیادـه  ار  هریره  یبا  ما  ایادـخ ! : » درک اـعد  هنوگ  نیا  يو  قح 
(1) .دنادرگ مدرم  بوبحم 

، ربیخ دربن  رد  ناناملسم  يزوریپ  زا  سپ  يو  .تسا  مکشم  نب  ماّلس  رـسمه  ثراح و  رتخد  بنیز ، راکاطخ ، نانز  نیا  زا  رگید  یکی 
هجوتم بیغ  هار  زا  ترـضح  نآ  .دروآ  ادخ  ربمایپ  يارب  هیدـه  ناونع  هب  ار  نآ  درک و  هتـشغآ  ّمس  اب  ار  دنفـسوگ  تشوگ  يرادـقم 

لیلد هب  اهدعب  دروخ و  نیگآرهز  تشوگ  نیا  زا  ربمایپ  هباحص  زا  یکی  ءاَرب ، نب  رشب  یلو  دروخن ، ار  نآ  دش و  تشوگ  ندوب  یمس 
، تشاد ارهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رورت  دـصق  هک  نز  نیا  اب  ربماـیپ  راـتفر  هب  هجوت  .درم  دوب ، هدـش  شندـب  دراو  هک  یمس 

بنیز .دـش  ایوج  ار  شراـک  نیا  تلع  دـناوخارف و  دوخ  دزن  ار  يوهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .تسا  هدـنزاس  دـیفم و  رایـسب 
زا یشاب ، ربمایپ  رگا  متفگ  دوخ  اب  نم  .دیتفرگ  تراسا  هب  ار  مموق  دارفا  نادنواشیوخ و  دیتشک و  ارم  رسمه  ومع و  ردپ ، امش  تفگ :

یخرب رد  .تفای  مهاوخ  تاجن  وت  تسد  زا  دُرم و ] یهاوخ  ، ] یشاب هاشداپ  رگا  دسر و  یمن  وت  هب  یبیسآ  دنفـسوگ  تشوگ  ندروخ 
دیشخب و ار  يو  تشذگ و  دوخ  قح  زا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا 
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(2) .دندرک ار  يو  صاصق  تساوخرد  رشب  مد  ّیلو  درپس و  رشب  هداوناخ  هب  ار  ییاهن  میمصت  یلو   (1)، درکن زین  شنزرس  ار  وا  یتح 

هتشذگ ياه  هابتشا  ناربج  هنیمز  داد و  یم  یگدنز  عورش  يارب  يا  هرابود  تصرف  اهنآ  هب  راکاطخ ، نانز  اب  ربمایپ  زیمآ  تبحم  راتفر 
رتخد هریثک ، .درک  یم  قیوشت  اهنآ  شریذپ  هب  زین  ار  هعماج  تخاس و  یم  مهارف  اهنآ  يارب  ار  هدنام  یقاب  ياه  تصرف  زا  هدافتـسا  و 
یتقو تشاد ، ترفن  رایـسب  راـک  نیا  زا  ربماـیپ  هکنآ  اـب  .دوب  هدرک  روگ  هب  هدـنز  ار  دوخ  رتـخد  راـهچ  یلهاـج  رـصع  رد  نایفـسوبا 

مه ربمایپ ، هدـنزرا  راـک  هار  نیا  اـب   (3)« .نـک دازآ  ار  هدرب  راـهچ  ، [ تـحور شمارآ  يارب  : »] دوـمرف يو  هـب  دـید ، ار  شا  ینامیـشپ 
.دندش دازآ  هدرب  راهچ  مه  تفرگ و  مارآ  يدودح  ات  هریثک  حور  نادجو و 

نب سابع  همان  هرابرد  ار  دعـس  شرهوش ، ربمایپ و  هنامرحم  نانخـس  هنایفخم  يو  .دوب  عیبر  نب  دعـس  رـسمه  نانز ، نیا  زا  رگید  یکی 
ربماـیپ دوخ و  نانخـس  ياوتحم  ناـیب  زا  يو  دیـسرپ ، عیبر  نب  دعـس  زا  هراـب  نیا  رد  یتقو  .دینـش  شیرق  تکرح  ربخ  بلطملادـبع و 

دش و ینابـصع  نخـس  نیا  ندینـش  زا  دعـس  .تسا  هاگآ  نآ  زا  هدینـش و  ار  نانآ  نانخـس  همه  هک  درک  فارتعا  نز  .درک  يراددوخ 
ار شرسمه  يوسیگ  سپس  یهد ! شوگ  ار  ام  ياه  فرح  رگید  ادابم  تفگ :
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ج 7، ات ، یب  رـشنلا ، هعابطل و  هفرعملا  راد  توریب ، يراخبلا ، حیحـص  حرـش  یف  يرابلا ، حتف  ینالقـسع ، رجح  نبا  یلع  نب  دمحا  - 1
ص 381.

ص 302. ج 2 ، دعس ، نبا  - 2
ص 315. ج 5 ، هباغلا ، دسا  - 3
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نیا دسرت  یم  تفگ  درک و  وگزاب  ناشیا  يارب  ار  ارجام  ربمایپ ، ندید  اب  دعس  .دندیـسر  ربمایپ  دزن  هکنیا  ات  دیود  باتـش  اب  تفرگ و 
ّلَخ : » دومرف دعـس  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  تمحر  لوسر  .دـنادب  رـصقم  ار  دعـس  ربمایپ ، دـنک و  شاف  ار  اهنآ  هنامرحم  نانخـس  نز 

ناربج تصرف  يو  هب  تشذگ و  دعس  رسمه  دنسپان  راتفر  زا  ینابرهم  يراوگرزب و  اب  ترـضح  نآ  .راذگب » دازآ  ار  نز  نیا  اهلیبس ؛
مرکا لوسر  یلو  دوب ، هدینش  ار  دعس  ربمایپ و  هنایفخم  نانخس  دوخ ، صاخ  تنطیـش  ای  هنانز  يواکجنک  ساسا  رب  دعـس  رـسمه  .داد 

زا ار  نادرم  مه  دـشخبب و  شزرا  وربآ و  تیـصخش و  نز  نآ  هب  مه  ات  دیـشخب  ار  يو  دوخ  هناراوگرزب  راتفر  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(1) .دنشاب هدرک  یهابتشا  رگا  یتح  دنک ، یهن  نانز  نداد  رازآ 

اهنآ هب  یخیرات  ربتعم  ياه  باتک  رد  هک  راکاطخ  نانز  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تقفـش  ياه  قادصم  زا  رگید  یکی 
، دوب هدش  مه  رادراب  هک  نز  نیا  .درک  راهظا  حیرـص ، روط  هب  ار  دوخ  ینامیـشپ  هک  تسا  يراکانز  نز  شـشخب  نایرج  هدش ، هراشا 
زا دناوخارف و  ار  وا  تسرپرس  ربمایپ  .دزاس  يراج  ّدح  وا  رب  ات  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن 

ار ربمایپ  روتـسد  نز  نآ  تسرپرـس  .دَرَوآ  ربماـیپ  دزن  ار  يو  دـعب  دوش و  دـلوتم  شدـنزرف  اـت  دـنک  تبقارم  نز  نیا  زا  تساوخ  يو 
، تفرگ ریـش  زا  ار  شدنزرف  یتقو  دـیربب و  ار  وا  : » دومرف یلقن  هب  انب  دروآ ، ترـضح  دزن  ار  شکدوک  وا و  یتقو  نینچمه  .درکارجا 

، دنک یم  شرازگ  ار  نامز  نامه  رد  وا  ّدح  يارجا  هک  رگید  لقن  هب  انب  دیروآزاب »
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.تخاس يراج  وا  رب  ار  ّدح  سپس  دریگب و  تروص  يور  رب  ار  شسابل  درک  رما  نز  هب  ترضح  نآ 

رد مناج  هک  نآ  هب  مسق  : » دومرف ناهارمه  هدز  تفگـش  هاگن  راتفر و  هب  خساپ  رد  دـناوخ و  زامن  شندـب  رب  ربمایپ  وا ، گرم  زا  دـعب 
نیا زا  رتهب  امـش  ایآ  مداد و  یم  شیاشگ  اهنآ  هب  دـندرک ، یم  نینچ  راـک  هاـنگ  داـتفه  رگا  هک  درک  يا  هبوت  نز  نیا  تسوا ، تسد 

(1) «. دنک كاپ  ار  شدوخ  یسک  هک  دیا  هتفای 

یهلا دودح  يارجا  رد  تقد  رارصا و  تشاد و  مکـش  رد  نز  هک  یهانگ  یب  دنزرف  هب  هجوت  حور و  يزاس  كاپ  يارب  تصرف  داجیا 
اهنآ زا  کی  ره  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  نز  نیا  اب  ربمایپ  راتفر  ياه  یگژیو  زا  نامیشپ ، راک و  هانگ  نز  هب  تقفش  لاح  نیع  رد  و 

.دشاب یسررب  ثحب و  لباق 

رگنایصع نانز  قح  رد  یهلا  دودح  يارجا 

رگنایصع نانز  قح  رد  یهلا  دودح  يارجا 

نآ .دوب  اـهنآ  هب  يزاـس  كاـپ  بیذـهت و  يارب  تصرف  نداد  تشذـگ و  هیاـپ  رب  راـکاطخ ، مرجم و  ناـنز  اـب  ربماـیپ  يراـتفر  شور 
شرتسگ هب  دارفا ، شزغل  اطخ و  هک  يدراوم  رد  لاح ، نیا  اب  .داد  رییغت  نامرجم  هب  تبـسن  ار  هعماج  هاگدـید  هویـش ، نیااب  ترـضح 

دروم رد  ار  يرفیک  دودـح  درک و  یم  دروخرب  هناعطاق  نآ  اب  ادـخ  ربمایپ  دـیماجنا ، یم  یعامتجا  یقالخا و  ياه  يراجنهان  داسف و 
.تشاذگ یم  ارجا  هب  اهنآ 

زا هملسوبا و  ردارب  رتخد  هک  دسالا  یبا  تنب  همطاف  هک  تسا  هدش  لقن 
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يو هک  اجنآ  زا  .دـیدزد  يا  هچقودنـص  یناوراـک ، زا  عداولا ،) هجح   ) جـح زا  تشگزاـب  ماـگنه  دوب ، شیرق  گرزب  ياـه  هداوناـخ 
هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دـندرک و  تیاـمح  يو  زا  شیرق  ناـگرزب  دوـب ، یموزخم  دـسالادبع  نـب  هملَـسوبا  هدازردارب 

هقالع يو  هب  رایـسب  ربمایپ  هک  ار  دیز  نب  هماسا  ور ، نیازا  .دـنکن  يراج  يو  هرابرد  ار  دـنوادخ  مکح  دـیاشخبب و  ار  يو  دنتـساوخ 
ندید اب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دوش  همطاف  هرابرد  تقرس  ّدح  يارجا  عنام  شیوخ ، تطاسو  اب  ات  دنداتـسرف  ترـضح  نآ  دزن  تشاد ،

: دومرف هماسا 

، همطاف رگا  یتح  .تسین  نآ  زا  ییاـهر  يارب  یهار  دـتفا ، نم  تسد  هب  یهلا  دودـح  يارجا  نوچ  هک  وگم  نخـس  نم  اـب  هماـسا ! يا 
(1) .مدرک یم  عطق  ار  شتسد  دوب ، هدش  یمرج  نینچ  بکترم  زین  مرتخد 

تفلاـخم زا  سپ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـه ، تـیاور  یخرب  رب  اـنب  .درک  ارجا  یموزخم  همطاـف  هراـبرد  ار  مـکح  سپس 
يرفیک دودـح  دوهی ، موق  نایم  رد  هکنآ  تسخن  درک : هراـشا  یـساسا  هتکن  ود  هب  یموزخم ، همطاـف  مکح  يارجا  هراـبرد  ناکرـشم 
توافت مکح  يارجا  يارب  يداع  دارفا  ناگرزب و  نایم  دش و  یمن  ارجا  دندوب ، هدش  یمرج  بکترم  هک  لیابق  ناگرزب  یخرب  هرابرد 
ناسکی یهلا  نوناق  ربارب  رد  ار  همه  تخادرپ و  تفلاخم  هب  یتسردان  ّتنـس  نوناق و  نینچ  اب  ادـخ  ربمایپ  ور ، نیازا  .دـندش  یم  لئاق 

هراشا مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ینعی  دوخ ؛ دزن  درف  نیرت  بوبحم  نیرت و  کیدزن  هب  ادخ  ربمایپ  تیاور ، نیا  رد  .درک  یفرعم 

53  : ص

ص 518. ج 5 ، هباغلا ، دسا  ص 332 ؛ ج 4 ، يربکلا ، ننس  - 1
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وا هرابرد  ار  مکح  نیمه  شا  يونعم  هبتر  یبَسَن و  تبـسن  دوجو  اب  دنزب ، رـس  یمرج  نینچ  زین  وا  زا  رگا  یتح  دیامرف  یم  دنک و  یم 
مه هک  دوب  یلهاج  دولآ  بصعت  زیمآ و  ضیعبت  رکفت  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یکی  ربمایپ  نخـس  نیا  تقیقح ، رد  .درک  دهاوخ  يراج 

.دنتشاد یم  مّدقم  یناسنا  ياوقت  تمارک و  رب  ار  ینوخ  یگتسب 

نیا جاور  زا  نز ، نیا  هرابرد  دودح  يارجا  هک  درک  هراشا  هلئسم  نیا  هب  دوخ  نانخس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هکنآ  مود 
.درک دهاوخ  يریگولج  یمالسا  هعماج  رد  يدزد )  ) یناسنا ریغ  مرج 

.دندروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  يدزد  نز  يزور  تسا  هدـش  تیاور  زین  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  زا 
مرج نیا  جاور  شرتسگ و  زا  میهاوخ  یم  لمع  نیا  اب  : » دومرف هاـگ  نآ  .درک  عطق  ار  شتـسد  يراـج و  يو  رب  ار  ّدـح  ترـضح  نآ 

(1) «. مدرک یم  عطق  ار  شتسد  دش ، یم  بکترم  ار  یمرج  نینچ  زین  دمحم  رتخد  همطاف ، رگا  : » دومرف سپس  .مینک » يریگولج 

یتـقو دـسیون : یم  درب و  یم  ماـن  یموزخم  همطاـف  زا  ریغ  يرگید  درف  زا  یلو  هتــسناد ، موزخم  ینب  هلیبـق  زا  ار  نز  نـیا  دعــس ، نـبا 
يو زا  دیسا  رسمه  تفر و  دوب ، لَهْـشَْالاُْدبَع  نادناخ  زا  هک  ریـضُح  نب  دیـسا  رـسمه  دزن  دولآ  نوخ  تسد  اب  دش ، عطق  نز  ناتـشگنا 

هب ار  يو  زا  شرسمه  تبقارم  يارجام  دش ، ربخاب  هناخ  رد  نز  نیا  روضح  زا  دیـسا  یتقو  .تفایزاب  ار  دوخ  یتمالـس  ات  درک  تبقارم 
مرکا ربمایپ 
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(1) «. دنک تقفش  محر و  وت  رب  دنوادخ  يدرک ، محر  دزد ) نز   ) وا رب  هک  لاح  : » دومرف ترضح  .داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هاگره ارجام  نیا  زا  سپ  درک و  جاودزا  میلـس  ینب  هلیبق  زا  يدرم  اب  درک و  هبوت  شتـسد  عطق  زا  سپ  نز  نیا  تاـیاور  یخرب  رب  اـنب 
رد  (2) .تخاس یم  هدروآرب  ار  يو  تجاح  زین  ترضح  نآ  تفر و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  تشاد ، یتجاح  زاین و 

