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بیرغلا اذهب  کیصوا 

باتک تاصخشم 

 - 1324 ربکا ، یلع  روپ ، يدهم  هسانشرس : 

.روپ يدهم  ربکا  یلع  بیرغلا / اذهب  کیصوا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 ترتع ، رطع  مق :  رشن :  تاصخشم 

11 م س 21/5 ×  .؛ .ص  46 يرهاظ :  تاصخشم 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.تیور .ق --  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نب  دمحم  عوضوم : 

.راظتنا تیودهم --  عوضوم : 

BP51/35/م 85ل 4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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: نادیهش رالاس  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛  دلخلا یف  نکس  کمد  ّنأ  دهشأ 

(1) .تسویپ ّتیدبا  هب  وت  نوخ  هک  مهد  یم  تداهش  نم 

3 ص :

ص 576. ج 4 ، یفاکلا ، ینیلک ، _ 1 - 1
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: نادیهش رالاس  يرادازع  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد 

؛  دییّأتلا جرفلا و  لیجعتب  یل  وعدی  ّمث  دیهّشلا ، يّدج  هبیصم  رکذی  نمؤمل  وعدأل  ّینإ 

(1) .دنک اعد  نم  دییأت  جرف و  رد  لیجعت  يارب  سپس  دنک ، دای  ار  مدیهش  ّدج  تبیصم  هک  ینمؤم  ره  يارب  منک  یم  اعد  نم 

4 ص :

ص 57. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  يدابآدمحا ، _ 1 - 1

بیرغلا اذهب  www.Ghaemiyeh.comکیصوا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 10 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12934/AKS BARNAMEH/#content_note_4_1
http://www.ghaemiyeh.com


بیرقلا اَذهِب  َکیصوُا 

؛  نیسحلا یلع  مالّسلا 

؛  نیسحلا نب  ّیلع  یلع  و 

؛  نیسحلا دالوأ  یلع  و 

؛  مالسلا هیلع  نیسحلا  باحصأ  یلع  و 

گرزب دـنتخاون و  خـیرات  همیخ ي  رد  ار  دوخ  گنر  نوخ  يزوریپ  دورـس  هک  شیافو ، اب  ناراـی  نادیهـش و  رـالاس  رب  نارکیب  دورد 
.دنداد ناهج  ناحلصم  ناهاوخ و  يدازآ  هب  ار  قشمرس  نیرت 

ینامرهق تقیقح  ربارب  رد  مه  زاب  دنـشک ، ریوصت  هب  ار  اهنآ  ینامرهق  حرـش  دنیوگ و  نخـس  نانآ  فصو  رد  ردـق  ره  نازادرپ  نخس 
.دوب دهاوخ  زیچان  سب  اهنآ 

: دیامرف یم  دوخ  باحصا  يالاو  ّتیصخش  نایب  ماقم  رد  ناگدازآ  رورس  نادیهش و  رالاس 

؛  یْتَیب ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  ََّربَأ َو ال  ٍْتَیب  َلْهَأ  َو ال  یباحْصَأ ، ْنِم  اْریَخ  یفْوَأ َو ال  اباحْصَأ  ُمَلْعَأ  ّینِاَف ال  ُدَْعب ، اّمَا 

(1) .مرادن غارس  مدوخ  نادناخ  زا  رت  هدننک  محر  هلص ي  رتراکوکین و  ینادناخ  مدوخ و  باحصا  زا  رتهب  رتافو و  اب  یباحصا  نم 

راّمع و دادقم ، رذوبا ، ناملس ، نوچ  ییافو  اب  باحصا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

5 ص :

ص 91. ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  _ 1 - 1
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(1) .دندومن نانآ  زا  یخرب  زا  ناوارف  شهوکن  هکلب  دندومرفن ، باحصا  ّلک  زا  یشیاتس  زگره  یلو  دنتشاد ، هفیذح 

زا یخرب  یلو  تشاد ، ّيدـع  نب  رجُح  رتشا و  کلام  راّمت ، مثیم  نوچ  ییافو  اب  باحـصا  زین  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایقّتم  يـالوم 
(2) .دومن داریا  هبطخ  اهنآ  شهوکن  رد  هک  ییاج  ات  دندرزآ ، ار  شفیرش  بلق  اهنآ 

ّقح رد  ار  الاو  نایب  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـندوب ، تلیـضف  ياهوگلا  راثیا و  ياه  هوسا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  اهنت 
.دومرف مالعا  تحارص  هب  نانآ 

دقن دـناسرب و  لحاس  هب  ار  تناـما  راـب  رتدوز  هک  تسج ، یم  تقبـس  يرگید  زا  یکی  ره  دـش ، هداد  نادـیم  نذا  هک  اروشاـع  حـبص 
.دیامن ناناج  میدقت  ار  شناج 

دروآرد وناز  هب  ار  نمـشد  داد و  ناشن  دوخ  زا  یبیجع  تعاجـش  تماهـش و  تفر ، نادـیم  هب  هک  یـسک  نیتسخن  باحـصا  ناـیم  رد 
(3) .دوب هجسوع » نب  ملسم   » بانج

: تسا هدمآ  يو  هب  باطخ  هسّدقم  هیحان ي  زا  یترایز  رد 

؛  ِهَبْعَْکلا ِّبَر  َتْزُفَف َو  ُهَبَْحن ، یضَق    ِ هّللا ِءادَهُش  ْنِم  ٍدیهَش  َلَّوَأ  َو  ُهَسْفَن ، يرَش  ْنَم  َلَّوَأ  َْتنُک 

.دیسر تداهش  هب  ادخ  هار  رد  هک  يدوب  يدیهش  نیلّوا  درک و  میدقت  ار  شناج  هک  يدوب  یسک  نیتسخن  وت 

(4) .يدش راگتسر  هک  هبعک  يادخ  هب  دنگوس 

6 ص :

.152 ص 148 _  ج 8 ، حیحّصلا ، يراخب ، _ 1 - 1
هبطخ 97. هغالبلا ، جهن  _ 2 - 2

ص 633. ج 4 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، _ 3 - 3
ص 138. رئاّزلا ، ساربن  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  _ 4 - 4
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یناولهپ نتشک  يارب  دنیشنب ، ناتیازع  هب  ناتردام  تفگ : یعبر  نب  ثبش  درک ، یم  هلهله  نمشد  هجـسوع  نب  ملـسم  تداهـش  زا  سپ 
وا نم  ناجیابرذآ  گنج  رد  .تشاد  مالسا  ردص  رد  یعیفر  هاگیاج  وا  دنگوس  ادخ  هب  دینک ؟ یم  ینامداش  هجـسوع  نب  ملـسم  نوچ 

(1) .دروآرد ياپ  زا  هنت  کی  ار  نانمشد  زا  نت  شش  وا  دزیخرب ، دوخ  ياج  زا  رکشل  هک  نآ  زا  شیپ  مدید ، ار 

.تشاد یقمر  زونه  دروآ ، هجسوع  نب  ملسم  نیلاب  هب  دوخ  هارمه  ار  رهاظم  نب  بیبح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.داب تراشب  ارت  تشهب  اب  تسا ، نیگنس  نم  رب  وت  نتفخ  نوخ  هب  تفگ : بیبح 

.دهدب ریخ  تراشب  ارت  دنوادخ  تفگ : فیحن  يادص  اب  ملسم 

: دومرف نادیهش  رالاس 

.ملسم يا  وت  رب  يادخ  تمحر 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

؛ »  ًالیْدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  » 

يرییغت دوـخ  ناـمیپ  رد  یلو  دـنراظتنا ، رد  رگید  یخرب  و  دیـشون ) تداهـش  تبرــش   ) درب ناـیاپ  هـب  ار  دوـخ  ناـمیپ  ناـنآ  زا  یخرب 
(2) .دندادن

: تفگ بیبح  هاگ  نآ 

(3) .يدرک یم  ّتیصو  نم  هب  یتشاد  یتّیصو  ره  هک  متشاد  تسود  تسویپ ، مهاوخ  وت  هب  گنرد  یب  مراد  نیقی  هک  دوب  نیا  هن  رگا 

: تفگ ملسم 

7 ص :

.نامه يربط ، _ 1 - 1
هیآ 23. بازحا ، هروس  _ 2 - 2

ص 103. ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  _ 3 - 3
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؛  اذِهب َکیصُوا 

.منک یم  ّتیصو  درم  نیا  هب  ارت 

: تفگ درک و  هراشا  نادهیش  رالاس  يوس  هب  دوخ  تسد  اب  هاگ  نآ 

؛  ُهَنوُد َتوُمَت  ْنَأ 

(1) .یسرب تداهش  هب  وا  باکر  رد  هک 

: تفگ بیبح 

؛  ِهَبْعَْکلا ِّبَر  ُلَْعفَأ َو 

(2) .درک مهاوخ  نینچ  هک  دنگوس  هبعک  يادخ  هب 

ار دوخ  ات  يدومرف ، یم  تیانع  نامز _  نیا  مدرم  ام _  هب  روعش  روش و  راثیا ، افـص ، صولخ ، نآ  زا  یکدنا  رگا  دش  یم  هچ  اهلاراب 
ياتـسار رد  نامولظم  نوخ  مقتنم  گرزب و  حلـصم  نآ  هاگـشیپ  رد  يزابناج  يراکادف و  ياّیهم  هدومن ، دوخ  نامز  ماما  يرای  هدامآ 

.میدومن یم  البرک ، نادیهش  هژیو  هب  خیرات ،

: مینک یم  ضرع  لد  يادیوس  زا  کنیا 

؛  امیظَع ازْوَف  َزوُفَنَف  ْمُکَعَم ، اّنُک  انَْتَیل  ای 

.میدش یم  لیان  گرزب  زوف  ربکا و  ضیف  هب  امش  هارمه  میدوب و  البرک  رد  زین  ام  شاک  يا 

نایب میزیر و  یم  کـشا  امـش  زادـگناج  بیاـصم  رد  مینک ، یم  تکرـش  امـش  يازع  سلاـجم  رد  میتشادـن ، ار  قیفوت  نآ  هک  نونکا 
: دیامرف یم  هسّدقم  هیحان ي  ترایز  رد  هک  مینک  یم  همزمز  ار  نامزیزع  ماما  يالاو 

؛  امد ِعُومُّدلا  َلََدب  ََکل  َّنَیِْکبَءَال  َو  ًءاسَم ، احابَص َو  َکََّنبُْدنَءَالَف 

8 ص :

ص 182. ج 8 ، هیاهّنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا  _ 1 - 1
ص 19. ج 2 ، نامه ، یمزراوخ ، ص 241 ؛  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  مّرقم ، _ 2 - 2
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(1) .میناشف یم  نوخ  دوخ  ناگدید  زا  کشا  ياج  هب  میهد و  یم  رس  هبدن  وت  يارب  ناهاگماش  نادادماب و 

: میراد یم  هضرع  مینک و  یم  اعد  ترضح  نآ  جرف  يارب  رابکشا  یناگدید  رابنوخ و  یلد  اب  سلاجم  نیا  رد 

