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تیودهم همانسرد 

: هدنسیون

نایمیلس دارمادخ 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 3 تیودهم  19همانسرد 

باتک 19تاصخشم 

20هراشا

بلاطم 24تسرهف 

43راتفگشیپ

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  هناتسآ  رد  ناهج  لوا : 46سرد 

46هراشا

دمآرد 47شیپ 

روهظ هناتسآ  رد  اه  ناسنا  48یگدنز 

48هراشا

يدرف یگدنز  رد  ینوگرگد  48.کی 

یعامتجا یگدنز  رد  ینوگرگد  49.ود 

49هراشا

یگنهرف هصرع  . 2149

عامتجا هصرع  . 2253

يداصتقا هصرع  . 2358

یسایس هصرع  . 2459

روهظ هناتسآ  رد  تعیبط  60ناهج و 

63ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  63عبانم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  طیارش  مود : 64سرد 

64هراشا

دمآرد 65شیپ 
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روهظ طیارش  یسانش  65موهفم 

65هراشا

یلاعتم عماج و  یحرط  همانرب و  دوجو  67.کی 

موصعم هتسیاش و  يرگتیاده  ربهر و  دوجو  68.ود 

68هراشا

ربهر ياه  69یگژیو 

69هراشا

ماع ياه  یگژیو  . 170

70هراشا

ماما یهاگآ  ملع و  . 1171

یکاپ تمصع و  . 1271

صاخ ياه  یگژیو  . 271

یمسج یحور و  رادتقا  تردق و  . 2171

مکاح ياه  تردق  هب  ندوبن  دهعتم  . 2273

؛ راکادف لدکاپ و  ياه  ناسنا  زا  یهورگ  دوجو  73.هس 

یناهج هعماج  رد  زاین  ساسحا  77.راهچ 

80ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  80عبانم 

روهظ نازاس  هنیمز  يزاس و  هنیمز  موس : 82سرد 

82هراشا

دمآرد 83شیپ 

روهظ يزاس  هنیمز  83یگدامآ و 

ماع نازاس  84هنیمز 

84هراشا

نازاس هنیمز  ياه  85یگژیو 

85هراشا
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يداقتعا ياه  یگژیو  . 185

راگدرورپ تخانش  . 1185

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  . 1286

يراتفر ياه  یگژیو  . 288

88هراشا

یناور یحور و  یگدامآ  . 2-189

يداصتقا یگدامآ  . 2-290

یماظن یگدامآ  . 2391

صاخ نازاس  93هنیمز 

96ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  96عبانم 

روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  مراهچ : 98سرد 

98هراشا

دمآرد 99شیپ 

روهظ زا  شیپ  ياه  99مایق 

99هراشا

روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  ناراد  مچرپ  ندوب  توغاط  . 1100

روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  تسکش  . 2105

ینیشن هناخ  توکس و  . 3110

نانمشد ندرک  دوبان  يارب  باتش  شنزرس  . 4111

115ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  115عبانم 

تّیودهم هب  داقتعا  ِیسانش  نمشد  مجنپ : 116سرد 

116هراشا

دمآرد 117شیپ 

یسانش نمشد  ترورض  118.کی 
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118هراشا

نانمؤم ادخ و  نمشد  نارفاک ، . 1-1118

نمشد نیرت  تخسرس  دوهی  . 1-2118

ناکرشم . 1-3119

ناقفانم . 1-4119

اراصن . 1-5119

قح اب  ینمشد  تفلاخم و  لماوع  120.ود 

یتسرپایند . 2-1120

ییوج هطلس  . 2-2121

روک ياه  بصعت  . 23121

تیودهم تقیقح  زا  یهاگآان  . 24122

تیودهم ربارب  رد  نانمشد  دربهار  123.هس 

123هراشا

راکنا . 3-1123

فیرحت . 3-2123

بیرخت . 3-3123

قح جیورت  زا  يریگولج  . 3-4126

ینیزگیاج . 3-5126

ناوریپ ندرک  هارمگ  . 3-6127

نمشد اب  هلباقم  ياه  هار  128.راهچ 

128هراشا

اوقت ییابیکش و  . 4-1128

بسانم تازیهجت  هب  ندش  زهجم  . 4-2128

نانمشد اب  یفنم  هزرابم  . 4-3129

نمشد ندناسانش  . 4-4129

نانمشد اب  ندرکن  يراکمه  . 4-5130
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يردارب داحتا و  . 4-6130

131ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  131عبانم 

( تاّیلک میهافم و   ) روهظ ياه  هناشن  مشش : 132سرد 

132هراشا

دمآرد 133شیپ 

میهافم اب  ییانشآ  133.کی 

133هراشا

میالع . 1-1134

تیآ . 1-2135

تلالد . 1-3136

نامَّزلا ُرِخآ  . 1-4137

نتف محالم و  . 1-5138

روهظ . 1-6140

جورخ . 1-7140

مایق . 1-8141

هعاسلا طارشا  . 1-9141

تایلک اب  ییانشآ  143.ود 

143هراشا

نامّزلاُرِخآ ياه  هناشن  . 2-1143

تمایق ندش  کیدزن  ياه  هناشن  . 2-2143

روهظ ياه  هناشن  . 2-3144

مئاق مایق  ياه  هناشن  . 2-4145

جورخ ياه  هناشن  . 2-5146

روهظ ياه  هناشن  ندوب  یلیثمت  ای  یفیصوت  . 2-6147

147هراشا
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اه هناشن  ندوب  یفیصوت  148.فلا 

اه هناشن  ندوب  یلیثمت  148.ب 

اه هناشن  رامش  . 2-7149

150ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  150عبانم 

( یمتح ریغ  یمتح و   ) روهظ ياه  هناشن  متفه : 152سرد 

152هراشا

دمآرد 153شیپ 

روهظ ياه  هناشن  153عاونا 

یمتح ياه  هناشن  153.کی 

153هراشا

ینامسآ يادن  . 1-1155

155هراشا

ینامسآ يادن  ندوب  156یمتح 

ینامسآ يادن  هرتسگ  156یگنوگچ و 

ینامسآ يادن  158نامز 

ینامسآ يادن  161ياوتحم 

( ینیمز ) یناطیش 161يادن 

ینایفس جورخ  . 2-1162

162هراشا

ینایفس بسن  162مان و 

ینایفس ياه  163یگژیو 

ینایفس جورخ  164نامز 

ینایفس راک  166نایاپ 

ینامی جورخ  . 3-1166

166هراشا
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ینامی جورخ  ناکم  167نامز و 

ءادیب هب  فسخ  . 4-1167

167هراشا

ءادیب هب  فسخ  168یگنوگچ 

هیکز سفن  لتق  . 5-1169

169هراشا

هیکز سفن  لتق  ناکم  170نامز و 

یمتح ریغ  ياه  هناشن  171.ود 

172ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  172عبانم 

تمایق ياه  هناشن  متشه : 174سرد 

174هراشا

دمآرد 175شیپ 

تمایق ندش  کیدزن  ياه  175هناشن 

175هراشا

یناسنا ياه  ینوگرگد  178.کی 

ینایفس جورخ  . 11178

لاّجد جورخ  . 1-2179

ضرَالا َهباد  جورخ  . 1-3183

مئاق جورخ  . 1-4185

مالسلا هیلع  یسیع  لوزن  . 1-5186

یناهیک ياه  ینوگرگد  187.ود 

نامسآ رد  دود  . 2-1187

برغم زا  دیشروخ  عولط  . 2-2188

قرشم هیحان  رد  نیمز  نتفر  ورف  . 2-3189

برعلا هریزج  رد  نیمز  نتفر  ورف  . 2-4189
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ندع زا  یشتآ  . 2-5189

192ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  192عبانم 

( تاّیلک  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  مهن : 194سرد 

194هراشا

دمآرد 195شیپ 

196روهظ

تایاور هاگن  زا  روهظ  حالطصا  197.کی 

197هراشا

تبیغ زا  سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندش  راکشآ  . 1-1197

ترضح ندوب  راکشآ  روهظ و  نارود  همه  . 1-2197

قح تلود  ندش  راکشآ  . 1-3198

198هراشا

روهظ نامز  كرد  هب  ناحلاص  198قایتشا 

روهظ لحارم  داعبا و  200.ود 

روهظ تقو  . 2-1200

روهظ نامز  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندش  هاگآ  . 2-2203

روهظ لحم  . 2-3203

روهظ یگنوگچ  . 2-4204

مالسلا هیلع  يدهم  نتفریذپ  هب  رما  . 2-5206

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  . 2-6206

206هراشا

نیمز نامسآ و  لها  209ینامداش 

211ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  211عبانم 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  مهد : 212سرد 
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212هراشا

دمآرد 213شیپ 

مایق یسانش  موهفم  213.کی 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  ندوب  یمتح  216.ود 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  رصانع  نیرت  مهم  218.هس 

مایق ناکم  نامز و  218.راهچ 

( نارای ترضح و  حالس   ) مایق رازبا  219.جنپ 

219هراشا

یقیقح يانعم  . 5-1220

ییانک يزاجم و  يانعم  . 5-2221

تاحوتف مایق و  يایفارغج  222.شش 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  تاکرب  راثآ و  یخرب  224.تفه 

224هراشا

لطاب يدوبان  . 7-1224

نارفاک ناکرشم و  يدوبان  . 72225

دنوادخ ناگدنب  يزرودرخ  دشر  . 73226

طسق لدع و  ییاپرب  . 74226

نایدا رگید  رب  مالسا  هبلغ  . 75227

229ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  229عبانم 

مایق ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نانمشد  مهدزای : 230سرد 

230هراشا

دمآرد 231شیپ 

لطاب قح و  ینایاپ  دربن  231.کی 

مایق ماگنه  ترضح  نانمشد  یسانش  هنوگ  232.ود 

232هراشا
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ناناملسم ریغ  . 21232

ناکرشم نارفاک و  . 211232

نمشد نیرت  تخسرس  دوهی ، . 212233

اراصن . 213234

ناناملسم . 22234

234هراشا

ناقفانم . 221234

نابلط تحار  . 222235

ناشیدنا دومج  . 223235

ماقتنا 238.هس 

238هراشا

دنوادخ نانمشد  . 31238

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  . 32239

239هراشا

ماقتنا 243ماسقا 

ناطیش ماجرف  244.راهچ 

246ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  246عبانم 

ناروای نارای و  مهدزاود : 248سرد 

248هراشا

دمآرد 249شیپ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناروای  250نارای و 

250هراشا

صاخ نارای  250.کی 

250هراشا

صاخ نارای  ياه  یگژیو  . 1-1252
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252هراشا

ندوب ناوج  . 1-1-1252

اهنآ رامش  ندوب  دودحم  . 1-1-2253

ناگدننک تعیب  نیتسخن  . 1-1-3253

اهنآ ندوب  مکاح  يراد و  مچرپ  . 1-1-4253

ندوب دنم  تردق  . 1-1-5254

نتشاد تمارک  . 1-1-6255

نز نارای  . 1-2255

صاخ نارای  یسانش  هنوگ  . 1-3257

257هراشا

لادبأ . 1-3-1257

رایخا . 1-3-2258

بئاصع . 1-3-3259

ابجن . 1-3-4259

( ناروای  ) ماع نارای  262.ود 

262هراشا

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نارای  263راعش 

265ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  265عبانم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  رد  یبیغ  ياهدادما  مهدزیس : 266سرد 

266هراشا

دمآرد 267شیپ 

یبیغ ياهدادما  یسانش  موهفم  267.کی 

نآرق هاگن  زا  یبیغ  ياهدادما  269.ود 

269هراشا

یندشن هدید  نایهاپس  . 21269
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ناگتشرف اب  يرای  . 22270

نانمؤم ياه  لد  ندرک  مارآ  . 23271

نانمشد ياه  لد  رد  سرت  . 24271

رگناریو ياهداب  نداتسرف  . 25271

یبیغ ياهدادما  زا  يرادروخرب  طیارش  272.هس 

272هراشا

نامیا . 31272

ییاسراپ . 2 3272

يرادیاپ . 33273

دنوادخ هار  رد  ششوک  . 34273

روهظ رصع  رد  یبیغ  ياهدادما  273.راهچ 

273هراشا

ناگتشرف . 41274

نانمشد لد  رد  سرت  . 42276

تعیبط ياهورین  . 43276

رگید ياهدادما  یخرب  . 4-4277

راک 279ماجنارس 

281ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  281عبانم 

تّیودهم ياه  هصرع  یسانش  بیسآ  مهدراهچ : 282سرد 

282هراشا

دمآرد 283شیپ 

یسانش 284بیسآ 

284هراشا

بیسآ ياه  285هنوگ 

فیرحت لعج و  . 1285
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تیباب تباین و  تیودهم ، ياعدا  . 2287

تایلیئارسا یخرب  ندش  دراو  . 3288

مزال یهاگآ  نودب  یصصخت  نوتم  هب  هعجارم  . 4289

فیعض ربتعم و  ریغ  عبانم  زا  هدافتسا  . 5289

یلبق یگدامآ  نودب  تاهبش  اب  ههجاوم  . 6290

تسردان ياه  قیبطت  اهریسفت و  . 7290

290هراشا

راظتنا عوضوم  رد  . 7-1291

تاقالم عوضوم  . 7-2292

ترضح هب  اه  ناکم  اه و  نامز  یخرب  ساسا  یب  باستنا  . 7-3293

روهظ طیارش  . 7-4294

روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  . 7-5294

روهظ ياه  هناشن  . 7-6295

روهظ يارب  يراذگ  تقو  . 7-7296

روهظ رما  رد  یگدز  باتش  . 7-8297

ترضح یماظن  شور  . 7-9297

يرورضریغ ثحابم  حرط  . 8298

300ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  300عبانم 

(3) تّیودهم یسانش  باتک  مهدزناپ : 302سرد 

302هراشا

دمآرد 303شیپ 

دوعوم دوجوم  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 1304

روهظ زا  سپ  خیرات  . 2308

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  . 3309

( يرواب يدهم  یسانش و  دوعوم  ورملق  رد  یشواک   ) سونقق راظتنا  رد  . 4310
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ناهج بهاذم  مالسا و  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  . 5311

رون روهظ  . 6315

روهظ ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  . 7316

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  . 8317

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  . 9318

( نتفلا محالملا و  ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  . 10319

ذخآم 322عبانم و 

زکرم 331هرابرد 
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دلج 3 تیودهم  همانسرد 

باتک تاصخشم 

 - 1346 دارمادخ ، نایمیلس ، هسانشرس : 

.نایمیلس دارمادخ  تیودهم /  همانسرد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

-1386 تیودهم ، تماما و  یصصخت  زکرم  مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج 4 يرهاظ :  تاصخشم 

موس 978- پاچ  ، 1 .ج لایر :   25500 964-74-28-32-4 ؛   : 1 .ج لایر :   25000 هرود 978-964-7428-41-5 ؛ :  کـباش : 
،2 .ج  ) لایر  30000 لوا ؛ ) پاـچ  ، 2 .ج  ) لایر 25000 2 978-964-7428-42-2 ؛ :  .ج لاـیر :   35000 964-742-832-3 ؛ : 

 : 8-91-6262-600-978 4 .ج لایر :  70000 مشش ؛ ) پاچ  ، 2 .ج  ) لایر  35000 مجنپ ؛ )  پاچ 

(. 1388 مجنپ :  پاچ   ) 1 .ج تشاددای : 

(. ناتسمز 1386 موس : پاچ  )1 .ج تشاددای : 

(. ناتسبات 1386 لوا : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

(. ناتسمز 1387 مجنپ : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

(. 1388 مشش : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

( . 1392 لوا : پاچ   ) 4 .ج تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

يدهم ترضح  . 4 .ج .تبیغ - نارود  و  جع )  ) يدهم ترضح  ج2 . .تماما - ات  تدالو  زا  جع )  ) يدهم ترضح  . 1 .ج تاجردنم : 
یناهج تموکح  و  جع ) )

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 

BP224/س873د4 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

1146249 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

ّتیودهم همانسرد 

(3 دلج )

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

زا

یناهج تموکح  ات  روهظ 

نایمیلس دارمادخ 
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2 ص :

(3  ) ّتیودهم همانسرد 

نایمیلس دارمادخ  فلؤم :  �

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  �

ناتسمز 91 موس  پاچ : تبون   �

978-964-7428-79-8 کباش :  �

( هخسن رازه  هدراهچ  نونکات   ) هخسن رازه  ود  ناگرامش :  �

ناموت  7000 تمیق :  �

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

/ ادهـش نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق :  �
7737160: سکاف / 7737801 نفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : نایلع / دیهش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک 

/88981389 سکاـف : / 88959049 نـفلت : فیرــشلا / هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داـینب  نارهت :  �
15655-355: پ.ص

� www.imammahdi-s.com � info@imammahdi-s.com

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
(، ارآ هحفـص   ) يدیرف اضر  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یـضترم  شورف ،) ریدم   ) یفیرـش ...ادبع  یلخاد ،) ریدـم   ) نایدوعـسم دـمحا 

( دلج حارط   ) يدیرف سابع 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک  هیلک  و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

يدمحا نیسح 
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09131-4
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3 ص :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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4 ص :

بلاطم تسرهف 

15 راتفگشیپ

لوا سرد 

17 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  هناتسآ  رد  ناهج 

18 دمآرد شیپ 

18 روهظ هناتسآ  رد  اه  ناسنا  یگدنز 

19 يدرف یگدنز  رد  ینوگرگد  .کی 

20 یعامتجا یگدنز  رد  ینوگرگد  .ود 

20 یگنهرف هصرع  . 21

23 عامتجا هصرع  . 22

28 يداصتقا هصرع  . 23

29 یسایس هصرع  . 24

30 روهظ هناتسآ  رد  تعیبط  ناهج و 

33 ییامزآدوخ

33 شهوژپ يارب  عبانم 

مود سرد 

35 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  طیارش 

36 دمآرد شیپ 

36 روهظ طیارش  یسانش  موهفم 
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38 یلاعتم عماج و  یحرط  همانرب و  دوجو  .کی 

39 موصعم هتسیاش و  يرگتیاده  ربهر و  دوجو  .ود 

40 ربهر ياه  یگژیو 

40 ماع ياه  یگژیو  . 1

42 صاخ ياه  یگژیو  . 2

؛44 راکادف لدکاپ و  ياه  ناسنا  زا  یهورگ  دوجو  .هس 

47 یناهج هعماج  رد  زاین  ساسحا  .راهچ 

50 ییامزآدوخ

50 شهوژپ يارب  عبانم 
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5 ص :

موس سرد 

51 روهظ نازاس  هنیمز  يزاس و  هنیمز 

52 دمآرد شیپ 

52 روهظ يزاس  هنیمز  یگدامآ و 

53 ماع نازاس  هنیمز 

54 نازاس هنیمز  ياه  یگژیو 

54 يداقتعا ياه  یگژیو  . 1

54 راگدرورپ تخانش  . 11

55 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  . 12

57 يراتفر ياه  یگژیو  . 2

58 یناور یحور و  یگدامآ  . 2-1

59 يداصتقا یگدامآ  . 2-2

59 یماظن یگدامآ  . 23

61 صاخ نازاس  هنیمز 

64 ییامزآدوخ

64 شهوژپ يارب  عبانم 

مراهچ سرد 

65 روهظ زا  شیپ  ياه  مایق 

66 دمآرد شیپ 
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66 روهظ زا  شیپ  ياه  مایق 

67 روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  ناراد  مچرپ  ندوب  توغاط  . 1

71 روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  تسکش  . 2

75 ینیشن هناخ  توکس و  . 3

77 نانمشد ندرک  دوبان  يارب  باتش  شنزرس  . 4

80 ییامزآدوخ

80 شهوژپ يارب  عبانم 

مجنپ سرد 

81 ّتیودهم هب  داقتعا  ِیسانش  نمشد 

82 دمآرد شیپ 

82 یسانش نمشد  ترورض  .کی 
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6 ص :

83 نانمؤم ادخ و  نمشد  نارفاک ، . 1-1

83 نمشد نیرت  تخسرس  دوهی  . 1-2

84 ناکرشم . 1-3

84 ناقفانم . 1-4

84 اراصن . 1-5

85 قح اب  ینمشد  تفلاخم و  لماوع  .ود 

85 یتسرپایند . 2-1

85 ییوج هطلس  . 2-2

86 روک ياه  بصعت  . 23

87 تیودهم تقیقح  زا  یهاگآان  . 24

87 تیودهم ربارب  رد  نانمشد  دربهار  .هس 

87 راکنا . 3-1

87 فیرحت . 3-2

88 بیرخت . 3-3

90 قح جیورت  زا  يریگولج  . 3-4

91 ینیزگیاج . 3-5

91 ناوریپ ندرک  هارمگ  . 3-6

92 نمشد اب  هلباقم  ياه  هار  .راهچ 

92 اوقت ییابیکش و  . 4-1
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92 بسانم تازیهجت  هب  ندش  زهجم  . 4-2

93 نانمشد اب  یفنم  هزرابم  . 4-3

93 نمشد ندناسانش  . 4-4

94 نانمشد اب  ندرکن  يراکمه  . 4-5

94 يردارب داحتا و  . 4-6

95 ییامزآدوخ

95 شهوژپ يارب  عبانم 

مشش سرد 

97( تاّیلک میهافم و   ) روهظ ياه  هناشن 

98 دمآرد شیپ 

98 میهافم اب  ییانشآ  .کی 
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7 ص :

99 میالع . 1-1

100 تیآ . 1-2

101 تلالد . 1-3

101 نامَّزلا ُرِخآ  . 1-4

102 نتف محالم و  . 1-5

104 روهظ . 1-6

105 جورخ . 1-7

105 مایق . 1-8

105 هعاسلا طارشا  . 1-9

107 تایلک اب  ییانشآ  .ود 

107 نامّزلاُرِخآ ياه  هناشن  . 2-1

108 تمایق ندش  کیدزن  ياه  هناشن  . 2-2

108 روهظ ياه  هناشن  . 2-3

109 مئاق مایق  ياه  هناشن  . 2-4

110 جورخ ياه  هناشن  . 2-5

111 روهظ ياه  هناشن  ندوب  یلیثمت  ای  یفیصوت  . 2-6

111 اه هناشن  ندوب  یفیصوت  .فلا 

112 اه هناشن  ندوب  یلیثمت  .ب 

112 اه هناشن  رامش  . 2-7
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113 ییامزآدوخ

113 شهوژپ يارب  عبانم 

متفه سرد 

115( یمتح ریغ  یمتح و   ) روهظ ياه  هناشن 

116 دمآرد شیپ 

116 روهظ ياه  هناشن  عاونا 

116 یمتح ياه  هناشن  .کی 

118 ینامسآ يادن  . 1-1

118 ینامسآ يادن  ندوب  یمتح 

119 ینامسآ يادن  هرتسگ  یگنوگچ و 

120 ینامسآ يادن  نامز 
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8 ص :

123 ینامسآ يادن  ياوتحم 

124( ینیمز ) یناطیش يادن 

124 ینایفس جورخ  . 2-1

125 ینایفس بسن  مان و 

125 ینایفس ياه  یگژیو 

126 ینایفس جورخ  نامز 

128 ینایفس راک  نایاپ 

129 ینامی جورخ  . 3-1

129 ینامی جورخ  ناکم  نامز و 

130 ءادیب هب  فسخ  . 4-1

130 ءادیب هب  فسخ  یگنوگچ 

131 هیکز سفن  لتق  . 5-1

132 هیکز سفن  لتق  ناکم  نامز و 

133 یمتح ریغ  ياه  هناشن  .ود 

134 ییامزآدوخ

134 شهوژپ يارب  عبانم 

متشه سرد 

135 تمایق ياه  هناشن 

136 دمآرد شیپ 
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136 تمایق ندش  کیدزن  ياه  هناشن 

139 یناسنا ياه  ینوگرگد  .کی 

139 ینایفس جورخ  . 11

139 لاّجد جورخ  . 1-2

143 ضرَالا َهباد  جورخ  . 1-3

145 مئاق جورخ  . 1-4

146 مالسلا هیلع  یسیع  لوزن  . 1-5

147 یناهیک ياه  ینوگرگد  .ود 

147 نامسآ رد  دود  . 2-1

147 برغم زا  دیشروخ  عولط  . 2-2

148 قرشم هیحان  رد  نیمز  نتفر  ورف  . 2-3
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9 ص :

148 برعلا هریزج  رد  نیمز  نتفر  ورف  . 2-4

149 ندع زا  یشتآ  . 2-5

151 ییامزآدوخ

151 شهوژپ يارب  عبانم 

مهن سرد 

153( تاّیلک  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ 

154 دمآرد شیپ 

155 روهظ

155 تایاور هاگن  زا  روهظ  حالطصا  .کی 

156 تبیغ زا  سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندش  راکشآ  . 1-1

156 ترضح ندوب  راکشآ  روهظ و  نارود  همه  . 1-2

157 قح تلود  ندش  راکشآ  . 1-3

157 روهظ نامز  كرد  هب  ناحلاص  قایتشا 

159 روهظ لحارم  داعبا و  .ود 

159 روهظ تقو  . 2-1

161 روهظ نامز  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندش  هاگآ  . 2-2

162 روهظ لحم  . 2-3

163 روهظ یگنوگچ  . 2-4

164 مالسلا هیلع  يدهم  نتفریذپ  هب  رما  . 2-5
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165 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  . 2-6

167 نیمز نامسآ و  لها  ینامداش 

169 ییامزآدوخ

169 شهوژپ يارب  عبانم 

مهد سرد 

171 مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق 

172 دمآرد شیپ 

172 مایق یسانش  موهفم  .کی 

175 مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  ندوب  یمتح  .ود 

176 مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  رصانع  نیرت  مهم  .هس 

177 مایق ناکم  نامز و  .راهچ 
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10 ص :

178( نارای ترضح و  حالس   ) مایق رازبا  .جنپ 

178 یقیقح يانعم  . 5-1

179 ییانک يزاجم و  يانعم  . 5-2

180 تاحوتف مایق و  يایفارغج  .شش 

182 مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  تاکرب  راثآ و  یخرب  .تفه 

182 لطاب يدوبان  . 7-1

183 نارفاک ناکرشم و  يدوبان  . 2 7

184 دنوادخ ناگدنب  يزرودرخ  دشر  . 73

184 طسق لدع و  ییاپرب  . 74

185 نایدا رگید  رب  مالسا  هبلغ  . 75

187 ییامزآدوخ

187 شهوژپ يارب  عبانم 

مهدزای سرد 

189 مایق ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نانمشد 

190 دمآرد شیپ 

190 لطاب قح و  ینایاپ  دربن  .کی 

191 مایق ماگنه  ترضح  نانمشد  یسانش  هنوگ  .ود 

191 ناناملسم ریغ  . 21

191 ناکرشم نارفاک و  . 211
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192 نمشد نیرت  تخسرس  دوهی ، . 212

192 اراصن . 213

193 ناناملسم . 22

193 ناقفانم . 221

193 نابلط تحار  . 222

194 ناشیدنا دومج  . 223

196 ماقتنا .هس 

196 دنوادخ نانمشد  . 31

198 مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  . 32

201 ماقتنا ماسقا 

202 ناطیش ماجرف  .راهچ 
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204 ییامزآدوخ

204 شهوژپ يارب  عبانم 

مهدزاود سرد 

205 ناروای نارای و 

206 دمآرد شیپ 

207 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناروای  نارای و 

207 صاخ نارای  .کی 

209 صاخ نارای  ياه  یگژیو  . 1-1

212 نز نارای  . 1-2

213 صاخ نارای  یسانش  هنوگ  . 1-3

217( ناروای  ) ماع نارای  .ود 

218 مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نارای  راعش 

220 ییامزآدوخ

220 شهوژپ يارب  عبانم 

مهدزیس سرد 

221 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  رد  یبیغ  ياهدادما 

222 دمآرد شیپ 

222 یبیغ ياهدادما  یسانش  موهفم  .کی 

223 نآرق هاگن  زا  یبیغ  ياهدادما  .ود 
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224 یندشن هدید  نایهاپس  . 21

225 ناگتشرف اب  يرای  . 22

225 نانمؤم ياه  لد  ندرک  مارآ  . 23

225 نانمشد ياه  لد  رد  سرت  . 24

226 رگناریو ياهداب  نداتسرف  . 25

226 یبیغ ياهدادما  زا  يرادروخرب  طیارش  .هس 

226 نامیا . 31

227 ییاسراپ . 2 3

227 يرادیاپ . 33

227 دنوادخ هار  رد  ششوک  . 34

228 روهظ رصع  رد  یبیغ  ياهدادما  .راهچ 
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228 ناگتشرف . 41

230 نانمشد لد  رد  سرت  . 42

230 تعیبط ياهورین  . 43

231 رگید ياهدادما  یخرب  . 4-4

233 راک ماجنارس 

235 ییامزآدوخ

235 شهوژپ يارب  عبانم 

مهدراهچ سرد 

237 ّتیودهم ياه  هصرع  یسانش  بیسآ 

238 دمآرد شیپ 

239 یسانش بیسآ 

بیسآ 240 ياه  هنوگ 

240 فیرحت لعج و  . 1

241 تیباب تباین و  تیودهم ، ياعدا  . 2

242 تایلیئارسا یخرب  ندش  دراو  . 3

243 مزال یهاگآ  نودب  یصصخت  نوتم  هب  هعجارم  . 4

243 فیعض ربتعم و  ریغ  عبانم  زا  هدافتسا  . 5

244 یلبق یگدامآ  نودب  تاهبش  اب  ههجاوم  . 6

244 تسردان ياه  قیبطت  اهریسفت و  . 7
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251 يرورضریغ ثحابم  حرط  . 8

253 ییامزآدوخ

253 شهوژپ يارب  عبانم 

مهدزناپ سرد 

255(3) ّتیودهم یسانش  باتک 

256 دمآرد شیپ 

257 دوعوم دوجوم  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 1

259 روهظ زا  سپ  خیرات  . 2

260 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  . 3

261( يرواب يدهم  یسانش و  دوعوم  ورملق  رد  یشواک   ) سونقق راظتنا  رد  . 4

262 ناهج بهاذم  مالسا و  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  . 5
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264 رون روهظ  . 6

265 روهظ ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  . 7

266 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  . 8

267 فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  . 9

268( نتفلا محالملا و  ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  . 10

270 ذخآم عبانم و 
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راتفگشیپ

همه تراـشب  دروم  مهم و  يدادـخر  هماـگنه و  ناونع  هب  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  ماـیق  روهظ و 
هکنآ هژیوب  دراد ؛ رارق  یهوژپ  هدنیآ  تیودـهم و  ياه  ثحب  هب  نادـنم  هقالع  هاگن  نوناک  رد  مالـسلا  مهیلع  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و 

دنهاوخ یم  ناـنآ  .دنتـسه  نآ  ققحت  دـنموزرآ  دـننیب و  یم  کـیدزن  گرزب  هثداـح  نیا  هب  ار  دوـخ  نادـنمرواب ، ناتـسود و  هزورما 
یم لابند  ار  نآ  دوخ ، تیعقوم  نداد  تسد  زا  میب  رد  زین  نارکنم  نانمـشد و  دـننک و  يرپس  ینارون   ِ نارود نآ  رد  ار  دوخ  یگدـنز 