يزرورهم اب  تشاذـگ و  یمن  او  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ناـمرجم ، هراـبرد  یهلا  دودـح  يارجا  زا  سپ  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تقیقح ،
.دنوشن هدیشک  ههار  یب  هب  رگید  راب  ات  درک  یم  لح  ار  اهنآ  تالکشم 

تفریذپ و یمن  ار  یشرافس  تطاسو و  هنوگ  چیه  دش ، یم  تناها  ناناملـسم  ینید  ياهرواب  مالـسا و  هب  هک  يدراوم  رد  ادخ  ربمایپ 
.درک یم  ارجا  ار  یهلا  مکح 

ینیگنن راعـشا  يو  .درک  یم  کیرحت  شنارای  ادخربمایپ و  دـض  رب  ار  مدرم  هک  دوب  يرگنایـصع  نانز  زا  یکی  ناورم  رتخد  امـصع ،
يدع نب  ریمع )  ) رمع ماجنارس  .درب  یم  لاؤس  ریز  ار  نید  ماکحا  هتـسویپ  درک و  یم  نیهوت  مالـسا  ربمایپ و  هب  اهنآ  رد  دورـس و  یم 

، ءامـصع نتـشک  اب  ایآ  دیـسرپ  دمآهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  سپـس  .تشک  شیاهراک  لیلد  هب  ار  يو  یمطخ  هّیما  نب 
مه زب  ود  یتح  ءامصع )  ) وا رطاخ  هب  هن ، : » دومرف ربمایپ  تسا ؟ هدش  ینامرفان  هانگ و  بکترم 
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ص 269. ج 8 ، هباصالا ، صص 263 و 264 ؛ ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  - 1
ص 115. ج 5 ، ملسم ، حیحص  ص 150 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحصلا  يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  - 2
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نیا شزرا  ءامـصع ، هک  دوب  نآ  لـثم  نیا  ندرب  راـک  هب  زا  ربماـیپ  روـظنم  تقیقح ، رد   (1)« .دش دـنهاوخن  خاش  هب  خاش  رگیدـکی  اب 
.تسا هدوب  يو  قح  ندرم  هنوگ  نیا  درادن و  ار  اه  فرح 

وا .تسا  یظَُرق  مَکَح  رـسمه  هناُنب ، اب  ترـضح  نآ  راتفر  دوب ، زیمآرهم  عقاو  رد  هک  ربمایپ  زیمآرهق  رهاظ  هب  ياهراتفر  زا  رگید  یکی 
هاپس .دندوب  هدرک  مالسا  يدوبان  يارب  يدایز  ياه  شالت  دنتشاد و  راکشآ  ینمـشد  ناناملـسم  اب  هک  دوب  هظیرق  ینب  يدوهی  هلیبق  زا 

هب ار  نانآ  ادتبا  ناناملسم  .دنناکشخب  ار  هنتف  هشیر  ات  دندرک  تکرح  يدوهی  ياه  هعلق  اه و  جرب  يوس  هب  هظیرق  ینب  دربن  رد  مالـسا 
رد هک  مَکَح  رـسمه  هتاُنب   (2) .دـنتخادرپ گنج  هب  نانآ ، يوس  زا  گنج  زاغآ  نایدوهی و  تفلاخم  زا  سپ  دـندرک و  توعد  مالـسا 

رگید نانز  کمک  هب  ار  یگرزب  بایسآ  گنس  شرـسمه  هراشا  هب  دوبرقتـسم ، نانز  زا  دنچ  ینت  هارمه  هب  اه  هعلق  زا  یکی  ماب  تشپ 
هک يدایز  هلصاف  گنس و  ینیگنس  .دنتخادنا  ناناملـسم  زا  يدادعت  رـس  رب  ار  نآ  مامت ، یمحر  یب  اب  دندوب و  هداد  رارق  راوید  يور 
هب ناناملـسم  رب  زوس  تقاط  هنامحر و  یب  راتـشک  نیا  .دش  ناناملـسم  ندب  ياضعا  ندش  یـشالتم  بجوم  دوب ، نیمز  هعلق و  ماب  نیب 

.دوب تیلهاج  رد  گنج  نیناوق  لوصا و  فالخ  یتح  یتورم و  یب  يدرم و  ناوجان  لامک  رد  اریز  دمآ ؛ تخس  رایسب  ربمایپ  هژیو 
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صص 172 و 173. ج 1 ، يزاغم ، - 1
ص 254. ج 2 ، يربط ، خیرات  يربط ، کن : - 2
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املسم .دشاب  نارگید  يارب  یتربع  دریگناپ و  یمحر  یب  گنهرف  ات   (1) درک رداص  ار  نز  نآ  نتشک  نامرف  هعجاف  نیا  زا  سپ  ربمایپ 
؛ تشاذگ یم  یفنم  رثا  ناناملـسم  هیحور  رب  تفرگ ، یم  رارق  ربمایپ  وفع  دروم  هناُنب  دش و  یم  یـشوپ  مشچ  مرُج  هانگ و  نیا  زا  رگا 

هتسجرب اب  ناملسمریغ  ناگدنسیون  زا  یخرب  .دروآ  یم  درد  هب  ار  ناملسمریغ _  ناملـسم و  زا  معا  یناسنا _  ره  ِلد  هعجاف  نیا  اریز 
تیـصخش هژیو  هب  مالـسا  هرهچ  دنـشوک  یم  دـسر ، یمن  مه  تسد  کی  ناتـشگنا  هب  اهنآ  دادـعت  هک  ربمایپ  ياهراتفر  یخرب  ییامن 

رایـسب ندمت  خیرات  شباتک  رد  مالـسا  هب  طوبرم  شخب  هک  تنارود  لیو  هلمج  زا  .دننک  شودخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
: دسیون یم  تسا و  هدرک  هراشا  وا  هرابرد  ربمایپ  نخس  ناورم و  رتخد  ءامصع ، نایرج  هب  تساه ؛ شخب  رگید  زا  رتدودحم 

هب رعاش  ینز  هلمج  زا  تخادرپ ، نافلاخم  عفد  هب  تسب و  راک  هب  ار  گنج  موسر  هتفرگ و  ورین  مالسا  ربمایپ  ردب ، رد  يزوریپ  زا  سپ 
، دـیرد ار  شا  هنیـس  تفر و  وا  هناخ  هب  و  دوب _  انیبان  هک  ریمع _  طسوت  دوب ، هدرک  ضرعت  ربمایپ  هب  دوخ  راعـشا  اب  هک  ءامـصع  ماـن 

(2) .دش هتشک 

، ترـضح تمحر  تشذگ و  وفع و  اب  هتخیمآ  زیمآرهم و  راتفر  هاجنپ  دص و  زا  شیب  نتفرگ  هدیدان  اب  هک  هنافـصنمریغ  تواضق  نیا 
ياه باتک  تسناد  دیاب  .تسا  یندوشخبان  دوش ، هتخادرپ  ءامصع )  ) رظن دروم  تیـصخش  لیلحت  نودب  مه  نآ  قادصم  کی  هب  اهنت 

ناناملسم ریغ  ناسانشرواخ و  زا  يا  هراپ  یخیرات 
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صص 248 و 249. ج 1 ، ات ، یب  رصم ، رشنلا ، همجرتلا و  فیلأتلا و  هنجل  عامسالا ، عاتما  يزیرقم ، - 1
یملع و تاراشتنا  نارهت ، نارگید ، یمراص و  بلاطوبا  همجرت : لوا ، شخب  ناـمیا ، رـصع  ندـمت  خـیرات  تنارود ، زمیج  ماـیلیو  - 2

ص 215. ج 4 ، ، 1373 یگنهرف ،
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«. باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ   » اریز دز ؛ دهاوخن  تقیقح  هب  يررض  هتبلا  هک  تساه  يرواد  عون  نیا  زا  ولمم  زین 

هبرـض ناناملـسم  مالـسا و  هب  دوخ  راتفر  اب  اهنآ  ود  ره  هچرگا  .تسا  توافتم  ءامـصع  نایفـسوبا و  رـسمه  دنه ، اب  ادخ  ربمایپ  راتفر 
هب هکلب  درکن ، هبوت  اهنت  هن  ءامـصع  هک  یلاـح  رد  تفریذـپ ، ار  شا  هبوت  ربماـیپ  درک و  هبوت  دـنه  یلو  دـندرک ، دراو  يرایـسب  ياـه 

.دش راتفرگ  یتشونرس  نینچ  هب  داد و  همادا  دوخ  فالخ  ياهراک 

راکاطخ نانز  اب  راتفر  ياه  تمکح  اهرایعم و 

راکاطخ نانز  اب  راتفر  ياه  تمکح  اهرایعم و 

رد دودـح  يارجا  دراوم و  يا  هراپ  رد  ناشیا  شـشخب  وفع و  ناراکاطخ و  اـب  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  راـتفر  اـهدروخرب و  هسیاـقم  زا 
زا شیوخ  دید  حالـص  هب  دشاب ، هتـشادن  یتافانم  مالـسا  نیناوق  اب  هک  اجنآ  ات  دـناوت  یم  یمالـسا  ربهر  هک  میبای  یمرد  رگید  دراوم 
زا هک  تمـصع  ملع و  زا  هدوب و  موصعم  ربهر ، هک  یماگنه  .دنک  ارجا  ار  هدش  نییعت  دودح  مزال ، دراوم  رد  درذگب و  نامرجم  هانگ 

، ربـهر رگا  لاـح  .تسا  تقیقح  نیع  دروـم ، ود  ره  رد  يو  مکح  دـشاب ، رادروـخرب  تسا ، يربـهر  یـساسا  یلـصا و  ياـه  یگژیو 
هابتـشا و راچد  رتمک  دـنک و  باختنا  ار  یبسانم  تسرد و  مکح  تهاقف ، تلادـع و  اب  دـناوت  یم  دـشاب ، موصعمریغ  يداع و  یناسنا 

.دوش شزغل 

ار اهرایعم  نیا  ناوت  یم  مرجم ، راکاطخ و  نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفر  هرابرد  هدـش  نایب  ياه  تیاور  هب  هجوت  اـب 
: درک نییعت 
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ياه هابتشا  ناهانگ و  همه  مالسا ، شریذپ  زا  سپ  دندوب ، ناناملسم  هگرج  زا  جراخ  شزغل ، هانگ و  باکترا  ماگنه  هک  ینامرجم  . 1
.دننک زاغآ  ار  يا  هزات  یگدنز  مالسا  نید  هیاس  رد  دنتسناوت  یم  دش و  یم  هدوشخب  نانآ 

دـنراد و ار  ناشهابتـشا  ناربج  دـصق  دنتـسه و  نامیـشپ  شیوخ  هتـشذگ  ياـه  هدرک  زا  هک  یناـمرجم  دـناوت  یم  یمالـسا  ربـهر  . 2
.دیاشخبب سانلا » قح   » هن دراد ، هللا » قح   » هبنج ناشناهانگ 

زا رود  هب  كاپ و  یگدنز  هب  دارفا  نیا  تشگزاب  حالـصا و  يارب  بسانم  هنیمز  ندروآ  مهارف  فدـه  اب  نامرجم  شیاشخب  وفع و  . 3
.دش یم  هجوت  يو  تالکشم  هدش و  وفع  درف  یگدنز  هویش  هب  وفع ، زا  سپ  نیاربانب ، .تفرگ  یم  تروص  اطخ 

، حفص رد  اریز  وفع ؛»  » هن دشاب ، حفـص »  » ساسا رب  دیاب  دراد ، ار  وفع  مکح  زا  يرادروخرب  طیارـش  شزرا و  هک  یمرجم  اب  راتفر  . 4
یناور و تینما  اـب  دـناوت  یم  دـش و  دـهاوخن  شنزرـس  شا  هتـشذگ  ناـهانگ  ببـس  هب  رگید  دوـش ، یم  هدیـشخب  هـکنآ  زا  سپ  درف 
، مرجم ندوشخب  هاگ  .تسا  هنیمز  نیا  رد  مهم  روما  زا  حفـص  وفع و  ياه  هبنج  هب  هجوت  .دهد  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  رطاخ  شمارآ 

زین یعقاوم  رد  .دوش  یم  یهلا  دودـح  ماکحا و  يارجا  رد  لـهاست  هنیمز  داـجیا  اـی  مالـسا  تما  ياـهرواب  فعـض  یتسـس و  بجوم 
ار یتموکح  نالوئسم  يوس  زا  ماکحا ، يارجا  رد  ضیعبت  نتـشاد  اور  رب  ینبم  ییاه  هعیاش  دزیگنا و  یمرب  ار  نایوگ  هوای  تیـساسح 

.دروآ یم  دوجو  هب 

يارجا اب  ترـضح  نآ  .درک  هجوت  هیـضق  ياه  هبنج  همه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیموزخم ، همطاف  تازاجم  يارجام  رد 
نایم هک  یضیعبت  نوناق  اب  مه  یهلا  ّدح 
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نآ .تخاـس  هاـگآ  نآ  هب  طوـبرم  یهلا  دودـح  مرج و  نیا  ياهدـمآ  یپ  زا  ار  ناناملـسم  مـه  درک و  هزراـبم  تـشاد ، جاور  بارعا 
زا ار  مهتم  یگداوناخ  تفارش  لیلد  هب  درف  مرج  زا  ندمآ  هاتوک  رد  ینید  ربهر  هب  ماهتا  هنوگره  ندش  دراو  هنیمز  نینچمه  ترـضح 

.درب نیب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  نانز  میرکت  مجنپ : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  نانز  میرکت  مجنپ : لصف 

شقن بسانت  هب  ار  نز  تشاد و  يا  هژیو  هجوت  نانآ  یهللا » هفیلخ   » ماقم یناسنا و  تمارک  هب  نانز  اب  راتفر  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
رد ربمایپ  يراتفر  ياه  هنوگ  یخرب  هب  لصف  نیا  رد  .درک  یم  دـیجمت  میرکت و  يو  صاـخ  ياـه  شزرا  رگید  يرـسمه و  يرداـم ،

.مینک یم  هراشا  نز  ماقم  میظعت  میرکت و 

نانز زا  یسانشردق 

نانز زا  یسانشردق 

وکین يا  هوسا  میظع و  یقلخ  بحاص  هکهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  ناسنا  هدنزرا  هدیدنـسپ و  تافـص  زا  یـسانشردق ،
رد فلتخم و  ياـه  تبـسانم  هب  ترـضح ، نآ  .تسا  دمآرـس  زین  وکین  تفـص  نیا  زا  ندوب  دـنم  هرهب  رد  تساـه ، ناـسنا  همه  يارب 

رای و اه  يداش  اه و  مغ  رد  هک  ینارسمه  دنتشاد ، شقن  ناشیا  شرورپ  رد  دندوب و  هداد  ریـش  يو  هب  هک  یناردام  زا  شیوخ  نانخس 
.درک یم  ینادردق  نانآ  زا  دای و  یکین ، هب  دنتشاد ، هطبار  ترضح  نآ  یگدنز  اب  یعون  هب  هک  يرگید  نانز  دندوب و  شروای 

تفر و یم   (1) ءاوبَا هب  دوخ  ردام  ربق  ترایز  يارب  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر 
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.دناوخ یم  زامن  وا  يارب 

یم دـنا ، هدرک  تمدـخ  ترـضح  نآ  هب  هک  ینانز  هب  تبـسن  ربمایپ  تبحم  رهم و  قمُع  هب  یخیرات  ياه  شرازگ  رد  تقد  یکدـنا  اب 
یتح دـش و  نیـسحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يوس  زا  اـهراب  هک  تسا  ناوناـب  نیا  زا  یکی  دـسا  تنب  همطاـف  .درب  یپ  ناوت 

ندـنارذگ تلع  هب  ربمایپ  یلو  تشادـن ، ربمایپ  اب  يرگید  تبـسن  دوب و  بلاطوبا  رـسمه  يو  .درک  دای  رداـم »  » ناونع اـب  وا  زا  ربماـیپ 
ار يو  وناب ، نیا  هناصلاخ  ياهراتفر  اه و  تبقارم  هدـهاشم  و  بلطملادـبع _  گرم  زا  سپ  بلاطوبا _  هناخ  رد  یگدـنز  زا  یـشخب 