(2) .ِکئادعَأ نِم  کل  ِمقتنملا  َجَرَف  لِّجَع  َّمُهّللَا 

! امرف لیجعت  تنانمشد  زا  تمقتنم  روهظ  رد  یهلا 

(3) .ِمهِجَرَف َمعَط  ینقِذَا   ] َّمُهّللَا [

! ناشچب ام  هب  ار  دّمحم : لآ  روهظ  تذل  اراگدرورپ 

(4) .کتّجح راهظا  نم  مُهَلیمأت  َنینمؤملا  ِغَِّلب  َّمُهّللَا َو 

! ناسرب تسوت  تجح  روهظ  هک  ناشیوزرآ  هب  ار  نینمءوم  یهلا 

(5) .رصَّنلاو َهیفاعلاو  جرفلا  کّیلول  لِّجَع  َّمُهّللَا 

! امرفب کیدزن  تیفاع  ترصن و  اب  ار  ّتیلو  جرف  اهلا  راب 

9 ص :

ص 501. ریبکلا ، رازملا  يدهشملا ، نبا  _ 1 - 1
 . رصع زامن  زا  دعب  روهظ  يارب  اعد  هیدهم ، هفیحص  . 2 - 2

.ترخآ ایند و  جئاوح  يارب  اعد  تاحلاصلا ، تایقاب  نانجلا ، حیتافم  . 3 - 3
.نامه . 4 - 4

.حبص زامن  زا  دعب  كرتشم  تابیقعت  تاقحلم ، نانجلا ، حیتافم  . 5 - 5
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جرف يارب  اعد 

ناگژاو

اعد هژاولگ  . 1

.تسا هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  رد  راب  نآ 215  تاّقتشم  دشاب و  یم  وعد »  » هشیر ي زا  اعد 

: دنسیون یم  هّیبرعلا  هغّللا  عمجم  ناگدنسیون 

(1) .تسا نتساوخ  ندناوخ و  يانعم  هب  اعد 

: دیوگ یناهفصا  بغار 

(2) .تسا ندرب  هانپ  ندناوخ و  يانعم  هب  اعد 

: دیوگ سراف  نبا 

(3) .دشاب یم  راتفگ  ادص و  اب  بطاخم  لیامت  بلج  نآ  تسا و  لصا  کی  طقف  اعد  هژاولگ  يارب 

10 ص :

ص 408. ج 1 ، میرکلا ، نآرقلا  ظافلأ  مجعم  هّیرصملا ، هئیهلا  _ 1 - 1
ص 314. تادرفملا ، بغار ، _ 2 - 2

ص 279. ج 2 ، هغّللا ، سییاقم  مجعم  سراف ، نبا  _ 3 - 3
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جرف هژاولگ  . 2

: ددرگ یمرب  ینعم  کی  هب  اهنآ  همه ي  ابیرقت  هک  دنراد  یفلتخم  ياهریبعت  جرف  يانعم  نییبت  رد  تغل  بابرا 

: دیوگ سراف  نبا 

(1) .تسا شیاشگ  يانعم  هب  جرف 

: دیوگ لیلخ 

(2) .تسا هودنا  مغ و  عفر  يانعم  هب  جرف 

: دیوگ يرهوج 

(3) .تسا هودنا  مغ و  زا  ییاهر  يانعم  هب  جرف 

نآرق هاگدید  زا  اعد 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدش  هداد  تباجا  هدعو  راگدرورپ  يوس  زا  هدش ، رما  اعد  هب  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد 

؛ »  َنیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیذَّلا  َّنِا  ْمَُکل  ْبِجَتْسَا  ینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو  . » 1

خزود دراو  هنالیلذ  يدوز  هب  دـنباتب ، رـس  نم  تدابع  زا  هک  یناـسک  ار ، امـش  منک  تباـجا  اـت  دـیناوخب  ارم  دومرف : امـش  راـگدرورپ 
(4) .دنوش

11 ص :

ص 498. ج 4 ، نامه ، سراف ، نبا  _ 1 - 1
ص 620. نیعلا ، بیترت  لیلخ ، _ 2 - 2

ص 495. حاحّصلا ، راتخم  يرهوج ، _ 3 - 3
هیآ 60. نمؤم ،)  ) رفاغ هروس  _ 4 - 4

بیرغلا اذهب  www.Ghaemiyeh.comکیصوا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 17 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12934/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12934/AKS BARNAMEH/#content_note_11_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12934/AKS BARNAMEH/#content_note_11_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12934/AKS BARNAMEH/#content_note_11_4
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  دیدهت  مّنهج  هب  نآ  كرات  رابکتسا و  نآ  كرت  هزیگنا  هدش ، هداد  تباجا  هدعو  هدش ، رما  اعد  هب  احیرص  هیآ  نیا  رد 

: دیامرف یم  هدومن  داهشتسا  هیآ  نیا  هب  ناضمر  هام  عادو  ياعد  نمض  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

؛  َنیرِخاد َمَّنَهَج  َلوُخُد  ِهِکَْرت  یلَع  َتْدَّعََوت  َو  ارابِْکتْسا ، ُهَکَْرت  َو  ًهَدابِع ، َكَءاعُد  َْتیَّمَسَف 

دورو اب  ار  ناگدـننک  كرت  يدـیمان و  یـشکرس  ربک و  ار  نآ  ندرواین  اج  هب  يداهن ، ماـن  یگدـنب  تداـبع و  ار  دوخ  شیاـین  اـعد و 
(1) .يدومن دیدهت  مّنهج  شتآ  هب  هنالیلذ 

؛ »  ِناعَد اِذا  ِعاّدلا  َهَوْعَد  ُبیُجا  . » 2

(2) .دناوخب ارم  هک  یماگنه  منک ، یم  تباجا  ار  هدننک  شیاین  شیاین 

.تسا هدش  هداد  تباجا  هدعو  راگدرورپ  فرط  زا  زین  هیآ  نیا  رد 

؛ »  ْمُکُؤاعُد الَْول  ّیبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  . » 3

(3) .دنک یمن  انتعا  امش  هب  مراگدرورپ  دشابن ، ناتیاعد  رگا  وگب :

.تسا هدش  نییعت  شیاین  اعد و  ساسا  رب  ناگدنب  رابتعا  شزرا و  رایعم  هیآ  نیا  رد 

؛ »  ًهَیْفُخ اعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  . » 4

(4) .دیناوخب یناهنپ  رد  يراز و  عّرضت و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ 

12 ص :

ياعد 45. هّیداّجس ، هفیحص  مالسلا ،  هیلع  داّجس  ماما  _ 1 - 1
هیآ 186. هرقب ، هروس  _ 2 - 2
هیآ 77. ناقرف ، هروس  _ 3 - 3

هیآ 55. فارعا ، هروس  _ 4 - 4
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.دشاب يراز ) هیرگ و   ) عّرضت اب  مأوت  راکشآ ، ناهن و  رد  اعد  هک  هدش  رما  هیآ  نیا  رد 

؛ »  اعَمَط افْوَخ َو  ُهوُعْداَو  . » 5

(1) .دیناوخب دیما  سرت و  لاح  رد  ار  دوخ  راگدرورپ 

ساره فوخ و  رد  ییوس  زا  دـشاب ، اجر  فوخ و  نیب  هراومه  ناسنا  دـیاب  هک  هدـش ، هراشا  اـعد  بادآ  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد 
.دشاب راگدرورپ  تیانع  تمحر و  هب  راودیما  رگید  ییوس  زا  شیوخ ، لامعا  تهج  هب  دشاب 

نآ تباجتسا  طیارش  اعد و  بادآ 

هراشا

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دوش ، یمن  باجتسم  اعد  زگره  اه  نآ  تیاعر  نودب  هک  تسا  یطیارش  بادآ و  شیاین  اعد و  يارب 

حلاص لمع  نامیا و  . 1

: دیامرف یم  مامت  تحارص  اب  میرک  نآرق 

؛ »  ِتاِحلاّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  ُبیجَتْسَی  َو  » 

(2) .دنهد ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ  نامیا  هک  دنک  یم  تباجا  ار  یناسک  دنوادخ 

ییاسراپ اوقت و  . 2

13 ص :

هیآ 56. نامه ، _ 1 - 1
هیآ 26. يروش ، هروس  _ 2 - 2
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: دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

؛  ٍعَرَِوب ِّالا  ْمُْکنِم    ُ هّللا ِلَبْقَی  َْمل  ایانَْحلاَک ، اُونوُکَت  یّتَح  ُْمتْمُص  ِراتْوَءْالاَک َو  اُونوُکَت  یّتَح  ُْمْتیَّلَص  َْول 

عرو نودب  زگره  دنوادخ  دیوش ، هدیمخ  نامک  نوچ  هک  دیریگب  هزور  ردقنآ  دیوش و  نامک  دـننامه  هک  دـیناوخب  زامن  ردـقنآ  رگا 
(1) .دریذپ یمن  امش  زا 

يراز هیرگ و  . 3

: تسا هدمآ  رامش  هب  لسر  لاسرا  جیاتن  راثآ و  زا  عّرضت »  » نآرق تایآ  زا  يرامش  رد 

؛ »  َنوُعَّرَضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءاّرَّضلا  ِءاسْأَْبلِاب َو  ْمُهانْذَخَأَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَُما  یِلا  اْنلَسْرَا  ْدََقل  َو  . » 1

(2) .دننک عّرضت  دیاش  ات  میتخاس ، هجاوم  اه  يراتفرگ  اه و  یتخس  اب  ار  اهنآ  میداتسرف ، یناربمایپ  ییاه  تّما  هب  وت  زا  شیپ 

؛ »  َنوُعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ِءاّرَّضلا  ِءاسْأَْبلِاب َو  اهَلَهَأ  انْذَخَأ  ِّالا  ٍِّیبَن  ْنِم  ٍهَیْرَق  یف  اْنلَسْرَا  ام  َو  . » 2

عّرضت دیاش  ات  میدومن ، راتفرگ  تامیالمان  اه و  یتخس  عاونا  اب  ار  نآ  یلاها  هک  نیا  زج  میداتسرفن ، يربمایپ  يدابآ  رهش و  چیه  رد 
(3) .دنیامن

هدش قیوشت  کیرحت و  نآ  هب  هدش و  عّرضت  هب  رما  تایآ  زا  يرگید  رامش  رد 

14 ص :

ص 258. ج 84 ، راونالاراحب ، یسلجم ، _ 1 - 1
هیآ 42. ماعنا ، هروس  _ 2 - 2

هیآ 94. فارعا ، هروس  _ 3 - 3
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: تسا

؛ »  ًهَیْفُخ اعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  . » 1

(1) .دیناوخب ناهن  رد  عّرضت و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ 

؛ »  اوُعَّرَضَت انُسَْأب  ْمُهَءاج  ِْذا  الْوَلَف  . » 2

؟(2) دننک یمن  عّرضت  دسر  یم  اه  نآ  هب  ام  ياه  تازاجم  هک  یماگنه  ارچ 

: دیامرف یم  همادا  رد 

(3) .تسا هداد  تنیز  ناشناگدید  ربارب  رد  ار  اهنآ  ياهراک  ناطیش  هتفرگ و  تواسق  ار  اهنآ  ياه  لد  هکلب 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدیسر  موصعم  نایاوشیپ  زا  ناوارف  ثیداحا  هطبار  نیا  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  . 1