.دنوشن ریگلفاغ  نآ  اب  هلباقم  يارب  دوخ ، نامگ  هب  ات  دننک 

دنوادخ ياهزار  زا  يزار  ناونع  اب  تسا  یناهج  تموکح  ییاپرب  زا  شیپ  ترـضح  نآ  یگدنز  هلحرم  نیرت  مهم  هک  نارود  نیا  زا 
زونه ار  نآ  ياه  تقیقح  زا  يرایـسب  تبیغ ، نارود  نوچمه  نارود  نیا  ندوب  زار  .تسا  هدـش  دای  راگدرورپ ، ياه  بیغ  زا  یبیغ  و 

قفا دناوت  یم  مالسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  دنمشزرا  نانخـس  رد  فرژ  ياه  یـسررب  هکنیا  هچ  تسا ، هتـشاد  هگن  هدیـشوپ  ام  رب 
.دهد رارق  ناگدنهوژپ  ناقاتشم و  يورارف  يدنمشزرا  نیون و  ياه 

ياه یتساک  زا  یکی  اما  تسا ؛ هدروآ  راب  هب  يدنمجرا  ياه  هرمث  هتفرگ و  تروص  هصرع  نیا  رد  يا  هتـسیاش  ياه  شالت  دـنچ  ره 
ینتم دوبن  ثحب ، نیا 

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :

.تسا یلاخ  یسب  نآ  ياج  هک  تسا  ثحابم  نیا  یعوضوم  ياه  یسررب  هب  یشخب  ماجسنا  يارب  یشزومآ 

یمرگلد ناکما و  ملاع  بطق  تایانع  قح و  ترـضح  نایاپ  یب  فطل  هب  اکتا  اـب  رایـسب  دـیما  كدـنا و  هشوت  اـب  هدـنراگن  ور  نیا  زا 
رگید هدـنزرا  راثآ  اب  دـشاب  .تسا  هتـشادرب  هار  نیا  رد  هاتوک  دـنچره  یماگ  هدز ، تسد  گرزب  سب  یمادـقا  هب  هتخیهرف ، ناتـسود 

.دوش هتسارآ  لماکت  رویز  هب  نآ  ياهدوبمک  ناگدنسیون ، نارگشهوژپ و 

ناونع اب  ّتیودـهم » همانـسرد   » يدـلج راهچ  هعومجم  زا  دـلجم  نیموس  هتفرگ ، رارق  یمارگ  هدـنناوخ  امـش  يور  شیپ  هچنآ  کـنیا 
ینعی یتسه ؛ هثداح  نیرت  گرزب  هب  طوبرم  ثحابم  باتک ، نیا  رد  .تسا  یناهج  تموکح  ات  روهظ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

.دوش یم  یسررب  ثحب و  یهلا  هریخذ  نیرخآ  یناهج  مایق  روهظ و 

زا ّتیودهم  عوضوم  یـسررب  ثحب و  هب  تماما ، ات  تدالو  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ناونع  اب  تسخن ، دـلج  رد  نیا  زا  شیپ 
نارود مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  ناونع  اب  مود  دلج  رد  و  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  تماما  زاغآ  ات  يریگ ، لکـش  يادتبا 

.تسا هدش  هتخادرپ  تبیغ  نارود  هب  طوبرم  تاعوضوم  هراب  رد  ثحب  هب  تبیغ ،

تاعوضوم یناهج ، تموکح  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  ناونع  اب  مراهچ  دلج  رد  زین  نیا  زا  سپ  دنوادخ ، يرای  هب  تسا  دـیما 
.ددرگ یسررب  ترضح  نآ  یناهج  تموکح  هب  طوبرم 

ار نیرتـمک  نیا  دوخ ، ياـه  ییاـمنهار  اـب  هک  يراوـگرزب  دـیتاسا  همه  زا  ار  دوـخ  يرازگـساپس  مناد  یم  هتـسیاب  دوـخ  رب  اـجنیا  رد 
یـصصخت زکرم  مالـسلا و  هیلع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  كرابم  داینب  رد  نازیزع  همه  زا  هدومن ، مـالعا  دـندرک ، یهارمه 

نایفسوی يدهم  يروصن و  اضر  دمحم  یحلصم ، یلع  رگراک ، میحر  یسابلک ، یبتجم  نیملـسملا  مالـسا و  ججح  هژیو  هب  ّتیودهم 
تاراشتنا شخب  رد  و 
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دنمشزرا تحاس  هب  تمدخ  تهج  رد  ار  باتک  نیا  هک  میامن  ینادردق  زین  نایدوعسم ، دمحا  ياقآ  ًاصوصخم  نازیزع  همه  زا  زکرم 
.دندرک رشتنم  پاچ و  ار  نآ  یگتسیاش  هب  هتفریذپ و  تیودهم 

گنهرف نتخانـش  تهج  رد  هتفرگ ، رارق  ناهنپ  ياوشیپ  نآ  تیاضر  هناگی و  دنوادخ  شریذپ  دروم  كدنا ، شالت  نیا  هکنآ  دیما  هب 
.دتفا دیفم  ّتیودهم  فراعم  و 

تسا دنوادخ  زا  قیفوت  و 

نایمیلس دارمادخ 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  هناتسآ  رد  ناهج  لوا : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: روهظ هناتسآ  رد  اه  ناسنا  یگدنز  .کی 

يدرف یگدنز  .فلا 

؛ روهظ هناتسآ  نادرم  یخرب  . 1

.روهظ هناتسآ  رد  نانز  یخرب  . 2

یعامتجا یگدنز  .ب 

؛ یگنهرف هصرع  . 1

؛ یعامتجا هصرع  . 2

؛ يداصتقا هصرع  . 3

.یسایس هصرع  . 4

و…

 : روهظ هناتسآ  رد  تعیبط  ناهج و  .ود 

؛ یعیبط تافآ  ندش  ناوارف   1

؛ ناوارف ياه  هلزلز   2

.دیدش ياهالب   3
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دمآرد شیپ 

گرزب رایـسب  یفده  يارب  یهلا  هریخذ  تیاده و  رون  نیرخآ  ندش  هتخیگنارب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ 
، هدروآ نایم  هب  نخس  ییانـشور ، ِرـصع  نآ  زا  هک  یتایاور  رتشیب  .تسا  دنوادخ  يایلوا  ناربمایپ و  مامت  همین  هار  ندناسر  نایاپ  هب  و 

.تسا هدرک  دای  يو  تایح  هلحرم  نیرتراـب  متـس  رـشب و  یگدـنز  نارود  نیرت  کـیرات  ناونع  هب  نآ ، زا  شیپ  ناـهج  یگدـنز و  زا 
راگدرورپ زا  ار  اه  ناسنا  دـنویپ  ياه  هتـشر  نیرخآ  نآ ، هجوت  لباق  ياه  شخب  رب  مکاـح  يدـیماان  سأـی و  اـت  دور  یم  هک  ینارود 

.دزاس دوبان  تکاله  ياه  بادرگ  رد  ار  اهنآ  دلسگب و  هناگی 

هدنکآ ار  روهظ  هناتـسآ  رد  ناهج  عضو  هداد ، ربخ  نارود  نآ  رد  طسق » لدـع و   » ییاپرب زا  یناهج ، مایق  روهظ و  هب  طوبرم  ِتایاور 
کی رد  هک  دنا  هدرک  هراشا  زین  ناهج  یمومع  عضو  یگدنز و  ياه  هبنج  رگید  هب  تایاور  یخرب  .دنا  هتسناد  یتلادع  یب  متـس و  زا 

اب ات  میتسه  نآ  رب  سرد  نیا  رد  ور  نیا  زا  .تسناد  یسررب  لباق  یعیبط ، یناسنا و  روحم  ود  رد  ار  ناهج  تالوحت  ناوت  یم  یـسررب 
.میهد هئارا  نارود  نیا  زا  ناکما  ّدح  رد  يریوصت  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخس  زا  يریگ  هرهب 
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روهظ هناتسآ  رد  اه  ناسنا  یگدنز 

هراشا

ییاه ینوگرگد  شا ، یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  ساسا  رب  خیرات  لوط  رد  شنیرفآ ، دبسرس  لگ  دنوادخ و  هفیلخ  ناونع  هب  ناسنا 
هدوب نیداینب  فرژ و  زین  یهاـگ  ییاـنبور و  یهاـگ  تـالوحت  نیا  .تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  ییاـهدورف  زارف و  هدرک و  هبرجت  ار 

روهظ و هناتـسآ  نارود و  نایاپ  رد  ار  یگدـنز  نیا  هک  یتایاور  .تسا  ینید  ياه  هزومآ  هجوت  دروم  نآ ، تیمها  ظاحل  هب  هک  تسا 
: تسا یسررب  لباق  شخب  ود  رد  هک  هدرک ، ییوگ  شیپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  یناهج  مایق 

يدرف یگدنز  رد  ینوگرگد  .کی 

.تسناد اه و … ناسنا  یگدروخرس  يدیماان و  يراد ، نید  یگنوگچ  رد  ناوت  یم  ار  يدرف  یگدنز  رد  لّوحت  دومن  نیرت  صخاش 

: درک میسرت  هنوگ  نیا  نانز  نادرم و  هورگ  ود  رد  ناوت  یم  ار  نامزلارِخآ  رد  یگدنز  يامیس 

هژیو هب  تایاور ، زا  يا  هراپ  یلو  تسا ؛ ناسکی  نادرم  نانز و  يارب  ّلجوزعدـنوادخ  ياه  شیامزآ  روهظ : هناتـسآ  نادرم  یخرب  . 1
.تسا هدمآ  نایم  هب  نانز  يدرف  یگدنز  زا  نخـس  اه  تیاور  یخرب  رد  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ هدـش  لقن  نادرم  يدرف  یگدـنز  هرابرد 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ٍرِکْسُم ِبْرُش  ْوَا  ٍمارَح  ِناَیـشِغ  ْوَا  ٍنازیِم  ْوَا  ٍلایْکِم  ِسَْخب  ْوَا  ٍروُُجف  ْنِم  َمیِظَعلا  َبنَّذلا  ِهِیف  ْبِسْکَی  َْملَو  ٌمْوَی  ِِهب  َّرَم  اَِذا  َلُجَّرلا  َتیَأَر   َ  …و
مک اشحف ، لـیبق  زا  تسا  هدادـن  ماـجنا  یگرزب  هاـنگ  هتـشذگ و  وا  رب  زور  کـی  هک  یماـگنه  ینیب  یم  ار  درم   (1) ًانیِزَح ؛ … ًاـبیئَک 

.دوش یم  نیگهودنا  نیگمغ و  رایسب  يا  هدننک  تسم  ندیشون  ای  يرادرب و  هالک  یشورف ،

حور رظن  زا  اما  دنتوافتم ؛ نادرم  اب  یتاهج  زا  هچ  رگا  یناسنا  هعماج  هرکیپ  زا  یمین  ناونع  هب  نانز  روهظ : هناتسآ  رد  نانز  یخرب  . 2

ح7. ص40 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
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تهج هب  یهاگ  اما  .دنا  هدش  هدرمـش  ناسکی  نادرم  اب  ینید  ياه  باطخ  مومع  رد  ور  نیا  زا  دـنرادن ؛ یتوافت  چـیه  نانآ  اب  یناسنا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  .دوش  یم  نانآ  هجوتم  يا  هژیو  ياه  باطخ  یفطاع  یحور و  یمسج ، ياه  توافت  یخرب 

َیِلا ٌتِالئاَم  ِنَتِفلا  ِیف  ٌتالِخاَد  ِنیِّدـلا  َنِم  ٌتاجِّرَبَتُم  ٌتایِراَع  ٌتافِـشاَک  ٌهَوِْسن  ِهَنِمزَالا  ُّرَـش  َوُهَو  ِهَعاَّسلا  ِباَِرتقاَو  ِنامَّزلاِرِخآ  ِیف  ُرَهْظَی 
نیرتدب هک  زیخاتسر  ندش  کیدزن  نامّزلاُرِخآ و  رد   (1) ٌتاِدلاَخ ؛ َمَّنَهَج  ِیف  ِتاَمَّرَحُْمِلل  ٌتاّلِحَتسُم  ِتاَّذَّللا  َیِلا  ٌتاعِرـسُم  ِتاوَهَّشلا 

یم لخاد  اه  هنتف  هب  دـنزاس ، یم  راکـشآ  ار  دوخ  ياه  تنیز  دنتـسه ؛ تخل  هنهرب و  هک  دـنوش  یم  راکـشآ  ینانز  تسا ، اـه  ناـمز 
رد دنرامش و  یم  لالح  ار  یهلا  ياه  مارح  دنباتش ، یم  اه  تذل  هب  .دنیارگ  یم  اه  توهش  یناسفن و  ياه  هتساوخ  يوس  هب  دنوش و 

.دوب دنهاوخ  هنادواج  منهج 

تیاهن جوا و  هب  نارود  نایاپ  رد  دسر  یم  رظن  هب  تسا ؛ هدوب  اه  ناسنا  یگدنز  ياه  هرود  همه  رد  دنچره  هدـشدای  ياه  یگژیو  زا 
.تسا هتفرگ  رارق  تایاور  دیکأت  دروم  ور  نیا  زا  دسر ؛ یم  دوخ 

یعامتجا یگدنز  رد  ینوگرگد  .ود 

هراشا

نارود نیا  رد  امن  ناسنا  ياه  ناطیش  شالت  هکنآ  هژیوب  تسا ؛ هارمه  یناوارف  ياه  یتخس  اب  یهلا ، تجح  تبیغ  نارود  رد  یگدنز 
.دوش یم  هدوزفا  تیعـضو  نیا  تّدـش  رب  میوش ، یم  رت  کیدزن  یهلا  تجح  نآ  روهظ  راـگزور  هب  هچ  ره  دـسر و  یم  دوخ  جوا  هب 

: تسا یسررب  لباق  ریز  ياه  هصرع  رد  ياه  ینوگرگد  نیا 

یگنهرف هصرع  . 21

زا شیب  روهظ ، هناتسآ  رد  ینید  گنهرف  مومع  روط  هب  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ؛ هدرتسگ  رایسب  یگنهرف  ياه  یـسررب  هصرع  نامگ  یب 
نآ اجنیا  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یگنهرف  رگید  ياه  هبنج 

ح4374. ص390 ، ج3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، - . 1
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.دش دهاوخ  دیکأت 

داسف هانگ و  متـس ، ّوج  ناهج ، رب  مکاح  ّوج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  زا  شیپ  دنوادخ : ینامرفان  جاور  .فلا 
.تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دوب ؛  دهاوخ 

يور يربخ  یب  رد  نانآ  تسا و  هدـش  کیدزن  ناشباسح  تقو ]  ] مدرم يارب   (1) َنوُضِْرعُم ؛) ٍهَْلفَغ  یف  ْمُه  ْمُُهباـسِح َو  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا  )
.دننادرگ

يور تلفغ و  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  ییاپرب  هناتـسآ  رد  نامزلارخآ  مدرم  هیآ ، نیا  رد 
.دنا هدش  فصّتم  دنوادخ  زا  ینادرگ 

.تسا (2) هدش  هدرمش  رب  نآ  زا  يرامشرپ  دراوم  هدش و  هتسناد  ملظ  قسف و  رفک ، جاور  هعاسلا » طارشا   » زا روظنم  زین  تایاور  رد 

: تسا هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  روهظ  هناتسآ  رد  ار  یهلا  تاروتسد  اب  ياه  تفلاخم  زا  یخرب  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ْتَِلُبق َجوُرُّسلا َو  ِجوُرُْفلا  ُتاَوَذ  َبِـکَر  ِءاَـسِّنلِاب َو  ُءاَـسِّنلا  ِلاَـجِّرلِاب َو  ُلاَـجِّرلا  یَفَتْکا  ِلاَـجِّرلِاب َو  ُءاَـسِّنلا  ِءاَـسِّنلِاب َو  ُلاـَـجِّرلا  َهَّبـَـشَت  اَذِإ 
ْمِِهتَنِْسلَأ َو… َهَفاَخَم  ُراَرْشَْألا  َیِقُّتا  َابِّرلا َو  َلِکُأ  ِءاَنِّزلا َو  ِباَِکتْرا  ِءاَمِّدلِاب َو  ُساَّنلا  َّفَخَتْسا  ِلوُدُْعلا َو  ُتاَداَهَـش  ْتَّدُر  ِروُّزلا َو  ُتاَداَهَش 

(3)  ؛

دنوش و راوس  اه  نیز  رب  نانز  و  نانز ، هب  نانز  دننک و  افتکا  نادرم  هب  نادرم  نادرم و  هب  نانز  دننک و  هّبشت  نانز  هب  نادرم  هک  هاگنآ 
کبـس ار  يراوخابر  انز و  باـکترا  يزیرنوخ و  مدرم  ددرگ و  دودرم  لودـع  ياـه  تداهـش  دوش و  هتفریذـپ  غورد  ياـه  تداـهش 

…!! دننک و زیهرپ  ناشنابز  رطاخ  هب  رارشا  زا  دنرامش و 

، یناوارف لماوع  زور  هب  زور  يرادنید : نید و  زا  يرود  .ب 

هیآ 1. (، 21  ) ءایبنا - . 1
.دوش یم  یسررب  تمایق  ياه  هناشن  سرد  رد  هک  دمحم  هروس  هیآ 18  ك.ر : - . 2

ح16. ص330 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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دور و یم  ندـش  گنر  مک  هب  ور  نید  یناسنا  عماوج  رد  ور  نیا  زا  درب ، یم  ورف  تلفغ  رابغ و  زا  يا  هلاه  رد  ار  نید  كانبات  رهوگ 
دنک یم  مایق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یتقو  و  دوش ، یم  نآ  ریگ  نابیرگ  یفلتخم ، ياه  فارحنا  اه و  هفارخ 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تسا ! هدروآ  ترضح  نآ  هک  تسا  يدیدج  نید  نیا  دنرادنپ  یم  يرایـسب  دریگ ؛ یمرب  نید  هرهچ  زا  رابغ 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا 

ٌهَِرماَع َو ْمُهُدِجاَسَم  ُْهنِم  ِساَّنلا  ُدَْـعبَأ  ْمُه  ِِهب َو  َنْوَّمَُـسی  ُهُمْـسا  اَّلِإ  ِماَلْـسِْإلا  َنِم  ُهُمْـسَر َو  اَّلِإ  ِنآْرُْقلا  َنِم  یَْقبَی  َال  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَیَس 
هدیمان نادب  نآ ؛ مان  زج  مالـسا  زا  دـنامن و  یقاب  نآ  مسر  زج  نآرق  زا  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  مدرم  رب   (1) يَدُْهلا ؛ َنِم  ٌباَرَخ  َیِه 

! تسا بارخ  يرگ  تیاده  زا  اما  دابآ ، نانآ  ياهدجسم  دنتسه ! نآ  زا  مدرم  نیرترود  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم 

: دومرف نارود  نیا  ياه  ناسنا  یخرب  يراد  نید  هراب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

يراکُـس يَرایح  ِمَهْرِّدـِلل  َنوُدُجْـسَیَو  ِفیِغَّرِلل  َنوُعَکرَی  ْمُهُؤاِسن  ْمُُهتَلِبقَو  ْمُُهنوُُطب  ْمُهُّمَه  ْمُهُمِهارَد َو  مُُهنید  … ٌنامَز ِساَّنلا  یَلَع  ِیتأَی 
ناشمکـش و ناشیا  تّمه  دوب و  دهاوخ  ناشنید  نانآ  ياه  مهرِد  هک  دـمآ … دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز   (2) يراصَن ؛ َنیِملـسُم َو ال  ال 
رب هن  دوب ؛ دـنهاوخ  یتسم  ینادرگرـس و  رد  هراومه  نانآ  .دـنروآ  یم  ياج  هب  دوجـس  عوکر و  هرقن ، الط و  يارب  .ناشنانز  اهنآ  هلبق 

.ینارصن کلسم  رب  هن  دنا و  یناملسم  بهذم 

: دومرف نایب  هنوگ  نیا  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

اَِمب ُءاَنِْإلا  ُأَفُْکی  اَمَک  ُماَلْسِْإلا  ِهِیف  ُأَفُْکی  ٌناَمَز  ْمُْکیَلَع  ِیتْأَیَس  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

ح479. ص307 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
ص131. ج1 ، ملسم ، حیحص  يریشق ، جاجح  نب  ملسم  ك.ر : ح31 ؛ ص166 ، ج71 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 2
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.دوش یم  هتخیر  تسا ، نآ  رد  هچنآ  هدش ، نوگژاو  فرظ  نانوچ  مالسا  هک  دسر  یم  امش  رب  ینامز  يدوز  هب  مدرم ! يا   (1) هِیف ؛

زا مدرم  دوش  یم  ببس  هک  تسا  نارود  نیا  رد  نید  یلاعتم  ياه  هزومآ  رد  فیرحت  تیعضو ، نیا  ندمآ  دیدپ  رد  لماع  نیرت  مهم 
.دوش هتفرگ  هدیدان  دیابن  هنیمز  نیا  رد  نانمشد  شقن  هتبلا  .دنروآ  ور  یهاو  ياهرواب  هب  هدش ، رود  نآ  یلصا  ياوتحم 

يروآدای

ماـگ لـطاب  ریـسم  رد  اـه  ناـسنا  همه  هک  تسین  هنوـگ  نیا  اـما  دـنیارگ ؛ یم  يژک  هب  یناوارف  ياـه  ناـسنا  نارود ، نـیا  رد  هـچ  رگا 
.دوب دنهاوخ  هلحرم  نیا  ناگتفای  تاجن  زا  ینید ، ياه  یهاگآ  یتیصخش و  ياه  یگژیو  ببس  هب  یخرب  هکلب  دنرادرب ؛

هب ماـمت  یتفگـش  اـب  دـنک ، یم  داـی  نارود  نیا  زوریپ  ياـه  هرهچ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  یتـقو  هراـب  نیا  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یَلَع ٍداوَِسب  اُونَمآَـف  ُهَّجُحلا  مُْهنَع  َبِجُحَو  ِیبَنلا  اوُقَْحلَی  َْمل  ِناـمَّزلاِرِخآ  ِیف  َنُونوُکَی  ٌمْوَق  ًاـنیقَی  ْمُهُمَظْعَا  ً َو  اـنامِیا ِساَّنلا  ُبَجعَا  یلَع  اـی 
اب نامزلارِخآ  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  نیقی ، رد  نانآ  نیرت  گرزب  نامیا و  رد  مدرم  نیرتروآ  تفگـش  نادـب  یلع ! يا   (2) ٍضاََیب ؛…

.دنروآ یم  نامیا  تسا ، دیپس  يا  هحفص  رب  هایس  یطخ  هک  هتشون  هب  دنا  هدرپ  رد  دوخ  ماما  زا  هدیدن و  ار  دوخ  ربمایپ  هکنآ 

یـضعب زا  .تسا  هدـش  هتـسناد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نانخـس  هب  لـمع  هجوت و  تاـجن  نیقی و  ببـس  نیرت  مهم  اـجنیا  رد 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنتسه  بیرغ  سانـشان و  اه ، ناسنا  نایم  رد  نارود  نیا  ناگتفای  تاجن  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور ،

نانآ زا  ملس  هلآ و 

.103 هبطخ هغالبلا ، جهن  یضر ، دّیس  - . 1
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: دنک یم  دای  یکین  هب 

زاب هدش ، عورش  هک  لاح  نادب  زین  هدنیآ  رد  دش و  زاغآ  یبیرغ  هب  مالسا   (1) ِءَابَرُْغِلل ؛ َیبوُطَف  َأََدب  اَمَک  ُدوُعَیَس  ًابیِرَغ َو  َأََدب  َماَلْسِْإلا  َّنِإ 
.نابیرغ لاح  هب  اشوخ  سپ  تشگ ؛ دهاوخ 

عامتجا هصرع  . 22

شیپ ینید  نوتم  رد  هدـش و  نایب  یمالـسا  تایاور  رد  یفلتخم  ياه  ترابع  اـب  روهظ ، زا  شیپ  یعاـمتجا  ياـه  ینوگرگد  زا  ثحب 
: دننام تسا ؛ هدش  یهجوت  لباق  ياه  ییوگ 

، ناشیا فادها  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  اب  طوبرم  تایاور  یسررب  رد  متـس : ندش  ریگارف  .فلا 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دشاب  هدرکن  هراشا  روهظ  هناتسآ  رد  متس  ندش  ریگارف  هب  يا  هنوگ  هب  هک  دیآ  یم  مشچ  هب  یتیاور  رتمک 

: دومرف ملس  هلآ و  و 

دسر یمن  نایاپ  هب  زگره  ایند   (2) ارْوَج ؛ ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَع  اَهُأَلْمَی  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  ِیتَّمُأ  ِْرمَِأب  َموُقَی  یَّتَح  اَْینُّدلا  ُبَهْذَت  َال 
هدـش رپ  داد  یب  متـس و  زا  هک  هنوگ  نآ  دزاس ، یم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  .دراد  اپ  رب  نیـسح  ناـمدود  زا  يدرم  ارم  تما  رما  هکنآ  اـت 

.دشاب

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ًاْملُظ َو ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَع  ًاطِْسق َو  اَهَنُوئَلْمَی  َنیِِحلاَص  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َُّمث  ًایِفْخَتْـسُم  اَّلِإ  ُهَّللا  ٌدَحَأ  َلوُقَی  َال  یَّتَح  ًارْوَج  ًاْملُظ َو  ُضْرَْألا  َّنَأَلُْمَتل 
یهورگ دنوادخ  سپس  یناهنپ ؛ رد  رگم  دیوگ  یمن  ادخ  یـسک  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  دادیب  متـس و  زا  هدنکآ  نیمز   (3) ًارْوَج ؛

.دوب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  دننک  یم  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دروآ  یم  ار  ناگتسیاش  زا 

نکمم هک  ارچ  رگمتس ؛ ملاظ و  هن  تسا ، دادیب  متس و  زا  نیمز  ندش  رپ  زا  نخس  تایاور  همه  رد 

ص66. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ح4282. ننس ، دواد ، یبا  کن : زین  و  ح293 ؛ ص66 ، ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، - . 2

ح 20767. فنصملا ، یناعنص ، قازرلا  دبع  کن : زین  ص 382 ؛ یلامالا ، یسوط ، - . 3
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.دننک مهارف  متس  زا  ار  ناهج  ندش  رپ  بابسا  یناوارف ، ياه  ناسنا  رب  متس  اب  اه  ناسنا  زا  یخرب  تسا 

یناماسبان زین  هدننک و  هارمگ  کیرات و  ياه  هنتف  شیادیپ  یگدـنز و  ماظن  رد  یگتخیر  مهرد  گرزب : ياه  هنتف  جرم و  جره و  .ب 
یم دوـخ  جوا  هب  روـهظ  هناتـسآ  رد  يریگارف  نیا  هک  اـجنآ  زا  .تسا  ناـهج  رد  متـس  يریگارف  ياـه  یگژیو  زا  یعاـمتجا ، مظن  رد 

.دزاس یم  ریگرد  ار  یناهج  هعماج  یگتفشآ  نینچ  دسر ،

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا 

(1) دش .… هتسب  اه  هار  دیدرگ و  ناوارف  ياه  هنتف  جرم و  جره و  راتفرگ  ایند  هک  ماگنه  نآ  تسا  نینسح  لسن  زا  تما  نیا  يدهم 

: تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  نینچمه 

ٌرِیبَک اَلَف  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُـضَْعب  َراَغَأ  ُُلبُّسلا َو  ِتَعَّطَقَت  ُنَتِْفلا َو  ِتَرَهاَظَت  ًاجْرَم َو  ًاجْرَه َو  اَْینُّدـلا  ِتَراَـص  اَذِإ  ِهَّمُأـْلا  ِهِذَـه  ُّيِدـْهَم  اَّنِم   …َو 
ام زا  تما  نیا  يدـهم   (2) ْنیَـسُْحلا ؛ ِْبلُـص  ْنِم  َعِساَّتلا  اَنَّیِدْهَم  َِکلَذ  َدـْنِع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ًارِیبَک  ُرِّقَُوی  ٌریِغَـص  َال  ًاریِغَـص َو  ُمَحْرَی 

دـش و هتفرگ  اه  هار  زا  تینما  تشگ و  نایامن  مدرم  نایم  رد  اه  هنتف  دـش و  جرم  جره و  زا  رپ  ایند  هک  یتقو  تسا ؛ تلاـسر  نادـناخ 
نهک ناگرزب و  هب  لاس  نس و  مک  دارفا  دندرکن و  محر  ناتسدریز  هب  ناگرزب  دندروآ و  موجه  رگید  یـضعب  هب  مدرم  نیا  زا  یخرب 

.دنازیگنا یم  رب  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  دنزرف  نیمهن  هک  ار  ام  يدهم  دنوادخ  یمایا ، نینچ  رد  دنتشاذگن ، مارتحا  نالاس 

هناتسآ رد  اه  ناسنا  نیب  فالتخا  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  مدرم : دیدش  فالتخا  .ج 

ح403. ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  ینیوج ، دمحم  نب  میهاربا  - . 1
ص307. ج36 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 2
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  ناهج  رد  جرم  جره و  اه و  متس  زا  یشان  هک  دبای  یم  یناوارف  تدش  روهظ 

نآ  (1) َنِیباَّذَک ؛ ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  َیِّمَُسی  یَّتَح  ًاضَْعب َو  ْمُکُضَْعب  َنَْعلَی  یَّتَح  ٍضَْعب َو  ِهوُجُو  ِیف  ْمُکُـضَْعب  َلُْفتَی  یَّتَح  ُْرمَْألا  َِکلَذ  ُنوُکَی  َال 
نعل ار  يرگید  امـش  زا  یـشخب  هکنیا  ات  دـنزادنا و  ناهد  بآ  رگید  یـضعب  يور  رد  امـش  زا  یخرب  هکنیا  ات  دـش  دـهاوخن  عقاو  رما 

!! دنمانب وگ  غورد  ار  رگید  هورگ  امش  زا  یهورگ  هکنیا  ات  دننک و 

، روهظ هناتـسآ  رد  اه  ناسنا  یگدـنز  رد  جـیار  ياه  قافتا  زا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  ساسا  رب  مدرم : يدـیماان  سأـی و  .د 
هلـصاف زا  هتـساخرب  دریگ ، یم  رب  رد  ار  اه  ناسنا  مومع  هک  یحور  تلاح  نیا  .تسا  یگدنز  روما  ندش  ناماسب  زا  يدیماان  ساسحا 

هب دیوگ : یقر  ریثک  نب  دوواد  .تسا  هانگ  اب  هارمه  نانآ  یگدنز  دنریگ و  یم  ینید  ياه  هزومآ  دنوادخ و  زا  اه  ناسنا  هک  تسا  يا 
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دیشک ازارد  هب  ام  رب  شیاشگ ] جرف و  ] رما نیا  مدرگ ! تیادف  ًادَمَک ؛ اَْنتِم  اَُنبُوُلق َو  ْتَقاَض  یَّتَح  اَْنیَلَع  ُْرمَْألا  اَذَه  َلاَط  ْدَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
.دیسر بل  هب  نامناج  هودنا  زا  دش و  گنت  ام  ياه  هنیس  هک  اجنآدب  ات 