ایند هب  ارم  هک  يرداـم  زا  سپ  تسا  نم  رداـم  وناـب  نیا  ینتدـلو ؛ یتـلا  یُّما  دََـعب  یُّما  تناـک  : » دومرف یم  تسناد و  یم  دوـخ  رداـم 
نم هب  تبـسن  دـسا  تنب  همطاف  زا  رت  نابرهم  يدرف  چـیه  بلاـطوبا  زا  دـعب  : » دومرف یم  دوتـس و  یم  ار  وا  هراومه  ربماـیپ   (1)« .دروآ
نیا رکیپ  رب  تسج و  تکرـش  زین  وا  هزاـنج  عییـشت  رد  .درک  نفک  شیوـخ  نـهاریپ  رد  ار  وا  همطاـف ، گرم  زا  سپ  ربماـیپ   (2)« .دوبن

مه مالک و  رد  مه  نز  نیا  ندوتس  دسر  یم  رظن  هب   (3) .داهن ربق  رد  ار  يو  يراوگوس ، هیرگ و  زا  سپ  دناوخ و  زامن  گرزب  يوناب 
.تساهلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دوجو  رد  ینادردق  ّسح  یسانش و  قح  جوا  هدنهد  ناشن  لمع  رد 

جح و رفس  هب  هک  يدارفا  يارب  جح ، رفس  رد  نانمؤم  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

62  : ص

 . ص 636 ج 13 ، لامعلا ، زنک  - 1
ص 446. ج 4 ، باعیتسا ، ص 118 ؛ ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  یبهذ ، - 2

ص 446. ج 4 ، باعتسا ، - 3
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هیلع یلع  ترضح  ردام  دسا ، تنب  همطاف  ربمایپ و  ردام  ردپ و  .دندروآ  یم  ياج  هب  فاوط  دندوب ، هتفرن  فاوط  ادخ و  هناخ  ترایز 
.دروآ یم  اج  هب  فاوط  اهنآ  يارب  ربمایپ  هک  دندوب  يدارفا  هلمج  زا  مالسلا 

يو يارب  دوب ، هدنز  یتقو  ات  دوتـس و  یم  ار  دوخ  یعاضر  ردام  هیدعـس ، همیلح  هراومه  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  نوگانوگ  تایاور  رد 
(1) .تفر یم  شرادید  هب  داتسرف و  یم  هیده 

ضارتعا ربمایپ  راک  نیا  هب  دارفا  یخرب  .دنیـشنب  نآ  رب  يو  ات  درک  نهپ  ار  دوخ  يادر  ربمایپ  .دمآ  ربمایپ  دزن  همیلح  يزور  تسا  لقن 
(2) «. داد ریش  ارم  هک  تسا  يردام  وا ، : » دومرف ترضح  .دندرک 

(3) .درک یم  راـتفر  مارتحا  اـب  دوب ، هداد  ریـش  ربماـیپ  هب  يزور  دـنچ  هک  زین  بهلوبا  زینک  هیبوث ، اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رگید يو و  رتخد  ءامیـش ، همیلح و  رهاوخ  یملـس ، اب  ربمایپ  .تشاذـگ  یم  مارتحا  همیلح  هیبوث و  نادـنواشیوخ  هب  یتح  ادـخ  ربماـیپ 

شا یعاضر  رهاوخ  ءامیش ، اب  ربمایپ  يراتفر  هویـش  .درک  یم  ییوج  لد  نانآ  زا  راتفر و  مارتحا ، تبحم و  اب  هیدعـس  همیلح  ناکیدزن 
یتقو .دش  ریسا  نزاوه  دربن  رد  هیدعس ، همیلح  يزعلادبع و  نب  ثراح  رتخد  ءامیش ، .تسا  هجوت  لباق 
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ص 89. ج 1 ، دعس ، نبا  - 1
ص414. ج 5 ، ق ، 1410ه .  رکفلاراد ، توریب ، ماحللا ، دمحم  دیعس  قیقحت : دواد ، یبا  ننس  دووادوبا ، ثعشا  نب  نامیلس  - 2

14 و 15. ج 1 ، هباغلادسا ، - 3
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ای شیوـخ  دزن  ندـنام  رد  ار  يو  درک و  مارتـحا  میرکت و  ار  وا  تسا ، شا  یعاـضر  رهاوـخ  همیلح و  رتـخد  يو  هک  تفاـیرد  ربماـیپ 
ییایاده درک و  هقردب  ار  يو  ددرگزاب ، دوخ  ماوقا  دزن  تفرگ  میمصت  ءامیـش  هکنآ  زا  سپ  .درک  راتخم  شا  هلیبق  نایم  هب  نتـشگزاب 

(1) .داد وا  هب 

، ربمایپ نانخس  هریس و  رد  دراد و  دوجو  يرایسب  بلاطم  هجیدخ  ترـضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یـسانشردق  دروم  رد 
ییوگزارد هب  ات  میرذگ  یم  اهنآ  زا  هریـس  ياه  باتک  رد  بلاطم  نیا  جرد  تلع  هب  هک  دوش  یم  هدید  يدایز  هجوت  لباق  ياه  هتکن 

ناوت یمن  دـندوب ، طوبرم  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح  اب  یعون  هب  هک  ینانز  اب  ربمایپ  راـتفر  ناـیب  زا  لاـح ، نیا  اـب  .میوشن  راـچد 
نب ریبز  لقن  هب  انب  و  دوب ، هَْریَعُـس  شمان  هک  رَفَز  ّما  لاثم ، يارب  .دـنا  هتخادرپ  رتمک  عوضوم  نیا  هب  دوجوم  ياه  باتک  هتبلا  تشذـگ 

هب هک  دوب  هدروخلاس  ینز  يو  .تفرگ  یم  رارق  ربماـیپ  مارتحا  میرکت و  دروم  هراومه   (2)، دوب مالسلااهیلع  هجیدخ  رگشیارآ  راکب ،
تـشادگرزب میرکت و  همه  نیا  زا  هشیاع  ضارتعا  هب  خـساپ  رد  تشاذـگ و  یم  مارتحا  وا  هب  ترـضح  نآ  دـمآ و  یم  ربماـیپ  رادـید 

ناـمیا هناـشن  ناتـسود  ناـبوخ و  تشادـیمارگ  هک  یناد  یمن  اـیآ  ِناـمیالا ؛ َنِم  ِّدُوـلا  َمَرَک  َّنَا  ِتِملَع  اـمَا  : » دوـمرف یم  هداـس  ینزریپ 
(3) «. تسا

ناشیوخ ناتسود و  هب  تبسن  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ياه  شرازگ  رد 

64  : ص

ص 913. ج 2 ، يزاغم ، - 1
ص 326. ات ، یب  توریب ، هفرعملاراد ، يرابلا ، حتف  همدقم  ینالقسع ، رجح  نبا  - 2

ص 102. ج 2 ، باهش ، دنسم  همالس ، نبا  - 3
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یم نانآ  يارب  ییایاده  نداتـسرف  یـسرپ و  لاوحا  فرـص  ار  دوخ  دنمـشزرا  تقو  دوب و  نابرهم  زین  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
نیا تمظع  زا  نانآ ، ضارتعا  هب  خـساپ  رد  ادـخ  ربمایپ  .دـش  یم  هتخیگنارب  شرگید  نارـسمه  تداـسح  هاـگ  هک  يا  هنوگ  هب  درک ،

.تفگ یم  نخس  مالسا  نید  جاور  يریگ و  لکش  رد  وا  شقن  مالسا و  گرزب  يوناب 

، بنیز دمآرد ، ناناملسم  تراسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز ، رـسمه  عیبر ، نب  صاعلاوبا  یتقو  تسا  هدش  لقن 
اب ربمایپ  .داتـسرف  ربمایپ  دزن  شرهوش  يدازآ  يارب  دوب ، هداد  هیدـه  يو  هب  یـسورع  بش  رد  هجیدـخ  شرداـم ، هک  ار  يدـنب  ندرگ 
ار صاعلاوبا  تساوخ  ناناملـسم  زا  راوگرزب  يوناب  نیا  تمرح  هب  سپـس  .تسیرگ  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  راگدای  دـنب  ندرگ  ندـید 

يرایسب ياه  تیاور   (1) .دنتفریذپ ار  ربمایپ  داهنشیپ  ناناملـسم  .دننادرگزاب  بنیز  هب  ار  دنب  ندرگ  دننک و  دازآ  هیدف  شریذپ  نودب 
هب تبـسن  ربمایپ  هقالع  مارتحا و  دـیوگ : یم  هشیاع  .تسا  هدـش  لقن  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  زا  ادـخ  ربمایپ  شیاتـس  ساپـس و  هراـبرد 
زیچ ینزریپ ، زا  ریغ  ایآ  مدیـسرپ : ناشیا  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تخیگنارب ، ار  متداـسح  يو ، هراـبرد  شنانخـس  مالـسلااهیلع و  هجیدـخ 

دـش و نیگمـشخ  نم  نخـس  نیا  زا  ربماـیپ  تسا ؟ هدیـشخب  وت  هب  ار  رت ) ناوج   ) وا زا  رتـهب  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دوـب ، مه  يرگید 
: دومرف

65  : ص

ص 215. ج 4 ، باعیتسا ،، ص 468 ؛ ج 5 ، هباغلا ، دسا  34 ؛ صص 30 _  ج 8 ،  دعس ، نبا  - 1
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ارم یلاح  رد  دندیزرو و  یم  رفک  مدرم ، هک  دروآ  نامیا  نم  هب  یلاح  رد  وا  .دادن  نم  هب  ار  هجیدخ  زا  رتهب  دنگوس ، ادـخ  هب  هن ، هن ،
يراـی زا   ] ارم مدرم  هـک  یلاـح  رد  درک ، یهارمه  يراـی و  ارم  شیوـخ  لاـم  اــب  .دــندرک  یم  مبیذــکت  نارگید  هـک  درک  قیدــصت 
(1) .مدوب مورحم  منارسمه  رگید  نادنزرف  زا  هک  یلاح  رد  درک ، اطع  نم  هب  ینادنزرف  يو  زا  دنوادخ  .دندرک  مورحم  [ شیوخ

.دنکن دای  يدب  اب  هجیدخ  زا  هاگ  چیه  درک  دهع  دوخ  اب  مالسلااهیلع ، هجیدخ  هرابرد  ربمایپ  فاصوا  ندینش  زا  سپ  هشیاع 

رب ینبم  ناشیا ، دوخ  روتسد  رب  انب  ربمایپ  نارسمه  .دروآهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يارب  يا  هیده  هلبنُس ، ما  تسا  هدش  لقن 
: دومرف سپس  .دید  هلبنس  ما  اب  ار  نانز  دروخرب  دیسررس و  ربمایپ  هاگان  .دنتفریذپن  ار  يو  هیده  دنریذپن ، ار  یسک  ره  هیده  هکنیا 

، میدـناوخ ارف  ار  اهنآ  هاگره  .اهنآ  نیـشنرهش  ام  دنتـسه و  ام  نانیـشن  هیداب  شموق ، هلبنـس و  ما  هک  یتسار  هب  .دـیریگب  ار  هیدـه  نیا 
(2) .دنداد يرای  ار  ام  میتسج ، يرای  نانآ  زا  هاگره  دنتفریذپ و 

هلمج زا  نانآ  ياه  یگژیو  یخرب  هب  یـسانشردق و  ییوج و  لد  نانیـشن ، هیداب  زا  دروخرب ، نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.درک هراشا  تماهش  دهعت و  يرادافو ،

66  : ص

ص 73. ج 2 ، باعیتسا ، - 1
ص 44. ج 3 ، ات ، یب  هیمالسالا ، هبتکملا  رکب ، راید  ریبکلا ، خیرات  يراخب ، لیعامسا  - 2
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رکفت بوسر  زونه  هک  یبارعا  نایم  رد  ار  نز  تلزنم  دـنک و  یم  تیاکح  نانز  زا  ربماـیپ  یـسانشردق  زا  هک  يرگید  دراوم  هلمج  زا 
: درک هراشا  ناوت  یم  ریز  دراوم  هب  درب ، یم  الاب  تسا ، هدنام  ياج  رب  اهنآ  ناهذا  رد  یلهاج 

هناخ رد  ربمایپ  تسا  هدش  تیاور  بیاصم  رد  يرابدرب  رطاخ  هب  اهنآ  زا  يرازگ  ساپـس  ییوج و  لد  نادیهـش و  هداوناخ  اب  رادید  . 1
وا هب  تفر و  یم  مارح  ُّما  هناخ  هب  تفر ، یم  ابق  هب  هاگره  نینچمه  .دـناسر  یم  يرای  ار  اهنآ  يدراوم  رد  دـنام و  یم  اـهنآ  زا  یخرب 

(1) .دوب هدش  دیهش  ربمایپ  رانک  رد  مارح  ما  ردارب  اریز  تشاذگ ؛ یم  مارتحا 

(2) .درک یم  نیسحت  ار  وا  ياهرعش  داهن و  یم  مارتحا  زین  دیهش  راهچ  ردام  ءاسنَخ ، هب 

یخوش و .دنتشادن  یهاگیاج  هریزج  هبـش  بارعا  هاگن  رد  یعامتجا  رظن  زا  هک  نانآ  اب  هتـسیاش  راتفر  نازینک و  هب  هجوت  مارتحا و  . 2
ردام گرم  زا  سپ  تشاد و  هدهع  هب  یکدوک  رد  ار  ادخ  لوسر  زا  تبقارم  هک  ترضح  نآ  ردام  ردپ و  زینک  نمیا ، ُّما  اب   (3) هبیاطم

رد هک  يرگید  دراوم  دـش و  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  بهلوبا  زینک  هیبوث ، هب  مارتـحا  دوب و  ربماـیپ  تمدـخ  رد  ناـنچمه  ترـضح ، نآ 
.تسا اه  هنومن  نیا  زا  هدش ، رکذ  عبانم 

67  : ص

ص 441. ج 4 ، هباصالا ، - 1
ص 367. ج 8 ،  دعس ، نبا  کن : - 2

ص 110. ج 8 ،  هباصالا ، - 3
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.نانآ يا  هلیبق  موق و  ای  يدرف  ياه  یگژیو  ندرک  هتسجرب  دنور و  یم  رامـش  هب  هعماج  فیعـض  راشقا  زا  هک  ینانز  هب  هژیو  هجوت  . 3
درب و لاؤس  ریز  ار  عامتجا  تسدورف  ياه  هقبط  اب  زیمآ  ضیعبت  رکفت  تشذـگ ، رت  شیپ  هک  هَُلْبنُـس ، ُّما  دروم  رد  ترـضح  نآ  راـتفر 

.تسناد یکی  ار  اهرهش  نانیشناتسور و  یناسنا  ماقم 

اعد دوش و  یم  ناهانگ  زا  یکاپ  هیام  يرامیب  هکنیا  رکذـت  يرامیب و  لمحت  يارب  نانآ  هب  یـشخب  هیحور  رامیب و  نانز  زا  تدایع  . 4
.نانآ يافش  يارب  ندناوخ 

گرم ماگنه  تسا  هدش  هتفگ  .تسا  ترـضح  نآ  یـسانشردق  ياه  هنومن  زا  زین  ناملـسم  راکادف  ناردام  نانز و  رازم  رب  روضح  . 5
هب تشگزاب  ماگنه  ناشیا  .دوب  لدنجلا  همود  رد  ربمایپ  ربمایپ ، یباحص  هدابع ، نب  دعـس  ردام  سیق و  نب  دوعـسم  رتخد  هَِعبارلا ، ُهَرْمُع 