؛  َّلَجَوَّزَع   ِ هّللا َیِلا  ِعُّرَضَّتلا  ِءاعُّدلِاب َو  ْمُْکیَلَعَف  ُءالَْبلا  َلََزن  اذِاَف 

(4) .لاعتم دنوادخ  يوس  هب  عّرضت  اعد و  داب  امش  رب  دوش ، لزان  الب  نوچ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بهذم  سیئر  . 2

؛  َُصلْخَی یّتَح  ُّقِرَی  َْبلَْقلا ال  َّنِاَف  ُعْدَْیلَف ، ْمُکُدَحَا  َّقَر  اِذا 

(5) .دوش صلاخ  هک  یماگنه  زج  دنک ، یمن  ادیپ  ّتقر  بلق  هک  دینک ، اعد  دنک  ادیپ  ّتقر  امش  بلق  نوچ 

: دومرف يرگید  ثیدح  رد  . 3

15 ص :

هیآ 55. فارعا ، هروس  _ 1 - 1
هیآ 43. ماعنا ، هروس  _ 2 - 2

.نامه _ 3 - 3
ص 471. ج 2 ، یفاکلا ، ینیلک ، _ 4 - 4

ص 477. نامه ، _ 5 - 5
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؛  َكُدْصَق َدُِصق  ْدَقَف  َکَنوُد ، َکَنوُدَف  َكاْنیَع ، ْتَعَمَد  َكُْدلِج َو  َّرَعَْشِقا  اِذا 

(1) .تسا هدش  مهارف  تا  هتساوخ  هک  بلطب ، ار  تتجاح  سپ  دش ، ریزارس  تناگدید  زا  کشا  دیزرل و  تندب  تسوپ  هک  یماگنه 

: دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  . 4

؛  ِكابَتَف ٌءاُکب  َِکب  ْنُکَت  َْمل  ْنِا 

(2) .نک راداو  هیرگ  هب  ار  دوخ  دشابن ، تا  هیرگ  رگا 

16 ص :

ص 478. نامه ، _ 1 - 1
.483 نامه ، _ 2 - 2
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اعد بادآ  رگید 

هراشا

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، ّرثؤم  نآ  تباجا  عیرست  رد  هک  تسه  يرگید  بادآ  اعد  يارب 

ندرک اعد  یعمج  هتسد  . 1

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  قطان ، قح  هب  ماما 

؛  ْمَُهل َباجَتْسا  َِّالا  ٍْرمَأ  یف  َّلَجَوَّزَع    َ هّللا اُوَعَدَف  اوُعَمَتِْجا ، ًالُجَر  َنیَعبْرَا  ٍطْهَر  ْنِم  ام 

تباـجا ار  ناـنآ  دـنوادخ  هـک  نـیا  زج  دـنناوخب ، ار  دـنوادخ  يدروـم  رد  دـنیآ و  درگ  اـجکی  هـک  تـسین  يرفن  لـهچ  هورگ  چـیه 
(1) .دیامرف

نتفگ نیمآ  . 2

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛  اُونَّمَا اعَد َو  َُّمث  َناْیبِّصلا ، ِنلا َو  َءاسّ َعَمَج  ٌْرمَأ  ُهَنَزَح  اِذا  یبَأ  َناک 

درک و یم  اعد  دروآ ، یم  درگ  ار  ناکدوک  نانز و  درک ، یم  نیگهودـنا  ار  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماما   ) مردـپ یعوضوم  هک  یماـگنه 
(2) .دنتفگ یم  نیمآ  اهنآ 

ناگمه يارب  اعد  . 3

17 ص :

ص 487. ج 2 ، یفاکلا ، ینیلک ، _ 1 - 1
.نامه _ 2 - 2
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: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

؛  ِءاعُّدِلل ُبَجْوَأ  ُهَّنِإَف  َّمُعَْیلَف ، ْمُکُدَحَأ  اعَد  اِذا 

(1) .دشاب یم  رتّرثؤم  نآ  تباجا  رد  تسا و  رت  هتسیاش  اعد  يارب  نآ  هک  دنک  اعد  ناگمه  يارب  دنک ، اعد  امش  زا  یکی  نوچ 

راگدرورپ يانث  دمح و  . 4

(2) .دیوش اور  تجاح  ات  دینک  زاغآ  راگدرورپ  يانث  دمح و  اب  ندرک ، اعد  ماگنه  هب  هک  تسا  هدش  دیکأت  ناوارف  ثیداح  رد 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  تاولص  . 5

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛  ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  یّلَُصی  یّتَح  ابوُجْحَم  ُءاعُّدلا  ُلازَی  ال 

(3) .دتسرفب تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هدننکاعد  هک  یماگنه  ات  تسا ، باجح  رد  هراومه  اعد 

: دومرف يرگید  ثیدح  رد  و 

زا رتراوگرزب  دنوادخ  .دهد  نایاپ  تاولص  اب  هاگ  نآ  دیامن ، بلط  ار  شتجاح  سپس  دنک  زاغآ  تاولص  اب  دراد ، یتجاح  هک  یـسک 
یمن دودرم  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولــص  زگره  اریز  دـهن ، او  ار  شطــسو  دـنک و  باجتــسم  ار  نآ  رخآ  لّوا و  هـک  تـسا  نآ 

(4) .دوش
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  اعد  تباجتسا 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  شدانسا  هلسلس  اب  یسوط  خیش 

ُماّیَا ُّدَُعت  َو ال  ِهِْربَق ، َْدنِع  ِءاعُّدلا  ََهباِجا  َو  ِِهَتبُْرت ، یف  َءافِّـشلا  َو  ِِهتَّیِّرُذ ، یف  َهَمامِْالا  َلَعَج  ْنَا  ِِهْلتَق  ْنِم  مالـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َضَّوَع    َ هّللا َّنِا 
؛  ِهِرْمُع ْنِم  اعِجار  اِیئاج َو  ِهیِرئاز 

: تسا هداد  زایتما  راهچ  شتداهش  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ناّنم  دنوادخ 

.تسا هداد  رارق  وا  لسن  رد  ار  تماما  ( 1

.تسا هداد  رارق  وا  تبرت  رد  ار  افش  ( 2

.تسا هداد  رارق  وا  ربق  رانک  رد  ار  اعد  تباجتسا  ( 3

(1) .دوش یمن  بوسحم  ناشرمع  زا  تشگرب  تفر و  ماگنه  هب  وا  ربق  نیرئاز  ياهزور  ( 4

20 ص :
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  اعد  تباجتسا 

ینیـسح سلاجم  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  شا  همه  هدـش ، ناـیب  اـعد  تباجتـسا  طیارـش  بادآ و  ناونع  هب  هچنآ 
: اهنآ زا  کی  ره  هب  هراشا  کنیا  تسا و  دوجوم 

طیارش نیرت  مهم  زا  یکی  عّرـضت  هک  دوش ، یمن  تفای  عّرـضت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يازع  سلاجم  رادقم  هب  یـسلجم  چیه  رد  . 1
.دشاب یم  اعد  تباجتسا 

هک دریذپ  یمن  ماجنا  يراز  هیرگ و  نادیهش  رالاس  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يراوگوس  سلاجم  دننامه  یـسلجم  چیه  رد  . 2
.تساعد تباجتسا  طیارش  زا 

تباجتـسا طیارـش  نیرت  مهم  زا  هک  دوش ، یمن  لصاح  بلق  ّتقر  مالـسلا  مهیلع  هّللا  لآ  يازع  سلاجم  دننامه  یـسلجم  چیه  رد  . 3
.تساعد

راداو هیرگ  هب  ار  دوخ  ینعی   ) یکابت مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  هژیو  هب  دمحم  لآ  يراوگوس  سلاجم  دـننامه  یـسلجم  چـیه  رد  . 4
.دوش یمن  لصاح  ندرک )

، دـنزادرپ یم  یعمج  هتـسد  ياـعد  هب  يراز  هیرگ و  زا  سپ  هدـمآ ، درگ  نآ  رد  نّیدـتم  دارفا  هک  یتاـعامتجا  نیرت  مهم  زا  یکی  . 5
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  سلاجم 

يداش ای  ازع  سلاجم  دنیوگ ، یم  نیمآ  هدـننکاعد  ِياعد  رب  هدـمآ  درگ  نآ  رد  حـلاص  دارفا  هک  یـسلاجم  نیرت  لوادـتم  زا  یکی  . 6
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

مهیلع تیب  لها  يداش  يراوگوس و  سلاجم  دوش ، یم  ماجنا  ناگمه  يارب  اعد  نآ  رد  هک  ییاـه  ییاـمهدرگ  نیرت  مهم  زا  یکی  . 7
.تسا مالسلا 

هتفگ راگدرورپ  يانث  دمح و  نآ  رد  هک  یتاعامتجا  نیرت  مهم  زا  یکی  . 8

21 ص :
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.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  دوش ، یم 

.دشاب یم  هّللا  راث  يازع  سلاجم  دوش ، یم  هداتسرف  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  نآ  رد  ترثک  هب  هک  یسلاجم  زا  یکی  . 9

همالع هک  نانچ  دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  ابع  لآ  سماخ  يازع  سلاجم  دراد ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  مکح  هک  یناکم  . 10
: دیامرف یم  يرتشوش 

یمن ینیسح  هاگراب  هب  رصحنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هّبق ي  اریز  دشاب ، یم  نیـسحلا » هّبق   » مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يازع  سلجم 
هّبق ي تحت  رد  اعد  تباجا  یگژیو  نامه  تسا و  نیسحلا  هّبق  مکح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  سلاجم  همه ي  هکلب  دشاب ،

(1) .تسا دوجوم  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  سلاجم  رد  نیسح ، ماما 

نیا زا  دـیاب  تسا ، عمج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  سلاجم  رد  اعد  تباجتـسا  لماوع  همه ي  هک  هناـگهد ، تاـکن  هب  هّجوت  اـب 
ناگمه و تجاح  هک  دوش  اعد  هادف  انحاورأ  هّللا  هّیقب  ترضح  جرف  يارب  جئاوح  همه ي  سأر  رد  دوشب و  هدافتـسا  رثکاّدح  سلاجم 

.دشاب یم  دیاع  اه  ناسنا  همه ي  هب  نآ  عفن 

22 ص :
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ریگارف هاکناج و  یتبیصم 

زا هک  میراچان  رذگهر  نیا  زا  دشکب ، ریوصت  هب  ار  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  تبیـصم  دناوتب  هک  تسا  ناوتان  ملق  رـصاق و  نابز 
: مینک لقن  ار  نآ  مالسلا  هیلع  موصعم  نابز 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  یفریص  ریدس  زا  شدانسا  هلسلس  اب  قودص  خیش 