يدـیمون و لاـمک  رد  نآ  زا  هک  دریگ  تروص  هاـگ  نآ  رما  نیا   (2) اّمَغ ؛ ُّدَشَأ  ُنوُکَی َو  اَم  ُسَیآ  َْرمَْألا  اَذَـه  َّنِإ  دومرف : ترـضح  نآ 
.دنشاب اه  هودنا  نیرتدیدش 

: دومرف مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ  یلامث  هزمحوبا 

.تسا يدیماان  سأی و  ماگنه  دنک ، جورخ  هک  هاگ  نآ  وا  جورخ  (3) و  طُونُْقلا ؛ ِساَیِْإلا َو  َْدنِع  َجَرَخ  اَذِإ  ُهُجوُرُخ  َو 

ح10. ص 206 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ح29. ص181 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2

ح22. ص 234 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 3
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: دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ْنَم َدَعْسَی  یَقْـشَی َو  ْنَم  یَقْـشَی  یَّتَح  ِهَّللا  َال َو  اوُصَّحَُمت َو  یَّتَح  ِهَّللا  َال َو  اوُزَّیَُمت َو  یَّتَح  ِهَّللا  َال َو  ٍساَیِإ َو  َدَْعب  اَّلِإ  ْمُکِیتْأَی  َال  َْرمَْألا  اَذَه  َّنِإ 
[ دب زا  بوخ   [ ات دسر [ یمن  امـش  هب   ] ادخ هب  هن  يدیماان و  زا  سپ  زج  دـسر ، یمن  امـش  هب  ( مهدزاود ماما  روهظ   ) رما نیا   (1) ُدَعْسَی ؛

.دیعس هب  تداعس  دسر و  یقش  هب  تواقش  ات  ادخ  هب  هن  دیوش و  یسررب  ات  ادخ  هب  هن  دیوش و  ادج 

فـصو رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تسا ؛ یهانپ  یب  ساسحا  يدـیماان ، دـمایپ  نیرتزراب  زا  مدرم : رد  یهانپ  یب  ساسحا  ه . 
نانآ .تسا  مدرم  رد  یسک  یب  یهانپ و  یب  ساسحا  هرود ، نیا  ياه  یگژیو  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  روهظ ، هناتسآ 

زا یکی  یناعنـص  .تسا  سرتسد  زا  رود  دنناتـس ، زاب  ار  دوخ  قح  هک  یهاـگیاج  هدـش و  هتـسب  ناـشیور  رب  اـهرد  همه  دنـشیدنا  یم 
: دنک یم  لقن  تنس  لها  ناگرزب 

(2) ِیتَیب ؛… ِلهَا  ْنِم  یتَْرتِع  ْنِم  الُجَر  ُهللا  ُثَْعبَیَف  ِملُّظلا  َنِم  هیِلا  ُأَْجلَی  ُأَْجلَم  ُلجّرلا  دِّجیال  یّتَح  هّمُالا  هذه  بیُصی  َءالب  هللا  ُلوسَر  َرَکَذ 
درم نآ  رد  هکنآ  اـت  دـش  دـهاوخ  ریزارـس  تما  نیا  رب  هک  درک  داـی  ار  ییـالب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر 

…. دزیگنارب ار  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دنوادخ  سپ  .درب  هانپ  نادب  دوش ، یم  وا  هب  هک  یمتس  زا  ات  دبای  یمن  یهاگهانپ 

هب نخس  روهظ  هناتسآ  رد  هدرتسگ  ياهریم  گرم و  زا  نشور  روط  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  روهظ : هناتسآ  رد  ناوارف  ریم  گرم و  .و 
ياه تلع  هتفای و  عوضوم  نیا  هب  صاصتخا  تاـیاور  زا  یهجوت  لـباق  مجح  اـهنآ ، دنـس  یـسررب  زا  رظن  فرـص  .تسا  هدـمآ  ناـیم 

هک مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  دلاخ  نب  نامیلس  .تسا  هدش  نایب  اهنآ  يارب  یفلتخم 

ح3. ص370 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
ح20770 فنصملا ، یناعنص ، مامه  نب  قازرلا  دبع  - . 2
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: دومرف

گرم یکی  دوب  دـهاوخ  گرم  ود  مئاـق  زا  رت  شیپ   (1) ُنوُعاَّطلا ؛ ُضَْیبَْألا  ُتْوَْملا  ُضَْیبَأ … ٌتْوَم  ُرَمْحَأ َو  ٌتْوَم  ِناَتْوَم  ِِمئاَْـقلا  َماَّدـُق 
.تسا نوعاط  دیفس  گرم  دیفس … گرم  يرگید  خرس و 

تفرشیپ همه  مغر  هب  هدش  تباث  هزورما  .تسا  نآ ، ندوب  ریگ  همه  یگژیو  نوعاط ، زا  تیاور  نیا  رد  ترضح  دارم  هک  تسین  دیعب 
زا يا  هنومن  اهزنالوفنآ  عاونا  دنک ! یم  دـیدهت  يّدـج  روط  هب  ار  یناهج  هعماج  ریگ ، همه  يرامیب  کی  یهاگ  شناد ، رد  رـشب  ياه 

! دهد یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  یناهج  ياه  همانرب  زا  يرایسب  هزورما  هک  تسا  ریگارف  ياه  يرامیب  نیا  بابسا 

، اه هنتف  دشاب ، راوتـسا  یهلا  ياه  هزومآ  زا  يرود  نارگید و  هب  متـس  رادم  رب  هک  يا  هعماج  رد  روهظ : هناتـسآ  رد  ریگارف  راتـشک  .ز 
هب ینینوخ  ياه  گنج  دنشاب ، یم  یگدنز  نتفای  ناماس  زا  يدیماان  رد  مدرم  دسر و  یم  دوخ  جوا  هب  نآ  رد  تافالتخا  اه و  بوشآ 

موصعم نایاوشیپ  زا  یناوارف  تاـیاور  رد  تقیقح  نیا  هک  دـهد  یم  قوس  گرم  ماـک  هب  ار  يرامـش  یب  ياـه  ناـسنا  دـتفا و  یم  هار 
هتـشک مدرم ، زا  يرایـسب  هک  داد  دـهاوخ  خر  یناوارف  نینوـخ  ياـه  گـنج  روـهظ ، هناتـسآرد  .تسا  هتفاـی  ساـکعنا  مالـسلا  مهیلع 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تسا  هدش  دای  خرس  گرم  هب  راتشک ، نیا  زا  .دش  دنهاوخ 

اّمَاَو ُفیَّسلاَف  ُرمْحَالا  ُتوُملا  اّمَاَف  ِمَّدـلا  ِناْولَاَک  ٌرَمْحَا  ِِهنیح  ِریَغ  ِیف  ٌدارَجَو  ِِهنیح  یف  ٌدارَجَو  ٌضَْیبَا  ٌتْوَمَو  ٌرَمْحَا  ٌتْوَم  ِِمئاقلا  يَدَـی  َْنَیب 
، خرس ماگنه  هبان  ییاه  خلم  ماگنه و  هب  ییاه  خلم  دیفس و  گرم  خرس ، گرم  مئاق ، مایق  هناتسآ  رد   (2) ُنوُعاّطلاَف ؛ ُضَیبَالا  ُتوَملا 

ندش هتشک   ] خرس گرم  اما  دوب ؛ دهاوخ  نوخ  نوچمه 

ح27. ص655 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ح430. ص438 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 2
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.تسا نوعاط  هلیسو  هب  دیفس  گرم  تسا و  ریشمش  اب ]

لماوع کش  نودب  اما  تسا ؛ هدـش  ییاهدـیدرت  گرزب ، ياهراتـشک  ناوارف و  ياه  گنج  نیا  هب  طوبرم  تایاور  یخرب  رد  هچ  رگا 
زا تیامح  ياج  هب  رشب  قوقح  ياه  نامزاس  دوش  یم  هدید  هکنآ  هژیوب  دز ؛ دهاوخ  مقر  یعیبط  روط  هب  ار  یتیعـضو  نینچ  هدش ، دای 

!! دننک یم  رداص  ییاه  هینایب  ناربکتسم  عفانم  تهج  رد  ناگدید ، متس  یناهج و  حلص 

يداصتقا هصرع  . 23

نامه .درب  دنهاوخ  رـس  هب  یتخـس  یگدنز  رد  دنوادخ ، دای  ینید و  ياه  هزومآ  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  مدرم ، مومع  يداصتقا  ظاحل  زا 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  هنوگ 

[ یتخـس و   ] گنت یگدـنز  تقیقح ، رد  دـنادرگب ، لد  نم  داـی  زا  سک  ره  (1) و  اْکنَـض ؛) ًهَشیعَم  َُهل  َّنِإَـف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  (َو 
.تشاد دهاوخ 

راکـشآ و ياه  هیال  رد  يدایز  ياه  شخب  اما  دـنور ؛ یم  شیاـسآ  هاـفر و  هب  ور  یناـسنا  عماوج  دـسر  یم  رظن  هب  تسخن  هاـگن  رد 
نآ هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  .دنتـسه  نابیرگ  هب  تسد  يرادان  رقف و  اب  نانچمه  هعماج ، ناهنپ 

: دومرف ترضح 

ناگدنب يارب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  يراتفرگ ] هب   ] شیامزآ هلمج : زا  دوب  دـهاوخ  ییاه  هناشن  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  انامه 
ِفْوَْخلا َو َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  : ) هک تسا  ّلج  ّزع و  يادخ  شیامرف  نامه  دومرف : تسیچ ؟ شیامزآ  نآ  مدرک : ضرع  نامیا ، اب 
و یگنـسرگ ، سرت و  ِلیبق ]  ] زا يزیچ  هب  ار  امـش  ًاـعطق  و   » (2) َنیِرباَّصلا ؛) ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْـجلا َو 

میهاوخ ار  امش  ًامتح  دومرف : ترضح  نآ  ار .» نایابیکش  هد  هدژم  مییامزآ و  یم  تالوصحم  اه و  ناج  لاوما و  رد  یشهاک 

هیآ 124. (، 20  ) هط هروس  - . 1
هیآ 155. (، 2  ) هرقب - . 2
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ناشیاه و خرن  ینارگ  اب  یگنـسرگ  ناشتنطلـس و  نایاپ  رد  نادـناخ  نـالف  ناـهاشداپ  زا  سرت  زا  يزیچ  هب  ار  ناـنمؤم  ینعی ، دومزآ ؛
(1) اه .… ناج  و  نآ ، رد  دوس  دشر و  ندش  مک  یناگرزاب و  ندش  بارخ  روظنم  اه  لام  رد  یتساک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریصب  وبا 

َّنِإَف ِتاَرَمَّثلا  ِسُْفنَْألا َو  ِلاَْومَْألا َو  َنِم  ٌصْقَن  ِْلتَْقلا َو  َنِم  ٌدیِدَش  ٌفْوَخ  ْمُُهبیُِـصی  ُساَّنلا َو  اَهِیف  ُعوَُجت  ٌهَنَـس  ِِمئاَْقلا  َماَّدـُق  َنوُکَی  ْنَأ  َّدـُب  َال 
لاس نآ  رد  مدرم  هک  دـشاب  یلاس  مالـسلا ، هیلع  مئاق  ندـمآ  زا  شیپ  دـیاب  ریزگان   (2) هَیْآلا ؛ ِهِذَـه  اََلت  َُّمث  ٌنِّیََبل  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  َکـِلَذ 

باتک رد  نیا  .دریگارف  تالوصحم  اهرمع و  ندـش  مک  اه و  لام  رد  شهاک  راتـشک و  زا  تخـس  یـسرت  ار  ناـنآ  دـننامب و  هنـسرگ 
…(. ِعوُْجلا ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  : ) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  تسا ؛ راکشآ  رایسب  دنوادخ 

یسایس هصرع  . 24

یم هراشا  روما  نیا  زا  یـضعب  هب  اجنیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یمهم  شقن  زین  یـسایس  هصرع  رد  دـناوت  یم  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هچنآ 
: دوش

هجوت دروم  یسایس  هصرع  رد  ار  اه  يریگرد  نیا  هژیو  تروص  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  رایـسب : ياه  يریگرد  اه و  عازن  عوقو  .فلا 
هدـش یفرعم  بازحا  اه و  هورگ  نایم  ناوارف  ياه  يریگرد  اه و  فالتخا  نامزلارخآ ، ياه  هناـشن  زا  یکی  ور  نیا  زا  .دـنا  هداد  رارق 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا 

هب نارفاک  رب  ياو  سپ  دندرک ، فالتخا  مه  اب  اه  هورگ   (3) میِظَع ؛) ٍمْوَی  ِدهشَّم  نِم  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف  ْمِِهْنَیب  نِم  ُباَزْحَْألا  َفَلَتْخاَف  )
! گرزب زور  نآ  رد  روضح  ماگنه 

رد هک  دنا  هتسناد  طوبرم  مالسا  ناهج  رد  نوگانوگ  ياه  هقرف  روهظ  هب  ار  هیآ  نیا  تایاور ، یخرب 

ح5. ص250 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1

ح6. ص250 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2
هیآ 37. (، 19  ) میرم - . 3
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: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دش  دنهاوخ  رایسب  ياه  فالتخا  بجوم  هدمآ ، دیدپ  نامزلارخآ 

راـظتنا زیچ  هس  زا  ٍثاََـلث ؛ ْنِم  َجَرَْفلا  اوُرِظَْتنا  دوـمرف : دـش ؛ هدیـسرپ  ْمِِهْنَیب ) ْنِم  ُبازْحَأـْلا  َفَلَتْخاَـف   ) هیآ هراـب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
ْنِم ُدوُّسلا  ُتاَیاَّرلا  ْمُهَْنَیب َو  ِماَّشلا  ِلْهَأ  ُفاَِلتْخا  دومرف : تسیچ ؟ اهنآ  نانمؤم ! ریما  يا  مدیسرپ : دیوگ : يوار  .دیـشاب  هتـشاد  شیاشگ 

.ناضمر هام  رد  دنلب  يادص  ناسارخ و  زا  هایس  ياه  مچرپ  ماش ، نامدرم  نیب  فالتخا   (1) ناَضَمَر ؛ ِرْهَش  ِیف  ُهَعْزَْفلا  َناَساَرُخ َو 

هیلع يدـهم  ترـضح  روهظ  هب  طوبرم  هدـمآ ، تیاور  رد  هچنآ  زا  یخرب  هک  تسا  نشور  تاـیاور ، هنوگ  نیا  راـبتعا  زا  رظن  فرص 
.تسا مالسلا 

، یناهج مایق  هناتـسآ  رخآ و  نارود  رد  هدـش  هتفگ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  ناراد :) مامز  گرم  اـه ، تموکح  رمع   ) اـه تموکح  .ب 
هیحان زا  ملظ  نیرتشیب  دـسر و  یم  دوخ  جوا  هب  داد  یب  متـس و  روهظ ، هناتـسآ  رد  .درک  دـنهاوخن  ادـیپ  ینادـنچ  لاجم  اه  تموکح 

.درک (2) دهاوخ  نوگنرس  تساوخزاب و  يدوز  هب  ار  نارگمتس  دنوادخ ، هدش  هراشا  تایاور  رد  تسا و  مدرم  هب  نامکاح 

روهظ هناتسآ  رد  تعیبط  ناهج و 

هراشا زین  یعیبط  ياه  ینوگرگد  هب  تایاور  رد  ددنویپ ، یم  عوقو  هب  اه  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  هک  یتارییغت  رب  هوالع 
یم تارییغت  یخرب  راچد  شنیرفآ  ماـظن  روهظ ، هناتـسآ  رد  هک  دیـسر  یلک  مکح  نیا  هب  ناوت  یم  تاـیاور ، عومجم  زا  .تسا  هدـش 

.دریگ لکش  دنوادخ  هدارا  هب  ای  دشاب  یناسنا  تافرصت  لولعم  تارییغت  نیا  هکنیا  هچ  دوش ؛

هب ناوت  یم  یعیبط  ياه  هدیدپ  نیرت  مهم  زا 

ح8. ص251 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ح14. ص333 ، ج2 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  کن : - . 2

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
http://www.ghaemiyeh.com


32 ص :

رطاـخ هب  یخرب  تسا  نکمم  هچرگا  .درب  ماـن  یعیبط  ياـه  تفآ  داـیز و  ياـه  ناراـب  ناوارف ، ياـهریم  گرم و  دـیدش ، ياـه  هلزلز 
ياه تفرـشیپ  دوجو  اب  هدرک  تباث  هبرجت  اما  دننادب ؛ سرتسد  زا  رود  ار  رما  نیا  نوگانوگ ، ياه  هصرع  رد  فرگـش  ياه  تفرـشیپ 

شهج لصاح  هک  هدـش  اه  تفآ  یخرب  ندـمآ  دـیدپ  أشنم  تعیبط ، رد  ناسنا  ياجبان  ياه  تلاـخد  یعیبط ، ياـه  هصرع  رد  گرزب 
: تسا هتفای  باتزاب  هنوگ  نیا  اه  بیسآ  نیا  تایاور  یخرب  رد  .تسا  یعیبط  تکرح  ریسم  رد  هتساوخان  ياه 

: دومرف هک  درک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  يردخ  دیعس  وبا  ناوارف : ياه  هلزلز  .فلا 

تراشب  (1) ارْوَج ؛ ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْـسق  ًالْدَع َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَیَف  َلِزَالَز  ِساَّنلا َو  ِنِم  ٍفاَِلتْخا  یَلَع  ِیتَّمُأ  ِیف  ُثَْعُبی  ِّيِدْهَْملِاب  ْمُکُرَِّشبُأ 
نآ طسق  لدـع و  زا  دـنک  یم  رپ  ار  نیمز  سپ  اـه ؛ هلزلز  مدرم و  ناـیم  فـالتخا  رب  دوش  یم  هتخیگنارب  يدـهم  هب  ار  امـش  مهد  یم 

.دادیب متس و  زا  تسا  هدش  رپ  هک  هنوگ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدینش  تفگ : هک  هدش  تیاور  یلامث  هزمح  یبأ  زا  دیدش : ياهالب  .ب 

مایق مئاق  هزمح ، اـبأ  يا   (2) َساَّنلا ؛… ُبیُِـصی  ٍءاََلب  ٍهَْنِتف َو  َلِزَالَز َو  ٍدـیِدَش َو  ٍفْوَخ  یَلَع  اَّلِإ  مالـسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  ُموُقَی  َال  َهَزْمَح  اـَبَأ  اـی 
…. ددرگ و یم  مدرم  ریگنابیرگ  هک  یئالب  يراتفرگ و  اه و  هزرل  نیمز  و  تشحو ، سرت و  هرود  رد  رگم  دنک  یمن 

.دشاب نارود  نیا  رد  اه  ناسنا  شیامزآ  يارب  دناوت  یم  دش ، دای  هک  يروما  همه 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : ییحی  نب  ناوفص 

دوخ نامشچ  امش  هچنآ   (3) ُرَْدنَْألاَف ؛ ُرَْدنَْألا  اَّلِإ  ْمُْکنِم  یَْقبَی  َال  یَّتَح  اوُزَّیَُمت َو  اوُصَّحَُمت َو  یَّتَح  ْمُکَُنیْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  اَم  ُنوُکَی  َال  ِهَّللا  َو 
هار هب  مشچ  رظتنم و   ) دیراد یم  شیوس  هب  ار 

ح471. ج2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - . 1

ح22. ص234 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2

ح22. ص208 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 3
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.رتمک رتمک و  هچ  ره  رگم  امش  زا  دنامن  هکنیا  ات  دیوش و  يزاسادج  يزاسکاپ و  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  عقاو  دیتسه ) نآ 

: حیضوت

اسرف تقاط  تخس و  نارود  نیا  سپ  رد  دنرواب  نیا  رب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هک  تسا  يروآدای  هتـسیاش  نایاپ  رد 
: دنک یم  ادیپ  يرگید  تیعضو  ناهج  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  اب 

؛ دریگ یم  ارف  ار  اج  همه  شمارآ  تینما و  هتفر و  نیب  زا  ینماان  سرت و 

؛ دوش یم  هدنکآ  يرگداد  طسق و  زا  نک و  هشیر  ناهج  زا  یهابت  متس و  داسف ،

؛ ددرگ یم  جارختسا  نآ  نداعم  اه و  هنیجنگ  هدش و  راکشآ  نیمز ، نارک  یب  ياه  تمعن  لزان و  نامسآ ، رامش  یب  ياه  تکرب 

؛ دوش یم  لماک  مدرم  لقع  درخ و  هتفای و  يا  هداعلا  قراخ  تفرشیپ  يروآ  نف  تعنص و  مولع ،

؛ تشاد دهاوخن  دوجو  نآ  رد  یگدنام  بقع  یناریو و  رگید  هتشگ و  مّرخ  نیمز  دابآ و  اهرهش  اهروشک و 

؛ دوش یم  عیزوت  هنالداع  اهدمآرد ، تورث و  هدرک و  تفرشیپ  عماوج  داصتقا 

.دوش یم  نک  هشیر  اه  يرامیب  هتفای و  دشر  نامرد ، تشادهب و  بط و  ملع 

؛ دوب دنهاوخ  مدرم  نارازگ  تمدخ  نانآ  هدش و  باختنا  نادراک  نامیا و  اب  دارفا  زا  روما ، نارازگراک 

یتینما هاـفر و  هناتـسرپادخ و  ینییآ  هنارادـم ، قـالخا  يا  هعماـج  هنـالداع ، یتموکح  رب  ینبم  دوخ  هنیرید  يوزرآ  هب  رـشب  ماـجنارس 
.دیسر دهاوخ  هنادواج 
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ییامزآدوخ

؟ تسا هتسناد  يروما  هچ  رد  ار  روهظ  هناتسآ  نامزلارخآ و  نانز  یخرب  یگژیو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 1

.دیهد حرش  ار  دروم  ود  تسانعم ؟ هچ  هب  روهظ ، هناتسآ  رد  دنوادخ  زا  ینامرفان  جاور  . 2

.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  تسا ؟ مادک  يراد  نید  نید و  زا  مدرم  يرود  رد  لماع  نیرت  مهم  . 3

؟ تسا هنوگچ  روهظ  هناتسآ  رد  لماع  نیا  تسا ؟ هدرک  یفرعم  يزیچ  هچ  رد  ار  تخس  گنت و  یگدنز  ببس  نیرت  مهم  نآرق  . 4

.دیهد حیضوت  ار  هنومن  ود  دنمادک ؟ تعیبط  ناهج و  رد  مهم  تارییغت  یخرب  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1377 مق : مالسا ، بتکم  تاراشتنا  مود ، چ  دیما ، نیرخآ  دواد ، یماهلا ، . 1

.ش 1380 مق ، باتک ، ناتسوب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 2

.ش  1380 مق : رئاز ، تاراشتنا  باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 3

تاراشتنا تاقیقحت و  رتفد  دلج ، ود  ینیوزق ، يرئاح  يدهم  دیـس  همجرت  مراکملا ، لایکم  یقت ، دمحم  دّیـس  یناهفـصا ، يوسوم  . 4
.ش  1379 ردب ،

.ش 1381 مق ، ءایفصالا ، رون  يزوریپ ، ات  روهظ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نیسح ، دیس  يوقت ، . 5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  طیارش  مود : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

؛ روهظ طیارش  یسانش  موهفم 

.روهظ طیارش  ياه  یگژیو  یخرب 

: روهظ طیارش 

؛ یلاعتم عماج و  یحرط  همانرب و  دوجو   1

؛ موصعم هتسیاش و  گرزب ، يرگتیاده  ربهر و  دوجو   2

؛ راکادف لدکاپ و  ياه  ناسنا  زا  یهورگ  دوجو   3

.یناهج هعماج  رد  زاین  ساسحا   4
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دمآرد شیپ 

ناینب همه  هک  تسا  زاس  تشونرس  هدرتسگ و  ریگارف ، یبالقنا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  مایق  روهظ و 
نیرت گرزب  زاغآرـس  ناونع  هب  روهظ  رما  .دزاس  یم  ینوگرگد  شوختـسد  ار  رـشب  یـسایس  یعاـمتجا و  یقـالخا ، يداـقتعا ، ياـه 

یم لکـش  یعیبط  للع  بابـسا و  قیرط  زا  هدـمع  روط  هب  ناحلاص  ناربمایپ و  همه  تضهن  مایق و  دـننامه  شنیرفآ  ناـهج  رد  لوحت 
.تسا بسانم  ییاه  هنیمز  طیارش و  ندش  مهارف  دنمزاین  دریگ و 

طیارش زا  یضعب  هب  تایاور ، یسررب  اب  اما  دشاب ؛ یهلا  ياهزار  وزج  هدوب و  ناهنپ  ام  هاگن  زا  طیارـش  زا  یخرب  تسا  نکمم  هچ  رگا 
یناهج تموکح  ییاپرب  يارب  طرش  راهچ  هدش ، هتسناد  روهظ  یساسا  طرش  یهلا  هدارا  هکنیا  نمـض  سرد  نیا  رد  .میبای  یم  تسد 

.تسا هتشگ  حرطم  يودهم 

روهظ طیارش  یسانش  موهفم 

هراشا

زا دوصقم  .تسا (1) طورش  طیارـش و  نآ  عمج  دراد و  یگتـسب  نآ  هب  طورـشم ، قّقحت  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تغل  رد  طرـش » »
يرما ار  نآ  دراد و  یگتـسب  اهنآ  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  روهظ  ققحت  هک  تسا  ییاـه  هنیمز  روهظ ، طـیارش 

؛ دنایامن یم  مزال  یقطنم و 

ص 39. ج6 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  کن : - . 1
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.تفای دهاوخ  ققحت  یمتح  روط  هب  روهظ  اهنآ ، ندش  مهارف  اب  هک  يا  هنوگ  هب 

رد .دمآ  دهاوخ  دیدپ  اه ، هنیمز  طیارـش و  ندـش  مهارف  اب  یناهج  لدـع  تموکح  ییاپرب  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ 
للع هفسلف و  سرد  رد  .تسا  هدش  نایب  ام  يارب  دنک ، یمتح  ار  روهظ  رما  ات  دبای  ققحت  تسیاب  یم  هک  یطیارـش  زا  یـشخب  تایاور 
عفر تفگ : ناوت  یم  نیاربانب  تسا ؛ نآ  ندوب  دنوادخ  ياهزار  زا  يزار  تبیغ ، تمکح  یگژیو و  نیرت  مهم  دـش : هتفگ  تبیغ (1) 

.تسا یهلا  ياهزار  زا  يزار  دوخ  زین  روهظ  يارب  یساسا  طرش  ناونع  هب  تبیغ 

هنرگو تسا ؛ هدـش  نایب  تاـیاور  رد  هک  تسا  يرهاـظ  طیارـش  دوش ، یم  داـی  نآ  زا  روهظ » طیارـش   » ناونع هب  اـجنیا  رد  هچنآ  سپ 
.تسا هدیشوپ  ام  زا  هدوب و  یهلا  رارسا  زا  هک  دشاب  زین  يرگید  طیارش  تسا  نکمم 

هزادنا ات  روهظ ، طیارش  ياه  یگژیو  زا  یضعب  نایب  اب  ناوت  یم  تسین ، تسد  رد  روهظ  طیارش  يارب  ینشور  فیرعت  هک  ییاجنآ  زا 
: درب یپ  نآ  فیرعت  هب  يا 

لوبق لباق  ریغ  هک  دوب  دهاوخ  طرـش  زا  شیپ  طورـشم  ققحت  هنرگو  دوش ؛ مهارف  روهظ  زا  شیپ  متح  روط  هب  تسیاب  یم  طیارـش  . 1
.تسا

.تسا روهظ  نتفاین  ققحت  بجوم  طیارـش  زا  یـضعب  دوبن  ینعی ، تسا ؛ یعقاو  یگتـسباو  هوحن  کی  طیارـش ، هب  روهظ  یگتـسباو  . 2
، طرش دوجو  نودب  طورشم  هک  يروط  هب  دشاب ؛ لولعم  اب  تلع  هطبار  طورشم ، اب  نآ  هطبار  هک  تسا  نآ  هفـسلف  رد  طرـش »  » يانعم

.دوشن (2) دوجوم  هاگ  چیه 

نامزمه روط  هب  طیارـش  همه  دیاب  دشاب ، یم  نآ  شیادیپ  ببـس  تسا و  یعقاو  هطبار  کی  روهظ  اب  طیارـش  هطبار  هک  ییاجنآ  زا  . 3
عمج اج  کی 

.هعومجم نیمه  زا  مود  دلج  کن : - . 1
ص490. اربک ، تبیغ  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  کن : - . 2
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.دشاب

اقب و روهظ  لوط  رد  هراومه  تسیاب  یم  طیارـش  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، اقب  رد  مه  ثودـح و  رد  مه  طیارـش ، هب  روهظ  یگتـسباو  . 4
.دشاب هتشاد  ماود 

.دراد دوجو  طیارش  رگید  اب  طابترا  یناشوپ و  مه  یعون  طیارش ، رد  . 5

.تساه (1) ناسنا  ناوت  زا  جراخ  طیارش ، همه  یعطق  ققحت  زا  یهاگآ  . 6

ناوت یم  نادنمـشناد ، تانایب  تایاور و  زا  هدافتـسا  اب  دـش  نشور  نآ  ياـه  یگژیو  روهظ و  طیارـش  موهفم  يا  هزادـنا  اـت  هک  لاـح 
: درمشرب ریز  دراوم  رد  ار  طیارش 

یلاعتم عماج و  یحرط  همانرب و  دوجو  .کی 

يدهم ترضح  روهظ  .دوش  صخشم  نآ ، فادها  ددرگ و  میـسرت  نآ  بوچراهچ  مادقا ، ره  زا  شیپ  دیاب  گرزب ، یلّوحت  ره  يارب 
تمظع و اب  بسانتم  يا  همانرب  ياراد  زیچ  ره  زا  شیپ  يرشب ، هعماج  رد  لوحت  نیرت  هدرتسگ  نیرت و  گرزب  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع 

ناسنا همه  یگدرتسگ  هب  يا  هعماج  هب  دـسر  هچ  درک ، هرادا  ار  کـچوک  يا  هعماـج  ناوت  یمن  نآ  نودـب  هکارچ  تسا ؛ نآ  هرتسگ 
.نیمز هرک  ياه 

ربمایپ نیرخآ  تسد  هب  هک  هچنآ  زج  درادن ؛ یحرط  همانرب و  چیه  یجنم ، دوعوم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  یمالـسا  ياه  هزومآ 
.تسا هدش  هدرپس  تناما  هب  اه  ناسنا  نایم  رد  یهلا 

ياه هزومآ  هک  تسا  ییاه  هیاریپ  عفر  هدـمآ ، نایم  هب  روهظ  رـصع  رد  ون  تاروتـسد  زا  نخـس  تایاور ، زا  یـضعب  رد  هچنانچ  لاـح 
.دیامن یم  نیون  يروما  نامدرم ، يارب  ینید  لیصا  تاروتسد  نامز  نآ  رد  ور  نیا  زا  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  ینید 

یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  ار  اه  ناسنا  یساسا  ياهزاین  همه  نآرق ، تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ 