زامن نانَس و  ُّما  ای  ْبعَک  ُّما  دروم  رد   (1) .دناوخ زامن  يو  شزرمآ  يارب  تفر و  وا  رازم  رس  رب  نز  نیا  گرم  زا  ندش  ربخاب  هنیدم و 
(2) .تسا هدش  هدروآ  یهباشم  تیاور  اهنآ  رکیپ  رب  ربمایپ  ندناوخ 

نایبرم نالوئـسم و  يارب  یبسانم  يراتفر  يوگلا  نادـنواشیوخ ، نانز و  هژیو  هب  نایفارطا  اـب  ربماـیپ  هناسانـشردق  راـتفر  یلک ، روط  هب 
.تسا زورما  هعماج  یتیبرت و 

68  : ص

ص 451. ج 8 ،  دعس ، نبا  - 1
 . ص 641 ج 1 ، ننس ، - 2
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نانز ناما »  » شریذپ

نانز ناما »  » شریذپ

ناگدش هدنار  ای  ناراکاطخ  هب  نداد  ناما  ناتسبرع ، هریزج  هبش  بارعا  نایم  رد  یلهاج و  عماوج  رد  دوجوم  موسر  بادآ و  زا  یکی 
ماقم هژیو و  یهاگیاج  هعماج  دوخ و  موق  نایم  هک  يدارفا  .دـندیمان  یم  راوجلا » قح   » ار ّتنـس  نیا  .دوب  هلیبق  ای  هورگ  کی  يوس  زا 

هب دارفا ، نیا  هب  .دنهد  رارق  دوخ  ناما »  » رتچ ریز  ار  يدارفا  دنتـسناوت  یم  دـندوب و  رادروخرب  قح  نیا  زا  دنتـشاد ، ییالاو  تیعقوم  و 
یگدنز هب  ناراک  هنگ  تشگزاب  يارب  ار  تصرف  هک  هدیدنـسپ  ّتنـس  نیا  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  .دنتفگ  یم  هدنهدراوج »  » حالطـصا

هینایب تروص  هب  هک  ناناملـسم  هب  ربمایپ  ياه  شرافـس  رد  هکم و  حتف  هعقاو  رد  .دش  هداد  شرتسگ  تخاس ، یم  مهارف  كاپ  ملاس و 
شرافـس هنوگ  نیا  هکم  ناحتاف  هب  ترـضح  نآ  .دوش  یم  هدید  ناوارف  ناما »  » هژاو دش ، هدـناوخ  هکم  ناحتاف  يارب  هناتـسود  حـلص 

: درک

ره .تسا  ناما  رد  دربب ، هانپ  نایفـسوبا  هناـخ  هب  سک  ره  .تسا  ناـما  رد  دـنامب ،] شا  هناـخ  رد  و   ] ددـنبب ار  دوخ  هناـخ  رد  سک  ره 
(1)  . ...تسا ناما  رد  دوش ،] میلست  و   ] دزادنا نیمز  رب  ار  شحالس  سک 

هب هک  دارفا  زا  یخرب  هکم ، حـتف  زا  سپ  .دوشخب  تفریذـپ و  ار  اهنآ  زین  ربمایپ  .دـندروآ  هانپ  مرح  هب  هکم  ناـگرزب  ساـسا ، نیمه  رب 
، نوگانوگ ياه  هویش 

69  : ص

خیرات ص 13 ؛ ج 8 ،  ات ، یب  هرهاق ، هیمیت ، نبا  هبتکم  ریبکلا ، مجعم  یناربص ، دـمحا  نب  نامیلـس  ص 382 ؛ ج 6 ،  ییاسن ، ننس  - 1
ص 182. ج2 ، كولملا ، ممالا و 
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هب .دشاب  ناما  رد  ناشناج  ات  دندش  ناهنپ  ییاج  رد  ای  دنتخیرگ  هکم  زا  دندوب ، هدرک  دراو  ناناملسم  مالـسا و  رب  یکلهم  ياه  هبرض 
دندش و هدوشخب  ربمایپ  زا  ناشنارسمه  یهاوخ  ناما  هطساو  هب  ناکرشم  نیا  زا  يرایسب  هریـس ، يزاغم و  ياه  باتک  دنتـسم  شرازگ 

زین ادخ  ربمایپ  .دوب  شنادنواشیوخ  زا  رفن  ود  رهوش و  هب  بلاطوبا  رتخد  یناه ، ما  یهد  ناما  دراوم ، نیا  زا  یکی  .دنتـشگزاب  هکم  هب 
.دیماجنا رفن  هس  ناج  تاجن  هب  هک  درک  دییأت  ار  شراک 

يو نوخ  نتخیر  هکم ، حتف  زا  شیپ  هک  دوب  يرفن  هد  زا  یکی  بلاطوبا ) رتخد  ، ) یناه ما  رـسمه  یموزخم ، ذـئاع  نب  ورمع  نب  هریبه 
، هکم حتف  هعقاو  رد  .دروآ  تسد  هب  يدایز  باوث  دـشکب و  ار  يو  تسناوت  یم  یناملـسم  ره  دوب و  هدـش  مالعا  حابم  ربمایپ  يوس  زا 
هک مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .داد  هانپ  دندوب ، هدرک  رارف  هتفریذپن و  ار  مالسا  هک  وا  ناشیوخ  زا  رفن  ود  هریبه و  شرسمه  هب  یناه  ما 

هیلع یلع  هک  یناه  ما  .دـش  دراو  یناـه  ُما  هناـخ  هب  تسد ، هب  ریـشمش  تشاد ، هرهچ  رب  باـقن  هک  یلاـح  رد  دوب ، رفن  هس  نآ  یپ  رد 
هرهچ زا  باقنمالـسلا  هیلع  یلع  یتـقو  .درک  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يوـمع  رتـخد  ار  دوـخ  تخانـشن ، ار  مالـسلا 
مـسر هب  یناه  ما  .دیـشک  ریـشمش  دـید ، ار  كرـشم  رفن  هس  نآ  یتقومالـسلا  هیلع  یلع  .تفرگ  شوغآ  رد  ار  يو  یناه  ُما  تشادرب ،

دمآ ربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  سپس  دنتسه .) وا  ناما  رد  اهنآ  هکنیا  زا  هیانک   ) تخادنا رفن  هس  نآ  رـس  رب  يا  هچراپ  برع ،
ام یهد ، ناما  وت  ار  سک  ره  هک  یتسرد  هب  : » دومرف سپـس  یناه »! ما  هتخاف ؛ يا  يدمآ ، شوخ  : » دومرف ترـضح  .تفگ  ار  ارجام  و 

سک ره  میا و  هداد  ناما  زین 

70  : ص
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لوسر زا  ناشنارـسمه  يارب  هک  دندوب  ینانز  زا  زین  هریغم  نب  دـیلو  رتخد  هتخاف ، میکح و  ما   (1) «. میهد یم  هانپ  زین  ام  یهد ، هاـنپ  ار 
لماـش ربماـیپ  یمومع  وفع  هک  دوب  يرفن  هد  وزج  میکح ، ما  رـسمه  لـهج  یبا  نب  همرکع  .دـنتفرگ  ناـما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

زا سپ  میکح ، ما  .دز  تسد  ادخ  ربمایپ  مالـسا و  ندرب  نیب  زا  يارب  یتشز  نیگنن و  ياهراک  هب  مالـسا  ردـص  رد  يو  .دـشن  ناشلاح 
يو هب  تمحر  ربمایپ  .دهد  ناما  ار  شرهوش  ات  تساوخ  ترضح  نآ  زا  دمآ و  مالسا  یمارگ  لوسر  دزن  نمی ، هب  شرسمه  نتخیرگ 

.دـناسر يو  هب  ار  ربمایپ  نداد  ناـما  ربخ  تفاـی و  هماـهت  لـحاوس  رد  ار  يو  تفر و  شرـسمه  لاـبند  هب  ناباتـش  میکح  ما  .داد  ناـما 
ناشیا زا  تفر و  ربمایپ  رادید  هب  هاگ  نآ  .تفریذپ  ار  مالسا  وا ، هب  ربمایپ  نداد  ناما  رب  ینبم  شرسمه  نانخس  ندینش  زا  سپ  همرکع 

درب نامسآ  هب  رس  ربمایپ  .دریگب  هدیدان  دیاشخبب و  تسا ، هتشاد  اور  ناشیا  هب  هک  ار  ییاه  متس  يو و  هتشذگ  ياه  هابتشا  ات  تساوخ 
: دومرف و 

هداد ماجنا  وت  رون  ندرک  شوماخ  يارب  هک  یتکرح  ره  ياشخبب و  هتشاد ، اور  نم  هب  همرکع )  ) وا هک  یمتس  هنوگره  اراگدرورپ ! راب 
(2) .ریگب هدیدان  تسا ، هدرب  نم  زا  متبیغ  ای  روضح  رد  هک  ییوربآ  ره  ياشخبب و  تسا ، هتفر  هک   [ یهابتشا  ] هار ره  و 

نب کلام  .تسا  هدش  نایب  لیصفت  اب  رگید  یخیرات  ياه  باتک  رد  ارجام  نیا 

71  : ص

، مظعلا سودرف  دوـمحم  قـیقحت : برعلا ، باـسنا  هرهمج  ینیلک ، نبا  بئاـص  نب  دـمحم  نب  ماـشه  ص 53 ؛ ج 4 ، یبـنلا ، هریـس  - 1
.م 1939 هیبرعلا ، هظقیلاراد  هیروس ،

.388 یبرعلا ، باقلاراد  صص 851 و 852 ؛ ج 2 ، يزاغم ، - 2
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ار مالـسا  ناشنارـسمه  زا  شیپ  هک  دـنا  هدروآ  یناـنز  یماـسا  رامـش  رد  ار  ناوفـص  رـسمه  هتخاـف ، مـیکح و  ما  ماـن  يربـط ، سنا و 
هب هک  دیهش  نب  دعس  رتخد  هفالس ، صاعورمع ، رسمه  هّبنُم و  رتخد  هطبر ، نوچ  يرگید  نانز  زا  نز ، ود  نیا  رب  نوزفا   (1) .دنتفریذپ

(2) .دنتفرگ ناما  ادخ  ربمایپ  زا  ناشنارسمه  يارب  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  زین  رگید  رفن  دنچ  تشاد و  ترهش  هحلط  ینب  ُما 

هرابرد ار  نانز  تعافش  زین   (3)« راهظ  » مکح لثم  يدراوم  رد  هکلب  نداد ، ناما  يارجام  رد  اهنت  هن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 
رد راهظ  مکح  رب  انب  .دوب  سیق  نب  تماص  نب  سوا  شیومع ، رـسپ  رـسمه  مرـصا ، نب  هبلعث  رتخد  هلوخ ، .تفریذـپ  یم  ناشنارهوش 
زج درادن و  یلام  سوا  تفگ  دمآ و  ربمایپ  دزن  هلوخ  ساسا ، نیمه  رب  .دندش  یم  ادج  رگیدکی  زا  رهوش  نز و  نیا  دـیابن  تیلهاج ،
زا سپ  ربماـیپ   (4) .دـش لزان  هلداجم  هکرابم  هروس  نیتسخن  ياـه  هیآ  نز ، نیا  نانخـس  زا  سپ  .دـنک  یمن  قاـفنا  سوا  رب  یـسک  وا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  زا  .ددرگزاب » شرسمه  دزن  دهدب و  هرافک  تسا ، هتفگ  هک  ینخس  يارب  سوا  : » دومرف تایآ  ندناوخ 

، دوب لئاق  يرایسب  شزرا  نمؤم  راکادف و  نانز  هژیو  هب  نانز  ياربهلآ  هیلع و 

72  : ص

ص 118. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 371 ؛ ق ، 1388ه .  یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، أطوملا ، سنا ، نب  کلام  - 1
.يربط خیرات  ص 116 ؛ ج 1 ، برعلا ، باسنا  هرهمج  - 2

رگا تیلهاج  نامز  رد  .دـنام  ياج  رب  مکح  فیفخت  رییغت و  اب  زین  مالـسا  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یلهاـج  ماـکحا  زا  یکی  راـهظ  - 3
هرافک تخادرپ  اب  درم  مالـسا  رد  .دندش  یم  ادج  رگیدکی  زا  دـیاب  دـش و  یم  مارح  وا  رب  شرـسمه  درک ، یم  راهظ  ار  شنز  يدرم 

.دشاب هتشاد  هطبار  شرسمه  اب  دناوت  یم 
1 و 2. هلداجم : کن : - 4
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.تفریذپ شرسمه  هرابرد  ار  هلوخ  تطاسو  تعافش و 

نانمـشد هداوناخ  وزج  هچرگ  دندوب ، هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  هدـش و  ناملـسم  هک  ار  ینارتخد  نانز و  تمحر ، ربمایپ  نیا ، رب  نوزفا 
نودـب هک  دوب  ینارتخد  زا  یکی  طیحم  یبا  نب  هبقع  رتخد  موثلک ، ما  .درک  یم  تبقارم  اهنآ  زا  داد و  یم  ناـما  دـندوب ، ترـضح  نآ 

دزن شا و  هلیبق  هب  ار  يو  دـیاب  هیبیدـح  همان  حلـص  دافم  ساسا  رب  ادـخ  ربمایپ  .درک  ترجه  هنیدـم  هب  یناـهنپ  شا و  هداوناـخ  هزاـجا 
ربمایپ درک و  فیرعت  هملـس  ما  يارب  ار  شا  هداوناخ  رازآ  زا  سرت  دوخ و  لاح  حرـش  ناوج ، رتخد  یتقو   (1) .دنادرگ یم  زاب  شیرق 

دمآ و ربمایپ  دزن  هنیدم ، هب  ترجه  زا  سپ  موثلک  ما  تسا  هدش  لقن  .تفگ  دـمآ  شوخ  وا  هب  داد و  هانپ  ار  يو  دـش ، هاگآ  ارجام  زا 
رب نم  درک و  دنهاوخ  مباذع  اهنآ  هک  نادرگم  زاب  مموق  هب  ارم  سپ  ما .] هدروآ  هانپ   ] وت مالـسا و  نید  هب  نم  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ :
هب ار  نادرم  هک  ما  هدید  نم  .یتسه  هاگآ  نانز  ینامسج  فعض  زا  امـش  متـسه و  نز  کی  نم  .مرادن  تقاط  ربص و  ناشیاه  هجنکش 

نامیپ هب  يافو  دنوادخ ، : » دومرف موثلک  ما  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  تمحر  لوسر  .متـسه  نز  نم  یلو  ینادرگ ، یم  زاب  ناشاه  هلیبق 
(2) «. تسکش نانز  هرابرد  ار  هیبیدح 

دنادرگنزاب ار  يو  ترـضح  یلو  دندمآ ، ربمایپ  دزن  ناشرهاوخ  ندنادرگزاب  يارب  موثلک ، ما  ناردارب  هرامع ، دیلو و  تسا  هدـش  لقن 
تیامح و يو  زا  و 

73  : ص

ص 314. ج 28 ، چ 1 ، ، 1413 هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، فورعم ، داوع  راشب  قیقحت : لامکلا ، بیذهت  فسوی ، جاجحلاوبا  - 1
 . ص 611 ج 1 ، يزاغم ، - 2
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، درک ترجه  هنیدم  هب  هک  یتقو  موثلک  ما  : » دسیون یم  يزوج  نبا  .دروآرد  هثراح  نب  دیز  جاودزا  هب  ار  يو  سپس  .درک  یتسرپرس 
(1) «. درکن ترجه  دشن و  ادج  دوخ  موق  هداوناخ و  زا  يرگید  یشیرق  نز  چیه  وا  زج  هب  دوب و  هدرکن  جاودزا  زونه 