يور هک  میدـید  میدـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامیالوم  رـضحم  هب  بلغت  نب  ناـبا  ریـصبوبا و  رمع و  نب  لّـضفم  نم و 
هتخوسرگج ِناشیرپ  هدـیددنزرف  غاد  ردام  دـننامه  دراد ، رب  رد  یهاتوک  نیتسآ  نابیرگ  یب  رادـقوط  يربیخ  هّبج ي  هتـسشن ، كاـخ 

یم کشا  تروص  يانهپ  هب  هدش ، نوگرگد  شا  هرهچ  گنر  تسا ، راکـشآ  شتانجو  رـسارس  زا  هودنا  مغ و  راثآ  دـنک ، یم  هیرگ 
: دیامرف یم  دزیر و 

 ... يداُؤف َهَحار  یّنِم  ْتَّزََتبا  َو  يداهِم ، َّیَلَع  ْتَقَّیَض  َو  يداقُر ، ْتَفَن  َُکتَْبیَغ  ِیَس ! يدّ

 ... هدرک بلس  نم  زا  ار  شمارآ  شیاسآ و  هدومن ، گنت  نم  يارب  ار  مرتسب  هدوبر ، مناگدید  زا  باوخ  وت  تبیغ  نم ! رورس  يا 

كاچ نامیاه  لد  ترـضح  نآ  عزج  تّدش  زا  دیرپ و  نامرـس  زا  لقع  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  یناشیرپ  تّدـش  زا  دـیوگ : ریدـس 
 ... دش كاچ 

!؟ تسا هدرک  ریزارس  هنوگ  نیا  ار  ناتناگدید  کشا  يا  هثداح  هچ  دابم ، نایرگ  ناتنامشچ  قیالخ ! نیرتهب  دنزرف  يا  میتشاد : هضرع 
!؟ تسا هدناشن  گوس  رب  ار  امش  يا  هعجاف  هچ 

: دومرف دیشک و  لد  يادیوس  زا  قیمع  یهآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

23 ص :
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زیخاتسر زور  ات  هک  یبئاصم  ایالب و  ایانم و  ملع  رب  لمتشم  تسا  یباتک  نآ  متسیرگن و  رفج  باتک  رد  حبص  زورما  نم  امش ! رب  ياو 
.داد دهاوخ  خر 

.تسا هداد  صاصتخا  ترضح  نآ  زا  دعب  ناماما  مرکا و  ربمایپ  هب  ار  باتک  نیا  دنوادخ 

ِلوُط ْنِم  ْمِِهبُوُلق  یف  ِكوُکُّشلا  َدُّلََوت  ِناـمَّزلا َو  َکـِلذ  یف  َنینِمْؤُْملا  يَْوَلب  ِهِرْمُع َو  َلوُـط  ُهَءاـْطبِإ و  ُهَتَْبیَغ َو  اـنِِمئاق َو  َدـَلْوَم  ُْهنِم  ُْتلَّمَأـَت 
 ... ْمِِهقانْعَأ ْنِم  ِمالْسِْالا  َهَْقبِر  ْمِهِْعلَخ  َو  ْمِِهنید ، ْنَع  ْمِهِرَثْکَأ  ِداِدتْرا  َو  ِِهتَْبیَغ ،

لها تخـس  نومزآ  ترـضح ، نآ  ینالوط  رمع  تبیغ ، نارود  ندیـشک  ازارد  هب  ترـضح ، نآ  تبیغ  ام ، مئاق  دـالیم  باـتک  نآ  رد 
هک مالسا _  هتشر  نتخادنا  رود  نید و  زا  اهنآ  رتشیب  دادترا  تبیغ ، لوط  زا  اهنآ  لد  رد  دیدرت  ّکش و  شیادیپ  نامز ، نآ  رد  نامیا 

(1) .دش یلوتسم  نم  رب  هودنا  ّتقر و  نیا  مدرک ، هعلاطم  ار  دوخ  ندرگ  زا  دشاب _  یم  ام  تیالو  نامه 

یلومعم یناگدنز  هب  ام  دوش و  یم  هودنا  مغ و  راچد  هنوگنآ  ام  عضو  هعلاطم ي  زا  ام  بهذم  سیئر  هک  تسا  تفگـش  ياج  رایـسب 
! میتسه ربخ  یب  تسا  هدمآ  ام  رس  رب  هک  یهاکناج  هعجاف ي  زاو  میا  هدش  التبم  هک  یگرزب  تبیصم  زا  میهد ، یم  همادا  دوخ 

.تسا هدش  ّدلوتم  لاس 255 ق  رد  هادف  انحاورأ  رصع  ّیلو  ترضح  هدیسر و  تداهش  هب  لاس 148 ق  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هنوگ نیا  ترضح ، نآ  تدالو  زا  شیپ  نرق  کی  زا  شیب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ینعی 

24 ص :
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!! دزیر یم  کشا  ترضح  نآ  تبیغ  ندش  ینالوط  يارب 

.میوش یم  انشآ  رتشیب  هعجاف  قمع  اب  میوش ، قیقد  نایقّتم  يالوم  تونق  زا  يزارف  رد  میدرگرب و  بقع  هب  رگید  نرق  کی  رگا 

: تسا هدمآ  نآ  زا  يزارف  رد  هک  دنک  یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تونق  يرکِذ »  » دنمشزرا باتک  رد  لّوا  دیهش 

َِکلذ ْجِّرَفَف  اِنب ، ِنَتِْفلا  َعُوقُو  َو  اْنیَلَع ، ِءادْعَءْالا  َرُهاظَت  َو  انِّوُدَع ، َهَْرثَک  َو  انِدَدَـع ، َهَِّلق  َو  انِمامِإ ، َهَْبیَغ  َو  ِِیبَن ، انّ َدـْقَف  َْکَیلِإ  وُکْـشَن  ّانِإ  َّمُهّللَا 
؛  َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  ِّقَْحلا  َهلِإ  ُُهفِْرعَن ، ٍّقَح  ِمامِإ  َو  ُهُرِهُْظت ، ٍلْدَِعب  َّمُهّللا 

هیلع رب  نانآ  یتسدمه  نامنانمـشد ، ترثک  نامدادعت ، یمک  نامماما ، تبیغ  نامربمایپ ، نادقف  مینک  یم  تیاکـش  وت  هب  ام  ایادخراب !
.ار نامیوس  هب  اه  هنتف  ندش  ریزارس  و  ام ،

.میسانش یم  ار  وا  هک  یّقح  ماما  ینک و  راکشآ  هک  یتلادع  اب  امرف ، تیانع  یشیاشگ  تبیصم  نیا  زا  ام  يارب  ایادخراب !

(1) .امرف تباجا  نایملاع ، راگدرورپ  يا  قح و  يادخ  يا 

: دیامرف یم  لّوا  دیهش  هاگنآ 

تونق رد  ار  تالمج  نیا  جرف  تاملک  زا  سپ  هک  دومرف  یم  رما  دوخ  نایعیـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب 
(2) .دنناوخب دوخ 

نرق ود  زا  شیب  مالسلا ،  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  زا  نایقّتم  يالوم  تونق  زا  زارف  نیا  رد 

25 ص :

ص يرکذ ، رد  لّوا  دهیـش  زا  لقن  هب  ص 31 ، ج 2 ، مراکملا ، لاـیکم  ص 404 و  ج 4 ، لئاسو ، كردتـسم  يرون ، ثّدحم  _ 1 - 1
.184
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.دناسر یم  ار  هعجاف  قمع  هّیضق و  ّتیمها  هک  تسا ، هدش  تیاکش  ّتیدحا  ترضح  هاگرد  هب  ناشّدلوت ، زا  شیپ 

.تسا هدش  اعد  ترضح  نآ  جرف  يارب  هاگنآ 

.تسا هدومرف  ریبعت  انِمامإ » : » ناشراوگرزب دنزرف  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  نیا  هّجوت  بلاج  هتکن ي 

: دراد یم  هضرع  هک  اجنآ  تسا ، هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ياعد  رد  ریبعت  نیا  ریظن 

؛  انَمامِإ اَنل  ِْحلْصَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

(1) .امرفب حالصا  ار  ام  ماما  رما  تسرفب و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخراب !

نآ زا  يزارف  رد  قوف  هلمج ي  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  تافرع  يارحـص  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هفرع  زور  ياعد  یـسوط  خـیش 
.تسا هدمآ 

: دنک یم  ضرع  هدرک  اعد  ترضح  نآ  جرف  يارب  همادا  رد  هاگ  نآ 

.ارْوَج اْملُظ َو  ْتَِئُلم  امَک  اطِْسق  ًالْدَع َو  ِِهب  َضْرَءْالا  ِءَالْما  َّمُهّللَا 

.ْمِِهنِکاسَم ْمِِهِلمارَأ َو  َنیِملْسُْملا َو  ِءارَُقف  یلَع  ِِهب  ُْنْنما  َو 

َو ِِهلْوَِقل ، ْمِِهلَْبقَأ  َو  ِِهتاضْرَم ، یِلا  ْمِهِعَرْـسَأ  َو  ِهِْرمَءِال ، ْمِهِذَْـفنَأ  اعْوَط َو  َُهل  ْمِهِعَوْطَأ  اّبُح َو  َُهل  َّدَـشَأ  ِِهتَعیـش ، ِهیلاوَم َو  ِرایِخ  ْنِم  یْنلَعْجا  َو 
.ِهِْرمََأب ْمِهِمَْوقَأ 

؛  ٍضار یّنَع  َْتنَأ  َكاْقلَأ َو  یّتَح  ِْهیَدَی ، َْنَیب  َهَداهَّشلا  ِیْنقُزْرا  َو 

رپ هک  هنوگ  نامه  نک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هلیسو ي  هب  ایادخراب !

26 ص :

ص 698. دّجهتملا ، حابصم  یسوط ، خیش  _ 1 - 1
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.تسا هدش  متس  روج و  زا 

.راذگب ّتنم  وا  روهظ  اب  اه  ناملسم  ِنانز  هویب  نیکاسم و  ارقف ، رب  ایادخ !