ندش مهارف  زا  یعطق  یهاگآ  هک  دـشاب  هتکن  نیمه  زین  تسا ، دـنوادخ  رد  طقف  روهظ  قیقد  نامز  هب  ملع  هکنیا  تمکح  دـیاش  - . 1
.تسا دنوادخ  ملع  رد  روهظ  طیارش  همه 
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یهلا تایآ  مزال ، دراوم  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تسا و  هدومرف  نایب  تمایق ، ات 
تاروتـسد هب  قیقد  روط  هب  روهظ ، زا  سپ  ترـضح  هک  هدش  دیکأت  زین  یناوارف  تایاور  رد  .دنا  هدرک  نایب  نابطاخم  مهف  دـح  رد  ار 

.درک دهاوخ  لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تنس  دنوادخ و 

هب دـنک  یم  مایق  یتقو  هک : مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هراب  رد  دـیوگ : ملـسم  نب  دـمحم 
: دومرف دنک ؟ یم  تموکح  مدرم  نیب  شور  مادک 

ات درک  لمع  نادـب  ربمایپ  هک  يا  هریـس  شور و  هب   (1) ماَلْـسِْإلا ؛ َرِهُْظی  یَّتَحملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِِهب  َراَس  اَم  ِهَریِِـسب 
.دنک زوریپ  ار  مالسا  هکنآ 

: دیآ یم  تسد  هب  بلطم  هس  طرش  نیا  زا 

هک تسا  مالسا  لماک  هشقن  قّقحت  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  روهظ و  زا  ییاهن  فده  .فلا 
.درادن دوجو  یمتس  ملظ و  چیه  نآ  رد 

مه زور  نآ  رد  دهاوخب  رگا  دوش و  یم  یلمع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  طقف  هشقن  نیا  .ب 
.دوش یم  عنتمم  لاحم و  دوعوم ، زور  رد  تلادع  شرتسگ  دش و  دهاوخن  ققحم  ینامز  چیه  رد  رگید  دشابن ، ارجا  لباق 

هتـشاد یهاـگآ  نآ  زا  دـشاب و  نشور  مدرم  يارب  دـیاب  نآ  تاـّیلک  لوـصا و  دـننک ، یلمع  ار  هشقن  نیا  دـنهاوخب  هکنآ  زا  شیپ  .ج 
.دنشاب (2)

موصعم هتسیاش و  يرگتیاده  ربهر و  دوجو  .ود 

هراشا

دنمزاین یهورگ ، یعامتجا و  ياـه  تکرح  همه  نوچمه  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  ماـیق  روهظ و 
ات ار  نآ  دریگ و  تسد  رد  ار  گرزب  یتشک  نیا  ناکـس  یمـسج ، یحور و  ياه  ییاناوت  زا  يدـنم  هرهب  اـب  دـناوتب  هک  تسا  يربهر 

یگژیو ياراد  تسیاب  یم  زین  نآ  ربهر  تسا ، دـننام  یب  دوخ  عون  رد  مایق  بالقنا و  نیا  هک  ییاجنآ  زا  .دـنک  يربهر  تاجن  لحاس 
هتسجرب ياه 

ص154. ج6 ، ماکحألا ، بیذهت  یسوط ، - . 1
ص496. اربک ، تبیغ  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  - . 2
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.دشاب نآ  اب  بسانتم  و 

رگا هتبلا  .دنتـسه (1)  مکاح  ربهر و  دنمزاین  نوناق ، ییاپرب  يارب  نآ  رد  هک  دنا  یعامتجا  یگدـنز  زا  ریزگان  اه  اسنا ن  تسا  ینتفگ 
ماگنه هب  طرش  نیا  نیاربانب ، .دشاب  ییاه  یگتسیاش  اه و  یگژیو  ياراد  دیاب  ربهر  نیا  ریزگان  دنشاب ، تداعـس  لابند  هب  یگدنز  رد 

: دوش یم  میسقت  ریز  طرش  ود  هب  لیلحت 

.دتفا یمن  هار  یتضهن  نینچ  وا  نودب  هک  یناهج  تضهن  نیا  يارب  ربهر  دوجو  . 1

.دشاب هتشاد  ار  یناهج  تموکح  کی  حطس  رد  يربهر  یگتسیاش  دیاب  ربهر  نیا  . 2

رد اما  تسا ؛ هدش  هداد  نیمز  ِتثارو  دیون  ناتسدورف  هب  هراشا و  ناگتـسیاش  ِتیمکاح  هب  رتشیب  مالـسا ، زا  شیپ  نوتم  زا  یـضعب  رد 
لها هعیـش و  تایاور  هوبنا  هک  تسا  نشور  .تسا  هدـش  یفرعم  یناـمرآ  هعماـج  نآ  ِربهر  نشور ، روط  هب  مالـسا ، نید  ياـه  هزومآ 
عبانم رد  هژیوب  ناـیم  نیا  رد  .تسا  هدوب  یناـهج  گرزب  تکرح  نآ  يارب  ربهر  یفرعم  هب  مالـسا  نید  ناـگرزب  ماـمتها  هاوگ  تنس ،

.تسا (2) هدش  نایب  گرزب  ربهر  نآ  ياه  یگژیو  بَسَن و  ینشور  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  ییاور 

نیا زا  دنناد ؛ یم  یعطق  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  يدنزرف  تدالو  اب  ار  طرـش  نیا  قّقحت  مکحم ، ياه  لیلد  اب  نایعیش 
.تسا هدمآ  دیدپ  زین  مود  طرش  عطق  روط  هب  تایاور ، رد  فورعم  طرش  راهچ  نایم  زا  هک  دندقتعم  ور 

ربهر ياه  یگژیو 

هراشا

: تسا یگژیو  هتسد  ود  ياراد  یهلا ، تجح  ماما و  نیرخآ  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

ندوب ماما  هب  طوبرم  هک  ییاه  یگژیو  تسخن 

؛»… رِجاَف ْوَأ  ٍَّرب  ٍریِمَأ  ْنِم  ِساَّنِلل  َُّدب  َال  ُهَّنِإ  َو  : »… دومرف هعماج  ره  رد  ربهر  دوجو  تیمها  هراب  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  - . 1
.40 هبطخ هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  راکدب :»… هچ  راکوکین و  هچ  رادمامز ؛ نتشاد  زا  دنریزگان  مدرم  انامه  و  »… 

.تسا هدش  هراشا  اه  یگژیو  نیا  زا  یضعب  هب  رثا  نیا  تسخن  دلج  رد  - . 2
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(1) ماع .)  ) تسا كرتشم  ياه  یگژیو  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  اب  ور  نیا  زا  تسا ؛ ناشیا 

(. صاخ  ) دنک یم  ادیپ  انعم  ترضح  نآ  یناهج  مایق  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یتایصوصخ  مود ، هتسد  اما  و 

ماع ياه  یگژیو  . 1

هراشا

نایاوشیپ دوخ  ياه  شیامرف  زا  يدنم  هرهب  تخانش ، نیا  ياه  هار  زا  یکی  دیامن و  یم  لکشم  سب  يراک  ماما ، ياه  یگژیو  كرد 
: دیامرف ¬ یم هنوگ  نیا  ماما ، ماقم  هراب  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  .تسا  موصعم 

َنِم ُرَّهَطُْملا  ُماَـمِالا  ِهَّللا  ِمَرُح  ْنَع  ُّباَّذـلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  یِعاَّدـلا  ِهِدـِالب َو  ِیف  ُُهتَفِیلَخ  ِهِداَـبِع َو  یَلَع  ُُهتَّجُح  ِهِْقلَخ َو  یف  ِهَّللا  ُنیِمَأ  ُماَـمِالا  … 
َنیِِرفاَْکلا ُراََوب  َنیِِقفاَنُْملا َو  ُظـْیَغ  َنیِِملْـسُْملا َو  ُّزِع  ِنیِّدـلا َو  ُماَِـظن  ِْملِْحلاـِب  ُموُسْوَْملا  ِْملِْعلاـِب  ُصوُصْخَْملا  ِبُویُْعلا  ِنَع  ُأَّرَبُْملا  ِبُونُّذـلا َو 

ُْهنِم ٍبَلَط  ِْریَغ  ْنِم  ِهِّلُک  ِلْضَْفلِاب  ٌصوُصْخَم  ٌریِظَن  ٌْلثِم َو ال  َُهل  ٌلََدب َو ال  ُْهنِم  ُدَجُوی  ٌِملاَع َو ال  ُُهلِداَُعیال  ٌدَحَأ َو  ِهِیناَُدیال  ِهِرْهَد  ُدِحاَو  ُماَمِالا 
(2) ِباَّهَْولا ؛ … ِلِضْفُْملا  َنِم  ٌصاَِصتْخا  َِلب  ٍباَِستْکا  َُهل َو ال 

عافد ادـخ و  يوس  هب  هدـننک  توعد  شیاه ، نیمزرـس  رد  وا  هفیلخ  ناگدـنب و  رب  وا  تّجح  قلخ و  نایم  رد  دـنوادخ  راد  تناما  ماما 
هب وا  دراد و  صاصتخا  وا  هب  اه  شناد  .تسا  اه  ¬ بیع زا  رود  هب  هانگ و  زا  كاپ  ماما  .تسا  ناگدـنب  رب  وا  بجاو  قوقح  زا  هدـننک 

ماما .تسا  نارفاک  ِنتفر  نیب  زا  ناقفانم و  مشخ  ناناملـسم و  يدنلبرـس  ثعاب  نید و  هب  هدنهد  ماظن  ماما  .دوش  یم  هتخانـش  يرابدرب 
دـنک و یمن  يربارب  وا  اـب  يدنمـشناد  چـیه  دوش و  یمن  کـیدزن  وا  تلزنم  هب  ماـقم ، رد  سک  چـیه  .تسا  شیوخ  راـگزور  هناـگی 

هکنآ نودب  تسا ، وا  صوصخم  اه  تلیضف  همه  .درادن  دننام  هیبش و  دوش و  یمن  ادیپ  وا  يارب  ینیزگیاج 

ياه باتک  هب  ار  نادـنم  هقالع  مینک و  یم  اـه  یگژیو  هتـسد  نیا  هب  یلاـمجا  يا  هراـشا  طـقف  سرد  نیا  رد  راـصتخا  تهج  هب  - . 1
.مینک یم  هیصوت  هنیمز  نیا  رد  لصفم 

ح1. ص 198 ، ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  - . 2
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(1) تسا .… ماما  يارب  هدنشخب ، رایسب  هدننک  لضف  ِفرط  زا  يزایتما  نیا  .دشاب  هدرک  بلط  ار  اهنآ 

: درک هراشا  نینچ  نیا  ار  تایصوصخ  نیا  زا  یضعب  ناوت  یم  تایاور  هنوگ  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب 

ماما یهاگآ  ملع و  . 11

نیرت یلصا  هک  ارچ  تسوا ؛ میلاعت  لاعتم و  دنوادخ  هب  فرژ  یتخانش  زا  يرادروخرب  یمالسا ، هعماج  ياوشیپ  تفص  نیرت  صخاش 
ار ینید  ياه  هزومآ  دـیاب  مدرم ، ياوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  ماما ، .تسا  یهلا  ياقل  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  هعماج  يربهر  وا ، شقن 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  تایآ  رب  لماک  هطاحا  اب  زین  دشاب و  هتشاد  یهاگآ  نآ  نیناوق  هب  دسانـشب و  دوخ  يایاوز  مامت  رد 
.دزادرپب نید  فراعم  نییبت  هب  ملس  هلآ و  و 

یکاپ تمصع و  . 12

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  نانیـشناج  دنلب  هاگیاج  رگنایب  هدش و  هتفریذپ  یلـصا  هب  ماما » تمـصع  ، » هعیـش گنهرف  رد 
رایتخا رد  دـنناوت  یمن  ناموصعم  زج  ار  یمالـسا  هعماج  تماما  هک  هدـش  تباـث  یلقن  یلقع و  ياـه  ناـهرب  اـب  دوخ  لـحم  رد  .تسا 

.تشاد (2) دهاوخن  یپ  رد  یلصاح  یهارمگ  زج  دش  نینچ  رگا  هک  دنریگب ،

صاخ ياه  یگژیو  . 2

یمسج یحور و  رادتقا  تردق و  . 21

مالسلا هیلع  اضر  ماما  .تسا  ناشیا  ینامـسج  هداعلا  قوف  تّوق  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یمـسج  یحور و  زراب  ياه  یگژیو  زا 
: دومرف

.دننک یم  هعجارم  نآ  لماک  نتم  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  هک  تسا  لصفم  تیاور  نیا  - . 1
نوچ و  نیِملاَّظلا ؛) يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  - . ) 2
رارق مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  : » دومرف وا ] هب  ادـخ  ، ] دـیناسر ماجنا  هب  ار  همه  نآ  يو  و  دومزایب ، یتاملک  اـب  شراـگدرورپ  ار  میهاربا 

هیآ 124. (، 2  ) هرقب .دسر ؛» یمن  نارگدادیب  هب  نم  نامیپ  : » دومرف روطچ »؟]  ] منامدود زا  : » دیسرپ میهاربا ] « ] .مداد
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ِهْجَو یلَع  ٍهَرَجَـش  ِمَظْعَا  یِلا  ُهَدـی  َّدَـم  ْول  یَّتَـح  ِِهنَدـَب  یف  ًاـیِوَق  ِناَّبُّشلا  ِرَْظنَمَو  ِخویُّشلا  ِّنِس  یف  َناـک  َجَرَخ  اِذا  يذَّلا  َوُه  َِمئاـقلا  َّنِاَو  … 
نوچ هک  تسا  یـسک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاـق  … (1) اهُروُخُـص ؛… ْتَکَدْـکَدََتل  ِلابِجلا  َنَیب  َحاص  َْولَو  اهَعَلََقل  ِضْرَـالا 

نآ دزادنا ، نیمز  تخرد  نیرت  گرزب  هب  تسد  رگا  هک  تسا  دنمورین  نانچ  .دراد  ناوج  يامیـس  تسا و  ناریپ  نس  رد  دنک ، روهظ 
.دشاپب مه  زا  ار  اهنآ  ياه  گنس  دشک ، هرعن  اه  هوک  نایم  رگا  دنکب و  اج  زا  ار 

: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هزمح  یبأ  نب  ّیلع 

(2) ِلَّوَْألا ؛ ِّرَّذلا  ِیف  ُهَقاَثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْدَق  ٌنِمُْؤم  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ُُتْبثَی  َال  ًاِقفُوم  ًّاباَش  ْمِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ُهَّنَِأل  ُساَّنلا  ُهَرَْکنََأل  مالـسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  َماَق  ْدَق  َْول 
.تشگ دهاوخ  زاب  ناشیا  يوس  هب  دیـشر  یناوج  تروص  هب  وا  اریز  درک ؛ دنهاوخ  راکنا  ار  وا  مدرم  دنک ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  رگا 

.دشاب هتفرگ  نامیپ  وا  زا  نیتسخن  ّرذ  ملاع  رد  دنوادخ  هک  ینمؤم  رگم  دنام ، دهاوخن  رادیاپ  وا  هب  داقتعا  رب  سک  چیه 

مظعا ربمایپ  صوصخب  یهلا  گرزب  ناربمایپ  هب  ناشیا  ترـضح ، ياـه  ییاـناوت  رادـتقا و  رتهب  هچره  نییبت  يارب  تاـیاور  یـضعب  رد 
.تسا هدش  هیبشت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هراب  نیا  رد 

نم و مسا  وا  مسا  تسا ؛ نم  نادـنزرف  زا  يدـهم   (3) ًاْقلُخ ؛ ًاْقلَخ َو  یب  ِساَّنلا  ُهَبْـشَأ  ِیتَْینُک  ُُهتَْینُک  یِمْـسا َو  ُهُمْـسا  يِْدلُو  ْنِم  ُّيِدْهَْملا 
.تسا نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  قلُخ  قلَخ و  رظن  زا  .تسا  نم  هینک  وا  هینک 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 

ح 7. ص 376 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ص420. هبیغلا ، باتک  یسوط ، ح20 ؛ ص211 ، ح43 ؛ ص188 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2

ح4. ص287 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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ِنآ زا  ساپس   (1) ًاْقلُخ ؛ ًاْقلَخ َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  ِساَّنلا  َهَبْـشَأ  يِدَْعب  ْنِم  َفَلَْخلا  ِیناَرَأ  یَّتَح  اَْینُّدـلا  َنِم  ِینْجِرُْخی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
لوسر هب  مدرم  نیرت  هیبـش  قـالخا  شنیرفآ و  رظن  زا  وا  داد ؛ ناـشن  نم  هب  ارم  نیـشناج  هکنآ  اـت  دربـن  اـیند  زا  ارم  هک  تسا  ییادـخ 

.تسادخ

مکاح ياه  تردق  هب  ندوبن  دهعتم  . 22

تبیغ اـب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تسا و  نارگید  هب  ِدـهعت  زا  وا  ندوب  دازآ  ربهر ، ياـه  یگژیو  رگید  زا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  .تسا  هدشن  نامز  ياه  توغاط  اب  تعیب  هب  روبجم  دوخ ،

هک یماگنه  تیب ، لها  ام  زا  مئاق  انامه   (2) ُهُصْخَش ؛ ُبیغیَو  ُُهتَدالِو  یفُخت  َکلِذلَف  هَعَیب  ِهُِقنُع  ِیف  ٍدَحَال  ْنُکَت  َْمل  َماق  اِذا  اَّنِم  َِمئاقلا  َّنِا 
بیاغ وا  صخـش  دوش و  یم  هتـشاد  هگن  یفخم  شتدالو ، هک  تسا  ّتلع  نیمه  هب  تسین و  وا  ندرگ  رب  يدحا  تعیب  دنک ، یم  مایق 

.تسا

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دادرارق و نامیپ و  سک  چیه  يارب  وا  ندرگ  رد  دنک و  یم  مایق  مئاق   (3) ٌهَْعَیب ؛ َال  ٌدْقَع َو  َال  ٌدْهَع َو  ِهُِقنُع  ِیف  ٍدَحَِأل  َْسَیل  ُِمئاَْقلا َو  ُموُقَی 
.تسین یتعیب 

؛ راکادف لدکاپ و  ياه  ناسنا  زا  یهورگ  دوجو  .هس 

رد نانآ  دننک ؛ يرای  فده  هب  ندیسر  رد  ار  بالقنا  ربهر  هک  دنشاب  يدنمناوت  ياه  ناسنا  دیاب  يودهم ، بالقنا  هرتسگ  هب  هجوت  اب 
زج هب  هک  تسا  نآ  رب  دـنوادخ  ياـنب  هک  ارچ  دـنراد ؛ یگداـمآ  ماـما  هماـنرب  زا  هبناـج  همه  عاـفد  يارب  دـنرب و  یم  رـس  هب  اوقت  جوا 

.دبای نایرج  یعیبط  يارجم  رب  روما  دناد ، یم  حالص  دوخ  هک  يدراوم 

ح7. ص408 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ح14. ص 303 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

ح25. ص342 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 3
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نیا زا  دنک ؛ میهـس  کیرـش و  دوخ  ناربمایپ  ناربهر و  يرای  رد  ار  مدرم  هراومه  هک  تسا  یهلا  ياه  تنـس  زا  رت : نشور  ترابع  هب 
.دنا هتفرگ  کمک  ینارای  زا  مدرم ، هب  شیوخ  مایپ  ندناسر  رد  مالسلا  مهیلع  یهلا  ناربمایپ  ور 

.تسا (1) هدش  هراشا  يرگ  يرای  نیا  زا  یناوارف  ياه  هنومن  هب  نآرق  تایآ  رد 

يارب یفاـک  ناراـی  دوبن  دـندزن ، تموـکح  ییاـپرب  يارب  يّدـج  مادـقا  هب  تسد  موـصعم ، ناـیاوشیپ  موـمع  هک  ییاـه  لـیلد  زا  یکی 
ماما درک ؛ لمحت  ار  اسرف  تقاط  خلت و  توکـس  لاس  مالـسلا 25  هیلع  نانمؤم  ریما  لاثم  ناونع  هب  .دوب  ریـسم  نیا  رد  ناشیا  یهارمه 
داجس ماما  دیسر ؛ تداهش  هب  طیارش  نیرت  تخس  رد  هنامولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  داد ؛ حلص  هب  نت  ریزگان  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

سپزاب يارب  زگره  دـندنام و  مورحم  هعماج  رب  دوخ  تیمکاح  قح  زا  یگمه  مالـسلا ، مهیلع  يرکـسع  ماما  ات  يو  زا  سپ  ناماما  و 
.دندادن ماجنا  راکشآ  مایق  یماظن و  مادقا  هعماج ، تیاده  تموکح و  نتفرگ  هدهع  هب  يرهاظ و  تفالخ  يریگ 

یمادقا هب  تسد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نارای ، زا  یعمج  روضح  اب  هک  درک  هراشا  ناوت  یم  هلحرم  ود  هب  طقف  نارود  نیا  رد 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یخیرات  مایق  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تموکح  هلاس  جنپ  نارود  تسخن  دندز : دودحم 

.دنتسشن یمن  زاب  نارگمتس  متس و  هیلع  رب  مایق  زا  زگره  دنتشاد  راوتسا  ینارای  رگا  دندومرف : یم  دوخ  نانآ 

زا ناشیا ، فادـها  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  تیامح  رد  هک  دوب  مدـق  تباث  نیتسار و  نایعیـش  انامه  ناراـی ، زا  روظنم  هتبلا 
: دیوگ یم  یقر  نومأم  .دندوب  كدنا  سب  نارای  هنوگ  نیا  دندوبن و  راذگورف  یشالت  چیه 

سپس تسشن ، يا  هشوگ  درک و  مالس  ماما  رب  دش و  دراو  یناسارخ  نسح  نب  لهس  ناهگان ، مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ 
يا درک : ضرع 

هیآ 7. (، 47  ) دمحم هیآ 14 ؛ (، 61  ) فص هیآ 52 و 81 ؛ (، 3  ) نارمع لآ  کن : - . 1
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تهج رد  ار  امش  زیچ  هچ  دیتسه ؛ تماما  ییاوشیپ و  راوازـس  تیب ، لها  امـش  تسامـش و  نآ  زا  تمحر  تفأر و  ادخ ! لوسر  دنزرف 
؟ دیراد نز  ریشمش  رازه  دصکی  هک  یلاح  رد  .دراد  یمزاب  دوخ  قح  زا  عافد 

نآ ياه  هلعش  نایم  دوش و  رونت  دراو  ات  داد ، نامرف  وا  هب  .دننک  نشور  ار  رونت  داد  روتـسد  سپـس  .نیـشنب » : » دومرف يو  هب  ترـضح 
ترضح .راد  فاعم  متفگ ، هچنآ  زا  شخبب و  نادرگم و  بَّذعم  شتآ ، رد  ارم  مرورس ! درک : ضرع  دروآ و  رذع  یناسارخ ، .دنیشنب 

.تشاد فاعم  ار  وا 

.درک مالس  ضرع  ترضح  هب  دش و  دراو  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  شفک  هک  ترضح  نارای  زا  یکی  یّکم  نوراه  نایم ، نیا  رد 
.نیشنب نآ  رد  وش و  رونت  دراو  نک و  اهر  ار  دوخ  شفک  دومرف : وا  هب  ماما 

هّطخ عاضوا  داد و  همادا  یناسارخ  درم  اب  دوخ  نخس  هب  ترضح ، .تسشن  نآ  رد  دش و  رونت  دراو  گنرد  یب  هدرک و  تعاطا  زین  وا 
صخـش نآ  هب  سپـس  .تسا  هتـشاد  روضح  اجنآ  رد  دوخ ، ترـضح  ییوگ  هک  درک  یم  حیرـشت  یناسارخ  يارب  ناـنچ  ار  ناـسارخ 

.رگنب ار  رونت  لخاد  زیخرب و  دومرف :

زا سپس  تسا ! هتسشن  نآ  رد  تحار  هک  مدید  ملاس  حیحص و  ار  ماما  رای  مدنکفا ، هاگن  رونت  لخاد  هب  یتقو  دیوگ : یم  صخـش  نآ 
.درک مالس  ام  رب  دش و  جراخ  رونت 

ادـخ هب  درک : ضرع  دوـش ؟ یم  تفاـی  ناـسارخ  رد  یّکم ) نوراـه   ) صخـش نیا  دـننامه  رفن  دـنچ  دوـمرف : یناـسارخ  درم  هب  ماـما ،
.درادن دوجو  زین  رفن  کی  یتح  دنگوس !

نت جنپ  یتح  هک  نامز  نآ  ات  دیشاب ! هاگآ   (1) ِْتقَْولِاب ؛ ُمَلْعَأ  ُنَْحن  اََنل  َنیِدِضاَعُم  ًهَسْمَخ  ِهِیف  ُدَِـجن  َال  ٍناَمَز  ِیف  ُجُرَْخن  َال  اَّنِإ  اَمَأ  دومرف :
.مینک مایق  ینامز  هچ  هک  مییامش  زا  رت  هاگآ  ام  دز ؛ میهاوخن  مایق  هب  تسد  زگره  میشاب ، هتشادن  روای 

ص 123. ج 47 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ص237 ؛ ج 4 ، بقانملا ، بوشآرهش ، نبا  - . 1
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زا يدـنم  هرهب  هنایارگ ، حالـصا  ياه  تکرح  همه  نوچمه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  تموکح  رد 
للع بابـسا و  یعیبط و  يارجم  رد  هدمع  روط  هب  ار  یناهج  مایق  نآ  هدومرف  هدارا  دنوادخ  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ  ریزگان  يرما  نارای ،

.دنا (2) هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  اب  تایاور  رد  ناروای  نارای و  نیا  .دهد (1)  نایرج  يداع 

: تسا هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دـنک و یمن  جورخ  هئف »  » زا رتمک  اب  مئاق   (3) فالآ ؛ هرـشع  نم  لقأ  هئفلا  نوکی  هئفلا و ال  نم  لقأ  یف  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  جرخی  ال 
.تسین رازه  هد  زا  رتمک  هئف 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریصب  وبا 

، درک دهاوخن  جورخ  مئاق   (4) ٍفَالآ ؛ ُهَرَـشَع  َلاَق  ِهَْقلَْحلا  ُهَلِمْکَت  ْمَک  ُْتُلق َو  ِهَْقلَْحلا  ُهَلِمْکَت  َنوُکَی  یَّتَح  مالـسلا  هیلع  ُِمئاَْـقلا  ُجُرْخَی  اـَل 
.تسا (5) رازه  هد  دومرف : تسا ؟ ردقچ  دوش ، لماک  نادب  هقلح  هکنآ  مدرک : ضرع  هدیسر ، مامت  لامک و  هب  هاپس  هقلح  رگم 

هک یـسک  .دیـشاب  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  تیبلا  لها  مئاق  امـش  مراودیما  متفگمالـسلا : هیلع  داوج  ماما  هب  دیوگ : ینـسح  میظعلا  دـبع 
: دومرف .دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  هدنکآ  هک  نانچمه  دیامن ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 

هب یلاعت  يادخ  هک  یمئاق  اّما  .تسا  یهلا  نید  هب  يداه  یلاعت و  يادخ  رما  هب  مئاق  هکنآ  زج  تسین ، ام  زا  کی  چیه  مساقلا ! وبأ  يا 
رب شتدالو  هک  تسا  یسک  دنک ؛ یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دنک و  یم  كاپ  راکنا  رفک و  لها  زا  ار  نیمز  وا  هلیسو 

.دش دهاوخ  هراشا  یبیغ  ياهدادما  ثحب  رد  - . 1
.میزادرپ یم  نآ  هب  لصفم  روط  هب  هدنیآ  رد  ثحب  نیا  تیمها  لیلد  هب  - . 2

هرامش 444. ص134 ، ج1 ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  - . 3
ح2. ص307 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 4

ترضح نآ  صاخ  نارای  رامش  رد  ام  دیامن  یم  دیعب  كدنا 313  رامش  هب  هجوت  اب  دنیوگ  یم  هک  یناسک  ینارگن  تیاور  نیا  - . 5
.تشاد دهاوخ  روای  یناوارف  رامش  رفن  زا 313  سپ  ترضح  نآ  هک  ارچ  دنک  یم  فرط  رب  ار  میشاب 
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هب نیمز  طاقن  نیرترود  زا  ردب ، باحصا  دادعت  هب  نت  هدزیس  دصیس و  شباحـصا  زا  ناهن …و  ناشیا  زا  شـصخش  هدیـشوپ و  مدرم 
ْیَـش ٍء ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیأ  : ) دومرف هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوق  ناـمه  نیا  دـنیآ و  مهارف  وا  درگ 

ترابع هک  دقع »  » نوچ دزاس و  رهاظ  ار  شرما  یلاعت  يادخ  دنیآ ، مهارف  وا  درگ  هب  صالخا  لها  زا  دادـعت  نیا  نوچ  (1) و  ٌریِدَق ؛)
.ددرگ (2) دونشخ  یلاعت  يادخ  ات  دشکب  ار  ادخ  نانمشد  دنک و  مایق  یلاعت  يادخ  نذا  هب  دش ، لماک  دشاب  درم  رازه  هد  زا 

رب يزاغآرس  ناروای ، ندمآ  مهارف  داتفا ، قافتا  روهظ  هکنآ  زا  سپ  دشاب و  روهظ  طرش  هب  هراشا  دیاش  نت  دادعت 313  ساسا  نیا  رب 
.دوب دهاوخ  ترضح  نآ  یناهج  مایق 

یناهج هعماج  رد  زاین  ساسحا  .راهچ 

هارمه نانآ  یمومع  شریذپ  زاین و  اب  دیاب  تسا ، ایند  مدرم  همه  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  ییاجنآ  زا 
دیاب ناهج ، مدرم  رگید  ترابع  هب  .درک  دهاوخن  روهظ  ترضح  دننکن ، زاین  ساسحا  یناهج  هعماج  مومع  هک  هاگ  نآ  ات  سپ  .دشاب 

تلادـع يارجا  يارب  ار  يرـشب  نیناوق  فعـض  ییاـسران و  دنـشچب و  ار  اـه  یتلادـع  یب  ناـماسبان و  عضو  نیا  یخلت  یفاـک  ردـق  هب 
تارّرقم دوجوم و  ییارجا  تنامـض  يّدام و  ياهدـنویپ  لوصا و  هیاس  رد  طـقف  هک  دـنبایب  ار  تقیقح  نیا  دـننک و  كرد  یعاـمتجا 

يارب .دـنک  فرطرب  ار  اه  یناماسبان  همه  هک  دـشاب  یهلا  یناسنا  دـیاب  هکلب  دوش ؛ یمن  لح  ناـهج  لکـشم  اـه ، ناـسنا  هتخاـس  دوخ 
يرـشب و فطاوع  ناـمیا و  یناـسنا و  ياـه  شزرا  هب  یکّتم  هک  تسا  مزـال  هزاـت  یتاـماظن  لوصا و  گرزب ، فدـه  نیا  هب  ندیـسر 

ياسران حور و  یب  کشخ و  لوصا  طقف  هن  دشاب ؛ قالخا 

هیآ 148. (، 2  ) هرقب - . 1
ص377. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2
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.يّدام