.تسا هانپ  یب  نانز  هب  نداد  هانپ  نانز و  اب  ربمایپ  يراتفر  ياـه  هنومن  رگید  زا   (2) يو زا  تیامح  بهلوبا و  رتخد  هّرد ، هب  نداد  هاـنپ 
یهد شزرا  مارتحا و  .درب  راک  هب  يو  يارب  ار  راوج »  » هژاو داد و  هانپ  داد ، یم  رازآ  ار  وا  شرهوش  هک  زین  ار  دیلو  نز  ترضح ، نآ 

لام ياپ  ياه  شزرا  قوقح و  وس ، کی  زا  ناشنارهوش ، يارب  نانآ  یهاوخ  ناما  شریذپ  نانز و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.تخاس یم  مهارف  نانآ  نارسمه  هبوت  تشگزاب و  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  رگید ، يوس  زا  درک و  یم  هدنز  ار  نانز  هدش 

یم هدیـشک  یهابت  داسف و  هب  یگداوناخ ، تسردان  تیبرت  اـی  یعاـمتجا  یـسایس _  بساـنمان  طیارـش  رثا  رب  هک  یناـسک  زا  يرایـسب 
دننک یم  ادیپ  ار  شیوخ  یقیقح  شزرا  حالـصا ، هبوت و  يارب  تصرف  نتفای  بسانم و  یتیبرت  یگنهرف و  هنیمز  داجیا  زا  سپ  دنوش ،

.دننک افیا  هعماج  رد  یتبثم  رثؤم و  ياه  شقن  دنناوت  یم  و 

74  : ص

ج 2، ق ، 1426ه .  هفرعملاراد ، توریب ، یقداللااحش ، هایح  یقداللا و  نامحرلادبع  قیقحت : هوفصلا ، هفـص  يزوج ، نبا  جرفلاوبا  - 1
اهنت هن  دهع  نتسکش  تفر و  یم  رامش  هب  لیاضف  زا  یمالسا  ياه  هزومآ  رد  هژیو  هب  برع ، ّتنس  رد  دهع  هب  يافو  صص 56 و 58 .
نیا درک و  یم  لمع  یهلا  مکح  ساسا  رب  هژیو  دراوم  رد  ربمایپ  یلو  تخاس ، یم  مهارف  زین  ار  گنج  هنیمز  هکلب  دش ، یمن  هدیشخب 

.دوبن دهع  ضقن  ربمایپ  لمع 
ص 471. ج 5 ، ق ، 1411 ه . _ اج ، یب  هیاردلاراد ، یناثملا ، داحآلا و  مصاع ، یبا  نبا  - 2
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یبسانم يوگلا  نونکا  هک  درک  لـمع  نآ  ساـسا  رب  دـیکأت و  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يا  هتکن  ناـمه  نیا 
.دور یم  رامش  هب  ام  هعماج  یعامتجا  یگنهرف و  نالوئسم  يارب 

يردام يرسمه و  لیصا  ياه  شقن  میرکت 

يردام يرسمه و  لیصا  ياه  شقن  میرکت 

شقن هعماج  يزاـس  ملاـس  دـنور  رد  تیلوئـسم  نیا  .تسا  حـلاص  ملاـس و  لـسن  تیبرت  ناـنز ، تیلوئـسم  نیرت  مهم  نیرت و  یـساسا 
شقن نوچ  يرگید  ياه  شقن  هعماج  رد  نانز  .دراد  هژیو  یهجوت  ناـنز  یـشرورپ  شقن  هب  مالـسا  ساـسا ، نیمه  رب  .دراد  ییازـسب 
يردام يرسمه و  لیصا  شقن  عاعشلا  تحت  اه  شقن  نیا  همه  یلو  دنراد ، هدهع  رب  زین  يرنه  یگنهرف و  یملع ، یعامتجا ، یسایس ،
نایناهج ناناملـسم و  هب  ار  شقن  نیا  تیمها  نانز ، اـب  دوخ  هژیو  ياـهراتفر  اـه و  هویـش  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  .تسا 

هک دروخ  یم  مشچ  هب  ینوگانوگ  ياه  تیاور  رد  اهنآ  مارتحا  میرکت و  ناردام و  هرابرد  ناناملسم  هب  ربمایپ  شرافس  .درک  دزشوگ 
.دجنگ یمن  لاجم  نیا  رد  نآ  هب  نتخادرپ 

رد هک  ییوناب  نیلوا  .تسا  وا  ندوب  سانـشردق  هتـسجرب  ياـه  هنومن  زا  یکی  یعاـضر  یبَسَن و  زا  معا  رداـم  ماـقم  زا  ربماـیپ  لـیلجت 
راوگرزب و يوناب  نیا  روهشم ، لوق  هب  انب  .دوب  بهو  تنب  هنمآ  ینعی  ترضح ؛ نآ  ردام  تشاد ، یساسا  مهم و  یشقن  ربمایپ  یگدنز 
درب و یم  رس  هب  هللادبع  شناوج ، رسمه  گوس  تبیصم و  رد  هک  درک  یم  يرپس  یلاحرد  ار  دوخ  يرادراب  نارود  همـشتحم )  ) ایحاب

نآ ردام  هچرگ  .دروآ  ایند  هب  تخس  یحور  طیارش  نیا  رد  ار  دوخ  دنزرف 
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( لاس هس  زا  شیب   ) هجوت لباق  يا  هلصاف  درپس و  هیدعـس  همیلح  هب  ار  دوخ  دنزرف   (1)، نوگانوگ لیالد  هب  وا ، دلوت  زا  سپ  ترضح 
نآ زا  درکن و  شومارف  ار  ندوب  ردام  اب  هاتوک  ياه  هظحل  نامه  ینیریـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلو  داتفا  دـنزرف  رداـم و  نیب 

: درک یم  دای  یبوخ  هب  اهزور 

: متفگ .دیـسرپ  ار  ممان  درک و  مهاگن  رگید  راب  يا  هلـصاف  اب  تسیرگن و  ارم  يدوهی  يدرم  میتفر ، هنیدـم  هب  مردام  اب  هک  يرفـس  رد 
دوخ يدوهی  ناردارب  دزن  سپـس  .تسا  تما  نیا  ربمایپ  نامه  وا  تفگ : یم  هک  مدینـش  درک ، هاگن  نم  تشپ  هب  هک  یلاح  رد  .دمحا 

رد تفر و  ایند  زا  ءاوبا  رد  وا  میدش و  جراخ  هنیدـم  زا  دیـسرت و  نم  يارب  دیـسر ، مردام  هب  ربخ  نیا  یتقو  .داد  ربخ  نانآ  هب  تفر و 
(2) .دش نفد  اجنآ 

اجنآ رد  هام  کی  تدم  هب  تلحر  زا  لبق  شردام  هک  دیـسر  یم  يا  هناخ  هب  ربمایپ  هاگره  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  تسا  هدـش  هتفگ 
(3)« .میدوب نکاس  نآ  رد  مردام  اب  هک  تسا  ییاج  نامه  اجنیا  یُّما ؛ یب  َتلََزن  انه  : » دومرف یم  هنانگمغ  یتلاـح  اـب  تشاد ، تنوکس 

رد دیماجنا ، هیبیدح  حلص  هب  هک  يا  هرمع  زا  تشگزاب  ماگنه  نینچمه 

76  : ص

يارب هلاس  ره  هک  یفورعم  نانز  هب  دنداد و  یمن  ریـش  ار  ناشنادـنزرف  فیرـش ، ياه  نادـناخ  هک  دوب  نیا  رب  برع  مسر  هلمج  زا  - 1
سرت دوب  نکمم  راک  نیا  لـیلد  دـندرپس  یم  دـندمآ ، یم  هکم  هب  اـه  هیداـب  رد  ناـنآ  مسج  شرورپ  هراوخریـش و  ناـکدوک  نتفرگ 

.تسا جراخ  ام  ثحب  زا  هک  دشاب  يرگید  لیالد  ای  دش و  یم  داجیا  رسمه  گرم  زا  سپ  هک  یحور  تاملأت  ای  دوهی  هئطوت 
ص چ 1 ، ق ، لاس 1408ه .  یـشعرم ، هللا  تیآ  هناخ  باتک  ییاجرلا ، يدهمدیـس  قیقحت : هیوقلا ، ددـعلا  یّلِح ، فسوی  نب  یلع  - 2

.دنک یم  لقن  نمیا  ما  زا  بلطم  نیا  ص 235 . ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  ریثک ، نبا  126 ؛
، توریب دوجوملادـبع ، دـمحا  لداـع  خیـش  قـیقحت : داـبعلا ، ریخ  هریـس  یف  يدـهلا  لبُـس  یماـشلا ، یحلاـص  فـسوی  نـب  دـمحم  - 3

ص 396. ج 9 ، چ 1 ، ق ، 1414 ه . _ هیملعلا ، بتکلاراد 
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(1) «. تسا هداد  هزاجا  شردام  ربق  ترایز  دروم  رد  دمحم  هب  دنوادخ  ِهُِّما ؛ ربق  هرایز  یف  دّمحمل  نذا  دق  هللا  نا  : » دومرف ءاوبا 

ياه تیعقوم  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  ردام _  اب  یگدنز  تدم  یهاتوک  دوجو  اب  هنمآ _  ربمایپ و  هطبار  دروم  رد  بلاج  هتکن 
ترـضح نآ  اب  ناهاش  هژیو  بادآ  فلکت و  اب  هک  يدرف  هب  درک و  یم  يروآدای  ار  ردام  هتـسیاش  قـالخا  اـه و  یگژیو  نوگاـنوگ ،

دنزرف نم  .متـسین  هاشداپ  نم  .شاب  تحار  دقلا ؛ لکأت  تناک  ٍهأرما  نبا  اَنَا  اّمنا  ٍِکلَمب  ُتسَلَف  کیلع  نّوَه  : » دومرف تفگ ، یم  نخس 
هب باستنا  اب  ربمایپ  هکنیا  هدش و  هدوتس  مالک  نیا  رد  هنمآ  یتسیز  هداس  یگداس و   (2)« .دروخ یم  هدیکشخ  تشوگ  هک  متسه  ینز 

.دوش یم  ردام  ماقم  میظعت  بجوم  تسوا و  یسانشردق  هناشن  دنک ، یم  یفرعم  ار  دوخ  شردام ،

رارق میظعت  میرکت و  دروم  دوتس و  یم  ار  وا  رمع ، نایاپ  ات  هک  مینیب  یم  زین  ترضح  نآ  یعاضر  ردام  دروم  رد  ار  کین  قالخا  نیا 
وا و ياپ  ریز  شیوخ  يادر  ندرک  نهپ  دوخ و  یعاضر  رداـم  هیدعـس ، همیلح  میرکت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  .داد  یم 

همیلح هلیبق  هکم ، حتف  زا  سپ  یتقو  تسا  هدـش  لقن   (3) .تخومآ یم  دارفا  هب  ار  ردام  میظعت  میرکت و  وا ، يارب  ییایادـه  نداتـسرف 
دش و ایوج  ار  دوخ  یعاضر  ردام  لاوحا  ترضح  نآ  دندمآ ، ناشیا  دزن  ربمایپ  اب  تعیب  يارب 
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ص 259. ج 2 ، يذمرتلا ، ننس  يذمرت ، - 1
ص 16. ات ، یب  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، قالخالا ، مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح  - 2

 . ص 89 ج 1 ، دعس ، نبا  ص 414 ؛ ج 5 ، ننس ، - 3
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ییایاده دیسرپ و  اهنآ  یلام  تیعضو  زا  درک و  میرکت  ار  شا  هداوناخ  يو  مارتحا  هب  هاگ  نآ  .تسیرگ  دینش ، ار  شتلحر  ربخ  یتقو 
يدایز يایاده  دوب ، هداد  ریـش  يو  هب  يزور  دـنچ  هک  زین  بهلوبا  رـسمه  هّیبوث ، يارب  نینچمه  ترـضح  نآ   (1) .داتسرف نانآ  يارب 

(2) .درک يرایسب  شالت  دوب ، زینک  هک  يو  يدازآ  يارب  داتسرف و 

دوخ هباحص  زا  یکی  هدابع ، نب  دعـس  ردام  گرم  زا  لدنجلا  همود  رد  یتقو  هک  دوب  لئاق  شزرا  نانچ  ردام  ماقم  يارب  ترـضح  نآ 
شزرمآ دـناوخ و  زاـمن  وا  يارب  تفر و  يو  رازم  رـس  رب  هنیدـم  هب  تشگزاـب  زا  سپ  هاـگ  نآ  .تـشگ  تحاراـن  رایـسب  دـش ، ربخاـب 

(3) .تساوخ

میظعت و هب  ترـضح  نآ  دـیکأت  هجوت و  هدـنهد  ناشن  هک  دـش  هراشا  زین  هباحـص  ناردام  اب  ربمایپ  راتفر  هب  يرگید ، ياه  تیاور  رد 
شیپ یتح  دوب ، هتـسب  عیرـس  تشگزاب  يارب  شردام  اب  هک  يدهع  هب  يو  يدنب  ياپ  ینرَق و  سیوا  يارجام  .تسا  ردام  ماقم  میرکت 

هب ربماـیپ  رادـید  يارب  هک  ینمی  ناوج  نیا  .تسا  روهـشم  خـیرات  رد  دـنیبب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شبوـبحم  هکنآ  زا 
، دنیبب ار  ربمایپ  هکنیا  نودب  دوب ، هداد  شردام  هب  هک  یلوق  لیلد  هب  تسین ، هنیدم  رد  ترـضح  هک  دش  ربخاب  یتقو  دوب ، هدمآ  هنیدـم 

ارجام و نیا  زا  ربمایپ  یتقو  .تشگزاب  نمی  هب 

87  : ص

 . ص 869 ج 2 ، يزاغم ، - 1
صص 14 و 15. ج 1 ، هباغلا ، دسا  - 2

ص 451. ج 8 ،  دعس ، نبا  - 3
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: دومرف دوب ، هدیدن  ار  يو  هکنیا  اب  دش ، هاگآ  شردام  هب  سیوا  میرکت  مارتحا و 

دنک یم  تعافش  دنمان و  یم  ینرق  سیوا  ار  يو  هک  متما  زا  يدرم  هب  ار  امش  مهد  یم  تراشب  .مونش  یم  نرق  زا  ار  تشهب  يوب  نم 
(1) .رَضُم هعیبر و  دننامه 

هزومآ نیا  شزومآ  يارب  اه  تصرف  همه  زا  هدافتسا  یتیبرت و  مهم  لئاسم  هب  ترضح  نآ  هجوت  ناردام ، اب  ربمایپ  راتفر  رد  مهم  هتکن 
.تسا ناردام  هب  یتیبرت  ياه 

ار يو  نخس  ربمایپ  .مهد  یم  امرخ  وت  هب  ییایب ، نم  دزن  رگا  تفگ : رماع  نب  هللادبع  شدنزرف  هب  هَْمثَح  یبَا  تنب  یلیل  تسا  هدش  لقن 
(2) «. دوب یهاوخ  وگ  غورد  و  يا ] هتفگ  غورد  ، ] یهدن يزیچ  تدنزرف  هب  رگا  : » دومرف دینش و 

يارب ییوگلا  اهنآ  اریز  دنیوگب ؛ غورد  ناکدوک  هب  دیابن  هک  داد  شزومآ  ناردام  هب  میقتـسمریغ  لکـش  هب  دوخ ، نخـس  نیا  اب  ربمایپ 
.دننک یم  يوریپ  اهنآ  زا  نادنزرف  دنتسه و  دوخ  نادنزرف 