، منک تعاطا  وا  زا  همه  زا  شیب  مزروب ، قشع  وا  هب  همه  زا  شیب  هک  هدب ، رارق  ترـضح  نآ  ناوریپ  نایعیـش و  نیرتهب  زا  ارم  ایادـخ !
همه زا  شیب  میاـمن ، تقبــس  شا  يدونــشخ  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  هـمه  زا  شیب  مـنک ، شـالت  شناـمرف  يارجا  رد  هـمه  زا  شیب 

.مزیخ اپ  هب  شنامرف  ماجنا  هب  همه  زا  شیب  مریذپب و  ار  شنانخس 

دونـشخ یـضار و  نم  زا  مسر ، یم  وت  تاقالم  هب  هک  یماگنه  ات  امرف ، يزور  ار  ترـضح  نآ  باـکر  رد  تداهـش  نم  هب  ایادـخراب !
(1) .یشاب

رد ار  تالمج  نیا  مالـسلا ،  هیلع  رـصع  ماما  تدالو  زا  شیپ  لاس  زا 160  شیب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
.دوش یم  مولعم  تالمج  نیا  ّتیمها  تسا ، هتشاد  هضرع  ناّنم  دنوادخ  اب  تاجانم  ماقم  رد  تافرع ، يارحص  رد  هفرع ، زور 

روهظ اب  هک  دنک  یم  تلأسم  ناّنم  دنوادخ  زا  داد ، لدـع و  اب  نیمز  يور  ندـش  رپ  جرف و  يارب  اعد  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
: هک دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دوخ  دروم  رد  هاگ  نآ  دراذگب ، ّتنم  نانز  هویب  نیکاسم و  ارقف ، رب  ترضح  نآ 

.دهد رارق  نامز  ماما  نایعیش  نیرتهب  زا  ار  وا  ( 1

.دهد رارق  ترضح  نآ  نایلاوم  نیرتهب  زا  ار  وا  ( 2

.دهدب رارق  ترضح  نآ  ناّبحم  نیرترب  زا  ار  وا  ( 3

؛  دارفا نیرت  عیطم  زا  ار  وا  ( 4

؛  ترضح نآ  رماوا  نایرجم  نیرت  يوق  زا  ( 5

27 ص :
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؛  ترضح نآ  يدونشخ  بسک  يارب  مدرم  نیرتزاتشیپ  زا  ( 6

.دهدب رارق  ترضح  نآ  نانخس  هب  تبسن  دارفا  نیرتاریذپ  زا  ( 7

هلیـسو نیا  هب  ات  دـنک  يزور  ار  راوگرزب  نآ  باکر  رد  تداهـش  قیفوت  ترـضح  نآ  هب  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ناـیاپ  رد  و  ( 8
.دروآ تسد  هب  ار  زیخاتسر  زور  رد  یلاعت  قح  تیاضر 

: هک نیا  نآ  دیآ و  یم  شیپ  شسرپ  کی  اجنیا  رد 

ّقح رد  ار  یناگژاو  نینچ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  تسا ، رتالاب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  هادف  انحاورأ  رـصع  ّیلو  ترـضح  ایآ 
!؟ درب یم  راک  هب  ترضح  نآ 

، يرهوج شاّیع  نبا  ار  نآ  هک  یتیاور  ساسا  رب  هک  نیا  زج  میرادن ، ار  لیاسم  نیا  رد  دورو  ّقح  ام  هک  مینک  ضرع  دـیاب  خـساپ  رد 
، هدرک تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  قیرط  زا  رثألا » بضتقم   » باتک رد  ياّفوتم 401 ق 

: ثیدح نتم  کنیا  دشاب و  یم  رترب  ناماما  هّیقب ي  زا  ابع ، لآ  نت  جنپ  زا  سپ  هادف  انحاورأ  هّللا  هّیقب  ترضح 

.َنیلِهاْجلا َلیوَْأت  َو  َنیلِْطبُْملا ، َلاِحْتنا  َو  َنّیلاّضلا ، َفیرَْحت  ِلیْزنَّتلا  ِنَع  َنوُْفُنی  َءایِصْوَءْالا ، ِْنیَسُْحلا  َنِم  َراتْخا  َو 

؛  ْمُُهلَْضفَأ َوُه  َو  ْمُهُِمئاق ، ْمُهُرِهاظ ، ْمُُهنِطاب ، ْمُهُعِسات 

ار لهاج  دارفا  لیوأت  لطاب و  لها  ياعّدا  ناهارمگ ، فیرحت  نآرق  زا  هک  دـیزگرب  ار  ایـصوا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لـسن  زا  دـنوادخ 
.دنیادزب

(1) .دشاب یم  اهنآ  نیرترب  وا  هک  تسا ، اهنآ  مئاق  اهنآ و  رهاظ  اهنآ ، نطاب  اهنآ  نیمهن 

28 ص :

بضتقم زا  لقن  هب  ص 373  ص 159 و ج 36 ، رضتحملا ، باتک  زا  لقن  هب  ص 363 ، ج 25 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  _ 1 - 1
ص 12. رثألا ،

بیرغلا اذهب  www.Ghaemiyeh.comکیصوا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12934/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم رترب  اهنآ  همه ي  زا  هادف  انحاورأ  هّللا  هّیقب  ترضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رابت  زا  ماما  ُهن  نایم  رد  هک  تسا  حیرـص  ثیدح  نیا 
.دشاب

: دومرف هک  اجنآ  دنک  یم  دییأت  ار  ینعم  نیا  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ریبعت 

؛  یتایَح َماّیَأ  ُُهْتمَدََخل  ُُهتْکَرْدَأ  َْول  َو 

(1) .مدرک یم  تمدخ  ار  وا  مرمع  ماّیا  همه ي  مدرک ، یم  كرد  ار  ترضح  نآ  روهظ  ماّیا  نم  رگا 

ترضح نآ  نایعیش  ناتسود و  نیرتهب  هرمز  رد  هک  دنک  یم  تلأسم  ناّنم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رذگهر  نیا  زا 
.ددرگ شبیصن  ترضح  نآ  باکر  رد  تداهش  قیفوت  هدوب ،

تفر نورب  يارب  دـنک ، یم  هبرجت  ار  تقلخ  ناهج  بئاصم  نیرت  گرزب  شنیرفآ  ناهج  ترـضح ، نآ  تبیغ  نارود  نایب ، نیا  يور 
سلاجم رد  هژیو  هب  مینک ، اعد  ترـضح  نآ  جرف  يارب  هدوب ، هدرکرفـس  زیزع  نآ  دای  هب  هظحل  ره  رد  دـیاب  هاکناج ، تبیـصم  نیا  زا 

.تسا عمج  نآ  رد  اعد  تباجتسا  بابسا  همه ي  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع 

، هدش بایفرـش  هادف  انحاورأ  هّللا  هّیقب  ترـضح  سّدـقم  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  هک  هدرک  لقن  ناحلاص  زا  یخرب  زا  لایکم  بحاص 
: دندومرف نومضم  نیا  هب  بیرق  ترضح  نآ 

؛  ِدییْأَّتلا ِجَرَْفلا َو  لیْجعَِتب  یل  وُعْدَی  َُّمث  َدیهَّشلا ، َيِّدَج  َهَبیصُم  ُرُکْذَی  ٍنِمْؤُِمل  وُعْدَءَال  ّینِإ 

، دنک دای  ار  مدیهش  ّدج  تبیصم  هک  ینمؤم  ره  يارب  منک  یم  اعد  نم 

29 ص :
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(1) .دنک اعد  نم  تادییأت  جرف و  يارب  هاگ  نآ 

.دراد یپ  رد  ار  هّللا  هّیقب  ترضح  ياعد  يرادازع ، سلاجم  رد  جرف  يارب  اعد  ساسا  نیا  رب 

نامّزلا بحاص  جرف  يارب  اعد 

نامّزلا رخآ  نتف  زا  تاجن  هار  اهنت 

: دیامرف یم  قاحسا  نب  دمحا  هب  باطخ  ینالوط  ثیدح  کی  زا  يزارف  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

؛ ِهِجَرَف ِلیْجعَِتب  ِءاعُّدِلل  اهیف  ُهَقَّفَو  َو  ِِهتَمامِِإب ، ِلْوَْقلا  یَلَع  َّلَجَوَّزَع    ُ هّللا ُهَتَّبَث  ْنَم  ّالِإ  ِهَکَلَْهلا ، َنِم  اهیف  وُْجنَی  ًهَْبیَغ ال  َّنَبیغََیل    ِ هّللا َو 

: زج دبای  یمن  تاجن  تکاله  زا  نآ ، رد  هک  دنک  یم  تبیغ  نانچ  نآ  دنگوس  ادخ  هب 

؛  درادهگن راوتسا  تباث و  ترضح  نآ  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  ( 1

(2) .دیامن ّقفوم  ترضح  نآ  لیجعت  هب  ندرک  اعد  يارب  ار  وا  و  ( 2

(3) .میا هدروآ  دوخ  راثآ  زا  یخرب  رد  نآ  ییاوتحم  يدنس و  یسررب  اب  هارمه  ار  ثیدح  نیا  لماک  نتم 

ییاهر هار  اهنت  هادف ، انحاورأ  رصع  ّیلو  ترضح  تماما  هب  داقتعا  رد  يرادیاپ  تابث و  زا  سپ  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  ثیدح  نیا 
رد نامّزلارخآ  نتف  زا 

30 ص :

ص 57. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  يدابآدمحا ، _ 1 - 1
ص 384. ج 2 ، نیّدلا ، لامک  قودص ، خیش  _ 2 - 2

.45 ص 12 _  ییاهر ، هر  اهنت  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  _ 3 - 3
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یم ریذـپ  ناکما  ّتیدـحا  ترـضح  قیفوت  اب  ارـصحنم  زین  نآ  دـشاب ، یم  جرف  رما  رد  لـیجعت  يارب  اـعد  ترـضح ، نآ  تبیغ  نارود 
.دشاب

جرف رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  بوجو 

شسرپ هلسلس  کی  بوقعی » نب  قاحسا   » هک دنا  هدرک  تیاور  ینیلک  موحرم  زا  دوخ  دانـسا  هلـسلس  اب  یـسوط  خیـش  قودص و  خیش 
زا اهنآ  خساپ  هدومن ، میدـقت  ترـضح  هب  رـصع ) ّیلو  ترـضح  ّصاخ  بیان  نیمّود   ) يرمع نامثع  نب  دّـمحم  طّسوت  هتـشون ، ییاه 

: تسا هدمآ  نآ  زارف  نیرخآ  رد  هدش ، رداص  هسّدقم  هیحان ي 

؛  ْمُکُجَرَف َِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَْفلا ، ِلیْجعَِتب  َءاعُّدلا  اوُِرثْکَأ  َو 

(1) .تسا نآ  رد  زین  امش  جرف  هک  دینک  اعد  ناوارف  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب 

ره رد  هک  تسا  بجاو  مزال و  ناگمه  رب  اذـل  جرف و  رما  رد  لیجعت  يارب  اـعد  ترثک  هب  هدومرف  رما  ترـضح  فیرـش  عیقوت  نیا  رد 
.دننک اعد  ترضح  نآ  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  هدوب ، ترضح  نآ  دای  هب  يا  هظحل  ره  رد  هکلب  یتبسانم ،

: هنومن کی  ناونع  هب  دندرک ، یم  اعد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  جرف  يارب  یتصرف  ره  رد  موصعم  نایاوشیپ 

تدابع هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رـضحم  رد  ار  ناـضمر  هاـم  بش 21  هک  هدرک  تیاور  ناـمثع  نب  داّـمح  زا  سوواـط  نـبا  دـیس 
: تشاد یم  هضرع  هدجس  لاح  رد  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حبص ، زامن  زا  سپ  هتخادرپ ،

َّبَر ای  َِکلذ  ْلِّجَع  ْمُهُِکلُْهت ، َنیِملاّظلا َو  ُدیُبت  ِِهب  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َكِءایِفْصَأ  َكِءاِیلْوَأ َو  ُجَرَف  ِهِجَرَِفب  ْنَم  ِجَرَِفب  َنَذَْأت  ْنَأ  َو 