هضرع و  » نوناق هک  دوب  دـهاوخن  ّرثؤم  دـیفم و  یحالـصا ، همانرب  عون  ره  هضرع  دـشابن ، ییاضاقت  ناهج  مدرم  رد  اـت  رگید ، ریبعت  هب 
.دریگ رارق  هّجوت  دروم  دیاب  یعامتجا  لئاسم  رد  تسا ، هّجوت  دروم  يداصتقا  لئاسم  رد  هچنآ  زا  شیب  اضاقت ،»

هناخ لاس  زا 25  دـعب  هک  دوـخ  تلاـهج  زا  نامیـشپ  هدنکفارـس و  مدرم  زا  یخرب  هب  ار  تقیقح  نیا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
: دومرف نایب  هنوگ  نیا  دریگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  ات  دنهاوخ  یم  يو  زا  دنرب و  یم  موجه  يو  هناخ  هب  ینیشن ،

ِهَّظِک یَلَع  اوُّراَُقی  اَّلَأ  ِءاَمَلُْعلا  یَلَع  ُهَّللا  َذَخَأ  اَم  ِرِصاَّنلا َو  ِدوُجُِوب  ِهَّجُْحلا  ُماَِیق  ِرِضاَْحلا َو  ُروُضُح  َال  َْول  َهَمَـسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلا  اَمَأ َو 
ار هناد  هک  ییادـخ  هب  دیـشاب ! هاـگآ   (1) اَِهلَّوَأ و ؛… ِسْأَِکب  اَهَرِخآ  ُْتیَقََـسل  اَِهبِراَغ َو  یَلَع  اَـهَْلبَح  ُْتیَْقلَأـَل  ٍمُولْظَم  ِبَغَـس  اـَل  ٍِملاَـظ َو 

تهج نیا  زا  دـنا و  هدرک  مایق  ما  يرای  هب  هتفرگ و  ار  مدرِگادرِگ  يرایـسب  تیعمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دـیرفآ ، ار  ناسنا  تفاـکش و 
یگراوخ مکش  ربارب  رد  هک  هتفرگ  هعماج  ره  نادنمشناد  املع و  زا  دنوادخ  هک  یتیلوئسم  دهع و  دوبن  رگا  تسا و  هدش  مامت  تجح 

رخآ مدومن و  یم  رظن  فرص  نآ  زا  متخاس و  یم  اهر  ار  تفالخ  رتش  راهم  نم  دننکن ؛ توکس  ناگدیدمتس  یگنسرگ  نارگمتس و 
.مدرک یم  باریس  شزاغآ  ماج  اب  ار  نآ 

ار ترضح  دنتفرگ و  ار  وا  رود  مدرم  هک  دریذپب  ار  نآ  دور و  تفالخ  لابند  هب  دش  رضاح  هاگ  نآ  ترضح  هک  دناسر  یم  نایب  نیا 
، دش یم  مهارف  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  يارب  مراهچ  موس و  طرـش  هاگره  تسا  هاوگ  ینـشور  هب  زین  خیرات  .دندناسر  يرای 

.دندوبن راذگورف  تلادع  ییاپرب  يارب  یشالت  هنوگ  چیه  زا 

شطع و تلاح  نیا  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح 

ص49. هیقشقش ،)  ) موس هبطخ  هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  - . 1
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؟ دنک داجیا  دیاب  یلماع  هچ  ار  اضاقت 

هب یگتـسب  يرگید  شخب  اـّما  تسین ؛ نکمم  نآ  نودـب  دروآ و  یم  دـیدپ  ناـمز ، تشذـگ  ار  نآ  زا  یـشخب  مییوگ : یم  خـساپ  رد 
لوئـسم ناهاگآ  نامیا و  اب  نادنمـشیدنا  فرط  زا  هک  يرکف  زیخاتـسر  اب  دیاب  .دراد  ینید  ياه  هزومآ  ساسا  رب  شزومآ  شرورپ و 

زاین ساسحا  یجنم  دوعوم  هب  دوخ  نورد  رد  یناهج  هعماج  هدـش و  مهارف  ترـضح  نآ  ناروای  ناراـی و  دـیآ ، یم  دوجو  هب  هعماـج 
.دنک
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ییامزآدوخ

.دییامن نایب  ار  نآ  یساسا  یگژیو  ود  تسانعم ؟ هچ  هب  روهظ  طیارش  . 1

.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  تسا ، عماج  یحرط  همانرب و  یناهج ، تموکح  ییاپرب  يارب  طرش  نیتسخن  . 2
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.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  تسا ؛ یناهج  هعماج  زاین  ساسحا  یناهج ، تموکح  ییاپرب  طیارش  زا  یکی  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1381 نارهت ، ءایفصالا ، رون  يزوریپ ، ات  روهظ  زا  يدهم  ترضح  نیسح ، دیس  يوقت ، . 1

.ش.ه  1380: مق مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هسردم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 2

.ش 1387 مق ، نشور ، هدنیآ  هسسؤم  راظتنا ، يراج  اب  دوعسم ، دیس  ییاقآ ، دیس  روپ  . 3

، مق راکزیهرپ ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  هّللا ، دـسا  دّیـس  يدیهـش ، یمـشاه  . 4
.ش 1380

.ش 1380 مق ، باتک ، ناتسوب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 5
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روهظ نازاس  هنیمز  يزاس و  هنیمز  موس : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

روهظ يزاس  هنیمز  یگدامآ و 

: روهظ نازاس  هنیمز 

ماع نازاس  هنیمز   1

نازاس هنیمز  ياه  یگژیو 

نازاس هنیمز  يداقتعا  ياه  یگژیو  کی 

نازاس هنیمز  يراتفر  ياه  یگژیو  ود 

صاخ نازاس  هنیمز   2

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :

دمآرد شیپ 

یمن دیدپ  يزاس ، هنیمز  همدقم و  نودب  اه ، بالقنا  رگید  نوچمه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  گرزب  بالقنا 
اه مایق  هلسلس  نیا  .دروآ  یم  مهارف  ترضح  نآ  مایق  يارب  ار  هنیمز  هک  دریگ  یم  لکش  ییاه  تکرح  روهظ ، هناتـسآ  رد  هکلب  دیآ ؛

یناهج تکرح  يارب  ار  هنیمز  هدـمآ ، تایاور  زا  یـضعب  رد  هچنآ  ساسا  رب  دریگ  یم  تروص  نایوپ  قح  يوس  زا  هک  اه  بـالقنا  و 
لقن و هراب  نیا  رد  تایاور  یخرب  ات  دوش  یم  شالت  سرد  نیا  رد  .دنک  یم  هدامآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 

.دوش هداد  حیضوت 

روهظ يزاس  هنیمز  یگدامآ و 

ره بسانم  ياه  یگدامآ  ور  نیا  زا  .تسا  نانآ  یگدامآ  ظفح  نانمـشد ، ربارب  رد  نانمؤم  هب  نآرق  یـساسا  ياـه  شرافـس  زا  یکی 
: تسا یساسا  يرما  لطاب ، ربارب  رد  قح  يرای  يارب  رصع 

اَمَو ْمُهُمَْلعَی  ُهَّللا  ْمُهَنوُمَْلعَت  َال  ْمِِهنوُد  ْنِم  َنیِرَخآَو  ْمُکَّوُدَعَو  ِهَّللا  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطَابِر  ْنِمَو  ٍهَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأَو  ))
يراوس نابـسا  ورین و  دیناوت  یم  ات  نانمـشد ]  ] اهنآ ربارب  رد  (1) و  َنوُمَلُْظت ؛)) َال  ُْمْتنَأَو  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْیَـش ٍء  ْنِم  اوُقِفُنت 

نانمشد ات  دینک ، هدامآ 

هیآ 60. (، 8) لاعفنا - . ) 1
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هب دینک ، یم  هنیزه  ادخ  هار  رد  ار  هچنآ  .دیناسرتب و  دسانـش  یم  ادـخ  دیـسانش و  یمن  امـش  هک  اهنآ  زج  ار و  دوخ  نانمـشد  ادـخ و 
.دوشن متس  امش  هب  دوش و  هدنادرگزاب  امش  هب  یمامت 

ماع نازاس  هنیمز 

هراشا

تسا و طسق  لدـع و  ساسا  رب  ناگتـسیاش  تموکح  ییاپرب  يارب  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  ماـیق 
وبا .تسا  ییاه  هنیمز  تامدـقم و  نتخاس  مهارف  دـنمزاین  يرای ، نیا  هتبلا  .تسا  يرورـض  مزـال و  يرما  راوگرزب ، ماـما  نآ  ترـصن 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  ریصب 

ْنِم َنوُکَیَف  ُهَکِرُْدی  یَّتَح  ِهِرُمُع  ِیف  َئِْسُنی  ْنَِأل  ُتْوَجَر  ِِهتَِّین  ْنِم  َِکلَذ  َِملَع  اَذِإ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  ًامْهَـس  َْول  ِِمئاَْقلا َو  ِجوُرُِخل  ْمُکُدَحَأ  َّنَّدُِعَیل 
نآ وا ، ّتین  زا  یلاعت  يادخ  هاگ  ره  هک  ریت ، کی  دنچ  ره  دنک ، هدامآ  مئاق  جورخ  يارب  دیاب  امـش  زا  کی  ره  (1) ِهِراَْصنَأ ؛ ِِهناَوْعَأ َو 

.دنک كرد  ار  مئاق  هکنآ  ات  دزادنا  ریخأت  وا  رمع  رد  هک  مراودیما  دنادب ، ار 

تیاـهن زا  هیاـنک  هکلب  دـشابن ؛ نآ  دـننام  یگنج و  لـیاسو  ریت و  ندرک  هیهت  صخـشم  روـط  هب  تاـیاور ، دوـصقم  تسا  نکمم  هتبلا 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنک : یم  لقن  یفعج  هللادبع  وبا  زا  ینیلک  .دشاب  گرزب  قافتا  نآ  يارب  یگدامآ  بسک 

ام اـم ] میرح  زا   ] يرادزرم هطبارم و  یلو  دوـمرف : .زور  لـهچ  متفگ : تسا ؟ زور  دـنچ  امـش  دزن  يرادزرم )  ) هطبارم ناـمز  نیرتـشیب 
.(2) رْهَّدلا ) ُطَابِر  اَنُطَابِر  ْنَِکل   ) تسا یگشیمه 

یلاعت هللا  لجع  ماما  روهظ  ضحم  هب  هک  تسا  هدبز  یهورگ  زا  نخس  یمالسا ، تایاور  رد  : » تسا هتشون  هراب  نیا  رد  يرهطم  داتسا 
دنوش یمن  قلخ  نکاس  هب  ادتبا  هورگ  نیا  هک  تسا  راکشآ  .دندنویپ  یم  ترضح  نآ  هب  فیرشلا  هجرف 

ح10. ص320 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ح576. ص381 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2
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یلاع ییاه  هنیمز  داسف ، متـس و  جاور  هعاشا و  نیع  رد  دوش  یم  مولعم  هکلب ] [ ؛ دـنوش یمن  زبس  مزیه  هتوب  ياپ  زا  فورعم  لوق  هب  و 
هکلب تسا ؛ هدیـسرن  رفـص  هب  تقیقح  قح و  طقف  هن  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  .دهد  یم  شرورپ  ار  هدبز  هورگ  نینچ  هک  دراد  دوجو 
ناراـی فـیدر  رد  دـنا و  ناـمیا  لـها  نـیرت  هدـنزرا  تـیفیک  هاـگن  زا  دـشابن ، هجوـت  لـباق  تـیمک  هاـگن  زا  قـح  لـها  رگا  ضرف  رب 

(1) مالسلا .»  هیلع  ءادهشلادیس 

بسا ندرک  هدامآ  زا  نخس  تایاور  یضعب  رد  رگا  .دراد  ناکم  نامز و  طیارش  هب  یگتـسب  روهظ ، يارب  ندوب  ایهم  یگدامآ و  هوحن 
اهنیا هـک  تـسین  اـنعم  نادـب  تـسا ، هدـش  هدرمـش  رب  يرایـسب  تلیـضف  نآ  يارب  هدـمآ و  ناـیم  هـب  ترـضح  روـهظ  يارب  ریـشمش  و 

نیا رد  هتبلا  .دشاب  یهلا  تجح  نیرخآ  يرای  يارب  یمزر  یگدامآ  موزل  رگنایب  دـناوت  یم  دراوم  نیا  رکذ  هکلب  دـنراد ، تیعوضوم 
ییاه یگدامآ  زا  یـشخب  طقف  زور ، یماظن  تازیهجت  هب  ندـش  حلـسم  یمزر و  نونف  نتفرگارف  اـب  هک  تسا  مزـال  نایعیـش  رب  رـصع 

.دنزاس هدامآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نانمشد  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  نآ ، اب  هک  تسا 

نازاس هنیمز  ياه  یگژیو 

هراشا

دنتسه ییاه  یگژیو  تافص و  ياراد  دننک ، یم  شالت  گرزب  بالقنا  نآ  يارب  هک  یناسک  دیآ  یم  تسد  هب  ینشور  هب  تایاور  زا 
: تسا یسررب  لباق  شخب  ود  رد  هک   (2)

يداقتعا ياه  یگژیو  . 1

راگدرورپ تخانش  . 11

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدومرف  یفرعم  یگدنب  تدابع و  ار  اه  ناسنا  شنیرفآ  یساسا  هفسلف  لاعتم ، دنوادخ 

ص56. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  مایق و  يرهطم ، یضترم  - . 1
.تسا نارظتنم  تافص  نامه  اه  یگژیو  نیا  هاگن  کی  زا  - . 2
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.مدرکن قلخ  دننک ، تدابع  هکنیا  يارب  زج  ار  سنا  نج و   (1) َنوُُدبعَِیل ؛» ِّالا  َسنِالاو  َنِّجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  »

رب عناوم  راومه و  دشر ، هار  نآ  زا  سپ  دیآ و  مهارف  سدقم ، تاذ  نآ  هب  اه  ناسنا  تخانـش  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ینامز  ّمهم  رما  نیا 
تسا هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  دنوادخ  هک  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نارای  روهظ و  نازاس  هنیمز  .دوش  یم  فرط 

: تسا هدومرف  فصو  نینچ  يدارفا ، نینچ  رد  ار  دنوادخ  يالاو  تخانش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنسانش  یم 

تـسا هتـسیاش  هک  نانچ  ار  ادـخ  هک  نمؤم  ینادرم   (2) ِناـمَّزلا ؛ ِرِخآ  ِیف  يِدـْهَملاُراْصنَا  ْمُهَو  ِِهتَفِرعَم  َّقَح  َهَّللا  اُوفِرَع  َنُونِمُؤم  ٌلاـجِر 
.دننامزلارخآ رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  نانآ ، دنا و  هتخانش 

: دیامرف یم  هتسناد ، دالوپ  ناسب  ار  هورگ  نیا  ياه  بلق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هراپ ایوگ  ناشیاه  لد  هک  دـنا  ینادرم  ناـنآ   (3) ِرَجَحلا ؛… َنِم  ُّدَـشَا  ِهَّللا  ِتاذ  ِیف  ٌکَش  اُهبوُشَیال  ِدـیِدَحلا  ُُربُز  مَُهبُوُلق  َّنَاَـک  ٌلاـجِر 
.تسا رتراوتسا  گنس  زا  ناشیاه  بلق  دیالاین و  ار  ناشیاه  بلق  دنوادخ  هب  تبسن  يدیدرت  چیه  تسا ، نهآ  ياه 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  . 12

رب ناـمز  ره  رد  ماـما  تخانـش  هتبلا  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تخانـش  روـهظ ، نازاـس  هنیمز  مهم  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
وا هژیو  طیارـش  دزاـس ، یم  رادروخرب  نادـنچ  ود  یتّیمها  زا  ار  مهدزاود  ماـما  تخانـش  هچنآ  یلو  تسا ؛ يرورـض  مزـال و  ناوریپ ،

نیا دنـسانش و  یم  هجو  نیرتهب  هب  ار  شیوخ  ماما  .تسا  و )… راوشد ، تخـس و  تاناحتما  یناهنپ ، یگدـنز  ناـهنپ ، تدـالو  لـثم  )
يزاس هنیمز  نیاربانب  .تسا  هدرک  خوسر  ناشدوجو  مامت  رد  هناهاگآ  تخانش 

هیآ 56. (، 51  ) تایراذ - . 1
ح66. ص 229 ، ج 57 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ص478 ؛ ج2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - . 2

ح82. ص 307 ، ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 3
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: تسا هدمآ  تایاور  رد  .دوب  دهاوخن  ریذپ  ناکما  راوگرزب  نآ  تخانش  نودب  ترضح ، نآ  روهظ  يارب 

دهاوخ یلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره   (1) ًهَّیلِهاَج ؛ ًهَتیِم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  ْفِرعَی  َْملَو  َتاَـم  ْنَم  … 
.درم

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ماما  (2) ِِمئاقلا ؛ ِطاطُْـسف  ِیف  َوُه  ْنَمَک  َناک  ُهَماِما  َفَرَع  ْنَمَف  َرَّخََأت … ْمَا  ُرمالا  اذَـه  َمَّدَـقَت  َكُّرُـضَی ؛ َْمل  ُهَْتفَرَع  اذِاَف  َکَماِما  ْفِرِعا  …

ره سپ  دـناسر … یمن  وت  هب  یبیـسآ  روهظ ،)  ) رما نیا  ریخأت  ای  نداتفا و  شیپ  یتخانـش ، ار  وا  یتقو  سپ  سانـشب ، ار  شیوخ  ناـمز 
.دشاب مالسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دسانشب ، ار  شیوخ  ماما  هک  سک  نآ 

ياه ناسنا  يارب  شدوجو  لامج  زگره  یلو  تسا ؛ تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دـنچ  ره  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
دهاوخن رب  رد  يدوس  زین  ناشیا  يرهاظ  ندـید  دـشابن ، ترـضح  نآ  هب  تفرعم  رگا  .تسا  هدوبن  ناهنپ  روای  يدـهم  رواـب و  يدـهم 

ار مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نیـشنلد  لامج  هراومه  هک  دـندوب  یناسک  هک  نانچ  تشاد ؛
.دندرب یمن  شنیرفآ  ياه  هوسا  نآ  زا  ینادنچ  یتفرعم  هرهب  یلو  دندرک ، یم  ترایز 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

َتَْحت َدَـعَق  ْنَم  َِهلِزنَِمب  َلب  ِهِرَکْـسَع ال  ِیف  ًادِـعاق  َناک  ْنَم  َِهلِزنَِمب  َناک  ِرمَالا  اذَـه  ُبِحاص  َمْوُقَی  ْنَا  َْلبَق  َتاـم  َُّمث  ُهَماـِما  َفَرَع  ْنَمَو  … 
نآ هاپـس  رد  هک  تسا  یـسک  ناـسب  دورب ، اـیند  زا  رما  نیا  بحاـص  ماـیق  زا  شیپ  دسانـشن و  ار  شماـما  هـک  سک  نآ  ره   (3) ِِهئاِول ؛

.تسا ترضح  نآ  مچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  هن  درک ؛ دهاوخ  يرازگ  تمدخ  ترضح 

ح2. ص378 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  کن : زین  و  ص 409 ؛ ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ح7. ص 331 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2

ح2. ص 371 ، ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 3
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تبیغ نارود  رد  هلمج  زا  هدناوخ ، ارف  یهلا  ياه  تّجح  ربمایپ و  دنوادخ ، تخانـش  هب  ار  نایعیـش  دیکأت ، اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تسا هدومرف  شرافس  ار  اریز  ياعد  ندناوخ 

ْفِرْعَا َْمل  ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ََکلوُسَر  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَِّیبَن ، ْفِرْعَا  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَُعت  َمل  ْنِا  َکَّنِاَـف  َکَـسْفَن  یْنفِّرَع  َّمُهّللَا 
رگا انامه  سپ  .ناسانشب  نم  هب  ار  دوخ  ایادخ ! ینید (1) ؛ ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَتَّجُح ،

هب ار  تربمایپ  رگا  هک  یتسرد  هب  سپ  ناسانشب  نم  هب  ار  تا  هداتسرف  اراگدرورپ ! .مسانش  یمن  ار  تربمایپ  یناسانـشن  نم  هب  ار  دوخ 
منید زا  یناسانـشن  نم  هب  ار  دوخ  تجح  رگا  سپ  ناسانـشب ، نم  هب  ار  دوخ  تجح  ادـنوادخ ! .مسانـش  یمن  ار  تتجح  یناساشن  نم 

.ما هدش  هارمگ 

يراتفر ياه  یگژیو  . 2

هراشا

ناونع تحت  هدـمع  روط  هب  اه  یگژیو  نیا  .تسا  دـنمناوت  رظتنم  کی  يراتفر  ياهدامن  هک  دوش  یم  هراشا  يروما  هب  شخب  نیا  رد 
داقتعا فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دنوادخ و  تخانـش  اریز  دنیآ ؛ یم  درگ  وا » يایلوا  دنوادخ و  زا  ضحم  تعاطا  »

اه و تین  اـهراتفر ، ندرک  وسمه  .ددرگ  رهاـظ  كاـپ  راونا  نآ  زا  ضحم  تعاـطا  رد  نآ  یقیقح  رولبت  دوش و  یلمع  دـیاب  ناـنآ ، هب 
يدـهم ماما  نارای  رد  یبوخ  هب  نیا  تسا و  نیتسار  ناورهر  ياـه  یگژیو  نیرت  ّمهم  زا  یهلا ، ربهر  تساوخ  قبط  اـه ، يریگ  تهج 

.دراد دوجو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

نآ رد  یـسک  رگا  .دش  دهاوخن  دیدرت  راچد  تعاطا  هلحرم  رد  درک ، بسک  تفرعم  نکمم  دح  رد  تخانـش ، هلحرم  رد  یـسک  رگا 
زگره تعاطا  هلحرم  رد  دشاب ، یتفرعم  ناصقن  ای  دیدرت و  راچد  هلحرم 

دمحم ح24 ؛ ص 342 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودـص ، ح5 ؛ ص 337 ، ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - . 1
ح6. ص 166 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب 
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داهن و ندرگ  شنامرف  هدارا و  هب  دیاب  تسا ، تبیغ  هدرپ  سپ  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  هزورما  .دوب  دـهاوخن  یبوخ  وریپ 
هیلع هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  .دوب  دهاوخ  نینچ  زین  روهظ  نامز  رد  دنک ، تعاطا  ترضح  نآ  تا  روتسد  زا  نونکا  یسک  رگا 

: دومرف هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  و 

یئاقَفُر ِکئلُوا  ِِهْلبَق  ْنِم  َهَیِداهلا  َهَِّمئَالا  یلَوَتَیَو  ِهِّوُدَع  ْنِم  ُأَّربَتَیَو  ُهَّیلَو  ّیلوَتَی  ِهِماِیق  َْلبَق  ِِهب  ٍدَـتقُم  َوُه  یْتَیب َو  ِلهَا  َِمئاق  َكَردَا  ْنَِمل  یبُوط 
زین وا  مایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دنک ؛ كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک ، یسک  لاح  هب  اشوخ   (1) یَلَع ؛ یتَُّما  ُمَرْکَاَو  یتَّدَوَم  يّدُو َو  وُوَذ  َو 

ناـنیا .دـشاب  تسود  زین  وا  زا  شیپ  رگتیادـه  ناـیاوشیپ  ناربـهر و  اـب  نمـشد و  وا  نمـشد  اـب  تسود و  وا  تسود  اـب  .دـشاب  وا  وریپ 
.دنتسه نم  دزن  رد  نم ، تما  ِنیرت  یمارگ  نم و  ناتسود  نیشنمه و 

: تسا یسررب  لباق  ریز  نیوانع  رد  وا  تجح  دنوادخ و  زا  يوریپ  تعاطا و 

یناور یحور و  یگدامآ  . 2-1

يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  كرد  يارب  .تسا  دوخ  رد  یناور » یحور و  یگداـمآ   » داـجیا راـتفر  شخب  رد  یگژیو  نیرت  یـساسا 
هب نیتسار  زاس  هنیمز  .دوش  یم  لصاح  تامرحم  كرت  تابجاو و  هب  لـمع  اـب  طـقف  مهم ، ِرما  نیا  .فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

نامیا زا  يا  هجرد  هب  وا  .تسا  تامرحم » كرت   » و ینید » تابجاو  ماجنا  ، » نامز ماـما  دزن  اـهراک  نیرت  بوبحم  هک  دـناد  یم  یبوخ 
مهیلع موصعم  نایاوشیپ  .دـناد  یم  یگدـنز  ياه  تذـل  نیرتهب  ار  مارح  ياهراک  كرت  تابجاو و  هب  لـمع  رد  قیفوت  هک  دـسر  یم 

یم نخـس  یهلا  ياورپ  تابجاو و  ماـجنا  زا  تبـسانم ، هب  دـندرک ، یم  داـی  تتبیغ  نارود  ياـه  ناـسنا  تلاـح  زا  هاـگره  زین  مالـسلا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنتفگ 

ص 456. هبیغلا ، باتک  یسوط ، ح 2و 3 ؛ ص 286 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
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[ ناسنا  ] دـیاب سپ  تسا ؛ یتبیغ  رما ، نیا  ِبحاص  يارب  اـنامه   (1) ِِهنیِدـِب ؛… کَّسَمَتیل  ٌدـبَع َو  َهللا  ِقَّتیلَف  هَبیَغ  ِرمَألا  اَذَـه  ِبِحاَِصل  َّنِإ 
…. دنز گنچ  دوخ  نید  هب  دیامن و  هشیپ  اوقت 

هک ارچ  دنشاب ؛ ترـضح  نآ  يارب  یبوخ  روای  رای و  دنناوت  یمن  زگره  دنوشن ، ییالاب  یناور  یحور و  یگدامآ  بحاص  هک  یناسک 
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يارب  نامگ  یب  .دـننک  یم  یلاخ  ار  هصرع  دوش ، یم  دراو  ناـشیارب  هک  يراـشف  نیرتمک  اـب  ناـنآ 

.دنوش هریچ  نانمشد  رب  دنناوتب  ات  دنراد  یناور  یحور و  يالاب  تردق  توق و  هک  تسه  ینارای  فیرشلا  هجرف 

ماما دراد ، ییالاو  تیمها  زین  یقالخا » ياه  هزومآ  تیاعر   » تامرحم كرت  تابجاو و  ماـجنا  رب  نوزفا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

یم نامداش  هک  یسک  ره   (2) رِظَتنُم ؛… َوُه  ِقاَلخألا َو  ِنِساَحَم  ِعَرَولِاب َو  لَمعیل  رِظَتنیلَف َو  ِِمئاَقلا  ِباَحـصَأ  نم  َنوُکی  نَأ  َّرُـس  نَم  … 
هک یلاح  رد  دهد ؛ ماجنا  ار  قالخا  ياه  ییوکین  دنک و  هشیپ  يراگزیهرپ  دشاب ، رظتنم  دیاب  سپ  دـشاب ، مئاق  نارای  زا  هکنیا  زا  دوش 

…. تسا رظتنم 

نامز نیا  رد  هک  ارچ  دراد ؛ يرتشیب  تیمها  تبیغ  نارود  رد  ّصاخ ، طیارش  لیلد  هب  اما  تسا ؛ بجاو  اه  نامز  همه  رد  یهلا  ياورپ 
.دزاس هارمگ  دناشکب و  ههاریب  هب  ار  اه  ناسنا  ات  هداد  مه  تسد  هب  تسد  یناوارف  لماوع 

يداصتقا یگدامآ  . 2-2

: تسا ریسفت  لباق  هنوگ  ود  هب  يزاس  هنیمز  ياه  هفلؤم  زا  یکی  ناونع  هب  يداصتقا  یگدامآ 

شـشوک شالت و  اب  شیاسآ ، هافر و  نیا  اما  .تسا  یگدـنز  داعبا  همه  رد  یمومع  هاـفر  روهظ » رـصع   » ياـه یگژیو  زا  یکی  .فلا 
اه و ناسنا  ناوارف 

ح1. ص335 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
ح16. ص200 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2
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زین تبیغ  رصع  رد  تسیاب  یم  دنتسه ، نارود  نآ  يارب  يزاس  هنیمز  هشیدنا  رد  هک  یناسک  .دیآ (1)  یم  تسد  هب  نیمز  ندرک  دابآ 
فـشک شناد و  ياه  هلق  حتف  يارب  شـشوک  .دنروآ  رد  مادختـسا  هب  ادخ  ناگدنب  هب  تمدخ  يارب  ار  یهلا  بهاوم  ناوارف  شالت  اب 

، شناد ملع و  ناوراک  زا  ندـنام  بقع  .تسا  زاس  هنیمز  لسن  ياه  تیلاعف  نشور  ياه  هنومن  زا  یکی  یتسه ، ناهج  ياـه  هتخانـشان 
رامثتـسا يارب  یلماـع  دوخ  هک  تسا  ناـیناهج  ربارب  رد  زاـس  هنیمز  رظتنم و  لـسن  یگتـسکشرس  ثعاـب  طـقف  هن  اـه ، هصرع  همه  رد 

رتشیب هچ  ره  دوخ ، يدنمناوت  دشر  يارب  نارظتنم  تسا  هتسیاش  ور  نیا  زا  .تسا  مالسا  نانمشد  فادها  نیمأت  فعضتسم و  ناگدنب 
.دننک ششوک  یهلا  ياه  تبهوم  زا  يدنم  هرهب  شناد و  بسک  يارب 

تسا و لدع  طسق و  هماقا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  فده  نیرت  یلاعتم  نیرت و  مهم  هک  ییاجنآ  زا  .ب 
تلادـع و يارجا  هب  طقف  هن  راوگرزب ، ماما  نآ  هب  یـسأت  اب  وا  رظتنم  دراد ، یگدـنز  يداصتقا  ياه  هبنج  اب  یمیقتـسم  طابترا  مه  نآ 

.دنک یم  فرص  تسا ، ماما  تیاضر  دروم  هک  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  تورث  لام و  هک  دشیدنا  یم  یگدنز  يایاوز  مامت  رد  طسق 

یماظن یگدامآ  . 23

تحارص اب  میرک  نآرق  .تسا  هدوب  ینید  ياه  هزومآ  دیکأت  دروم  هراومه  نانمشد ، ياهدیدهت  اب  هلباقم  يارب  تّوق  تردق و  بسک 
: دنک یم  دیکأت  مهم  نیا  رب  مامت 

رد (2) و  مُهُمَلعی ؛) ُهللا  ُمُهَنوُمَلعَت  مِِهنوُد ال  نِم  َنیرَخآ  مُکَّوُدَع َو  ِهللاَّوَدَـع َو  ِِهب  َنُوبِهُرت  ِلیَخلا  ِطابِر  نِم  ِمتعَطَتـسا  اَم  مَُهل  اوُّدِـعَأ  (َو 
دیسانش و یمن  امش  هک  اهنآ  زج  دوخ و  نانمشد  ادخ و  نانمشد  ات  دینک  هدامآ  يراوس  ياه  بسا  ورین و  دیناوت  یم  ات  اهنآ  ربارب 