هدش هدرمش  ادخ  هار  رد  داهج  فیدر  مه  دیکأت و  رایسب  ردام  هب  تمدخ  مارتحا و  هب  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  تایاور  مالسا و  رد 
ِماْدقَأ َتَْحت  ُهَّنَْجلا   » »(3) و ِفُویُّسلا ِلالِظ  َتَْحت  ُهَّنَْجلَأ  : » تسا هدش  لقن  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  ثیدح  رد  .تسا 
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،1413 چ 7 ، هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، دسالا ، نیسح  طؤونرالا و  بیعش  قیقحت  ءالبنلا ، مالعا  ریـس  یبهذ ، دمحم  نیدلا  سمـش  - 1
ص 152. ج 1 ، هباغلا ، دسا  ص 20 ؛ ج 4 ،

ص 541. ج 5 ، هباغلادسا ، - 2
ص 28. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 3
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هار رد  داهج  نداد  رارق  فیدر  مه  زا  ربمایپ  فدـه  تقیقح ، رد  .تسا  ناردام  ياه  مدـق  ریز  داهج و  هیاـس  رد  تشهب   (1)« ِتاهِّمُْألا
مظعا ربمایپ  دزن  یمَلَـسلا  همهاج  نب  هیواعم  تسا  هدش  لقن  .تسا  ناردام  هاگیاج  شزرا و  نییبت  ردام ، هب  تمدـخ  مارتحا و  ادـخ و 

ردام ایآ  دومرف : ربمایپ  تسه ؟ ترخآ  ادـخ و  ياضر  راک ، نیا  رد  ایآ  دیـسرپ : تساوخ و  داهج  هزاـجا  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
داهج رد  تکرـش  يارب  راب  نیدـنچ  همهاج  نب  هیواعم  .نک » یکین  وا  هب  درگزاـب و  : » دومرف ترـضح  .يرآ  تفگ : تسا ؟ هدـنز  وت 

ياو : » دومرف دید ، گنج  رد  تکرـش  يارب  ار  يو  يراشفاپ  ربمایپ  یتقو  .دینـش  ربمایپ  زا  ار  خـساپ  نامه  راب  ره  درک و  یم  يراشفاپ 
«. تساجنآ تشهب  هک  شاب ؛ ردام )  ) وا باکر  رد  هارمه و  وت ! رب 

الاو و رایسب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالـسا و  سدقم  تعیرـش  رظن  زا  ردام  هاگیاج  ماقم و 
شقن رگید  هک  یتروص  رد  دراد و  يرترب  نانز  ياه  تیلوئـسم  اـه و  شقن  رگید  رب  يرداـم  شقن  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، دنمـشزرا 

.درک باختنا  ار  يردام  شقن  تشاذگ و  رانک  ار  اهنآ  دیاب  دنهد ، رارق  عاعشلا  تحت  ار  یلصا  مهم و  شقن  نیا  اه ،

لغاش نانز  میرکت 

لغاش نانز  میرکت 

مارتـحا شزرا و  زا  هراومه  لـغاش  ناـنز  مالـسا ، رد  هکلب  دنتـسین ، فلاـخم  ناـنز  ندرک  راـک  اـب  ینید  ياـه  هزوـمآ  زا  کـی  چـیه 
مالسا رد  هچنآ  .دندوب  رادروخرب 
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ح 45439. ج 16 ، لامعلا ، زنک  ح 17933 ؛ ص 180 ، ج 15 ، لیاسولا ، كردتسم  - 1
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ییابیز زا  يرازبا  هدافتسا  مالسا ، .تسا  هعماج  رد  اهنآ  هنافیفع  روضح  یهلا و  ماکحا  دودح و  ظفح  تسا ، حرطم  نانز  راک  هرابرد 
یتروص رد  یلو  دزادنا ، یم  هرطاخم  هب  ار  عامتجا  هداوناخ و  داینب  رما ، نیا  اریز  درامش ؛ یم  دنسپان  ار  نز  صاخ  ياه  یگژیو  اه و 

.دریذپ یم  ار  نآ  دشاب ، هتشادن  یتافانم  اهنآ  ینماد  كاپ  تفع و  اب  نانز  راک  هک 

زا نانز  راک  یتسرد  هدننکدییأت  نانز ، زا  هورگ  نیا  هب  ترـضح  نآ  ياه  شرافـس  لغاش و  نانز  اب  ربمایپ  يراتفر  ياه  هنومن  یخرب 
درک یم  راتفر  مارتحا  یبوخ و  اب  شورف ) رطع   ) هراّطع بنیز  اب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  اه  تیاور  رد  .تسا  ربمایپ  مالسا و  رظن 

تـسرد شور  درک و  یم  هدافتـسا  تصرف  زا  هاگ  نآ  .دوش » یم  وب  شوخ  ام  هناـخ  ییآ ، یم  اـم  دزن  وت  هاـگره  : » دومرف یم  وا  هب  و 
: دومرف یم  تخومآ و  یم  يو  هب  ار  هلماعم 

يارب رت و  كاـپ  لاـم ، ییاراد و  يارب  راـک ، نیا  هک  نـکم  [ هلماـعم رد   ] شغ شورفب و  بوـخ  سنج ] ، ] یـشورف یم  يزیچ  هاـگره 
(1) .تسا رتهب  نآ ، ندنام 

رطع زین  عرفا  نب  بئاس  ردام  هکیلم ، .دـنرخب  رطع  ءالوح )  ) هراّطع بنیز  زا  درک  یم  شرافـس  شیوخ  نانز  هب  هراومه  ترـضح  نآ 
شرسپ يارب  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  هکیلم  .وگب  يراد  يزاین  تجاح و  رگا  دومرف : وا  هب  دید و  ار  يو  ربمایپ  يزور  .تخورف  یم 

هک هکیلم  رسپ  رس  رب  یتسد  ربمایپ  .دنک  اعد 
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ص 278. ج 4 ، هباصالا ، - 1
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ياهراک شورف  اب  دوب و  رگتعنص  زین  دوعسم  نب  هللادبع  رـسمه  هللادبع و  رتخد  هطیر ،  (1) .درک اعد  شیارب  دیشک و  دوب ، يو  هارمه 
درک و شقیوشت  هکلب  تشادن ، زاب  راک  نیا  زا  ار  يو  اهنت  هن  ربمایپ  .درک  یم  هرادا  ار  شنادنزرف  دوخ و  یگدـنز  یتعنـص ، یتسد و 

(2) .داد دیون  يو  هب  ار  يورخا  شاداپ 

رب ار  یگدنز  هنیزه  زا  یشخب  نیمأت  نانز  هک  دوب  هدش  بجوم  هنیدم  رد  نارجاهم  یگدنز  یتخـس  ترجه و  زا  سپ  دوجوم  طیارش 
تفاب و یم  ییابیز  یتسد  ياهراک  نآ  اب  درک و  یم  عمج  فیل  وم و  مشپ ، هیدسالا  هریعـس  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .دنریگ  هدهع 

(3) .تخورف یم  ار  اهنآ 

ربیخ دربن  رد  دوب و  رگـشیارآ  نانـس  ُما  هک  تسا  هدـش  لقن  .درک  یم  راتفر  ینابرهم  یبوخ و  اـب  زین  رگـشیارآ  ناـنز  اـب  یتح  ربماـیپ 
(4)« .دییارایب وا  تسد  هب  ار  دوخ  سپ  .تسه  امش  هارمه  يرگـشیارآ  : » دومرف دوخ  نانز  هب  ربمایپ  ربیخ ، حتف  زا  سپ  .تشاد  روضح 

راـک نیا  اداـبم  دـش ، دـیدرت  ههبـش و  راـچد  دوخ  هفرح  رد  هلعر ، ُما  ماـن  هب  يرگـشیارآ  يزور  تسا  هدـمآ  اـه  تیاور  رد  نینچمه 
شیارآ ناشنارسمه  يارب  ار  نانز  متـسه و  رگـشیارآ  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  ور ، نیازا  .دشاب  مالـسا  فلاخم 

هانگ لمع  نیا  ایآ  .مهد  یم  تنیز  منک و  یم 
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ص 549. ج 5 ، هباغلادسا ، - 1
ص 205. ج 8 ،  يربکلا ، تاقبط  - 2

ص 108. ج 8 ،  هباصالا ، - 3
ص 390. نامه ، - 4
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تنیز و اـهنآ ، هب  ناشنارـسمه  یهجوـت  یب  ماـگنه  ار  ناـنز  هلعر ! ما  يا  : » دوـمرف ربماـیپ  مراذـگب ؟ راـنک  ار  هفرح  نیا  دـیاب  تسا و 
(1) «. نک شیارآ 

هتخومآ یبوخ  هب  ار  نتشون  هک  تفر  یم  رامش  هب  شیرق  لضاف  لقاع و  نانز  زا  سمش  دبع  نب  هللادبع  رتخد  یلیل ،)  ) ءافش نینچمه 
هب رایـسب  ربمایپ  .تخومآ  یم  هنیدـم  هکم و  ناـنز  هب  ار  شراـگن  لوصا  مالـسا  روهظ  زا  سپ  مه  تیلهاـج و  رـصع  رد  مه  يو  .دوب 

.درک تروشم  ربمایپ  اب  شراک  هرابرد  ءافـش  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .درک  یم  مارتحا  میرکت و  ار  يو  تفر و  یم  وناب  نیا  ندید 
.دهد همادا  ار  شراک  داد  هزاجا  يو  هب  ترضح  نآ 

تیصخش هیحور و  اب  بسانتم  روما  زا  هک  شزومآ  يرگشیارآ و  یتسد ، عیانـص  نوچ  ییاه  هفرح  رب  نوزفا  مالـسا ، ربمایپ  نامز  رد 
تراجت و هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  زین  راـمنا  ما  هب  فورعم  هلیق  .دـنتخادرپ  یم  زین  تراـجت  هب  ناـنآ  دوب ، ناـنز 

ترضح نآ  اب  تراجت  یگنوگچ  شورف و  دیرخ و  لوصا  هرابرد  دمآ و  مالسا  ربمایپ  دزن  يزور  .دوب  لوغـشم  الاک  شورف  دیرخ و 
هب صاخ  يدرگش  اب  ار  یسنج  تفگهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  يو  .دنک  هدافتـسا  ربمایپ  ياه  ییامنهار  زا  ات  درک  تروشم 

يرتشم هکنآ  نودب  دـشورف ، یم  نارگ  تمیق  هب  صاخ ، یـشور  درگـش و  اب  ار  سنج  نامه  شورف ، ماگنه  درخ و  یم  نازرا  تمیق 
هلماعم تسرد  هار  هکلب  درکن ، یهن  شورف  دیرخ و  هلماعم و  زا  ار  وا  اهنت  هن  يو  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  ربمایپ  .دوش  وا  هلیح  هجوتم 

رما وا  هب  تخومآ و  وا  هب  ار 
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ص 582. ج 5 ، هباغلا ، دسا  - 1
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(1) .دزیهرپب هلماعم  رد  شغ  يرگ و  هلیح  زا  درک 

زا هّیبصلا  همالـس  ناپوچ ، نانز  نیا  زا  یکی  .دندوب  لوغـشم  یناپوچ  هب  زین  نانز  زا  یخربهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد 
.دنتخادرپ یم  زین  تبابط  هب  نانز  يوبن ، رصع  رد   (2) .دیسرپ شیاهرواب  هرابرد  وا  زا  دید و  ار  يو  ربمایپ  يزور  .دوب  هرازف  ینب  هلیبق 

اوادم ار  نارامیب  دوب و  هدرک  اپرب  يا  همیخ  یبنلادجسم  رد  ادخ  ربمایپ  روتسد  هب  هیملـسا  دعـس  تنب  هبیَعُک  تسا  هدمآ  اه  تیاور  رد 
همیخ زین  هّیملسا  هدیفر   (3) .دش نامرد  هَبیعُک  تسد  هب  دوب ، هدش  حورجم  قدنخ  دربن  رد  هک  ذاعم  نب  دعس  تسا  هدش  لقن  .درک  یم 

نامرد هب  لاعتم ، دنوادخ  ياضر  يارب  يو  دوب و  یبنلادجـسم  رد  شا  همیخ  قاحـسا ، نبا  هتفگ  هب  .تشاد  نارامیب  ياوادم  يارب  يا 
(4) .دش اوادم  وا  دزن  ذاعم  نب  دعس  تخادرپ و  یم  نارامیب 

، ناـنز رگا  درک  یم  يروآداـی  مه  دیـشخب و  یم  شزرا  ناـنز ، ياـه  تیلاـعف  هب  مه  راـک ، نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ربارب نادرم  اب  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  عامتجا  رد  دوخ  فاـفع  تیـصخش و  ظـفح  اـب  یحور و  یمـسج و  ياـه  یگژیو  اـب  بساـنتم 

.دوب دنهاوخ 

نارگراک دوب و  هنیدم  رد  یناتسلخن  کلام  يراصنا ، رشّبم  ما  تسا  هدش  لقن 
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ص 311. ج 8 ،  دعس ، نبا  - 1
ص 309. يوبنلا ، دهعلا  یف  هأرملا  رکرک ، نیدلا  همصع  - 2

کی ذاعم  نب  دعس  اریز  دنـشاب ؛ رفن  کی  هدیفر  هبیعک و  دسر  یم  رظن  هب  ص 1907 . ج 4 ، باعیتسالا ، ص 510 ؛ ج 2 ، يزاغم ، - 3
.دش اوادم  یبنلادجسم  رد  يا  همیخ  رد  مه  نآ  راب 

ص 720. ج 3 ، یبنلا ، هریس  - 4
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دوخ ناتسلخن  روما  هب  یگدیسر  يارب  تساوخ  درک ، یم  يرپس  ار  هدع  نارود  هک  یلاح  رد  يزور  .دندرک  یم  راک  وا  يارب  يدایز 
نآ يارب  ار  ارجام  تفر و  ادـخ  ربمایپ  دزن  تعرـس  هب  رـشبم  ما  .دـش  يو  عنام  هللادـبع  نب  رباج  يو  هدازرهاوخ  .دوش  جراخ  هناـخ  زا 

؛ نک یگدیـسر  تیاه  لخن  هب  : » دومرف داد و  ار  هدـع  لاح  رد  راک  هناخ و  زا  جورخ  هزاـجا  يو  هب  ترـضح  .درک  فیرعت  ترـضح 
(1) «. ینک ناسحا  ای  يزادرپب  تاکز  تسا  دیما  اریز 

یحور یمسج و  ياه  یگژیو  اب  بسانتم  راک  باختنا  يارب  اهنآ  هب  کمک  ییامنهار و  نانآ ، ندرکن  دودحم  نانز و  راک  هب  مارتحا 
تـسا یهیدـب  .تسا  ربمایپ  يراتفر  بسانم  ياهوگلا  رگید  زا  زین  رـسمه  ردام و  ناونع  هب  نز  هیلوا  یلـصا و  شقن  هب  هجوت  هناـنز و 

، دشاب هتشاد  ضراعت  تسا ، يردام  يرـسمه و  شقن  نامه  هک  وا  مهم  یلـصا و  هفیظو  اب  نز  ندرک  راک  یعامتجا و  روضح  هاگره 
، هداوناخ نوناک  ظفح  حـلاص ، ملاس و  ینادـنزرف  تیبرت  .تشاد  دـهاوخ  حـیجرت  راـک  رب  يرـسمه  يرداـم و  مهم  تیلوئـسم  ماـجنا 

.تسا نانز  فیاظو  نیرت  یساسا  نیرت و  مهم  زا  هعماج  هداوناخ و  یناور  يونعم و  تمالس  ظفح  وکین و  يرادرسمه 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگن  زا  هداوناخ  رد  نانز  هاگیاج  مشش : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگن  زا  هداوناخ  رد  نانز  هاگیاج  مشش : لصف 

هجوت دروم  هراومه  دریگ ، یم  لکش  نآ  رد  ناسنا  يدوجو  ساسا  تیـصخش و  هک  یعامتجا  دحاو  نیرت  یـساسا  ناونع  هب  هداوناخ 
نادرم نانز و  هب  ییاه  شرافس  رد  رهم ، ُرپ  نوناک  نیا  ماکحتسا  ظفح  روظنم  هب  ربمایپ  .دوبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسا و 