31 ص :

ص 471. ج2 ، جاجتحالا ، یسربط ، ص 292 ؛  هبیغلا ، یسوط ، خیش  ص 485 ؛  ج 2 ، نیّدلا ، لامک  قودص ، خیش  _ 1 - 1
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؛  َنیَملاْعلا

هب دراد و  یگتـسب  وا  جرف  هب  تتاقولخم  زا  تناگدیزگرب  ءایلوا و  جرف  هک  یـسک  جرف  هب  یهدـب  هزاجا  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخراب !
(1) .نایملاع راگدرورپ  يا  امرف ، لیجعت  نآ  رد  سپ  .ینک  یم  دوبان  تسین و  ار  نارگمتس  وا  هلیسو ي 

: دومرف دیتسین ؟ امش  دوخ  صخش  نآ  رگم  دیسرپ : داّمح  هدجس ، مامتا  زا  سپ 

؛  مالسلا مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُِمئاق  َكاذ  ال ،

(2) .دشاب یم  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  وا  هن ،

همه ي رد  هام و  لوط  رد  ناـضمر و  بش 23  رد  ار  نآ  هک  هدرک  تیاور  ینیلک  موحرم  ِِیلَِول » َکـّ ْنُک  َّمُهّللأ   » جرف ياـعد  دروـم  رد 
(3) .نک رارکت  لاح  ره  رد  هدجس و  لاح  رد  هتسشن ، هداتسیا ، لاح  رد  دوش ، رّسیم  هک  يا  هظحل  ره  رد  رمع ،

جرف هک  مینک ، اعد  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  لاح  ره  رد  یتصرف و  ره  رد  لاس ، لوط  رد  موصعم ، نایاوشیپ  زا  يوریپ  هب  دـیاب  زین  ام 
.دراد یگتسب  نآ  هب  زین  ام 

جرف رما  رد  لیجعت  يارب  اعد  ینیع  بوجو 

: دنشاب یم  عون  ود  رب  مالسا  سّدقم  عرش  رد  تابجاو 

ینیع بجاو  ( 1

ییافک بجاو  ( 2

بجاو ناناملسم  درف  درف  يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  یتابجاو  هب  ینیع  بجاو 

32 ص :

ص 368. ج 1 ، لابقالا ، سوواط ، نبا  دیس  _ 1 - 1
.نامه _ 2 - 2

ص 162. ج 4 ، یفاکلا ، ینیلک ، _ 3 - 3
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.هریغ تاکز و  سمخ ، هزور ، زامن ، دننام : تسا ،

نفک و لسغ و  دـننام  دوش ، یم  طقاس  نارگید  زا  دـنهدب ، ماجنا  ار  نآ  يا  هّدـع  رگا  هک  دوش  یم  هتفگ  یتاـبجاو  هب  ییاـفک  بجاو 
.دوش یم  طقاس  نارگید  زا  دنداد  ماجنا  ار  نآ  یهورگ  هک  یماگنه  یلو  تسا ، بجاو  ناگمه  رب  هک  ّتیم ، نفد 

نارگید زا  دـنداد ، ماجنا  ار  نآ  يا  هّدـع  رگا  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  یـسک  ره  دـیاب  تسا و  بجاو  تّما  درف  درف  يارب  جرف  يارب  اـعد 
.دوش یمن  طقاس 

: دیامرف یم  ياّفوتم 1370 ق  ینامیا  هیقف  رقابدمحم  ازریم  هّللا  هیآ  موحرم 

رد ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  نامدرم ، همه ي  رب  ادخ  تّجح  مامت ، ردـب  مانا ، يالوم  مامه ، ماما  اه ، بش  زا  یبش 
: دومرف نم  هب  نومضم  نیا  هب  يزیچ  مدید ، ایؤر  ملاع 

رد لیجعت  دننک و  اعد  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  جرف  يارب  هک  دـیهد  نامرف  اهنآ  هب  دـینک ، هبوت  هب  راداو  ار  مدرم  اهربنم  زارف  رب 
.دنهاوخب دنوادخ  زا  ار  ترضح  نآ  روهظ  جرف و 

دننامه هکلب  .دوش  طقاس  نارگید  زا  هّدـع  کـی  نداد  ماـجنا  اـب  دـشاب و  ییاـفک  بجاو  هک  تسین  ّتیم  زاـمن  دـننام  جرف  يارب  اـعد 
(1) .دنهد ماجنا  ار  نآ  هک  تسا ، بجاو  نیفّلکم  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  هک  تسا  هّیموی  ياهزامن 

جرف رما  رد  اعد  ریثأت 

دناوت یم  اعد  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  ناوارف  تایاور  رد 

33 ص :

.ینامیا هیقف  موحرم  زا  لقن  هب  ص 529 ، ج 1 ، مراکملا ، لایکم  يدابآدمحا ، هیقف  _ 1 - 1
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(1) .دنادرگرب تسا  هتشگ  راوتسا  هدش و  رّدقم  هک  نآ  زا  سپ  ار  یهلا  تارّدقم 

.دشاب یم  رییغت  لباق  یتحار  هب  هدشن و  راوتسا  مکحم و  تایاور ، ساسارب  جرف  رما  یلو 

نادرگرس هیت  يارحص  رد  لاس  تّدم 400  هب  لیئارسا  ینب  دوب  رّدقم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلّـصفم  ثیدح  رد 
ار هدنام  یقاب  لاس  ناّنم 270  دنوادخ  دندومن و  عّرـضت  زور  لهچ  تّدم  هب  دـندمآ ، دوخ  هب  لاس  ندش 130  يرپس  زا  سپ  دننامب ،

.دیشخب اهنآ  رب 

: دومرف ناتساد  نیا  نایب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛  ُهاهَْتنُم یلِإ  یهَْتنَی  َْرمَءْالا  َّنِإَف  اُونوُکَت ، َْمل  اذِإ  اّمَأَف  اّنَع ،   ُ هّللا َجَّرََفل  ُْمْتلَعَف  َْول  ُْمْتنَأ  اذَکه 

، دیـشابن هنوگ  نیا  رگا  یلو  دناسر ، یم  ار  ام  جرف  دنوادخ  دـینک ) عّرـضت  اعد و  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب   ) دـینک نینچ  رگا  زین  امش 
(2) .دتفا یم  ریخأت  هب  شا  هدش  نییعت  تقو  نیرخآ  ات  جرف  رما 

(3) .داتفا دهاوخ  ولج  روهظ  تقو  دننک ، اعد  جرف  يارب  یعمج  هتسد  تروص  هب  هدومن ، رارطضا  ساسحا  مدرم  رگا 

نادیهش رالاس  نامز و  ماما  نیب  گنتاگنت  طباور 

سلاجم رد  هک  دنک  یم  باجیا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دراد  دوجو  مالـسلاامهیلع  نامز  ماما  نیـسح و  ماما  نیب  یناوارف  كرتشم  طاقن 
مالسلا هیلع  نامز  ماما  دای  هب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  يازع 

34 ص :

ص 469. ج 2 ، یفاکلا ، ینیلک ، _ 1 - 1
ص 315. ج 2 ، ریسفّتلا ، یشاّیع ، _ 2 - 2

.36 ص 19 _  هار ، اهنت  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  _ 3 - 3
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: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يرامش  هب  هک  میشاب 

رد درک و  نایب  ار  ترضح  نآ  تداهش  هماگنه ي  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دالیم  زور  رد  . 1
: دومرف نایاپ 

؛  َهَّجُْحلا ُهََدلَو  َرَصَن  ینَرَصَن َو  ْدَقَف  ُهَرَصَن  ْنَمَف 

(1) .تسا هداد  يرای  ار  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  شدنزرف  هداد و  يرای  ارم  دهد ، يرای  ار  وا  سک  ره 

هیلع نیسح  ماما  هاگ  نآ  دندومن ، يرادافو  نالعا  اهنآ  همه ي  دومزآ ، ار  دوخ  باحصا  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  . 2
: دندومرف نآ  زا  يزارف  رد  دندرک و  داریا  یلّصفم  هبطخ ي  مالسلا 

.َنیِملاّظلا َنِم  َمِقَْتنَیَف  انُِمئاق ، َرَهْظَی  یّتَح  ْمُکاّیِإ  َو    ُ هّللا اَنُجِرُْخی  َُّمث  اْنیَلَع ، يرْجَی  ام  َدَْعب  هّللا ُ،  َءاش  ام  ُثُکْمَن  امَّنِإ    ِ هّللاَوَف ِهَّنَْجلِاب ، اوُرِْشبَأ 

؛ ِباذَْعلا ِعاْونَأ  ِلالْغَءْالا َو  ِلِسالَّسلا َو  ِیف  ْمُهُدِهاُشن  ُْمْتنَأ  اَنَأ َو  َو 

.داب تراشب  امش  رب  نیرب  تشهب  اب 

ار ام  دنوادخ  ام ، مئاق  روهظ  ماگنه  هب  هاگ  نآ  مینک ، یم  گنرد  دهاوخب  ادخ  ات  دهد ، یم  خر  ام  رب  هک  تداهش  هماگنه ي  زا  سپ 
.دریگ یم  ماقتنا  نارگمتس  زا  دروآ و  یم  نوریب 

.دنوش یم  هتفرگ  ماقتنا  اهنآ  زا  اه  هجنکش  اهریجنز و  عاونا  اب  هدش ، هدیشک  دنب  هب  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  نانآ  امش  نم و 

؟ تسیک امش  مئاق  دندیسرپ : باحصا 

35 ص :

ص 209. ج 1 ، نیطبّسلا ، یلاعم  يرئاح ، _ 1 - 1
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: دومرف هدرک  هراشا  تشاد ، روضح  سلجم  رد  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دشاب یم  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  مرسپ  نیا  دنزرف  نیمتفه  وا 

.دشاب یم  داّجس _  ماما  یلع _  مدنزرف  رسپ  دّمحم ، نب  رفعج ، نب  یسوم ، نب  یلع ، نب  دّمحم ، نب  یلع ، نب  نسحلا ، نب  تّجح  وا 

هدش متـس  روج و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هدش  رهاظ  سپـس  دـنک ، یم  تبیغ  زارد  سب  یتّدـم  وا 
(1) .تسا

ام هب  داد و  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  شدـنمورب  دـنزرف  داـی  هب  ار  دوخ  ياروشاـع  بش  هبطخ ي  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.میهد صاصتخا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  مقتنم  نآ  یمارگ  دای  یمان و  مان  هب  ار  ترضح  نآ  يازع  سلاجم  هک  تخومآ 

هوکـش كانلوه  تیانج  نیا  زا  هدومن ، عّرـضت  یهلا  هاگرد  هب  نادیهـش  رالاس  نینوخ  هرهچ  هدـهاشم  زا  ناگتـشرف  اروشاع  رـصع  . 3
: دومرف داد و  هیارا  نانآ  رب  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ّیلو  ترضح  حبش  ناّنم  دنوادخ  دندومن ،