.میزادرپ یم  ثحب  نیا  هب  لصفم  روط  هب  هعومجم ، نیا  ینایاپ  دلج  رد  دنوادخ  يرای  هب  - . 1
هیآ 60. (، 8  ) لافنا - . 2
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.دیناسرتب ار  دسانش  یم  ادخ 

یگدامآ نیا  روهظ ، هناتـسآ  تبیغ و  نارود  تیـساسح  هب  هجوت  اب  اما  تساه ؛ نارود  همه  ناـگمه و  هب  طوبرم  هچ  رگا  هزومآ  نیا 
.دراد یناوارف  تیمها 

ةرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  روهظ  ناـمز  رد  روضح  يارب  ینامـسج  یگداـمآ  دـنمناوت ، يزاـس  هنیمز  ياـهدومن  زا  یکی 
: دیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نارای  ياه  یگژیو 

یَّتَح مُهَفویُـس  َنُّوُکی  َال  اَـهوُعَطََقل  ِلاَـبِِجب  اوُّرَم  َول  ِدـیِدَحلا َو  َِربُز  نِم  دَـشَأل  ُهَبلَق  َّّنِإ  ًـالُجَر َو  َنیَعبرَأ  َهَُّوق  یَطعی  مُهنِم  َلُـجَّرلا  َّنِإَـف  … 
ياه هوک  رب  رگا  تسا و  رتراوتـسا  نهآ  هراپ  زا  وا  بلق  دراد و  ار  درم  لهچ  ییاناوت  وا  باحـصا  زا  يدرم   (1) َّلَجَوَّزَع ؛ ُهللا  یَضری 

.ددرگ دونشخ  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  دننکن  ماین  رد  ار  دوخ  ياهریشمش  دننک و  رب  ار  نآ  دنرذگب ، نهآ 

یتسـس يرورپ و  نت  راـچد  دـیابن  زگره  دـنراد ، يزاـس  هنیمز  راـظتنا و  ياـعدا  هک  يدارفا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  تیاور  نیا 
.دنوش

ینینوخ گنج  نانمـشد ، نادـناعم و  اب  ریزگان  هب  نایناهج  اب  تجح  مامتا  زا  سپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
زا ههجاوم  نیا  رد  وا  هک  دوش  یم  هداقتـسا  تایاور  زا  .تشاد  دهاوخ  نانآ  اب  يدیدش  دروخرب  دوخ ، راوگرزب  دج  دـننامه  هدرک و 

.تسویپ دنهاوخ  هزرابم  فص  هب  تعاجش  تیاهن  رد  زین  نانآ  دبلط و  یم  دادمتسا  زین  دوخ  نارای 

رـصع رد  ینامـسج  تردـق  ناوت و  شیازفا  اب  رگم  تسین  نکمم  نیا  دـنیآ و  مهارف  روهظ  زا  شیپ  تسیاب  یم  یناراـی ، نینچ  لاـح 
نارود كرد  يارب  يرثؤم  شقن  دیدرت  نودب  دنشاب ، هتشاد  ار  مزال  هجوت  یساسا  مهم و  روما  نیا  هب  نارظتنم  یمامت  هچنانچ  .راظتنا 

.درک دنهاوخ  افیا  روهظ 

ماما زا  ینارون  یمالک  اب  شخب  نیا  رد  ار  نخس 

ح 26. ص 673 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
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: میرب یم  نایاپ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صاخ  نارای  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

کـش راتفرگ  دنوادخ  تاذ  هب  تبـسن  ار  نانآ  ياه  لد  دناوتن  زیچ  چیه  .تسا  نهآ  ياه  هراپ  دننام  ناشیاه  بلق  ییوگ  هک  ینادرم 
دننام دوخ ، نابـسا  رب  هک  ییوگ  دیـشاپ … دـنهاوخ  مه  زا  ار  اهنآ  دـننک ، هلمح  اه  هوک  رب  رگا  .دنتـسه  گنـس  زا  رت  تخـس  .دزاـس 
گنج رد  دنخرچ و  یم  شیوخ  ماما  درگ  .دننک  یم  بلط  تکرب  راک  نیا  زا  دنـشک و  یم  تسد  ماما  بسا  نیز  رب  .دنتـسه  باقع 

ناشزامن رد  دـنباوخ ؛ یمن  اه  بش  هک  ینادرم  .دـنهد  یم  ماـجنا  شیارب  دـهاوخب ، وا  هچ  ره  دـنزاس و  یم  وا  رپس  ار  دوخ  ناـج  اـه 
بـش نایاسراپ  .دنراوس  دوخ  ياه  بکرم  رب  حبـص  هداتـسیا و  شیوخ  ياپ  رب  اه  بش  .دنراد  لسع  روبنز  يادـص  نوچ  يا  همهمه 

هک ییوگ  دنتـسه … اه  غارچ  دـننام  .تسا  رتدایز  شیاقآ  يارب  زینک  تعاطا  زا  ناشماما ، ربارب  رد  نانآ  تعاطا  .زور  ناریـش  دـنا و 
: تسا نیا  ناشراعش  .تسادخ  هار  رد  ندش  دیهش  ناشیانمت  .دنا  تداهش  ناهاوخ  كانمیب و  ادخ  سرت  زا  .تسا  لیدنق  ناشیاه  لد 

تـشحو سرت و  هام  کی  هلـصاف  هب  نانآ  شیپاـشیپ  دـننک ، یم  تکرح  یتقو  .دـیزیخ » اـپ  هب  نیـسح  یهاوخ  نوخ  يارب  مدرم ! يا  »
.دیامرف (1) یم  يرای  ار  نیتسار  ماما  نانآ ، هلیسو  هب  ادخ  .دنور  یم  الوم  يوس  هب  هتسد  هتسد  نانآ  دنک ، تکرح 

صاخ نازاس  هنیمز 

زا ینانخـس  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زاس  هنیمز  ناونع  هب  صاـخ  ییاـه  هورگ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـش ، داـی  هچنآ  رب  نوزفا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  ناموصعم 

ْمِهِِقتاوَع یلَع  ْمُهَفُویُـس  اوُعَـضَو  َِکلَذ  اْوَأَر  اذِاَـف  ُهَنوَطُعی  ـالَف  َنُوُبلْطَی  َُّمث  ُهَنْوُطُْعی  ـالَف  َّقَحلا  َنُوُبلْطَی  ِقِرْـشَملِاب  اوُجَرَخ  ْدَـق  ٍمْوَِقب  یِّنَأَـک 
الَف ُهُولَأَس  اَم  َنْوَطُْعیَف 

ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
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؛ ِْرمَالا اذَـه  ِبِحاِصل  یـسْفَن  ُْتیَْقبَتْـسَِال  َِکلَذ  ُتْکَرْدَا  َْول  یِّنِا  امَا  ٌءادَهُـش  ْمُهْالتَق  ْمُِکبِحاص  یِلا  َِّالا  اهَنوُعَفْدَـی  الَو  اُوموُقَی  یَّتَح  ُهَنُولَبْقَی 
یمن نانآ  هب  اما  دننک ، یم  هبلاطم  زاب  دنهد و  یمن  نانادـب  یلو  دـنا ؛ هدرک  مایق  قح  بلط  رد  قرـش ، زا  هک  منیب  یم  ار  یموق  ییوگ 

؛ دنهد یم  نانآ  هب  دنهاوخ  یم  ار  هچنآ  ماگنه  نآ  رد  .دنریگ  یم  شود  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـننیب ، یم  نینچ  نوچ  سپ  .دـنهد 
رگا .دندیهش  نانآ  ناگتشک  .دننک  یمن  میلست  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  هب  زج  ار  نآ  دنوش و  یم  زوریپ  هکنیا  ات  دنریذپ  یمن  یلو 

مراذگ (1). یم  رمالا  بحاص  يارب  ار  مناج  منک ، كرد  ار  نانآ  نم 

، اهنیا رب  نوزفا  .تسا  هدش  هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هناتـسآ  رد  ییاه  بالقنا  اه و  مایق  ییاپرب  زا  تیاور  نیا  رد 
یم لیکشت  قرـشم  هیحان  رد  ناحلاص  زا  یکی  يربهر  هب  یتموکح  روهظ ، زا  شیپ  هک  دنراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  يرگید  تایاور 

ترضح هب  نآ  میلست  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ندش  رهاظ  ات  تموکح ، نیا  .دزاس  یم  اّیهم  ار  روهظ  هنیمز  ددرگ و 
.دبای یم  همادا  ناشیا ،

یماع بصعتم  دبتـسم و  نامکاح  يـالیتسا  اـه  نرق  زا  سپ  هک  ار  هیوفـص  بهذـم  یعیـش  تلود  لیکـشت  یخرب  ساـسا ، نیمه  رب  »
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  تموکح  نازاـس  هنیمز  هلمج  زا  تاـیاور  رد  هک  دـنا  هتـسناد  یتلود  ناـمه  دـمآ  راـک  يور  بهذـم ،

بالقنا هدـمآ ، تایاور  رد  هک  ییاه  یگژیو  هب  دانتـسا  اـب  ناگدنـسیون  زا  یخرب  زین ، اـم  ناـمز  رد  .تسا  هدـمآ  رامـش  هب  فیرـشلا 
يارب ار  هنیمز  هک  دنا  هتسناد  یتلود  نامه  دیسر  يزوریپ  هب   ı ینیمخ ماما  يربهر  هب  يدیشروخ  لاس 1357  رد  هک  ار  ناریا  یمالسا 

« .دبای یم  همادا  ترـضح  نآ  روهظ  ات  هّللا  ءاش  نا  هک  دنک  یم  هدامآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  روهظ و 
(2)

ص 243. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ح 50 ؛ ص 273 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ص 207. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نوماریپ  اهراتفگ  تالاقم و  هعومجم  - . 2
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زا روظنم  دـنک  تباـث  هک  تسین  تسد  رد  یعطق  لـیلد  یلو  دـشخب ؛ یم  تّوق  ار  لاـمتحا  نیا  یناوارف  نیارق  هچرگ  تروص ، ره  رد 
.تسا ناریا  یمالسا  بالقنا  نیمه  زاس ، هنیمز  تموکح 

هیحان زا  یبالقنا  تکرح و  هاگره  زین ، نیا  زا  شیپ  .دنا  هتخاس  حرطم  ار  یلامتحا  نینچ  هعیـش ، ياملع  هک  تسین  يراب  نیتسخن  نیا 
بالقنا هزادـنا  هب  اه  تکرح  نآ  زا  کی  چـیه  هتبلا  .دـش  یم  تیوقت  لامتحا  نیا  تفرگ ، یم  تروص  ناسارخ  هقطنم  هژیو  هب  قرش 
لامتحا ور  نیا  زا  .تسا  لطاب  یمالسا  بالقنا  اب  اهنآ  هسیاقم  ًالصا  هکلب  دنا ؛ هدوبن  مالسلا  هیلع  يدهم  بالقنا  زاس  هنیمز  یمالسا ،

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  ات  دـشاب و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هلمج  زا  زاس » هنیمز  تلود   » زا دارم  هکنیا 
.تسا (1) رایسب  دبای ، موادت 

ص 306 303. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  - . 1
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، ردب تاراشتنا  تاقیقحت و  رتفد  اج ،] یب  ، ] ینیوزق يرئاح  يدـهم  دّیـس  مراکملا ، لایکم  یقت ، دـمحم  دّیـس  یناهفـصا ، يوسوم  . 1
.ش 1379

.ش.ه  1380: مق مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هسردم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 2

، راکزیهرپ مود ، چ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  هّللادسا ، دّیس  يدیهش ، یمـشاه  . 3
.ش.ه 1380 مق :

.ش 1381 نارهت ، ءایفصالا ، رون  يزوریپ ، ات  روهظ  زا  يدهم  ترضح  نیسح ، دیس  يوقت ، . 4

.ش 1387 مق ، نشور ، هدنیآ  هسسؤم  راظتنا ، يراج  اب  دوعسم ، دیس  ییاقآ ، دیس  روپ  . 5
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روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  مراهچ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: روهظ زا  شیپ  ياه  مایق 

: هراب نیا  رد  تایاور  يدنب  هتسد 

؛ روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  ناراد  مچرپ  ندوب  توغاط  .کی 

؛ روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  تسکش  .ود 

؛ ینیشن هناخ  توکس و  .هس 

.نانمشد ندرک  دوبان  يارب  باتش  شنزرس  .راهچ 
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دمآرد شیپ 

تبیغ و نارود  ياه  تموکح  اه و  مایق  مکح  هدوب ، هشقاـنم  ثحب و  دروم  هراومه  تیودـهم ، ثحاـبم  رد  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 
هنوگره دنا  هتشادنپ  تایاور ، يا  هراپ  هب  دانتسا  اب  یخرب ، .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  زا  شیپ 

يادـن هنوگره  اب  ور  نیا  زا  .تسا  عونمم  زیاج و  ریغ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  زا  شیپ  رگمتـس ، ناـیاورنامرف  ّدـض  رب  كّرحت 
! دنمان یم  توغاط  ار  نآ  هدیزرو و  تفلاخم  يا ، هناهاوخ  تلادع 

شرافـس فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  ماـیق  هنوگره  زا  زیهرپ  هب  تاـیاور ، دـننامگ  نیا  رب  ناـنیا 
زج ینایاپ  اـه  ماـیق  هنوگ  نیا  هدرک  دـیکأت  زین  دـنک و  یم  عنم  روهظ  زا  شیپ  هناحلـسم  ماـیق  هنوگره  تموکح و  لیکـشت  زا  هدرک ،

.تشاد دهاوخن  تسکش 

یمالسا تموکح  لیکشت  مایق و  ییاپرب  مالسلا ، مهیلع  ناموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  یخرب  هب  دانتسا  اب  رگید  یهورگ  ربارب ، رد 
.دنناد یم  بجاو  يرما  ناکما ، تروص  رد  تبیغ  رصع  رد  ار 

.میزادرپ یم  روهظ  زا  شیپ  ياه  مایق  هب  طوبرم  تایاور  رد  یهاتوک  یسررب  هب  اجنیا  رد 

روهظ زا  شیپ  ياه  مایق 

هراشا

رصع رد  هنایارگ  حالصا  ياه  تکرح  زا  عنم  هرابرد 
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(1) درک : میسقت  هورگ  دنچ  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  هدش  لقن  ینوگانوگ  تایاور  راظتنا ،

روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  ناراد  مچرپ  ندوب  توغاط  . 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  تّجح  ترضح  مایق  زا  شیپ  ار  یمچرپ  ره  نتشارفارب  شروش و  هنوگره  ماع ، روط  هب  تایاور ، نیا  زا  یـضعب 
: دوش یم  حرطم  ثحب  نیا  رد  تیاور  ود  .دننک (2)  یم  یفّرعم  كرشم  ای  توغاط و  ار  نآ  رادمچرپ  هدرک و  موکحم  فیرشلا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  دنس  رکذ  اب  ینیلک  . 1

، دوش هتـشارفا  رب  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  یمچرپ  ره   (3) َّلَجَوَّزَع ؛ ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  ُدَـبُْعی  ٌتوُغاط  اُهبِحاصَف  ِِمئاقلا  ِماـِیق  َلـْبَق  ُعَفُْرت  ٍهَیار  ُّلُـک 
.دوش یم  شتسرپ  ادخ  ربارب  رد  هک  تسا  یتوغاط  نآ  راد  مچرپ 

نب نیـسح  ، » دنـس نیا  رد  اریز  تسین ؛ لاکـشا  زا  یلاـخ  نآ  دنـس  یلو  هتـسناد (4) ، قَّثوـم  ار  تیاور  نیا  یـسلجم ، همّـالع  هچ  رگا 
« توغاط  » هژاو تفگ : ناوت  یم  نآ  ياوتحم  هراب  رد  .دنا (5)  هدرک  فیعـضت  ار  وا  يا  هدع  قیثوت و  ار  يو  یخرب  هک  تسا  راتخم »

تسا یمچرپ  مئاق ، مایق  زا  شیپ  هدش  هتـشارفارب  مچرپ   » زا دوصقم  هک  تسا  نآ  رگنایب  ثیدح  نیا  رد  ِهَّللا ،» ِنُود  ْنِم  ُدَبُْعی   » هلمج و 
ربارب رد  نآ  هدنزارفارب  دوش و  هتشارفارب  مالسلا  مهیلع  ماما  لوسر و  لاعتم و  دنوادخ  لباقم  رد  هک 

تروص هب  هراـشا و  تاـیاور  زا  یخرب  هب  طـقف  اـجنیا  رد  دـبلط ، یم  يا  هدرتسگ  لاـجم  تاـیاور  همه  یـسررب  هک  ییاـجنآ  زا  - . 1
.میزادرپ یم  اهنآ  یسررب  هب  رصتخم 

ِمکح ُباب   » ناونع اب  یباب  رد  لئاسولا » كردتسم   » رد يرون  ثدحم  و  هعیشلا » لئاسو   » رد یلماع  رح  خیش  ار  هدش  دای  تایاور  - . 2
.دنا هدروآ  درگ  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاقلا  مایق  لبق  فیسلاب  جورخلا 

؛ ریَِصب ِیبَأ  ْنَع  ِراَتْخُْملا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ییحی ] نب  دمحم  ] ُْهنَع - . 3
ح 452. ص 295 ، ج 8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم 

ص 325. ج 26 ، لوقعلا ، هآرم  یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 4
ص 86. ج 6 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ییوخ ، مساقلاوبا  کن : - . 5
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ناوت یمن  نیارباـنب ، .دـناشوپب  لـمع  هماـج  دوخ ، ياـه  هتـساوخ  هب  هک  دـشاب  نآ  یپ  رد  دـنک و  سیـسأت  یتموکح  ادـخ ، تموکح 
مچرپ لباقم  رد  طقف  هن  یمچرپ ، نینچ  اریز  دناوخ ؛ توغاط  تسا ؛ هدرک  مادـقا  مایق و  نید ، تیمکاح  يارب  هک  ار  یحلاص  صخش 

.تسوا تهج  قیرط و  ریسم و  رد  هک  هدشن  هتشارفارب  مالسلا  هیلع  مئاق 

تسخن و تیاور  نومضم  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینهج  نیعا  نب  کلام  زا  لقن  هب  هبیغلا  باتک  رد  بنیز  یبا  نبا  هک  یتیاور  . 2
: تسا هدرک  لقن  توافتم  دنس  هس  اب 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدرک  لقن  ینهج  نیعأ  نب  کلام  . 2-1

.تسا توغاط  نآ  بحاص  دوش ، هتشارفا  رب  مئاق  مایق  زا  شیپ  یمچرپ  ره   (1) ٌتوُغاط ؛ اُهبِحاص  ِِمئاقلا  هیار  َْلبَق  ُعَفُْرت  ٍهَیار  ُّلُک 

قیثوـت ار  وا  لاـجر  ملع  نادنمـشناد  و  تسا » هیفقاو  ناـکرا  زا   » هک دراد  دوـجو  ینئاـطب » هزمح  یبا  نب  یلع  ، » تیاور نـیا  دنـس  رد 
هیلع مظاک  ماما  دامتعا  دروم  روهشم و  يالکو  زا  وا  .تسا (2)  هدرک  فیعضت  تّدش  هب  ار  يو  هصالخ  باتک  رد  همالع  .دنا  هدرکن 

زا سپ  ناـنآ  یلو  دیـسر ؛ ـالکو  رگید  وا و  تسد  هب  هعیـش  زا  یناوارف  لاوـما  ترـضح ، نآ  ندـش  ینادـنز  زا  سپ  هک  دوـب  مالـسلا 
تماما هدرک و  یفرعم  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  نامه  ادخ و  تجح  نیرخآ  ار  ترـضح  نآ  دندیزرو و  عمط  متفه ، ماما  تداهش 

!! دننک بحاصت  ار  لاوما  ات  دندش  رکنم  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  شدنزرف 

تقاثو هب  ناوت  یمن  هک  دریگ  یم  هجیتن  نافلاخم ، ناقفاوم و  مالک  لقن  زا  سپ  یئوخ  موحرم 

یـسیع نب  سابعلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  يرهزلا  حاـبر  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  انثدـح  لاـق  هللا  دـبع  نب  دـحاولا  دـبع  اـنربخأ  و  - . 1
ص114. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ینهجلا ؛ نیعأ  نب  کلام  نع  هیبأ  نع  هزمح  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نع  ینیسحلا 

هرامش 29. ص96 ، هصالخلا ، یلح ، همالع  ادج ؛ فیعض  ینئاطبلا  هزمح  یبأ  نبا  نأل  - . 2
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.درک دامتعا  تیاور  نیا  هب  ناوت  یمن  دنس ، فعض  لیلد  هب  نیاربانب  .درک (1)  مکح  وا 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدرک  لقن  ینهج  نیعأ  نب  کلام  . 2-2

.تسا توغاط  نآ  بحاص  دوش ، هتشارفا  رب  مئاق  مایق  زا  شیپ  یمچرپ  ره   (2) ٌتوُغاط ؛ اُهبِحاص  ِِمئاقلا  ِماِیق  َْلبَق  ُعَفُْرت  ٍهَیار  ُّلُک 

« ًادج فیعض   » ناونع اب  يو  زا  دواد  نبا  هتـسناد و  افعض (3)  زا  يوار  ار  يو  یـشاجن  تسا ، يزار » ناسح  نب  دّمحم   » دنـس نیا  رد 
زا سپ  ییوخ  موحرم  هچرگا  دوش ؛ یمن  دامتعا  زین  تیاور  نیا  هب  رفن  ود  نیا  طسوت  يزار »  » فیعضت هب  هجوت  اب  .دنا (4)  هدرک  دای 

.تسا (5) هتسناد  هقث  رهظا »  » ربانب ار  يو  يرئاضغ ، نبا  یشاجن و  نخس  لقن 

دبع زا  هریغملا  نب  هللا  دبع  زا  شردپ  زا  مشاه  نب  میهاربإ  نب  یلع  زا  يولع  یـسوم  نب  هللا  دیبع  زا  یجیندنب  دـمحأ  نب  یلع  و  . 2-3
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدرک  لقن  ینهج  نیعأ  نب  کلام  زا  ناکسم  نب  هللا 

نآ بحاـص  دوـش ، هتـشارفا  رب  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  یمچرپ  ره   (6) ٌتوُغاط ؛ اُهبِحاص  ِِمئاـقلا  ِماـِیق  َلـْبَق  جرخت  لاـق  وا  ُعَفُْرت  ٍهَیار  ُّلُـک 
.تسا توغاط 

هدمآ یجیندنب » دمحأ  نب  یلع  ، » نآ دنس  رد 

ص226. ج11 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  فیعضلا ؛ هلماعم  هعم  لماعی  هجیتنلاب  هتقاثوب و  مکحلا  نکمی  الف  - . 1
نب دمحم  انثدـح  لاق  يزارلا  ناسح  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  مقب  راطعلا  ییحی  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  نیـسحلا  نب  یلع  انربخأ  و  - . 2

ص115. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ینهجلا ؛ نیعأ  نب  کلام  نع  ناکسم  نبا  نع  نیسحلا  نب  یلع  نع  یفوکلا  یلع 
دمحا زین : و  ش903 ؛ ص338 ، یشاجنلا ، لاجر  یشاجن ، اریثک ؛ ءافعـضلا  نع  يوری  نیب  نیب  رکنی  فرعی و  یبنیزلا  هللا  دبع  وبأ  - . 3

ص95. ج1 ، يرئاضغ ، نبا  لاجر  يریاضغ ، نیسح  نب 
هرامش 427. ص 502 ، دواد ، نبا  لاجر  دواد ، نبا  - . 4

هرامش 10443. ص 190 ، ج 15 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ییوخ ، مساقلاوبا  - . 5
نب هللا  دـبع  نع  هیبأ  نع  مشاـه  نب  میهاربإ  نب  یلع  نع  يولعلا  یـسوم  نب  هللا  دـیبع  نع  یجیندـنبلا  دـمحأ  نب  یلع  اـنربخأ  و  - . 6

.115 هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ینهجلا ؛ نیعأ  نب  کلام  نع  ناکسم  نب  هللا  دبع  نع  هریغملا 
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هدـشن شرازگ  وا  دروم  رد  يزیچ  نانآ  يوس  زا  هتـشگن و  حرطم  یـشاجن  خیـش  یـسوط و  خیـش  یلاجر  ياه  ¬ باـتک رد  هک  تسا 
هتخادرپ تیاور  لقن  هب  وا  زا  ینامعن  هک  دنا  ¬ هتـسناد یجیندنب  رـصن  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  نامه  ار  وا  ناققحم  یخرب  .تسا 

نکاس هلمر  رد  : » دسیون یم  ¬شا  هرابرد يرئاضغ  نبا  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  نامه  ینامعن ، داتـسا  نیا  تروص  نیا  رد  .تسا (1) 
(2) .دوش » ¬ یمن هجوت  وا  هب  .تسا  طقاس  فیعض و  دوب ،

یجیندنب دمحا  نب  یلع  دروم  رد  ار  وا  نخـس  مینادب و  يور  دنت  راچد  نایوار ، لاوحا  فاصوا و  نایب  رد  ار  يرئاضغ  نبا  رگا  یتح 
.تسین دامتعا  لباق  زین  لقن  نیا  نیاربانب  .میریذپب  ار  يو  تایاور  نآ  رب  دامتعا  اب  ات  میرادن  یقیثوت  وا  دروم  رد  میریذپن ،

: تسا هنوگ  ود  توعد ، دسیون : یم  تیاور  نیا  تلالد  یسررب  رد  ناققحم  زا  یکی 

هک مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسد  هب  تموکح ، روما  مامز  ندینادرگزاب  قح و  نتشاد  اپ  هب  يارب  مدرم  توعد  ینعی ؛ قح ؛ توعد  . 1
.تسا مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دییأت  دروم  یتوعد  نینچ 

تـسخن شخب  لـباقم  رد  مود  شخب  نیمه  هیار » ُّلـک   » زا دوصقم  دوخ و  ندرک  حرطم  يارب  مدرم  توعد  ینعی ، لـطاب ؛ توعد  . 2
رب هک  ییاه  مایق  نیاربانب ، .نآ  ریـسم  لوط و  رد  هن  دـشاب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ِتوعد  ِلـباقم  ضرع و  رد  توعد ، ینعی  تسا ؛

قیداصم هرئاد  زا  یّلک ، روط  هب  تسا ، هتفرگ  تروص  نانآ ، يوس  هب  مدرم  توعد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  میرح  زا  عاـفد  ياـنبم 
.دنا جراخ  تیاور ، نیا 

، ینعی دراد ؛ روهظ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  زا  شیپ  ياه  مایق  مامت  نالطب  رد  ثیدح ، نیا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
؛ دریگب تروص  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تضهن  ضرع  رد  دوخ و  يارب  توعد  هک  تسین  نیا  نالطب ، كالم 

ص302. ج5 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  يدورهاش ، يزامن  یلع  - . 1
ص82. يریاضغلا ، نبا  لاجر  يریاضغ ، نیسح  نب  دمحا  - . 2
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ِتوعد ای  دشاب و  قح  ِتوعد  هاوخ  تسا ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  رب  نآ ، نتفرگ  یـشیپ  كالم ، هکلب 
! لطاب

یقیقح و هن  تسا ، هیجراخ » هیـضق  ، » حالطـصا هب  تسا و  نامز  نآ  ياه  مایق  زا  یـضعب  هب  رظان  تیاور ، نیا  يوق  لاـمتحا  هب  ـالّوا :
.تسا تسار  هار  هب  توعد  نامه  ندوب ، لطاب  قح و  كالم  تسین و  اه  مایق  مامت  هب  رظان 

نامز ماما  روهظ  زا  شیپ  اهدـعب و  هک  ار  ییاه  مایق  زا  یخرب  هک  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  يرایـسب  تایاور  ًایناث :
ار تیاور  نآ  رگا  و  ینامیلا » هیار   » دـننامه دـنا ؛ هدومن  قیوشت  نانآ  هب  نتـسویپ  يارب  ار  مدرم  هدرک و  دـییأت  الماک  دـتفا ، یم  قاّفتا 

.دوب (1) دهاوخ  ضراعت  رد  تایاور ، نیا  اب  مینادن ، هیجراخ  هیضق 

سیل مامإ و  هنأ  معز  نم  همامإلا و  یعدا  نمیف  يور  ام  باـب   » ینعی هداد ؛ تاـیاور  نیا  باـب  هب  یناـمعن  هک  یناونع  هب  هجوت  اـب  هتبلا 
، تاـیاور نیا  هدـننک  لـقن  نیتسخن  ناونع  هب  وا  تفگ : ناوت  یم   (2) توغاط » اهبحاصف  مئاقلا  مایق  لـبق  عفرت  هیار  لـک  نأ  ماـمإب و 

.دنک یفرعم  مئاق  ای  ماما و  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  مچرپ ، بحاص  زا  دوصقم  هک  هدیمهف  نینچ 

عورـشم ریغ  موکحم و  ار  یتضهن  مایق و  هنوگره  تاـیاور ، نیا  هب  دانتـسا  اـب  رگا  دـش ، هتفگ  تاـیاور  دنـس  هراـب  رد  هچنآ  رب  نوزفا 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  اب  زین  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، ياه  تیاور  اب  تشادرب ، هنوگ  نیا  مینادب ،

.درک رظن  فرص  تایاور  نیا  زا  دیاب  ضراعت ، ماقم  رد  دراد و  ضراعت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 

: دیامرف یم  دنزادرپ ، یم  ییوج  هناهب  هب  هدش  دای  ياه  تیاور  هب  کّسمت  اب  هک  یناسک  ربارب  رد  ینیمخ  ماما 

ص78. ج1 ، روهظ ، ات  یسبط ، نیدلا  مجن  کن : - . 1
ص111. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2
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ود لوا ، تیاور  رد  هکلب  تسین ؛ دـناد  یم  مزال  دـنمدرخ  ره  هک  هنالداع  ییادـخ  تموکح  لیکـشت  هب  طوبرم  چـیه  ثیداـحا ، نیا  »
دشاب روهظ  تامالع  هب  طوبرم  دشاب و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  روهظ  ياهربخ  هب  عجار  هکنآ  یکی  تسا : لامتحا 

تایاور نیمه  نمـض  رد  هچنانچ  تسا  لطاب  دوش ، یم  اـپ  رب  مئاـق  ماـیق  زا  لـبق  تماـما  ناونع  هب  هک  ییاـه  ملع  دـیوگب  دـهاوخب  و 
لیکـشت ناهج  رد  هک  ییاه  تموکح  نیا  زا  دشاب  ییوگـشیپ  لیبق  زا  هکنآ  رگید  لامتحا  تسا و  هدش  رکذ  مه  روهظ  ياه  تمالع 

(1) هدوب ». … نونک  ات  مه  روط  نیمه  دننک و  یمن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  مادک  چیه  هک  روهظ  نامز  ات  دوش  یم 

دنلب تیودـهم »  » ناونع هب  يدـهم ، مَلَع  اب  دـنک  دـنلب  مَلَع  سک  ره  هک  دراد ] هراشا   ] تایاور نآ  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  ناشیا 
(2) تسا ».] لطاب   ] دنک

روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  تسکش  . 2

هب نمض ، رد  تایاور ، زا  هتسد  نیا  .تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  زا  شیپ  ياه  مایق  تسکـش  یماکان و  رگنایب  هک  یتایاور 
القع لقع و  هاگدـید  زا  دـشاب ، رمث  نودـب  هک  یمایق  اریز  تسا ؛ هدرک  هراشا  یمالـسا  تموکح  داـجیا  يارب  شـالت  ندوبن  عورـشم 

.تسا دنسپان 

: تسا رارق  نیا  زا  دوش  یم  لقن  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یضعب 

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  هدرک  لقن  یعبر … زا  یسیع  نب  داّمح  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  ینیلک 

ْنِم َراط  ٍخْرَف  َلَثَم  ُُهلَثَم  َناک  ِّالا  مالسلا  هیلع  ِِمئاقلا  ِجوُرُخ  َْلبَق  اَّنِم  ٌدِحاو  ُجُرْخَیال  ِهَّللاَو 

ص 225. رارسالا ، فشک  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  - . 1
ص 14. ج 21 ، ماما ، هفیحص  ومه ، - . 2
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رگم دنک ؛ یمن  جورخ  مئاق  مایق  زا  شیپ  ام  زا  کی  چیه  دنگوس ! ادخ  هب   (1) ِِهب ؛ اُوثَبَعَف  ُناْیبِّصلا  ُهَذَخَاَف  ُهاحانَج  يِوَتْسَی  ْنَا  َْلبَق  ِهِرْکَو 
ار وا  ناکدوک  هجیتن  رد  .دـشاب  هدرک  زاورپ  هنایـشآ  زا  شیاه ، لاـب  ندـش  مکحم  زا  شیپ  هک  تسا  يا  هجوج  دـننام  وا ، لَـثَم  هکنیا 

.دنزادرپ یم  يزاب  هب  وا  اب  هتفرگ و 

تیب لها  یتحاران  يراتفرگ و  هک  تسا  هجیتن  یب  طقف  هن  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  يارب  مایق  هک : دنا  هتفرگ  هجیتن  تیاور  نیا  زا 
مشچ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  زا  شیپ  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  زا  دیاب  نیاربانب  .دراد  یپ  رد  زین  ار 

! دیشوپ

هک دراد  رارق  دوراجلا  نب  هللادبع  نب  یعبر  مان  هب  یصخش  نآ  دنـس  رد  تسا و  لسرم  تیاور ، نیا  هک  تسا  نیا  تالاکـشا  زا  یکی 
یمن لاس ، هقبط و  رظن  زا  نیاربانب  .دـیآ  یم  رامـش  هب  مالـسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  باحـصا  زا  یلو  تسا ؛ هقث  دـنچ  ره 

.دشاب هدرک  لقن  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هطساو ، نودب  دناوت 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  نیا  يرگید  دنس  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  توافت ، یکدنا  اب  ینامعن  ار  تیاور  نیا  هتبلا 

، نادناخ ام  مئاق  جورخ  ِلَثَم   (2) ُناَْیبِّصلا ؛ ِِهب  ْتَبَعاَلَتَف  هرکو  نم  َعَقَوف  َراَط َو  ٍخْرَف  ُلَثَم  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اَّنِم  َجَرَخ  ْنَم  ُلَـثَم 
ناسب دزیخ ، اپ  هب  مئاق  مایق  زا  لـبق  نادـناخ  اـم  زا  هک  سک  نآ  لـثم  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  جورخ  دـننام 

ناکدوک هچیزاب  شوختـسد  ینعی   ) دـنزادرپ يزاب  هب  نآ  اب  ناـکدوک  دـتفا و  ورف  دوخ  هنایـشآ  زا  دـنک و  زاورپ  هک  تسا  يا  هجوج 
(. دوش

بوقعی نب  دـمحم  لاق ؛: مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هعفر  یعبر ، نع  یـسیع ، نب  داّـمح  نع  هیبأ ، نع  میهاربا ، نب  یلع  - . 1
ح 14. ص 199 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ح 382 ؛ ص 264 ، ج 8 ، یفاکلا ، ینیلک ،

ینثملا نب  دـمحم  نع  یفعجلا  یلع  نب  دـمحأ  ینثدـح  لاق  کـلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  انثدـح  لاـق  ماـمه  نب  دـمحم  انثدـح  - . 2
ح14. ص199 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  رباج ؛ نع  دیز  نب  نامثع  نع  هیبأ  نع  یمرضحلا 
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، نآ رد  ینهج  دیز  نب  نامثع  یمرـضح و  یّنثم  نب  دّمحم  یفعج و  یلع  نب  دمحا  ندوب  لمهم  ای  لوهجم و  لیلد  هب  مه  تیاور  نیا 
دـساف ثیدـحلا و  فیعـض  یـشاجن ، حیرـصت  هب  يرازف ) ، ) کـلام نب  دّـمحم  نـب  رفعج  هـکنیا  نآ  رب  نوزفا  .تـسا  لوـبق  لـباق  ریغ 

.تسا (1) بهذملا 

: تسا لطاب  یتاهج  زا  نآ  دننام  تیاور و  نیا  هب  دانتسا  دش ؛ هراشا  نآ  هب  هک  دنس  رد  لاکشا  رب  هفاضا 

لئاق هچنانچ  رگا  .دـنک  یم  یفن  ار  يزوریپ  هکلب  دـنک ؛ ّدر  ار  ماـیق  زاوج  لـصا  هک  تسین  نیا  ددـص  رد  تیاور  نیا  تسخن : تهج 
یلع نب  نیـسح  یلع و  نب  دـیز  مایق  زین  دـیزی و  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  سپ  دـنک ، یم  زاوج  یفن  تیاور  نیا  میوش 
ماما .تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـییأت  دروم  اـه  ماـیق  نیا  دـیدرت ، نودـب  هکنیا  اـب  تسا ! هدرک  موکحم  زین  ار  و … خـف ) دیهـش  )

: دومرف دیهش  دیز  مایق  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

مهیلع ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  اَضِّرلا  َیلِإ  ْمُکاَعَد  اَمَّنِإ  ِهِسْفَن  َیلِإ  ْمُکُعْدَـی  َْمل  ًاقوُدَـص َو  َناَک  ًاـِملاَع َو  َناَـک  ًادـْیَز  َّنِإَـف  ٌدـْیَز  َجَرَخ  اُولوُقَت  اـَل  َو 
ملاع و يدرم  وا  اریز  دیشکن ؛ خر  هب  ار  دیز  مایق   (2) هَضُْقنَِیل ؛ ٍعِمَتُْجم  ٍناَْطلُس  َیلِإ  َجَرَخ  اَمَّنِإ  ِْهَیلِإ  ْمُکاَعَد  اَِمب  یَفََول  َرَهَظ  َْول  مالـسلا َو 
، هنیآ ره  .دومن  توعد  نانآ  تیاضر  مالـسلا و  مهیلع  دمحم  لآ  يوس  هب  هکلب  درکن ؛ توعد  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  دوب و  وگتـسار 

یم دوب و  هچراـپ  کـی  مکحم و  هک  درک  ماـیق  یتـموکح  تنطلـس و  ربارب  رد  وا  .درک  یم  اـفو  دوـخ  هدـعو  هب  دـش ، یم  زوریپ  رگا 
.دنک یشالتم  ار  نآ  ناکرا  تساوخ 

فیلکت یفن  رب  لیلد  مایق ، ندشن  زوریپ  مود : تهج 

، یشاجن لاجر  یـشاجن ، لیهاجملا ؛ نع  يوری  اعـضو و  ثیدحلا  عضی  ناک  نیـسحلا  نب  دمحأ  لاق : ثیدحلا  یف  افیعـض  ناک  - . 1
هرامش 313. ص122 ،

ح381. ص264 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2
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ترـضح اما  دـش ؛ مدرم  يداش  ثعاب  ربخ  نیا  .تسا  هدرم  هیواعم  هک  دـش  عیاش  نیفـص ، گنج  رد   » هنومن ناونع  هب  تسین ؛ ماـیق  هب 
یمن كاله  هیواعم  تسا ! وا  تردق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : مدرم ، يداش  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

ینَیب َو َرْذُعلا  ُسِمَْتلَا  : » دومرف ماما  دیگنج ؟ یم  وا  اب  ارچ  سپ  نیاربانب  دندیسرپ : ترـضح  نآ  زا  .دنوش  گنهامه  وا  اب  مدرم  ات  دوش 
«. مشاب هتشاد  رذع  میادخ  دوخ و  نیب  مهاوخ  یم   (1) ِهَّللا ؛ َْنَیب 

هب ًامتح  دشاب ، هتشاد  راظتنا  دیابن  دنک و  لمع  دوخ  فیلکت  هب  دیاب  ناملسم ، ناسنا  هک  تسا  انعم  نیا  رگنایب  نآ  دننام  تیاور و  نیا 
.دسرب بولطم  هجیتن 

جورخ راظتنا  نانآ ، زا  نایعیـش  اریز  دنـشاب ؛ مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  طقف  ْتیَبلا » لْهَا  اّنِم   » هلمج زا  دوصقم  دـیاش  موس : تهج 
زا سکره  هک  دننک  عناق  ار  نانآ  یبیغ ، رابخا  اب  دنتـساوخ  یم  نامز ، نآ  رب  مکاح  طیارـش  هب  هّجوت  اب  ناشیا  دنتـشاد و  ار  هناحلـسم 

هناحلـسم جورخ  هک  دـنک  یم  اضتقا  تحلـصم  دوش و  یمن  زوریپ  مزال ، تاناکما  دوبن  تلع  هب  دـنک ، جورخ  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  اـم ،
.دنکن

هیلع يدـهم  تموکح  زاس  هنیمز  هک  تسا  هدـش  هداد  تراشب  مئاق  مایق  زا  شیپ  ياـه  ماـیق  هب  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  مراـهچ : تهج 
گرزب دوخ  یگدامآ ، داجیا  هکنیا  رب  نوزفا  .تسا  اه  مایق  نآ  تیقفوم  ظاحل  هب  اهنآ ، يزاـس  هنیمز  دـیدرت  نودـب  .دنتـسه  مالـسلا 
تیادـه ناونع  هب  وا  مچرپ  زا  یناوارف ، تایاور  رد  هک  تسا  ینامی  جورخ  اه  مایق  نیا  نیرتزراب  زا  یکی  .دـشاب  یم  اهنآ  هرمث  نیرت 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  دای  مچرپ  نیرت  هتفای 

ص 259. ج 2 ، بقانملا ، بوشآ ، رهش  نبا  - . 1
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ِهَیاَر ْنِم  يَدـْهَِأب  ٌهَیاَر  اَهِیف  َْسَیل  ٍدِـحاَو َو  ٍمْوَی  ِیف  ٍدِـحاَو  ٍرْهَـش  ِیف  ٍهَدِـحاَو  ٍهَنَـس  ِیف  ِِّیناَـمَْیلا  ِِّیناَـیْفُّسلا َو  ِِّیناَـساَرُْخلا َو  ِهَثاَـلَّثلا  ُجوُرُخ 
نیا نایم  رد  .تسا  زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفـس و  یناـسارخ و  رفن  هس  جورخ   (1) ِّقَْحلا ؛ َیلِإ  يِدْهَی  ِِّیناَمَْیلا 

.دنک یم  توعد  قح  هب  تیاده  مچرپ  نآ  .تسین  ینامی  مچرپ  زا  رت  هدننک  تیاده  یمچرپ  اه ، مایق 

.تسا (2) هتسناد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  ار  ینامی  توعد  هدرک ، هراشا  مهم  نیا  هب  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زا رت  رگ  تیادـه  اه ، مچرپ  نایم  رد   (3) مُِکبِحاَص ؛ َیلِإ  وُعْدَـی  ُهَّنَِأل  يًدُـه  ُهَیاَر  َیِه  ِِّیناَمَْیلا  ِهَیاَر  ْنِم  يَدـْهَأ  ِتاَیاَّرلا  ِیف  َْسَیل   …َو 
.دناوخ یم  ارف  امش  بحاص  هب  نوچ  تسا ، تیاده  مچرپ  نآ  .تسین  ینامی  مچرپ 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک : هدرک  لقن  هلظنح  نب  رمع  زا  دنس  رکذ  اب  ینیلک 

مئاق مایق  زا  شیپ  هناـشن  جـنپ   (4) ِیناَمَْیلا ؛ ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  ُفْسَْخلا َو  ُِّیناَـیْفُّسلا َو  ُهَْحیَّصلا َو  ِِمئاَْـقلا  ِماَِـیق  َلـْبَق  ٍتاَـماَلَع  ُسْمَخ 
.ینامی هیکز و  سفن  ندش  هتشک  نتفر ، ورف  ینایفس ، هحیص ، تسا :

عوقو مئاقلا ،» مایق  لبق   » هلمج اب  نشور  روط  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  اهنآ  ندوب  یمتح  رب  دـیکأت  تاـیاور  نیا  رد 
.تسا هتسناد  ترضح  مایق  زا  شیپ  ار  نآ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  تایآ  اب  دشاب ، داسف  متـس و  اب  هزرابم  مایق و  زا  یهن  ددـص  رد  رگا  تایاور  نیا  مجنپ : تهج 
نیا زا  دوب ؛ دهاوخ  راگزاسان  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هریس  اب  زین  و 

ص446. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 1
یم توعد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  هن  قح و  هب  هن  توغاط ، ياه  مچرپ  بحاص  هک  دشاب  نآ  رب  يدهاش  دناوت  یم  هتکن  نیا  - . 2

.دننک
ح13. ص256 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 3

ح 483. ج8،ص310 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 4

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_80_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_80_4
http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :

.دوش هدنکفا  رود  هب  دیاب  ور 

ینیشن هناخ  توکس و  . 3

تایاور نیا  .تسا  هدـش  دانتـسا  اه  نادـب  تبیغ ، هرود  رد  یمالـسا  تموکح  داجیا  هار  رد  شالت  ندوبن  عورـشم  يارب  هک  یتاـیاور 
.دراد یم  زاب  روهظ  ياه  هناشن  ققحت  زا  شیپ  يا ، هزرابم  مایق و  ره  رد  تکراشم  زا  دناوخ و  یم  ارف  نوکس ، توکـس و  هب  ار  مدرم 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : یم  یفعج  دیزی  نب  رباج 

يِداَُنی ٍداَنُم  ٍناَُلف َو  ِیَنب  ُفاَِلتْخا  اَهُکِرُْدت  َكاَرَأ  اَم  ََکل َو  اَهُرُکْذَأ  ٍتاَماَلَع  يََرت  یَّتَح  اًلْجِر  َال  ًادَـی َو  ْكِّرَُحت  َال  َضْرَْألا َو  ِمَْزلا  رباج ! ای 
هناشن ات  نکن ،) یتیلاّعف   ) نابنجن اپ  تسد و  و  شاب ) نیشن  هناخ   ) نیشنب نیمز  رب   (1) َقْشَمِد ؛ ِهَیِحاَن  ْنِم  ُتْوَّصلا  ُمُُکئیِجَی  ِءاَمَّسلا َو  َنِم 

ار نآ  هک  منیب  یمن  وت  رد  نم  تسا و  ساـّبع  ینب  فـالتخا  اـهنآ  نیتسخن  یـسرب : اهنادـب  ینیبب و  منک ، یم  داـی  تیارب  هک  ار  ییاـه 
حتف هب  قشمد  بناج  زا  يزاوآ  ار  امـش  دـنک و  ادـن  نامـسآ  زا  يا  هدـنهد  زاوآ  نک و  تیاور  نم  زا  ار  نآ  نم  زا  سپ  یلو  یباـیرد 

… . دسرب

: دیامرف یم  ریدس  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلَع َْولَو  اْنَیِلا  ْلَحْراَف  َجَرَخ  ْدَـق  َِّینایْفُّسلا  َّنَا  َکَغََلب  اذِاَف  ُراهَّنلاَو  ُْلیَّللا  َنَکَـس  ام  ْنُکْـساَو  ِهِسالْحَا  نِم  ًاْسلِح  ْنُکو  َکَْتَیب  ْمَْزِلا  ُریدَـس  ای 
بسچب یگدنز  هب  نیشنب و  هناخ  رد  ریدس ! يا   (2) َِکلْجِر ؛

لاق رفعج  وبأ  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  انربخأ  بوبحم و  نبا  نع  هعبرألا  لاجرلا  ءالؤه  نع  دیعس  نب  دمحم  نب  دمحأ  انربخأ  - . 1
ینثدح لاق و  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  انثدـح  لاق  نارمع  نب  دـمحم  ینثدـح  لاق و  هیبأ  نع  مشاه  نب  میهاربإ  نب  یلع  ینثدـح 

یبأ نع  یلـصوملا  هللا  دبع  نب  دحاولا  دـبع  انثدـح  لاق و  بوبحم  نب  نسحلا  نع  اعیمج  دایز  نب  لهـس  نع  هریغ  دـمحم و  نب  یلع 
دیزی نب  رباـج  نع  مادـقملا  یبأ  نب  ورمع  نع  بوـبحم  نب  نسحلا  نع  لـاله  نب  دـمحأ  نع  رـشان  یبأ  نب  دـمحم  نـب  دـمحأ  یلع 

ح67. ص279 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  یفعجلا ؛
، یفاکلا ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  ریِدَس ؛ ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَّدِع  - . 2

ح 383. ص 264 ، ج 8 ،
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، ایب ام  يوس  هب  هدرک ، جورخ  ینایفـس  دیـسر  ربخ  هک  یماگنه  اما  دنتـسه ؛ مارآ  زور  بش و  هک  ماگنه  نآ  ات  شاب  هتـشاد  شمارآو 
.دشاب هدایپ  ياپ  اب  هچرگا 

مئاق مایق  ینایفس و … جورخ  ات  تسا  بجاو  همه  رب  هکلب  تسین ؛ ریدس  رباج و  هب  رـصحنم  تایاور  نیا  ياضتقم  یخرب ، هاگدید  زا 
مکح میمعت  تفگ  دیاب  هاگدید  نیا  هب  خساپ  رد  دننک ! يراددوخ  جورخ  مایق و  زا  هدرک و  توکس  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
هدوبن ماما  رظن  دروم  یّصاخ ، هنیمز  ای  صخـش  هکنیا  هب  میـشاب  هتـشاد  ملع  ام  هکنیا  رب  تسا  فقوتم  اه ، نامز  همه  رد  دارفا ، همه  هب 

.تسا

، ناـنآ هزیگنا  تسا و  ساـّبع  ینب  هّیما و  ینب  ياـه  هتخادرپ  هتخاـس و  زا  تاـیاور ، هنوـگ  نیا  دـنا : هدـش  یعّدـم  ناـگرزب ، زا  یخرب 
لعج اریز  تفریذپ ؛ ناوت  یم  لامتحا  ناونع  هب  ار  نخس  نیا  هتبلا  .تسا (1)  نایاورنامرف  ّدض  رب  شروش  مایق و  زا  نایولع  نتشادزاب 

.تسا لکشم  نیقی  عطق و  ياعدا  یلو  تسا ؛ هدوب  جیار  يداع و  يرما  نایوما  صخألاب  نایاورنامرف  يوس  زا  ثیداحا 

نانمشد ندرک  دوبان  يارب  باتش  شنزرس  . 4

زا هدرک و  توعد  ربص  هب  هک  دوش  یم  دانتسا  یتایاور  یهاگ  تبیغ ، هرود  رد  یمالـسا  تموکح  ییاپرب  ندوبن  عورـشم  تابثا  يارب 
ار دوخ  دیابن  رگمتـس ، کلم  لاوز  جرف و  دعوم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ناملـسم ، ناسنا  تسا : هدمآ  اهنیا  رد  .تسا  هدرک  یهن  باتش ،
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دشاب  لدع  تموکح  يرارقرب  لابند  هب  دزادنیب و  تمحز  هب 

زا تسا  رت  ناسآ  گرزب  ياه  هوک  ندـنکرب  یلع ! يا   (2) ُهُماَّیَأ ؛ ِضَْقنَت  َْمل  ٍْکُلم  َِهلاَزِإ  ْنِم  ُنَوْهَأ  یِـساَوَّرلا  ِلاَبِْجلا  ََهلاَزِإ  َّنِإ  ُِّیلَع  اَـی 
هب شنامز  هک  يا  یهاشداپ  ندیچرب 

ص73. ج1 ، روهظ ، ات  یسبط ، نیدلا  مجن  کن : - . 1
مهیلع ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ًاـعیِمَج  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُسَنَأ  وٍرْمَع َو  ُْنب  ُداَّمَح  يَوَر  - . 2

ح5762. ص352 ، ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، َهل ؛: َلاَق  ُهَّنَأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  مالسلا 
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.تسا هدیسرن  رس 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ْنَم ُهَّنِإَف  ْمَُکل  ُهَّللا  ِلَْجعَی  َْمل  اَِمب  اُولِْجعَتْسَت  َال  ْمُِکتَنِْسلَأ َو  يَوَه  ِیف  ْمُِکفُویُس  ْمُکیِْدیَِأب َو  اوُکِّرَُحت  َال  ِءاَلَْبلا َو  یَلَع  اوُِربْصا  َضْرَْألا َو  اُومَْزلا 
اَم َباََوث  َبَجْوَتْـسا  ِهَّللا َو  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ًادیِهَـش َو  َتاَم  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ِِهلوُسَر َو  ِّقَح  ِهِّبَر َو  ِّقَح  ِهَفِْرعَم  یَلَع  َوُه  ِهِشاَِرف َو  یَلَع  ْمُْکنِم  َتاَـم 

؛ دـینک ربص  اهالب  رب  دـیبسچب و  نیمز  هب   (1) اًلَجَأ ؛ ًهَّدـُم َو  ْیَـش ٍء  ِّلُِکل  َّنِإَف  ِهِْفیَِـسب  ِِهتاَلْـصِإ  َماَقَم  ُهَّیِّنلا  ِتَماَق  ِِهلَمَع َو  ِحـِلاَص  ْنِم  يََون 
نآ رد  امـش  يارب  دـنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  دـیرواین و  رد  تکرح  هب  ناتنابز  ياه  تساوخ  تهج  رد  ار  ناتیاهریـشمش  اـه و  تسد 

تخانـش و وا ، تیب  لها  لوسر و  ادـخ و  هب  تبـسن  اـما  دریمب ، باوختخر  رد  امـش  زا  یـسک  رگا  .دـینکن  باتـش  هدادـن ، رارق  هلجع 
نامه درب و  دهاوخ  ار  ششاداپ  هتشاد ، ّتین  کین  لامعا  زا  ار  هچنآ  تسا و  ادخ  اب  وا  رجا  هتفر و  ایند  زا  دیهش  دشاب ، هتشاد  تفرعم 

.تسا يدمآرس  تّدم و  زیچ  ره  يارب  هک  دینادب  .تسا  ریشمش  نتفرگ  راک  هب  فیدر  رد  وا  ریخ  ّتین 

مایق دعوم و  زا  لبق  باتش  ثیداحا ، هنوگ  نیا  رتشیب  رد  اریز  درادن ؛ تموکح  ّتیعورشم  یفن  هشیدنا  ياعّدم  رب  یتلالد  تیاور  نیا 
ایآ دشاب ، مهارف  تموکح  لیکشت  مایق و  ياه  هنیمز  رگا  اما  تسا ، هتفرگ  رارق  یهن  دروم  تسین ، اّیهم  نامز  طیارـش  هک  يدراوم  رد 

تسین و یمکح  نینچ  ناـیب  ددـص  رد  تسا و  تکاـس  دروم  نیا  رد  ثیداـحا ، نیا  دراد !؟ ار  مکح  ناـمه  ماـیق ، هزراـبم و  مه  زاـب 
هژیو طیارش  ّصاخ و  دروم  اب  طابترا  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نخس  دیدرت  نودب  .دنـشاب  هدش  رداص  هّیقت  ماقم  رد  تسا  نکمم 

.تسا

ییاه ماـیق  نینچمه  .تسا  هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  نآریغو  ناـیولع  ياـه  ماـیق  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  هدـش  لـقن  یتاـیاور  یفرط  زا 
هک هتفرگ  تروص 

هبطخ 233. هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  - . 1
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بحاص .دننک  یمریسفتو  هداد  حیضوت  ار  نیشیپ  تایاور  ثیداحا ، زا  هتسد  نیا  .دنا  هتشاد  تکرش  نآ  رد  فورعم  ناملاعو  نایعیش 
زا دروآ و  نایم  هب  مایق  زا  نخس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  يدرف  : » تسا هدروآ  سیردا ، نبدمحم  زا  لقن  هب  هعیشلا  لئاسو 

: دومرف ترضح  .درک  لاؤس  دننک ، یم  مایق  تیب  لها  زا  هک  یناسک  جورخ 

(1) ِِهلاـیِع ؛ ُهَقَفَن  یَلَع  َجَرَخ َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  َّیِجِراَـخلا  َّنَا  ُتْدِدََول  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ْنِم  ُّیجِراـخلا  َجَرَخ  اَـم  ٍْریَِخب  یتَعیِـش  اـَنَا َو  ُلازَا  ـال 
هک مراد  تسود  ردقچ  .دنک  مایق  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  زا  يا  هدـننک  مایق  هک  یماگنه  ات  میتسه  ریخ  رب  منایعیـش  نم و  هتـسویپ 

.مزادرپب ار  وا  هداوناخ  جراخم  نم  دنک و  مایق  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  یصخش 

، نآ رب  نوزفا  .تسا  هدرک  لقن  هدروآ ، ار  مایق  زا  عنم  تاـیاور  هک  یباـب  ناـمه  رد  ار  تیاور  نیا  یلماـع  رح  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
مایق زا  یهان  تایاور  لیوأت  رب  یلیلد  دوخ  نیباوت  مایق  خـف و  دیهـش  یلع  نب  نیـسح  مایق  دـیز ، مایق  هلمج  زا  اه  ماـیق  زا  یخرب  دـییأت 

.تسا (2)

ار تبیغ  رصع  رد  تموکح  مایق و  ّتیعورشم  دناوت  یمن  اهنآ  زا  کی  چیه  ثیداحا ، زا  یضعب  دانسا  ندوب  حیحص  ضرف  رب  نیاربانب 
ای تسین و  مزـال  طیارـش  ياراد  هک  دـناد  یم  نـالطب  هب  موکحم  عونمم و  ار  ییاـه  ماـیق  تاـیاور ، هنوگ  نیا  هکلب  دربـب ؛ لا  ؤس  ریز 

.دوش یم  ماجنا  اه  سوه  اهاوه و  دساف و  فادها  تهج 

لکـش تعیرـش  ساسا  رب  زین  نآ  فادها  دریذپ و  ماجنا  هیقف )  ) لداع مکاح  رظن  ریز  عرـش ، رد  هدـش  نایب  طیارـش  اب  یمایق  رگا  سپ 
رد هکلب  دش ؛ دهاوخن  یهن  نآ  زا  اهنت  هن  دوب و  دهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  زاس  هنیمز  دشاب ، هتفرگ 

زا یخرب 

ح 19975. ص 54 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  - . 1
ص 119 فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  راظتنا ،» رصع  رد  یمالسا  تموکح  ، » ینانیزم قداصدمحم  کن : - . 2

.138
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.دوب دهاوخ  بجاو  نآ ، ییاپرب  يارب  شالت  دراوم ،

هب میقتـسم ، ریغ  اـی  میقتـسم  روط  هب  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اـه  ثحب  نیا  ندرک  حرطم  اـب  یخرب  دـسر  یم  رظن  هب 
.دننک یم  نایب  ار  نمشد  فرح  یعون 
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  ار  نآ  تالاکشا  تسا ؟ هدش  لالدتسا  یتیاور  هچ  هب  ناراد  مچرپ  ندوب  توغاط  هراب  رد  . 1

.دیهد حرش  ار  تیاور  کی  دییامن و  نایب  هدروآ  نایم  هب  روهظ  زا  شیپ  ياه  مایق  تسکش  زا  نخس  هک  ار  یتایاور  . 2

.دیهد حرش  لاثم  ود  رکذ  اب  تسا ؟ هدوب  هنوچ  نانآ  رصع  مه  ياه  مایق  ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  يریگ  عضوم  . 3

اب ناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  دنک ؟ یم  تلالد  يزیچ  هچ  هب  هدرک ، هیصوت  توکـس  ینیـشن و  هناخ  هب  ار  باحـصا  یخرب  هک  یتایاور  . 4
؟ درک لالدتسا  روهظ  زا  شیپ  ياه  مایق  رب  اهنآ 

هنیمز نیا  رد  ار  تیاور  کی  تسا ؟ هنوگچ  روهظ  زا  شیپ  ياه  مایق  اب  نانمشد ، ندرک  دوبان  يارب  باتش  تمذم  تایاور  طابترا  . 5
.دییامن یسررب 

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1388 مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  دلج ، ود  روهظ ، ات  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 1

.ش 1381 مق ، مود ، پاچ  نانمؤم ، ریما  یتاقیقحت  یگنهرف  هسسؤم  نازاس ، هدنیآ  هدنیآ و  دمحم ، یتشد ، . 2

رتفد تاراشتنا  زکرم  مق ، موس ، چ  مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  راظتنا ،» رصع  رد  یمالـسا  تموکح  ، » قداص دمحم  ینانیزم ، . 3
.ش  1382 یمالسا ، تاغیلبت 

.ش 1384 نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  مق ، لوا ، پاچ  یسانش ، دوعوم  رغصا ، یلع  یناوضر ، . 4

.ش 1379 ءارسا ، مق ، تلادع ، تهاقف و  تیالو  هیقف  تیالو  یلمآ ، يداوج  هللادبع  . 5
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تّیودهم هب  داقتعا  ِیسانش  نمشد  مجنپ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

؛ یسانش نمشد  ترورض  . 1

؛ قح اب  ینمشد  تفلاخم و  لماوع  یخرب  . 2

؛ تیودهم ربارب  نانمشد  دربهار  . 3

.نمشد اب  هلباقم  ياه  هار  . 4
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دمآرد شیپ 

، ینید ياه  هزومآ  رد  یسانش » نمشد   » ور نیا  زا  دوش ؛ هتخانش  ینشور  یبوخ و  هب  هار  عناوم  ات  تسا  مزال  فده ، هب  ندیـسر  يارب 
ییورایور زا  تسا : هتخادرپ  ینمشد  تفلاخم و  هب  لطاب  قح ، ربارب  رد  اه  نارود  همه  رد  .تسا  هدوب  شرافس  هجوت و  دروم  هراومه 

هللا یلص  متاخ  ربمایپ  ربارب  رد  نایفسوبا  مالسلا و  هیلع  یسوم  نوعرف و  ات  مالسلا  هیلع  لیباه  اب  لیباق  زا  مالـسلا و  هیلع  مدآ  اب  سیلبا 
.دنک یم  تیاکح  اه  ینمشد  نیا  ندوب  نایاپ  یب  زا  همه  ملس و … هلآ و  هیلع و 

شخب نایاپ  یناهج و  لدـع  تموکح  ییاپرب  يارب  یهلا  هریخذ  نیرخآ  ناونع  هب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 
هـشیدنا هکنآ  هژیوب  تسه ؛ هدوب و  ینمـشد  دروم  هراومه  یناـهج ، تموکح  نآ  ییاـپرب  اـت  زورما و  هب  اـت  زاـغآ  زا  اـه ، لـطاب  همه 