ره لباقتم  قوقح  فیاظو و  زا  هداوناخ  دارفا  ندرک  هاـگآ  .تسا  هدرک  صخـشم  ار  فرط  ود  ره  لـباقتم  فیاـظو  قوقح و  نمؤم ،
نیموصعم ینید  ياه  هزومآ  نانخـس و  رد  .تسا  ینید  هعماـج  رد  یگنهرف  یتیبرت و  ياـه  تیلاـعف  ياـه  شخب  نیرت  مهم  زا  کـی ،

یناور و یمسج ، یفطاع ، ياهزاین  هب  هجوت  رگیدکی و  اب  هداوناخ  ياضعا  یناور  یفطاع و  طباور  شقن  تیمها و  هب  مالـسلا  مهیلع 
.تسا هدش  نایب  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ره  قوقح  فیاظو و  هراشا و  هعماج ، هداوناخ و  يزاس  ملاس  رد  رگیدکی ، یعامتجا 

شیپ زا  شیب  ار  هلئـسم  نیا  تیمها  هداوناخ ، ياضعا  راذـگرثا  ساسح و  طباور  هب  هجوت  هداوناخ و  طیحم  رد  نانز  اـب  ربماـیپ  راـتفر 
.میزادرپ یم  هداوناخ  هزوح  رد  نانز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راتفر  هب  تسخن  راتشون ، زا  لصف  نیا  رد  .دزاس  یم  راکشآ 

.مینک یم  یفرعم  زورما  هعماج  ناسنا و  هب  بسانم ، هدنزرا و  ییوگلا  ناونع  هب  دوخ ، نارسمه  اب  ار  ترضح  نآ  راتفر  سپس 
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یگداوناخ طباور  میکحت  تیوقت و  رد  نانز  شقن 

یگداوناخ طباور  میکحت  تیوقت و  رد  نانز  شقن 

نآ .درک  یم  شرافس  ییوشانز  لباقتم  قوقح  تیاعر  هب  ار  لهأتم  نانز  دوخ ، نانخـس  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.درب یم  هرهب  ناشنارسمه  قیالع  قوقح و  هب  هجوت  يرادرسمه و  تیمها  هب  تبـسن  نانز  يرگنـشور  يارب  یتصرف  ره  زا  ترـضح ،

دـنک و یم  تیافک  ترخآ  ایند و  رـش  زا  يرود  يارب  ار  يو  رـسمه ، زا  تعاـطا  هک  درک  دـیکأت  ساور  رتخد  هرـسق  هب  هنومن ، يارب 
ندرک يرادرــسمه  وـکین  نز ، داـهج   » هدـنزرا ثیدـح  .دزاـس  یم  نوزفا  يو  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  رداـم ، ردــپ و  هـب  یکین 

.تسا نانز  هب  ربمایپ  ياه  شرافس  هلمج  زا   (1)« تسا

ياه تیعقوم  رد  هتـسیاش  تیریدـم  تداهـش و  تراسا ، ندـید ، بیـسآ  ندوب ، یتخـس  رد  دـسر ، یم  نهذ  هب  داهج »  » هژاو زا  هچنآ 
ياهدـنویپ میکحت  يرادرـسمه و  وکین  یگداوناخ ، طباور  يزاـس  ملاـس  هناـخ ، روما  ریبدـت  ادـخ ، ربماـیپ  .تسا  ساـسح  ینارحب و 

همه اـب  دـیاب  نز  تقیقح ، رد  .تسا  هتـسناد  ادـخ  هار  رد  داـهج  فیدر  مه  مکح و  رد  ار  لـیماف  هداوناـخ و  ياـضعا  ناـیم  یفطاـع 
.دنک فرطرب  ار  هداوناخ  ياه  نارحب  شیوخ ، تیریدم  تیقالخ و  اب  دگنجب و  ور  شیپ  ياه  یتخس  تالکشم و 

زاین و دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نصحم  نب  نیصح  همع  تسا  هدش  لقن 
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اب شطابترا  یگنوگچ  هرابرد  يو  زا  تخاس ، هدروآرب  ار  شزاین  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  .دناسر  ترـضح  ضرع  هب  ار  شا  هتـساوخ 
یهاـگیاج هچ  رد  هک  رگنب  : » دومرف ربماـیپ  .دـشاب  نم  ناوـت  زا  جراـخ  هکنآ  رگم  منک  یمن  یهاـتوک  تفگ : نز  .دیـسرپ  شرـسمه 

(1) «. تسوت خزود  تشهب و  وا  هک  يراد  رارق  ترسمه  هب  تبسن 

نز رب  درم  قوقح  هلمج  زا  نآ  دـننام  يدراوم  شیاه و  هتـساوخ  وا و  هب  مارتحا  رـسمه ، یقطنم  عورـشم و  ياه  هتـساوخ  زا  تعاـطا 
، فلتخم ياه  تیاور  رد  ترضح  نآ  نینچمه   (2) .دـنک یم  هراشا  نآ  تایئزج  هب  هراّطع ، بنیز  اب  وگو  تفگ  رد  ربمایپ  هک  تسا 
اب دنـشخب و  ماکحتـسا  ار  هداوناخ  نوناک  رگیدکی ، قوقح  دودح و  ظفح  اب  نیجوز  ات  درک  یم  نایب  زین  ار  درم  رب  نز  قوقح  یخرب 

.دننک مرن  هجنپ  تسد و  كرتشم  یگدنز  ياه  یتخس  تالکشم و  اب  يرای ، مه  کمک و 

تنب هلوخ  يزور  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  .درب  یم  الاب  ار  نانآ  لمحت  هناتـسآ  ناـنز  هب  دوخ  هدـنزرا  ياـهدومنهر  اـب  تمحر  لوسر 
دمآ و ادـخ  ربمایپ  دزن  تسا ، هدـش  لزان  يو  هرابرد  هلداجم  هکرابم  هروس  نیتسخن  تایآ  ًارهاظ  هک  تماص  نب  سوا  رـسمه  کلام ،
! هلوخ يا  : » دومرف تخاس و  مارآ  ار  يو  دوخ ، نخـس  اب  ترـضح  نآ  .درک  تیاکـش  ناشیا  هب  شرـسمه  ییوخدنت  تینابـصع و  زا 

يومع رسپ 
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(1) [«. شاب روبص  راکزیهرپ و   ] نک هشیپ  یهلا  ياوقت  وا  هرابرد  .تسا  درمریپ  ترسمه )  ) وت

نانز رازآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ینیگمشخ 

نانز رازآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ینیگمشخ 

اب .دوب  تیلهاج  رـصع  ياه  یگژیو  زا  ندرک ، هجنکـش  نداد و  رازآ  دننام  نانآ  اب  تسیاشان  ياهراتفر  نانز و  هب  زیمآریقحت  شرگن 
هویش نیا  ادخ ، ربمایپ  مالسا و  يوس  زا  نز  هب  ندیـشخب  تیوه  یناسنا و  ماقم  نییبت  دارفا و  یهاگآ  حطـس  شرتسگ  مالـسا و  روهظ 

رب انب  .دوب  راوتسا  یتیسنج  ضیعبت  هنوگره  اب  هزرابم  نانز و  هب  یـشخب  شزرا  ساسا  رب  يوبن  هریـس  .درک  يریگ  مشچ  رییغت  يراتفر 
: دومرف یم  هراومه  دادن و  یمسج  یحور و  رازآ  ار  يزینک  ای  نز  زگره  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  ناسیون ، هریس  رگید  دعـس و  نبا  لوق 

یم شنز  اـب  تـسا و  هدرک  مروـتم  شرــسمه  هـب  تبــسن  مـشخ  زا  ار  دوـخ  ندرگ  ياـه  گر  هـک  منیبـب  ار  يدرم  مرادـن  تـسود  »
(2) «. دگنج

يو زا  راب  هس  دـش و  ربخاب  ارجام  نیا  زا  ربمایپ  .دز  یم  کتک  ار  شرـسمه  هبقع ، نب  دـیلو  تسا  هدـمآ  ّتنـس  لها  ياـه  باـتک  رد 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  ماجنارـس ، .داد  همادا  شرـسمه  هجنکـش  رازآ و  هب  نانچمه  دیلو  یلو  دـنک ، كرت  ار  تشز  راک  نیا  تساوخ 

راک اراگدرورپ ! : » دومرف درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  هلآ  هیلع و 
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(1) «. درک یچیپرس  نم  رما  زا  هبترم ) هس  ای  ود   ) هبترم دنچ  وا  .مراذگ  یم  او  وت  هب  ار  دیلو 

لهـس نب  هبیبح  شرـسمه ، تساوخ  يو  زا  سیق  نب  تباث  نشخ  دب و  قالخا  لیلد  هب  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
ترـضح يرازیب  رفنت و  ارجام  نیا   (2) .دز یم  کتک  تدـش  هب  ار  نز  نیا  درک و  یم  يراتفردـب  هبیبح  اب  يو  اریز  دـهد ؛ قـالط  ار 

.دهد یم  ناشن  تشز  راک  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 

فیاـظو هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  دـمآهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  شورفرطع  ءـالوح )  ) بنیز يزور  تـسا  هدـش  لـقن 
: دومرف ترضح  .دیسرپ  دوخ  هب  تبسن  شرهوش 

هب و   ] دنزن کتک  ار  وت  .دنک  هیهت  بسانم  بوخ و  سابل  وت  يارب  دهدب و  زین  وت  هب  دروخ ، یم  هک  ییاذـغ  زا  دراد  هفیظو  وت  رـسمه 
(3) .دنزن زین  دایرف  داد و  وت  رس  رب  و  دناسرن ] رازآ  وت 

يراتفر شوخ  دوخ  نانز  اب  هک  درک  یم  شرافـس  دـندوب ، هتفریذـپن  ار  مالـسا  هک  ینادرم  هب  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رفاک نانچمه  میطح  نب  سیق  شرسمه ، یلو  دوب ، هدش  ناملسم  هنیدم ، هب  ترجه  زا  شیپ  زرک  نب  نکس  نب  دیز  رتخد  اّوح ، .دننک 

.تفریذپن يو  یلو  درک ، توعد  مالـسا  هب  ار  سیق  ربمایپ ، يزور  تسا  لقن  .داد  یم  رازآ  شندـش  ناملـسم  ببـس  هب  ار  اوح  دوب و 
: دومرف وا  هب  سپس 
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زا .ینک  یم  يراتفردب  وا  اب  تسا ،] هتفریذپ  ار  مالسا  و   ] هدش رود  وت  نییآ  زا  اّوح  ترسمه  یتقو  زا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دیزیوبا ! يا 
(1) .وشن ترسمه  ضرعتم  راد و  هگن  ارم  تمرح  سرتب و  ادخ 

.درک راکشآ  ار  دوخ  مالسا  زین  اّوح  تشاد و  هاگن  ار  شرـسمه  تمرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مارتحا  هب  سپ  نآ  زا  سیق 
ادخ لوسر  رظن  زا  نانآ ، یفطاع  یحور و  ياهزاین  هب  هجوت  نانز و  اب  يراتفر  شوخ  هک  تفایرد  ناوت  یم  یتیاور  نینچ  هب  هجوت  اب 

رب دنتـسه ، هرهب  یب  نید  تمعن  زا  هک  یناـسک  ساـسا ، نیمه  رب  .تسا  ینید  ياـهرواب  زا  رتارف  یناـسنا و  يرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دنرامش سدقم  ار  هداوناخ  طیحم  دنراذگب و  مارتحا  رگیدکی  لباقتم  قوقح  هب  دیاب  شیوخ  یناسنا  فیاظو  فیلاکت و  ساسا 

نانز یناور  ياهزاین  هب  یهجوت  یب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ینارگن 

نانز یناور  ياهزاین  هب  یهجوت  یب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ینارگن 

هناهب هب  طوقس و  طیرفت ، طارفا و  هطرو  هب  هک  ینادرم  تسردان  راتفر  زا  ربمایپ ، یتحاران  ینارگن و  هرابرد  يرایسب ، ياه  تیاور  رد 
ياهزاین هب  نادرم  یهجوت  یب  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  دـندرک ، یم  یهجوت  یب  دوخ  نانز  هب  يویند ، ياـه  تذـل  كرت  دـهز و 

لوسر يارب  هراومه  نانآ  نتفرگ  هدیدان  ناشنارسمه و  یناور 
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هلوح هشیاع ، يزور  تسا  هدش  لقن  .درک  یم  هزرابم  تسیاشان  راکفا  اهراتفر و  هنوگ  نیا  اب  ترـضح  نآ  .دوب  هدننک  نارگن  مالـسا 
یهجوت یب  زا  هلوح  .دیـسرپ  يو  زا  ار  تلاح  نیا  تلع  .دوب  بترمان  هتفـشآ و  هدیلوژ ، رایـسب  هک  دـید  ار  نوعظم  نب  نامثع  رـسمه 
یتحاران اب  دش و  ربخاب  ارجام  نیا  زا  ربمایپ  .درک  تیاکش  هشیاع  هب  يو  هنابش  ياه  تدابع  اهزور و  يراد  هزور  نانز و  هب  شرسمه 

: دومرف دمآ و  نوعظم  نب  نامثع  دزن 

گرزب حیحـص و  یـشور  ناسآ و  ینید  ندروآ  يارب  هکلب  هداتـسرفن ، ایند  بهاوم  كرت  تینابهر و  يارب  ارم  دـنوادخ ، نامثع ! يا 
تبـسن  ] منک و یم  ترـشابم  شیوخ  رـسمه  اب  مه  مناوخ و  یم  زامن  مه  مریگ و  یم  هزور  مه  نم  دوخ  .تسا  هدرک  ثوعبم  هناشنم 

ياه تنـس  زا  دـنک و  يوریپ  نم  هنالقاع  هویـش  نیا  زا  دـیاب  دراد ، تسود  ارم  نید  سک  ره  .مراد  هنالوئـسم  يراتفر  ما ] هداوناخ  هب 
(1) .تسا ییوشانز  لئاسم  هب  یگدیسر  جاودزا و  حاکن ، مالسا ، تسرد 

نارسمه اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يزرورهم  تلادع و 

نارسمه اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يزرورهم  تلادع و 

اب دروخرب  هویش  یسررب  .تسا  ترضح  نآ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ياه  شخب  نیرت  مهم  زا  هداوناخ ، هناخ و  هرابرد  يوبن  هریس 
ربمایپ هکنیا  تاجوز و  ددعت  لصا  نانآ ، اب  ربمایپ  هژیو  ياهدروخرب  زا  کی  ره  هفسلف  نارسمه و 
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.تسا هدنزومآ  رایسب  نآ ، دننام  يدراوم  دنیزگرب و  رسمه  يداع  ياه  ناسنا  رگید  زا  رتشیب  يوبن ، ياه  یگژیو  ساسا  رب  دناوت  یم 
هب ور ، نیازا  .تسا  راتـشون  نیا  فدـه  لاـجم و  زا  جراـخ  اـهنآ  لـیلحت  هیزجت و  اـه و  ثحب  نیا  هـمه  هـب  نـتخادرپ  تـسا  یهیدـب 

.مینک یم  یسررب  ار  ثحب  هب  طوبرم  دراوم  راصتخا ،

ناشیا اب  جاودزا  زا  شیپ  هک  ینانز  اب  ربمایپ  راتفر  .دوب  ملظ  ضیعبت و  زا  رود  دوخ  نارـسمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفر 
لوسر .تشادن  یتوافت  هنوگ  چیه  دندوب ، سانشرس  ياه  هداوناخ  لیابق و  زا  دازآ و  هک  ینانز  اب  ربمایپ  يراتفر  هویش  اب  دندوب ، ریسا 