(2) .تفرگ مهاوخ  ار  وا  ماقتنا  مئاق »  » نیا اب 

کی اب  ندرگ ، رد  هعماج  لُغ  اب  تراسا ، لاح  رد  مالسلا ،  هیلع  داّجس  ماما  نادباع ، تنیز  نادجاس ، رخف  اروشاع ، گنهرف  رامعم  . 4
: دومرف دروآرب و  گناب  تّما  نوعرف  رب  رادتقا ، تبالص و  ایند 

؛  ِهَّمُْالا ِهِذه  ُيِدْهَم  اّنِم 

(3) .تسام زا  تّما  يدهم 

36 ص :

ح 19. ص 513 ، يدتهملا ، هیافک  یحولریم ، _ 1 - 1
ص 465. ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، _ 2 - 2

ص 105. ج 2 ، نیطبّسلا ، یلاعم  يرئاح ، _ 3 - 3
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: دنراد یم  هضرع  ناشراوگرزب  ّدج  هب  باطخ  خیرات ، ياتسار  رد  نامولظم  همه ي  نیسح و  ماما  نوخ  مقتنم  . 5

حبـص و ره  کنیا  مگنجب ، تنانمـشد  اب  هک  مدوبن  تشاد ، زاب  وت  يرای  زا  ارم  یهلا  تاریدـقت  تخادـنا و  ریخأت  هب  ارم  راگزور  رگا 
(1) .مناشف یم  نوخ  مناگدید  زا  کشا  ياج  هب  منک و  یم  ییارس  هحون  تیارب  ماش 

جرف يارب  هتخیر ، کشا  خـیرات  مولظم  يارب  هدـش ، هلان  مه  ناشنامز  ماما  اب  ماـش  حبـص و  ره  رد  هک  تسا  روهظ  نارظتنم  رب  کـنیا 
.دننک اعد  نامولظم  نوخ  مقتنم 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدمآ ، هیآ  کی  رد  مالسلاامهیلع  نامز  ماما  نیسح و  ماما  دای  نآرق  تایآ  زا  يرامش  رد  . 6

؛ »  اناْطلُس ِِیلَِول  ِهّ اْنلَعَج  ْدَقَف  امُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  » 

(2) .میداد رارق  هرطیس  وا  ّیلو  يارب  دوش ، هتشک  متس  هب  هک  یسک 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3) .تسا مالسلا »  هیلع  مئاق   » وا ِمَد  ِّیلو  زا  روظنم  و  مالسلا »  هیلع  نیسح  ماما   » لوتقم زا  روظنم 

: دومرف هطبار  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(4) .تسا هدش  لزان  مالسلاامهیلع  يدهم  ماما  نیسح و  ماما  ّقح  رد 

هیآ ي: ریسفت  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  نآرق  رّسفم  گرزب  . 7

؛ »  ِِهبِقَع یف  ًهَِیقاب  ًهَِملَک  اهَلَعَج  َو  » 

(5) داد رارق  وا  لسن  رد  رادیاپ  هملک ي  ار  نآ 

37 ص :

ص 501. ریبکلا ، رازملا  يدهشملا ، نبا  _ 1 - 1
هیآ 33. ءارسا ، هروس  _ 2 - 2

ص 50. ج 3 ، ریسفّتلا ، یشاّیع ، _ 3 - 3
ص 243. ج 3 ، هّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، _ 4 - 4

هیآ 28. فرخز ، هروس  _ 5 - 5
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: دومرف

نیا ِّيدهم  تساهنآ  زا  هک  دنوش  جراخ  وا  بلص  زا  اهنآ  زا  نت  ُهن  هک  داد ، رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بلص  رد  ار  تماما  دنوادخ 
(1) .تّما

یم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  مقتنم  یناهج  بالقنا  زاغآ  زور  تسا ، نادیهش  رالاس  زادگناج  تداهـش  زور  هک  اروشاع  زور  . 8
(2) .دشاب

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  دـندش و  لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  اروشاع  زور  هک  هتـشرف  رازه  راهچ  . 9
زا روهظ  ماگنه  هب  ات  دنتـسه ، میقم  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  ناشیرپ  ياهوم  دولآراـبغ و  ياـه  هرهچ  اـب  دندیـسر ، ـالبرک  نیمزرس 

: ناشراعش دنشاب و  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای 

(3) .دشاب یم  نیسح » ماما  ناهاوخنوخ  يا  « ؛  ِْنیَسُْحلا ِتاراَثل  ای 

هیلع نیـسح  ماما  صوصخم  یترایز  بش  تسا ، دوعوم  هلبق ي  دوصقم و  هبعک ي  دوعـسم  دـالیم  بش  هک  نابعـش  همین ي  بش  . 10
(4) .دشاب یم  نادیهش  رالاس  ترایز  بش ، نآ  رد  لامعا  لضفا  دشاب و  یم  مالسلا 

(5) .دشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  بش  تسادخ ، تّجح  رضحم  هب  اه  هتشرف  لوزن  بش  هک  ردق  بش  . 11

نیسح ماما  یترایز  زور   (6) دور یم  راظتنا  نآ  رد  ترضح  نآ  رورّسلا  روفوم  روهظ  تسا و  نامز  ماما  هب  ّقلعتم  هک  هعمج  زور  . 12
ساسارب تسا و  مالسلا  هیلع 

38 ص :

ص 86. رثألا ، هیافک  زاّزخ ، _ 1 - 1
ص 379. ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  _ 2 - 2

ص 112. یلامألا ، قودص ، خیش  _ 3 - 3
ص 829. دّجهتملا ، حابصم  یسوط ، خیش  _ 4 - 4

ص 49. ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  ومه ، _ 5 - 5
ص 38. عوبسالا ، لامج  سوواط ، نبا  دّیس  _ 6 - 6
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(1) .دنوش یم  بایفرش  ترضح  نآ  ترایز  هب  هعمج  زور  هعمج و  بش  رد  هتشرف  رازهداتفه  یتیاور 

.دشاب یم  راّثلاب » ذخآلا   » مالسلا هیلع  نامز  ماما  و  هّللا » راث   » مالسلا هیلع  نیسح  ماما  . 13

.دشاب یم  هیبأب » روتوملا   » مالسلا هیلع  نامز  ماما  و  روتوملا » رتولا   » مالسلا هیلع  نیسح  ماما  . 14

نسحلا نیأ  : » لابند هب  دنیوگ ، لد  زار  دوخ  يالوم  رورس و  اب  هّللا  هّیقب  ترـضح  ناگتخابلد  هعمج ، هاگپ  رد  هک  هبدن  ياعد  رد  . 15
یحور مالآ  زا  دـنراذگ و  یم  مهرم  دوخ  ناشیرپ  ياه  لد  رب  ءالبرکب » لوتقملا  مدـب  بلاّـطلا  نیأ  : » ياـه همغن  اـب  نیـسحلا » نیأ  و 

.دنهاک یم  دوخ 

ار رگیدکی  دنا ، هتخومآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  يا  هویـش  هب  دنـسر ، یم  رگیدکی  هب  یتقو  رادازع  نایعیـش  اروشاع  زور  رد  . 16
: دنیوگ یم  تیلست  هنوگنیا 

مهیلع ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِّيِدْهَْملا  ِمامِْالا  ِِیلَو  ِهّ َعَم  ِهِراِثب  َنیِبلاّطلا  َنِم  ْمُکاِّیا  انَلَعَج َو  َو  مالسلا ،  هیلع  ِْنیَسُْحلِاب  اِنباصُِمب  ْمُکَروُُجا    ُ هّللا َمَظْعَأ 
؛  مالسلا

ترضح رضحم  رد  ترضح  نآ  ناهاوخنوخ  زا  ار  امش  ام و  دنک ، نوزفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  ار  امش  شاداپ  دنوادخ 
(2) .دهد رارق  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يدهم 

: میراد یم  هضرع  هدیسر  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  حیحص  دنس  اب  هک  اروشاع  ترایز  نتم  رد  . 17

َبَلَط ینَقُزْرَی  ْنَأ  َِکب _  ینَمَرْکَأ _  َکَماقَم َو  َمَرْکَأ  يذَّلا    َ هّللا ُلَأْسَأَف 

39 ص :

ص 170. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، _ 1 - 1
ص 772. دّجهتملا ، حابصم  یسوط ، خیش  _ 2 - 2
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؛  هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماِما  َعَم  َكِراث 

ِماما رضحم  رد  هک  دنک  يزور  نم  هب  هک  منک  یم  تلأسم  هتـشاد ، یمارگ  وت  هلیـسو ي  هب  ارم  هتـشاد و  یمارگ  ارت  هک  يدنوادخ  زا 
(1) .میامن بلط  ارت  نوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  هتفای  ترصن 

: مینک یم  ضرع  اروشاع  ترایز  زا  يزارف  رد  رگید  راب  کی  . 18

؛  ْمُْکنِم ِّقَْحلِاب  ٍقِطان  ٍرِهاظ  ٍّيِدْهَم  ٍماِما  َعَم  ْمُکِراث ، َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَأ  َو 

(2) .دنک يزور  ارم  امش ، زا  قح  هب  قطان  روهظ  نامز  رد  يدهم ، ماما  باکر  رد  ار  امش  یهاوخنوخ 

ترضح نآ  ترایز  رد  اذل  تسا و  روسیم  ترـضح  نآ  رورّـسلا  روفوم  روهظ  اب  طقف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هنیـس ي  يافـش  . 19
: میراد یم  هضرع 

.ِهِراِثب ُْبلْطا  َو  ِْنیَسُْحلا ، َرْدَص  ِفِْشا  ِْنیَسُْحلا ، َّبَر  َّمُهّللأ ،

؛  ِْهیَلَع َناعَأ  ُهَلَتَق َو  ْنَّمِم  ْمِقَْتنا  َّمُهّللأ ،

.امرف بلط  ار  وا  نوخ  هدب و  افش  ار  نیسح  هنیس ي  نیسح ! راگدرورپ  يا  ایادخراب !

(3) .ریگب ماقتنا  اهنآ  ناوعا  نیسح و  نالتاق  زا  ایادخراب !