، يوبن هریـس  یخیرات و  ياه  باتک  رد  ساسا ، نیمه  رب  .درک  یم  میـسقت  شنارـسمه  نایم  تلادـع  اب  ار  دوخ  تقو  مالـسا ، یمارگ 
ساسا رب  شنارسمه ، ابهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يراتفر  يانبم  .تسا  هدمآ   (1)« نارسمه نایم  تاقوا  میسقت   » ناونع اب  یباب 

.درک یم  يریگولج  دوخ  نارسمه  نایم  شنت  داجیا  زا  نوگانوگ  ياه  لکش  هب  ناشیا  .دوب  زیمآ  تملاسم  یگدنز  تفوطع و  رهم و 

نآ هک  دوش  یم  هدید  ور ، نیازا  .درک  یم  راتفر  شیوخ  نارسمه  اب  یناسنا  تمارک  هب  هجوت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح 
هقبط زا  هک  یناسک  نازینک و  ناریسا ، دننام  دندوب ، نارگید  زا  رت  فیعـض  یعون  هب  هک  ینانز  تمارک  شزرا و  ظفح  يارب  ترـضح 
ریبعت اب  ار  يو  هک  ینانز  هب  خـساپ  رد  دومرف  هیفـص  هب  لاثم ، يارب  .درک  یم  تیامح  يرای و  ار  ناـنآ  دـندوب ، يرت  نییاـپ  یعاـمتجا 

ریقحت يدوهی » نز  »
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(1) «. تسا یسوم  میومع ، نوراه و  نم ، ردپ  : » دیوگب دندرک ، یم 

تحاران رایسب  دوب ، هدرک  هرخسم  ریقحت و  ار  يرگید  درف  هک  شنارـسمه  زا  یکی  راتفر  زا  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  اه  تیاور  رد 
بَـسَح بَسَن و  هب  اه  ناسنا  شزرا  هک  دنامهفب  يو  هب  دنک و  شتـشز  راتفر  هجوتم  ار  يو  ات  درک  يرود  يو  زا  يزور  دـنچ  دـش و 

(2) .تسا نانآ  یناسنا  تفارش  تمارک و  هب  هکلب  تسین ،

اب ار  نانز  لماح  ياهرتش  هنیدم ، هب  ناوراک  تشگزاب  ماگنه  نابراس  هشجنا  یتقو  هک  تسا  زیمآرهم  نانچ  دوخ  نانز  اب  ربمایپ  راتفر 
هدننکـش ياه  هشیـش  نیا  نداد  تکرح  رد  هشجنا ! يا  : » دومرف دـناسر و  ناـبراس  هب  ار  دوخ  ترـضح  نآ  دـنار ، یم  ولج  هب  باـتش 

(3) «. نک تیاعر  ار ] طایتحا  ]

یباتع راتفر ، نیا  لیلد  هب  ار  يو  دـنوادخ  هک  درک  یم  راـتفر  شناـنز  اـب  یمرن  تبحم و  اـب  ناـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: دیامرف یم  شلوسر  هب  باطخ  دنک و  یم  هناتسود 

نابرهم و ]  ] هدنزرمآ دنوادخ ، ینک ؟ یم  مارح  تسا ، هدرک  لالح  وت  رب  يادخ  ار  هچنآ  تنارـسمه ، يدونـشخ  يارب  ارچ  ربمایپ ! يا 
ياـناد تسوا  تسامـش و  تسرپرـس  ادـخ  تسا و  هتـشاد  ررقم  ار  ناتیاهدـنگوس  ندوـشگ  هار ]  ] امـش يارب  ادـخ  نـیقی ، هـب  .تـسا 

1 و 2) میرحت :  ) ....میکح
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ص 675. ج 2 ، يزاغم ، - 1
ص 337. ج 6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2

ص 420. ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  - 3
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همان باتک 

همان باتک 

.نآرق * 

.هغالبلا جهن  * 

.ق _. 1409ه رکفلاراد ، توریب ، ماحللا ، دمحم  دیعس  قیقحت : فنصملا ، یفوکلا ، هبیش  یبا  نبا  . 1

.ق 1411 ه . _ لوا ، پاچ  هیاردلا ، راد  اج ، یب  یناثملا ، داحآلا و  مصاع ، یبا  نبا  . 2

.ات یب  نایلیعامسا ، هسسؤم  نارهت ، هباغلا ، دسا  مرکا ، یبا  نب  یلع  ریثا ، نبا  . 3

.ق 1426 ه .  هفرعملاراد ، توریب ، هوفصلا ، هفص  جرفلاوبا ، يزوج ، نبا  . 4

.ق 1414 ه .  هلاسرلا ، هسسؤم  طوؤنالا ، بیعش  ققحت ، نابلب ، نبا  بیترتب  نابح  نبا  حیحص  دمحم ، نابح ، نبا  . 5

.ق 1415 ه .  لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  یلع ، نب  دمحا  ینالقسعلا ، رجح  نبا  . 6

هعابطلل هفرعملا  راد  توریب ، يراخبلا ، حیحـص  حرـش  یف  يرابلا  حتف  . ______________________________، 7
.ات یب  رشنلاو ،

هفرعملاراد توریب ، يراخبلا ، حیحـص  حرـش  یف  يرابلا  حـتف  همدـقم  . ______________________________، 8
.ات یب  رشنلا ، هعابطلل و 

.ات یب  رداصراد ، توریب ، دمحالا ، دنسملا  دمحا ، لبنح ، نبا  . 9

.ق 1412ه .  لوا ، پاچ  نامیالا ، هبتکم  هنیدم ، هیوهار ، نبا  دنسم  قاحسا ، هیوهار ، نبا  . 10

.ق 1405 ه .  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، باهشلا ، دنسم  دمحم ، همالس ، نبا  . 11

، نیسردملا هعامجل  یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  مق  لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  نیسحلا ، نب  یلع  نب  نیسح  ینارحلا ، هبیـش  نبا  . 12
.ق 1404 ه . _ مود ، پاچ 

.ق 1376ه .  هیردیحلا ، هعبطم  فجن ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یلع ، نب  دمحم  بوشآ ، رهش  نبا  . 13

.1371 لوا ، پاچ  مایخلا ، هعبطم  مق ، فئاوط ، یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 14
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.ق 1415ه .  یمالسالا ، ثارتلا  ءایحا  هرهاق ، ریسلا ، يزاغملا و  راصتخا  یف  ررُدلا  یسلدنالا ، ربلادبع  نبا  . 15

.ق 1396 ه . _ لوا ، پاچ  هفرعملاراد ، توریب ، هیوبنلا ، هریس  لیعامسا ، ادفلاوبا ، ریثک ، نبا  . 16

.ق 1939 ه .  هیبرعلا ، هظیلاراد  هیروس ، یبلکلا ، نبال  بَسَنلا  هرهمج  بئاس ، نب  دمحم  نب  ماشه  یبلک ، نبا  . 17

.ق  . 1383ه هدالوا ، حیبص و  دمحم  یلع  هبتکم  یبنلا ، هریس  قاحسا ، نب  دمحم  ماشه ، نبا  . 18

.ق 1410 ه . _ رکفلاراد ، توریب ، دوواد ، یبال  ننس  ثعشا ، نب  نامیلس  دووادوبا ، . 19
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.ات یب  لوا ، پاچ  ملقلاراد ، تیوک ، هلاسرلا ، دهع  یف  هأرملا  ریرحت  میلحلا ، دبع  هقشوبا ، . 20

.ق ه .  ، 1419 لوا ، پاچ  رشنلل ، نطولاراد  ضایر ، هباحصلا ، هفرعم  هللادبع ، نب  دمحا  یناهفصا ، میعنوبا  . 21

.ق 1419ه .  لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، لوسرلا ، بیتاکم  یلع ، یجنایم ، يدمحا  . 22

.ق 1381ه .  رکفلاراد ، توریب ، باعیتسالا ، ربلا ، دبع  نبا  یسلدنالا ، . 23

.ق 1393ه .  هیملعلا ، هعبطم  مق ، يدنرزلا ، يوسوملا  رفعج  دومحم  حیحصت : نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاهدیس ، ینارحبلا ، . 24

.ات یب  هیمالسالا ، هبتکملا  رکب ، راید  ریبکلا ، خیراتلا  میهاربا ، نب  لیعامسا  يراخبلا ، . 25

.ق 1409ه .  موس ، پاچ  هیفاقثلا ، بتکلا  هسسؤم  درفملا ، بدالا  . _______________________، 26

.ق 1406ه .  لوا ، پاچ  هفرعملاراد ، توریب ، ریغصلا ، خیراتلا  . _______________________، 27

.ق 1401 ه .  رکفلاراد ، توریب ، يراخبلا ، حیحص  . _______________________، 28

.ات یب  هیمالسالا ، بتکلاراد  ینیسح ، نیدلا  لالج  همجرت : نساحملا ، دلاخ ، دمحم  نب  دمحا  یقربلا ، . 29

ناطلـس دـمحم  هنیدـم ، لئامـشلا ، ریـسلا و  تازجعملا و  صیخلت  یف  لئامالا  هیغب  لفاحملا و  هجهب  رکب ، یبا  نب  ییحی  يرماعلا ، . 30
.ات یب  یناکنمنلا ،

.ق 1405 ه . _ لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هعیرشلا ، بحاص  لاوحا  هفرعم  هوبنلا و  لئالد  نیسح ، نب  دمحا  یقهیبلا ، . 31

.ات یب  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دعجلا ، نبا  دنسم  دعجلا ، نب  یلع  يرهوجلا ، . 32

.ق 1406ه .  هفرعملاراد ، مکاحلا ، كردتسملا  دمحم ، نب  دمحم  يروباسینلا ، مکاحلا  . 33

.ق  . 1409 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یمظعلا ، نمحرلا  بیبح  قیقحت : دنسملا ، ریبز ، نب  هللادبع  يدیمحلا ، . 34

.ات یب  رشنلا ، هعابطلل و  هفرعملاراد  توریب ، هباحصلا ، ءامسا  دیرجت  دمحا ، نب  دمحم   ، یبهذلا . 35

.ق 1415 ه .  ثیدحلاراد ، هرهاق ، ینابعش ، حلاص  نمیا  قیقحت : هیادهلا ، ثیداحال  هیأرلا  بصن  نیدلا ، لامج  یلعیزلا ، . 36

.ق 1404 ه .  یفجن ، یشعرم  هّللا  تیآ  هبتکم  روثنملاردلا ، نمحرلادبع ، لالج  یطویسلا ، . 37

.ات یب  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دنسملا ، باتک  سیردا ، نب  دمحم  یعفاشلا  . 38
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.ق 1414ه .  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يدهلا ، لبس  یماشلا ، یحلاصلا  . 39

.ات یب  یملعلا ، سلجملا  قازرلادبع ، فنصملا  قازرلادبع ، یناعنصلا ، . 40

.ق ه .  ، 1402 یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابطلا ، . 41

.ات یب  مود ، پاچ  هیمیت ، نبا  هبتکم  هرهاق ، ریبکلا ، مجعملا  دمحا ، نب  نامیلس  یناربطلا ، . 42

.ق 1417 ه .  لوا ، پاچ  ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، يدهلا ، مالع  اب  يرولا  مالعا  نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، . 43
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.ات یب  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربطلا ، . 44

.ق 1417 ه .  لوا ، پاچ  يداهلاراد ، توریب ، یبنلا ، تاجوز  یضترم ، رفعج  یلماعلا ، . 45

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دمحم  ینیوزقلا ، . 46

.ق 1416 ه .  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هیدمحملا ، حنملاب  هیندللا  بهاوملا  دمحم ، نب  دمحا  ینالطسقلا ، . 47

.ق 1388ه .  موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلکلا ، . 48

.ات یب  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لامعلا ، زنک  نیدلاءالع ، يدنهلا ، یقتملا  . 49

.ق 1413ه .  لوا ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  لامکلا ، بیذهت  فسوی ، جاجحلاوبا ، يزملا ، . 50

.م  1994 لوا ، پاچ  رئاشبلاراد ، تاحلاصلا ، ءاسنلا  بقانم  نم  هیلیام  کفالا و  ثیدح  دحاولادبع ، نب  ینغلادبع  یسدقملا ، . 51

.ات یب  رشنلا ، همجرتلا و  فیلأتلا و  هنجل  رصم ، عاتملا ، هدفحلا و  لاومالا و  لاوحالا و  نم  یبنلل  امب  عامسالا  عاتما  يزیرقملا ، . 52

.م 1973 یبرعلا ، بتکلاراد  توریب ، نیحلاصلا ، ضایر  فرش ، نب  ییحی  يوونلا ، . 53

.م 1924 هیرصملا ، بتکلاراد  هرهاق ، بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  باهولادبع ، نب  دمحا  يریونلا ، . 54

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، ملسم ، حیحص  جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، . 55

.ق  . 1405 ه یمالسا ، شناد  رشن  يزاغملا ، رمع ، نب  دمحم  يدقاولا ، . 56

.ق 1408 ه .  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  نیدلارون ، یمثیهلا ، . 57

.ات یب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رشن  هسسؤم  مق ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  یبوقعیلا ، . 58

.ات یب  تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، هعیشلا ، نایعا  نسحم ، دیس  نیما ، . 59

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، يربکلا ، ننس  نیسح ، نب  دمحا  یقهیب ، . 60

.1354 مراهچ ، پاچ  مایپ ، نارهت ، زرواشک ، میرک  همجرت : ناریا ، رد  مالسا  .يا پ ، یکسفشورتپ ، . 61

.ق 1405 ه . _ هبیطلا ، راد  ضایر ، هیوبنلا ، ثیداحا  یف  هدراولا  للعلا  رمع ، نب  یلع  ینطقلا ، راد  . 62

.ق 1417ه .  لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ینطقلا ، رادلا  ننس  . __________________________ ، 63
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.ق 1419 ه . _ هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، ءاسنلا ، مالعا  مجارت  ناوضر ، لوبعد ، . 64

.ات یب  نابعش ، هسسؤم  توریب ، سیفنلا ، سفنا  لاوحا  یف  سیمخلا  خیرات  دمحم ، نب  نیسح  يرکب ، راید  . 65

تکرـش نارهت ، يدیعـس ، اضرمالغ  همجرت : نآرق ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هاگـشیپ  هب  ریـصقت  رذـع  ناج ، تروپ ، نوید  . 66
.1355 مود ، پاچ  ءاکرش ، لابقا و  دمحم  جاح 

.ق 1413 ه .  متفه ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  دمحم ، نیدلا  سمش  یبهذ ، . 67
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.ق ه .  ، 1417 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  قئافلا  رمع ، نب  دمحم  يرشخمز ، . 68

.ات یب  ماصتعالاراد ، هرهاق ، لوسرلا ، لوح  تایباحص  یعافرلا ، مالسلادبع  حالصا  روبصلادبع و  نیهاش ، . 69

.ق 1399 ه .  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، دابعلا ، یلع  هّللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، خیش  . 70

.ات یب  رداصراد ، توریب ، يربکلا ، تاقبط  . 71

(. مالسا ربمغیپ  نانز  ، ) مالسا رد  نز  قوقح  یناهفصا ، هدازدامع  . 72

.1996 مود ، پاچ  سالطراد ، قشمد ، مالسالاو ، هیلهاجلا  یف  هرسالا  ماکحا  میهاربا ، افیز ، يزوف  . 73

.1993 لوا ، پاچ  یمالسالا ، برغلاراد  توریب ، يوبنلا ، دهعلا  یف  هأرملا  نیّدلا ، همصع  رکرک ، . 74

.ق ه .  ، 1377 یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، أطوملا ، سنا ، نب  کلام  . 75

.ق 1347 ه .  رکفلاراد ، توریب ، ییاسنلا ، ننسلا  بیعش ، نب  دمحا  ییاسن ، . 76
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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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