(4) .دوش هدناوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  هک  هدش  دیکأت  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هروس  رجف »  » هروس . 20

40 ص :

ص 774. نامه ، _ 1 - 1

ص 775. نامه ، _ 2 - 2
ص 280. نیمالا ، دلبلا  یمعفک ، _ 3 - 3

ص 123. لامعألا ، باوث  قودص ، خیش  _ 4 - 4
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(1) .تسا ینیسح  نوخ  مقتنم  روهظ  مد  هدیپس  هب  دنگوس  هک  هدش ، زاغآ  رْجَْفلاَو »  هژاولگ «  اب  هروس  نیا 

يرادازع سلاجم  رد  هک  دـنک  یم  باجیا  مالـسلاامهیلع  نامز  ماـما  نیـسح و  ماـما  نیب  رگید  كرتشم  هطقن ي  اـه  هد  دراوم و  نیا 
.مینک اعد  ترضح  نآ  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  هدوب ، ترضح  نآ  نوخ  مقتنم  دای  هب  نادیهش ، رالاس 

(2) .دشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رابت  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  هدش  حیرصت  ثیدح  رد 208 

(3) .تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  نیمهن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  هدش  حیرصت  ثیدح  رد 160 

طباور كرتشم و  طاقن  هلـسلس  کی  زا  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـنزرف  نیمهن  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  یفّرعم 
نآ جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  میشاب و  ترضح  نآ  مقتنم  دای  هب  ینیسح  سلاجم  همه ي  رد  دنک  یم  باجیا  هک  دنک ، یم  گنتاگنت 

.میرادرب اعد  هب  تسد  ترضح 

41 ص :

ص 267. ج 14 ، قئاقّدلا ، زنک  يدهشملا ، نبا  _ 1 - 1
.161 ص 158 _  ج 2 ، رثألا ، بختنم  یفاص ، هّللا  هیآ  _ 2 - 2

.169 ص 165 _  نامه ، _ 3 - 3
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ٌکْسِم ُهُماتِخ 

هراشا

: مینک یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  لاقم  نیا  نایاپ  رد 

ینارنخس کی  یبایزرا  رایعم  . 1

تمـصع و نادـناخ  هتخابلد ي  ّبحم  هتفیـش و  قشاع  بسن ، يدّـمحم  رقاـب  دیـس  جاـح  موحرم  دـنمناوت ، بیطخ  دـنمجرا ، قیدـص 
ربنم هب  نابیطخ  دشاب ، یم  رازگرب  مرکا  ربمایپ  رـضحم  رد  یهوکـشاب  سلجم  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هک  درک  یم  لقن  تراهط 

.دهد یم  هرمن  ءادهشلادیس  هزمح  ترضح  دننک و  یم  ینارنخس  هتفر ،

مّرکم یبـن  رـضحم  هب  داد ، نم 14  هب  هزمح  ترـضح  مدـمآ ، نییاـپ  نوچ  مداد ، هیارا  یبوخ  رایـسب  ربنم  متفر و  ربـنم  دـندومرف ، رما 
.سرپب میومع  زا  دومرف : .دوب  ّلقاّدح 18  نم  ربنم  هرمن  مدرک : ضرع  مدش و  فّرشم 

، دـشاب یم  كالم  ساسارب  اـم  ياـه  هرمن  دومرف : دوب ، ّلقاّدـح 18  نم  ربـنم  هرمن  هک  مدرک  ضرع  متفر و  هزمح  باـنج  تمدـخ  هب 
یم هرمن  رادـقم  نآ  هب  دـشاب ، هّللا  هّیقب  ترـضح  هب  طوبرم  شرادـقم  ره  ینارنخـس  کی  زا  هک  تسا  نیا  نداد  هرمن  رد  اـم  ِكـالم 

.میهد

دننک هّجوت  هتکن  نیا  هب  دنتسه ، میهـس  يرادازع  سلاجم  ّتیریدم  رد  یعون  هب  هک  يدارفا  رگید  ناحاّدم و  ارعـش ، ابطخ ، میراودیما 
.دنهدب رارق  ترضح  نآ  جرف  يارب  ياعد  هژیو  هب  هّللا ، هّیقب  ترضح  نوماریپ  ار  دوخ  نانخس  مظعا  تمسق  و 

42 ص :
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لمع رد  صالخا  . 2

نایارـس و هحیدـم  نانارنخـس ، رذـگهر  نیا  زا  دوـش ، یمن  هتفریذـپ  ّتیدـحا  هاـگرد  رد  صـالخا  نودـب  یلمع  چـیه  دـیدرت  نودـب 
.دنیامن زیهرپ  ییامندوخ  ایر و  هنوگ  ره  زا  دننک و  صلاخ  ار  دوخ  ّتین  هک  دننک  یعس  ینیسح ، سلاجم  ناگدننکاپرب 

: هک دندرک  یم  يراج  نابز  رب  هراومه  ار  ثیدح  نیا  يدرجورب  هّللا  هیآ  موحرم 

؛  ٌریَصب َِدقاّنلا  َّنِإَف  َلَمَْعلا ، ِِصلْخَأ 

(1) .تسا هاگآ  ًالماک  بایزرا  هک  نادرگب ، صلاخ  ار  لمع 

هب دوب  یظعاو  نارهت  رد  هک  درک  یم  لقن  نارکمج  سّدقم  دجـسم  يانما  تأیه  دیقف  سیئر  بسن ، یفیطل  تردـق  اقآ  جاح  موحرم 
.درک یم  داجیا  یبیجع  فعش  روش و  لّسوت  ماگنه  هب  تشاد ، یبلاج  رایسب  ربنم  هک  یتشر » ماظن  : » مان

؟ يدروآ تسد  هب  هنوگچ  ار  لاح  روش و  نیا  هک  مدیسرپ  وا  زا 

ضرق یسک  زا  متـساوخ  یمن  متـشادن و  یتاغوس  يارب  یلوپ  تشگزاب  ماگنه  هب  متفر ، تایلاع  تابتع  ترایز  هب  یناوراک  اب  تفگ :
رکون .دنا  هتفگ  يرکون  بابرا و  متـسه ، امـش  رکون  نم  ناج ! الوم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  حیرـض  رانک  رد  متفر و  مرح  هب  .منک 

.دنک یم  هعجارم  بابرا  هب  دوش ، راتفرگ  تقو  ره 

رد نم  دنا و  هتسشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  رـضحم  رد  ءادهـش  زا  یعمج  اب  رهاظم  نب  بیبح  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  بش 
.متشاد رارق  بیبح  رس  تشپ 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ یتفگ هچ  ماظن 

43 ص :

ص 432. ج 13 ، راونالاراحب ، یسلجم ، _ 1 - 1
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.مدرک رارکت  ار  دوخ  ضرع  نم 

.دنونشب همه  وگب ، رتدنلب  دومرف :

: دندومرف سپس 

میرم یب  یب  یلو  یناوخ ، یم  لّصفم  هضور ي  شیارب  دهد ، یم  وت  هب  لایر  ینالف 5  یتسه ، لوپ  رکون  وت  يدوب !؟ ام  رکون  یک  وت 
! ینک یم  رازگرب  يرسرس  ار  شا  هسلج  يور ، یم  بش  رخآ  دهد ، یم  وت  هب  لایر  کی 

.سیونب يا  هلاوح  شیارب  بیبح  يدرک ، بستنم  ام  هب  ار  دوخ  هک  الاح  دومرف : سپس 

.هاگ همیخ  تشپ  سردآ  هب  دوب  يا  هلاوح  .تسه  متسد  رد  همان  هک  مدید  مدش و  رادیب  باوخ  زا 

هلاوح تفگ : دمآ و  ملابقتسا  هب  تشاد ، رس  رب  همامع  یلو  دوبن ، یناحور  توسک  رد  هک  دوب  يدّیس  هاگ ، همیخ  تشپ  هب  متفر  حبص 
.هدب ار  تا 

.درب لزنم  لخاد  هب  شدوخ  اب  ارم  داهن و  شناگدید  رب  تفرگ و  ار  هلاوح 

هسیک ي تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاوح ي  اـه  هسیک  زا  یکی  تفگ : دروآ و  لوپ  هسیک  ود  مدروخ ، دروآ ، روگنا  يرادـقم 
.مدوزفا مدوخ  زا  يا ، هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیانع  دروم  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  رگید 

.دوب رانید  هسیک 50  ره  رد 

وجتـسج هچ  ره  متـشگرب و  لحم  نآ  هب  متـساوخ ؟ لوپ  طقف  نم  ارچ  متفگ : هبترم  کـی  مدـمآ ، هناـخرفاسم  هب  متفرگ و  ار  اـه  لوپ 
.مدرکن ادیپ  ار  لزنم  نآ  مدرک ،

(1) .مرامش یمن  دنهد  یم  نم  هب  هک  ار  یلوپ  یّتح  منک ، یمن  هّجوت  لوپ  هب  مور  یم  ربنم  تقو  ره  زور  نآ  زا 

44 ص :
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هک ناحدام ، نارکاذ و  رب  دشاب  یم  زین  رادشه  یلو  دهد ، یم  ناشن  نیرکاذ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هژیو  تیانع  ناتـساد  نیا 
.دنوشن يزودنا  تورث  ایر و  راچد  دنیازفیب و  دوخ  صالخا  رب  دننادب و  ار  دوخ  ردق 

یناوخدنتسم هغدغد ي  . 3

دارفا نیا  زا  یکی  .دنیارسب  رعـش  سپـس  هدروآ ، تسد  هب  ار  بلاطم  دنتـسم  عبنم و  امتح  هک  دنتـسه  مزتلم  الو  لها  نارعاش  زا  یخرب 
.تسا هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  ینیسح » تاعمل   » و موصعم » هدراهچ  : » نوچ ناوارف ، ياه  ناوید  هک  دوب  نامز  يدعس  موحرم 

.دورس یم  رعش  سپس  دروآ ، یم  تسد  هب  ار  نآ  یثیدح  دنتسم  عبنم و  دیارسب ، رعش  عوضوم  کی  رد  هک  نآ  زا  شیپ  ناشیا 

ّتلع زا  تسا ، تحاراـن  تّدـش  هب  هک  دـنیب  یم  اـیؤر  ملاـع  رد  شتاـفو  بش  رد  ار  یناوـخ  هضور  هـغارم ، مرتـحم  تاداـس  زا  یکی 
نم دوبن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نأش  رد  هک  تسا  یفیعـض  ثیداحا  رابخا و  لقن  تهج  هب  دـیوگ : یم  دـسرپ ، یم  شا  یتحاران 

.ما هدناوخ 

(1) .دبای یم  همادا  لاس  نیدنچ  شا  يرامیب  دوش و  یم  ضیرم  ناوخ  هضور  نآ  عضو  هدهاشم  اب  دّیس  نآ 

ایؤر ملاع  رد  دیوگ : یم  یناهبهب ، دیحو  دنزرف  1216 ق )  _ 1144  ) یهاشنامرک یلعدمحم  ازریم  جاح  هّللا  هیآ  موحرم  هب  یصخش 
!! منک یم  هراپ  هراپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نینزان  ندب  تشوگ  هک  مدید 

45 ص :
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.يرآ تفگ : یتسه ؟ ناوخ  هضور  امش  ایآ  دومرف : ناشیا 

(1) .یناوخب حیحص  تایاور  ای  ینک ، كرت  ار  یناوخ  هضور  دیاب  ای  تسا ، غورد  ياه  هضور  هجیتن ي  نیا  دومرف :

؛  هّجحلا روهظب  نیسحلا  ردص  فشا  نیسحلا ! ّبر  ای 

؛  هّجحلا روهظب  هّجحلا  ردص  فشا  هّجحلا ! ّبر  ای 

.هّجحلا روهظب  نینمؤملا  رودص  فشا  نینمؤملا ! ّبر  ای 

46 ص :
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


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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