.دنباین تسد  دوخ  ياه  هتساوخ  زا  يرایسب  هب  نانمشد  رابکتسا و  ات  دوش  یم  ببس  روهظ  راظتنا  و  تیودهم ،

داقتعا نیا  تشادساپ  هب  تردق  تّوق و  اب  ّتیودهم ، هلوقم  اب  نانمشد  هزرابم  ندوب  يّدج  اه و  ینمشد  نیا  ییاسانش  اب  تسا  هتسیاب 
.مینزب تسد  مزال  تامادقا  هب  قیقد ، ياه  شور  اه و  هویش  زا  يریگ  هرهب  اب  میزادرپب و  یساسا 

: تسا یسررب  لباق  ییاه  هصرع  رد  ثحب  نیا 
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یسانش نمشد  ترورض  .کی 

هراشا

هورگ تایآ ، یسررب  رد  .تسا  هدرک  یفرعم  تحارص  هب  ار  نانمـشد  هتخادرپ و  ثحب  نیا  هب  نوگانوگ ، ياه  هزوح  رد  نآرق  تایآ 
: دروخ یم  مشچ  هب  رتشیب  ریز  ياه 

نانمؤم ادخ و  نمشد  نارفاک ، . 1-1

هداد زیهرپ  نانآ  اب  یتسود  زا  ار  ناناملـسم  هتـسناد و  دوخ  ناتـسود  نمـشد  دوخ و  نمـشد  ار  نارفاـک  یناوارف ، تاـیآ  رد  دـنوادخ 
: دیامرف یم  هنحتمم  هروس  رد  هک  نانچ  تسا ؛

یناسک يا  (1) ؛ ّقَْحلا )ِ…  َنِّم  مُکَءاَج  اَِمب  ْاوُرَفَک  ْدَق  ِهَّدَوَْملِاب َو  مِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاَِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَع  يِّوُدَـع َو  ْاوُذِـخَّتَت  َال  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَُّهیَأَی  )
لاح و  دـینک ، یتسود  راهظا  اهنآ  اب  هک  يروط ] هب  [ ؛ دـیریگ یم  یتسود  هب  ار  ناتدوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک 

، ادـخ هب  ارچ ]  ] هک دـننک  یم  نوریب  هّکم ] زا   ] ار امـش  و  ادـخ ]  ] ربمایپ و ]  ] دـنرفاک هدـمآ ، امـش  يارب  هک  تقیقح  نآ  هب  ًاـعطق  هکنآ 
… . دیا هدروآ  نامیا  ناتراگدرورپ 

هک يراک   (2) تسا ؛ یهلا  رون  ندرک  شوماخ  دوخ  نامگ  هب  اه و  ناسنا  یگدنز  زا  نید  ندودز  نارفاک ، شالت  نیرت  مهم  نیاربانب 
.تسا هتفرگ  رارق  نانمشد  راک  روتسد  رد  ینشور  هب  هزورما 

نمشد نیرت  تخسرس  دوهی  . 1-2

.تسا هدومن  هراشا  ناکرشم »  » هب نانآ  زا  سپ  هدرک و  دای  نانمؤم  يارب  هورگ  نیرت  نمشد  ناونع  هب  دوهی »  » زا نآرق  تایآ 

، دنا هدـیزرو  كرـش  هک  ار  یناسک  نایدوهی و  ًامّلـسم   (3) ْاوُکرـشَأ ؛) … َنیِذَّلا  َدوُهَْیلا َو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلِّل  ًهَواَدَـع  ِساَّنلا  َّدَـشَأ  َّنَدِـجََتل  )
… . تفای یهاوخ  نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمشد 

هیآ 1و 2. (، 60  ) هنحتمم - . 1
هیآ 32. (، 9  ) هبوت - . 2

هیآ 82. (، 5  ) هدئام - . 3
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، يرابکتسا يوخ  ییوج و  هطلس   (2) ناربمایپ ، یخرب  لتق  بیذکت و   (1) دنوادخ ، تایآ  هب  رفک  ار  ینمـشد  نیا  تلع  رگید  یتایآ 
.تسا هتسناد  يزورفا (6)  گنج  نیمز (5) و  رد  داسف   (4) يرگزواجت ، نایصع و  هیحور   (3)

ناکرشم . 1-3

دوهی زا  رتمک  ناشیا  رطخ  دنراد و  رارق  مود  ّتیولوا  هبترم و  رد  اّما  دنتـسه ؛ نایدوهی  دـننامه  ناناملـسم ، اب  ینمـشد  رد  ناکرـشم » »
هدوب و نانآ  تامادـقا  تاکرحت و  بقارم  هراومه  دوخ ، تلاسر  تّدـم  لوطرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اذـل  تسا ؛

.تخادرپ یم  نآ  عفر  هلباقم و  هب  دید ، یم  اهنآ  فرط  زا  یکرحت  هنوگره  هچنانچ 

ناقفانم . 1-4

، نامیا شـشوپ  رد  ندـیزرو  رفک  نانآ ، ياه  یگژیو  هدـش و  دای  كانرطخ  ینمـشد  ناونع  هب  ناقفانم  قافن و  زا  یناوارف  تاـیآ  رد 
(7) یـشکرس ، يرگنایغط و  ینادان ، تهافـس و  یگنراگنر ، یگرهچ و  دـنچ  حالـصا ، شـشوپ  رد  داـسفا  گـنرین ، يراـک و  بیرف 

.تسا هدش  هتسناد  ییوگ (8) و … غورد  اه ، یکین  زا  يریگولج  تارکنم ، هب  مدرم  قیوشت 

اراصن . 1-5

رد هکلب  تسین ؛ ناناملـسم  اب  نانآ  یتسود  ياـنعم  هب  زگره  هاـگن  نیا  اـما  تسا ؛ دوهی  زا  رت  میـالم  نایحیـسم  هب  نآرق  هاـگن  هچرگا 
، یتایآ

هیآ 78. (، 5  ) هدئام - . 1

هیآ 70. (، 5  ) هدئام - . 2
هیآ 87. (، 2  ) هرقب - . 3

هیآ 78. (، 5  ) هدئام - . 4

هیآ 64. (، 5  ) هدئام - . 5

هیآ 64. (، 5  ) هدئام - . 6
ات 14. تایآ 8  (، 2) هرقب کن : - . 7

ات 8. تایآ 1  (، 63) نوقفانم هیآ 67 و  (، 9) هبوت کن : - . 8
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هیصوت ظعاوم و  روحم  رب  رتشیب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  میلاعت  هک  ییاجنآ  .تسا (1)  هداد  زیهرپ  نانآ  اب  یتسود  زا  ار  ناـنمؤم 
حلـص عضاوم  زا  نانآ  ور  نیا  زا  دراد ؛ اه  هزومآ  نیا  رد  هشیر  زین  وا  ناوریپ  یعامتجا  یـسایس  ياهراتفر  دراد و  هیکت  یقالخا  ياه 

: دیامرف یم  هیآ  نیمه  نایاپ  رد  نآرق  تهج  نیمه  هب  .دننک  یم  لابقتسا  رتشیب  هنایوج 

.دنزرو یمن  ربکت  هک  دنا  ینانابهر  نادنمشناد و  نانآ  زا  یخرب  اریز  (2) ؛ نوُِربْکَتْسَی ً)  َال  ْمُهَّنَأ  اًناَبْهُر َو  َنیِسیِِّسق َو  ْمُْهنِم  َّنَِأب  َِکلاَذ  )

رگنایب ناناملسم  اب  طابترا  رد  یحیسم  ياه  تلود  یماظن  یسایس و  عضاوم  زین  هزورما  دنا و  هتفرگ  رارق  ینمشد  موس  هبترم  رد  نانیا 
دروم هراومه  راذـگ ، ریثأت  يا  هزومآ  ناونع  هب  ار  تیودـهم » ، » بان مالـسا  اب  ینمـشد  رد  هدـشدای  ياه  هورگ  .تسا  ّتیعقاو  نیمه 

.دنا هداد  رارق  دوخ  موجه 

قح اب  ینمشد  تفلاخم و  لماوع  .ود 

یتسرپایند . 2-1

رد ار  اهنآ   (3) هدرک ، ادـج  قح  ریـسم  زا  ار  اه  ناسنا  زا  یناوارف  رامـش  هک  تسا  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یتسرپ ،» ایند   » دـیدرت نودـب 
لها قح و  ربارب  رد  ییایند ، رادیاپان  ياه  هرهب  تهج  هب  يدارفا  هکنیا  رب  تسا  ینـشور  هاوگ  خیرات  .تسا  هداد  رارق  نانمـشد  فص 

… . سوه و اوه و  هاوخ  دشاب و  ماقم  هاج و  تورث ، اه ، هرهب  نیا  هاوخ  دنا ؛ هتساخرب  ینمشد  تفلاخم و  هب  نآ ،

اب هزرابم  تیودهم  هزومآ  تهج  هک  ییاجنآ  زا 

.51 هیآ (، 5  ) هدئام - . 1

هیآ 82. (، 5  ) هدئام - . 2
: زین و  ح11 . ص130 ، ج2 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  هَئیِطَخ ؛ ِّلُک  ُْسأَر  اَْینُّدـلا  ُّبُح  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  - . 3

ح2519. ص142 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  يدمآ ،
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.دراد رارق  اهنآ  ینمشد  دروم  تّدش  هب  تسا ؛ نانآ  ياه  هتساوخ  فالخ  ناتسرپ و  ایند  یتسرپ و  ایند 

ییوج هطلس  . 2-2

متس يدوبان  ّتیودهم  هشیدنا  رد  هکنآ  هژیوب  تسا ؛ فلاخم  نارگید  رب  ییوج » هطلس   » رابکتـسا و هنوگره  اب  ینید  دنلب  ياه  هزومآ 
یم هک  يا  هنوگ  هب  .دنناد  یم  دوخ  لباقم  رد  ار  نآ  نایوج ، هطلـس  ور  نیا  زا  دیآ ؛ یم  مشچ  هب  مهم  یفدـه  ناونع  هب  نارگمتـس  و 
ملاع نایوج  هطلس  نارگمتـس و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تیودهم و  اب  صاخـشا  نیرت  نمـشد  تفگ  ناوت 

.دنا

نیا زا  .تسا  محازم  اهنآ  هناربکتـسم  ياه  فده  يارب  رواب ، هدیقع و  نیا  هک  دنناد  یم  دنا و  نمـشد  فلاخم و  هدیقع ، نیا  اب  نانآ 
.دننک فیرحت  ار  تشادرواب  نیا  میهافم  ای  دنیامن و  رود  مدرم  یگدنز  زا  ار  نآ  ات  دنا  هدرک  شالت  هراومه ، ور 

روک ياه  بصعت  . 23

.دنا هداهن  ماگ  ههارژک  ههاریب و  رد  دوخ ، ياهرواب  یهاگ  اهرادنپ و  رب  اج  یب  يراشفاپ  اب  هک  دنا  هدوب  ییاه  هورگ  خـیرات  لوط  رد 
نآ اب  ینمـشد  هب  هدز و  زاب  رـس  دـنا ، هدرک  نایب  یهلا  ناربماـیپ  هک  ار  ییاـه  تقیقح  شریذـپ  زا  روک  ياـه  بصعت  تهج  هب  ناـنیا 

: تسا هدرک  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  قح  ربارب  رد  ار  یخرب  يزابجل  لاعتم  دنوادخ  .دنا  هتساخرب 

: دنیوگ یم  دننیبب ، نامسآ  زا  طوقس  لاح  رد  ار  یگنس  هراپ  رگا  (1) و  ٌٌموُکْرَم ؛) ٌباحَس  اُولوُقَی  ًاِطقاس  ِءامَّسلا  َنِم  ًافْسِک  اْوَرَی  ْنِإ  (َو 
« .تسا مکارتم  يربا  »

یکیرات .دننک  یم  ریسفت  مکارتم  ياهربا  هب  ار  ینامـسآ  ياه  گنـس  دنوش و  یم  رکنم  ار  یـسح  قیاقح  هک  دنا  جوجل  ردقنآ  نانیا 
یتسرپ و اوه  هانگ و 

هیآ 44. (، 52  ) روط - . 1
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نیا اب  دـشک و  یم  تاسوسحم  راکنا  هب  وا  راک  تبقاع  یتح  هک  دزاس  یم  رات  هریت و  ار  ناـسنا  دـید  قفا  ناـنچ  تجاـجل ، ینمـشد و 
.تسین وا  تیاده  يارب  يدیما  لاح 

يراشف اپ  شیوخ  يدیلقت  یحطـس و  نامیا  رب  مکحم ، لالدتـسا  ناهرب و  هب  ییانتعا  یب  اب  دـنهن و  یمن  جرا  هشیدـنا  رکف و  هب  نانیا 
.دنزرو یم  عانتما  نآ  نتفریذپ  قح و  ندینش  زا  دنرادن و  ار  لیلحت  هیزجت و  تماهش  .دننک  یم 

نآ دنزرو و  یم  تفلاخم  اج  یب  بصعت  تهج  هب  ًافرص  تیودهم ، هشیدنا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  نانمـشد  زا  یناوارف  هورگ 
.دنریذپ یمن  تسا ، هدمآ  هعیش  ییاور  عبانم  رد  هک  تهج  نیا  هب  ار 

تیودهم تقیقح  زا  یهاگآان  . 24

ناوریپ هراومه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  .تسا  یهاـگآ  بسک  ندیـشیدنا و  هب  اـه  ناـسنا  توعد  مالـسا ، مهم  تاراـختفا  زا 
تایآ راکنا  لیلد  لاعتم  دـنوادخ  .دنـسرن  قیاقح  راکنا  هب  ینادان  لهج و  ماد  رد  ادابم  اـت  دـنا  هدرک  شرافـس  يزرودرخ  هب  ار  دوخ 

: تسا هتسناد  دارفا  زا  یخرب  لهج  ببس  هب  ار  یهلا 

…. دنتشادن هطاحا  نآ ، ملع  هب  هک  دندرمش  غورد  ار  يزیچ  هکلب   (1) ِهِْملِِعب ؛)… اوُطیُحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب  )

نآ ياوتحم  زا  هک  دوـب  لـیلد  نیا  ناـشراکنا  بیذـکت و  هکلب  دـندرک ؛ یمن  راـکنا  ییاـهداریا  تالاکـشا و  تهج  هب  ار  نآرق  اـهنآ 
.دوب اهنآ  لهج  راکنا  لماع  دنتشادن و  یهاگآ 

رواب نیا  تقیقح  زا  یهاگآان  ببـس  هب  دنا ، هتـساخرب  ّتیودهم  هشیدـنا  اب  ینمـشد  هب  هک  یناسک  زا  یهجوت  لباق  شخب  روط  نیمه 
.تسا (2) هدوب 

هیآ 39. (، 10  ) سنوی - . 1
هدش ببس  هک  هدش  دراو  یناوارف  ياز  بیسآ  ياه  ثحب  تیودهم  نشور  ياه  هزومآ  نایم  رد  هک  تسا  فرتعم  هدنراگن  هتبلا  - . 2

.دنباین تسد  داقتعا  نیا  قیاقح  هب  یخرب 
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تیودهم ربارب  رد  نانمشد  دربهار  .هس 

هراشا

زا هزراـبم  نیا  رد  دـننک و  یم  ینمـشد  داـقتعا  نیا  اـب  قـیرط  ره  هب  هدرب و  یپ  داـقتعا  نیا  ییآراـک  تـمظع و  هـب  نانمـشد ، هزورما 
: لیبق زا  دنرب ؛ یم  هرهب  یفلتخم » ياهدربهار  »

راکنا . 3-1

ندـشن دـلوتم  نوچ  ییاـه  ههبـش  ياـقلا  اـب  هک  تسا  نآ  راـکنا »  » تیودـهم ثحب  اـب  ههجاوم  رد  نانمـشد  درگـش  هبرح و  نیتـسخن 
.تسا هارمه  رمع و … لوط  ناکما  مدع  ترضح ،

يرواب ار  نآ  ای  دنا و  هتـسناد  یگدنز  دولآ  متـس  کیرات و  ثداوح  اه و  یناماسبان  هب  یلایخ  یخـساپ  هدـمآرب و  ار  تیودـهم  نانآ 
.تسا هتفرگ  فده  ار  یعیش  رواب  زا  رت  عیسو  يا  هرتسگ  راکنا  نیا  هک  تسا  نشور  دنا ! هتشادنپ  نایدا  رگید  زا  یتادراو 

فیرحت . 3-2

نآ رواب ، نیا  شریذپ  بلاق  رد  وا  .تسا  هدش  لسوتم  فیرحت  دربهار  هب  تسبن ، یفرط  نادـنچ  راکنا  هصرع  رد  نمـشد  هک  هاگ  نآ 
اب ناـنآ  تسا ! تیمها  ياراد  رایـسب  شورف  نید  نادزم  هب  ملق  شقن  هصرع  نـیا  رد  .دـنک و  یم  هـئارا  تسرداـن  ییاـه  هنوـگ  هـب  ار 

.دنناسر يرای  نانمشد  موش  فادها  هب  هتسجرب و  ار  نآ  فعض  طاقن  دنناوت  یم  اه ، هزومآ  نیا  زا  یضعب  اب  ییانشآ 

بیرخت . 3-3

: دبای یم  ققحت  تروص  ود  هب  هدمع  روط  هب  بیرخت  نیا  .تسا  نآ  بیرخت  رواب  نیا  ربارب  رد  نانمشد  رگید  دربهار 

شودخم ار  رواب  نیا  هدرک ، شیوشت  راچد  ار  نابطاخم  نهذ  اه ، ههبش  اه و  شسرپ  یخرب  هناکریز  نایب  اب  نانآ  ههبـش : ياقلا  .فلا 
یناسک هنادرمناوجان  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  نافلاخم  فرط  زا  اه ، ههبش  نیا  زا  یهجوت  لباق  شخب  هزورما  .دنزاس  یم 
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ربارب رد  هـک  ناـنآ  .دنتــسین  رادروـخرب  بلاـطم  لـیلحت  هـیزجت و  يارب  مزـال ، ییاـناوت  زا  هـک  دــهد  یم  رارق  موـجه  ضرعم  رد  ار 
یم رارق  موجه  دروم  ار  يداع  ياه  ناسنا  دنا ، هدربن  ییاج  هب  هار  یسوط  خیش  یضترم و  دیس  دیفم ، خیش  نوچ  گرزب  ینادنمشناد 

.دنهد (1)

زا متـشه  ماما  .دـنا  هدرک  ناـیب  ینـشور  هب  نانمـشد ، ینکفا  ههبـش  ربارب  رد  ار  ناـنمؤم  عضوم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  هتبلا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ 

ٌهَجاَـح َو ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِهَِّلل  اَـم  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  َلوُقَی  یَّتَـح  یِّنِم  ِْهَیلِإ  ٍدوُهْعَم  ٍدـْهَِعب  يِدـْلُو  ْنِم  ُِمئاَْـقلا  َّنَبیِغََیل  ًاریَِـشب  ِّقَْحلاـِب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو 
ْنِم ُهَجِرُْخی  ِیتَِّلم َو  ْنَع  ُهَلیُِزیَف  ِهِّکَِـشب  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  ِناَْطیَّشِلل  ْلَعْجَی  َال  ِِهنیِدـِب َو  ْکَّسَمَتَْیلَف  ُهَناَـمَز  َكَرْدَأ  ْنَمَف  ِِهتَداـَلِو  ِیف  َنوُرَخآ  ُّکُـشَی 

(2) َنُونِمُْؤی ؛ َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  َلَعَج  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ُْلبَق َو  ْنِم  ِهَّنَْجلا  َنِم  ْمُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  ْدَقَف  ِینیِد 

، تسوا هدـهع  رب  نم  بناج  زا  هک  ینامیپ  قبط  تسا و  نم  نادـنزرف  زا  مئاق  ماـما  نیقی  هب  درک ! ثوعبم  ریـشب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق 
ّکـش وا  تدالو  لصا  رد  نارگید  و  تسین ! یتجاح  دّمحم  نادناخ  رد  ار  ادـخ  دـنیوگ : یم  مدرم  رتشیب  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  بیاغ 

ات دزاسن  زاب  ار  ناطیش  هار  دوخ  ّکش  هطـساو  هب  دوش و  کّسمتم  وا  نید  هب  یتسیاب  دوش ، عقاو  وا  نامز  رد  سک  ره  سپ  دننک ، یم 
یلاعت يادخ  درک و  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ردام  ردپ و  رت  شیپ  وا  .درب  نوریب  نم  نید  زا  هتخاس و  لیاز  نم  نییآ  زا  ار  وا  ناطیش 

.تسا هداد  رارق  نانامیا  یب  یلو  ار  ناطیش 

قح (3) ندرک » هرخسم   » قح ربارب  رد  ینمشد  ياه  هولج  زا  یکی  خیرات  لوط  رد  هراومه  ازهتسا : ریقحت و  .ب 

جح شخب  تدحو  مسارم  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  اب  ینمـشد  رد  یتاوزج  اه و  باتک  رـشن  دهاش  لاس  ره  هنافـسأتم  - . 1
.تسا یناهج  مسینویهص  يدونشخ  ياتسار  رد  نامگ  یب  هک  میتسه 

ص 51. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2
هیآ 11. (، 15) رجح - . 3
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.تسا هدوب  نآ  هب  نادنمرواب (1)  و 

یم نینچ  مالـسا  ردـص  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـنهد ؛ یم  ناـشن  رواـب  نیا  يازهتـسا  رد  ار  دوخ  تموصخ  زا  یـشخب  نانمـشد  هزورما 
: تسا هدرک  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  دروخرب  نیا  دنوادخ  .دندرک 

هدروآ نامیا  هک  ار  نانآ  دـندرک ، یم  هانگ  هک  یناـسک  اـیند ] رد  يرآ   ] (2) َنوُکَحْـضَی ؛) اُونَمآ  َنیذَّلا  َنِم  اُوناـک  اُومَرْجَأ  َنیذَّلا  َّنِإ  )
! دنتفرگ یم  دنخشیر  هب  دندوب ،

ربارب رد  رورغم  رـسکبس  دارفا  هشیمه  و  تسا ، تلفغ  رورغ و  ربک و  نایغط و  حور  زا  یـشان  هدننک ، ریقحت  زیمآرخـسمت و  هدنخ  نیا 
.دنا هتشاد  هناتسم  ياه  هدنخ  نینچ  اوقت  اب  نانمؤم 

: دیامرف یم  هدرک ، نایب  ار  اهنآ  تشز  دروخرب  نیمود  دعب  هیآ  رد 

.دندرک یم  لدب  ّدر و  مه  اب  وربا  مشچ و  هراشا  دنتشذگ ، یم  ناشیا  رب  نوچ  (3) و  نوُزَماَغَتَی ؛) ْمِِهب  ْاوُّرَم  اَذِإ  (َو 

هکنیا زا  لفاغ  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  نیب  رد  رواب  نیا  اب  ناناملـسم  ینمـشد  تسا ، فسأـت  ثعاـب  هچنآ  هتبلا 
! دنرب یم  مالسا  نانمشد  نایرج ، نیا  رد  ار  عفن  نیرتشیب 

يو زا  ناگدـننک  ازهتـسا  ربارب  رد  هک  دـهد  یم  نانیمطا  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  تیوقت  يارب  لاـعتم  دـنوادخ 
: دنک یم  تیامح 

.درک میهاوخ  فرطرب  وت  زا  ار  ناگدننکدنخشیر  ّرش ]  ] ام  (4) نیئِزْهَتْسُْملا ؛) َكاْنیَفَک  اَّنِإ  )

نادـب هک  هچنآ  ربخ  يدوز  هب  دـنتخادرپ و  بیذـکت  هب  تقیقح  رد  ناـنآ ]  ] (5) َنُؤِزْهَتْـسَی ؛) ِِهب  اُوناک  ام  اُؤْبنَأ  ْمِهیتْأَیَـسَف  اُوبَّذَک  ْدَـقَف  )
، دندرک یم  دنخشیر 

هیآ 13. (، 2) هرقب - . 1
هیآ 29. (، 83  ) نیففطم - . 2
.30 هیآ (، 83  ) نیففطم - . 3

هیآ 95. (، 15  ) رجح - . 4
هیآ 6. (، 26  ) ارعش - . 5
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.دیسر دهاوخ  ناشیدب 

قح جیورت  زا  يریگولج  . 3-4

یمارگ لوسر  نامز  رد  هلئـسم  نیا  .تسا  نآ  شرتسگ  زا  يریگولج  تقیقح ، قح و  شرتسگ  ربارب  رد  نانمـشد  رگید  ياه  هبرح  زا 
داجیا ای  اه و  شوگ  نتفرگ  اب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

: تفرگ یم  تروص  نآرق  يادص  ندینشن  يارب  ادص  رس و 

شوگ نآرق  نیا  هب  : » دـنتفگ دـندش  رفاک  هک  یناسک   (1) نُوِبْلغَت ؛) ْمُکَّلََعل  ِهیف  اْوَْغلا  ِنآْرُْقلا َو  اَذـِهل  اوُعَمْـسَت  اوُرَفَک ال  َنیذَّلا  َلاـق  (َو 
!« دیوش زوریپ  امش  دیاش  دیزادنا ، نآ  رد  وغل  نخس  دیهدم و 

كانرطخ رت و  هدرتسگ  تروص  هب  زین  زورما  هک  تسا  قح  ذوفن  ربارب  رد  هزرابم  يارب  یمیدـق  شور  وهاـیه ، لاـجنج و  ندرک  اـپرب 
لاجنج زا  رپ  نانچ  نآ  ار  طیحم  تلادـع ، قح و  نایدانم  يادـص  ندرک  هفخ  مدرم و  راکفا  نتخاـس  فرحنم  يارب  .دراد  همادا  يرت 

مالک هنوگ  ره  دراد و  يا  هدرتسگ  يانعم  وغل »  » هدام زا  اوغلا » و   » هکنیا هب  هجوت  اب  و  دونـشن ، ار  اهنآ  يادص  سک  چیه  هک  دننک  یم 
.دش دهاوخ  نشور  همانرب  نیا  تعسو  دوش ، یم  لماش  ار  يا  هدوهیب 

هدوهیب وغل و  روما  شرتسگ  اب  اما  دـننک ، یمن  قح  يادـص  ندینـش  زا  زیهرپ  هب  هیـصوت  ینـشور  هب  رفک  نارادمدرـس  دـنچره  هزورما 
نخس رد  ندیشیدنا  يولج  یلمع ، روط  هب  رگید ) رازبا  اهدص  يا و  هنایار  ياه  يزاب  لذتبم ؛ ینویزیولت  ییامنیس و  ياه  ملیف  دننام  )

.دندنب یم  ار  قح 

ینیزگیاج . 3-5

نیب زا  تقیقح  قح و  هب  ار  اه  ناسنا  يرطف  هقالع  دنناوت  یمن  هک  اهنآ  .تسا  يزاس » نیزگیاج   » نانمـشد ياهدرگـش  زا  رگید  یکی 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  .دننک  یم  هئارا  قح  ششوپ  رد  ار  یلطاب  روما  دنربب ،

هیآ 26. (، 41  ) تلصف - . 1
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هدـناوخ نانآ  رب  ام  تایآ  نوچ  (1) و  نیلَّوَْألا ؛) ُریطاسَأ  َّالِإ  اذـه  ْنِإ  اذـه  َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول  انْعِمَـس  ْدَـق  اُولاق  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  (َو 
« .تسین ناینیشیپ  ياه  هناسفا  زج  نیا  میتفگ ، یم  ار  نیا  دننامه  زین  ام  ًاعطق  میتساوخ ، یم  رگا  میدینش ، یبوخ  هب  : » دنیوگ یم  دوش ،

تـسا نآ  هاوگ  خیرات  .تسا  تسرد  ياج  هب  نیغورد  ياه  نایرج  صاخـشا و  ندرک  نیزگیاج  نمـشد ، یـساسا  ياهراک  زا  یکی 
.دنا هدوب  نانمشد  نارودزم  ناگدرورپ و  تسد  تاقالم ، تباین و  تیودهم ، نایعدم  زا  يرایسب  هک 

تروص هب  یجنم  تیروحم  اب  يا  هنایار  روآ  ناجیه  ياه  يزاب  اه و  لایرس  اه ، ملیف  بلاق  رد  رضاح ، نارود  رد  نمـشد  دربهار  نیا 
.دوش یم  هئارا  نادنم  هقالع  هب  میقتسم  ریغ  میقتسم و 

ناوریپ ندرک  هارمگ  . 3-6

، هانگ هب  نانآ  ندرک  هدولآ  اب  ات  دنشوک  یم  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هب  فارحنا  ددص  رد  هراومه  نانمـشد 
یم راک  هب  هعیش  ناملسم و  ناناوج  ندناشک  فارحنا  هب  رد  ار  دوخ  شالت  همه  هزورما  نانآ  .دنزاس  لزلزتم  ار  نانآ  تمظع  نایک و 

فرص ار  ینیگنس  ياه  هنیزه  نانآ  .درب  دنهاوخن  ییاج  هب  هار  دشاب ، راوتـسا  تباث و  اهنآ  داقتعا  نامیا و  ات  دنناد  یم  هک  ارچ  دنرب ؛
.تسا (3) یهابت  داسف و  هعاشا  ناشراک ، نیرت  مهم  دنزاس (2) و  رود  دنوادخ  زا  ار  مدرم  ات  دننک  یم 

هیآ 31. (، 8  ) لافنا - . 1
یم جرخ  ار  دوخ  لاوما  دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  نامگ ، یب  « ؛ (…  ِهَّللا ِلیبَس  ْنَع  اوُّدُصَِیل  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنِإ  - . ) 2

هیآ 36. (، 8) لافنا دنرادزاب ؛ … ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] ات دننک 
زا یخرب  و  « ؛) ٌنیهُم ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه  اهَذِـخَّتَی  ٍْملِع َو  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِثیدَْـحلا  َوَْهل  يرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  - . ) 3

دنخشیر هب  ار  ادخ ] هار   ] و دننک ، هارمگ  ادخ  هار  زا  یشناد  چیه ]  ] یب ار ] مدرم   ] ات دنرادیرخ  ار  هدوهیب  نخـس  هک  دنا  یناسک  مدرم 
.6 هیآ (، 31) نامقل دوب :» دهاوخ  هدننکراوخ  یباذع  نانآ  يارب  دنریگ 
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نمشد اب  هلباقم  ياه  هار  .راهچ 

هراشا

: دنرارق نیا  زا  هک  تسا  هدش  نایب  زین  نانمشد  اب  هلباقم  ياه  هار  زا  یضعب  نید  ناگرزب  تانایب  نآرق و  تایآ  رد 

اوقت ییابیکش و  . 4-1

.دناسر یمن  یبیسآ  نانآ  هب  نانمشد  گنرین  زگره  دنزاس ، هشیپ  اوقت » ربص و   » ناناملسم رگا  هداد  هدعو  دنوادخ 

ناشگنرین دییامن ، يراگزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  (1) ؛ ٌطیُحم ) َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَش  ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُـضَی  اوُقَّتَت ال  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  َو  )… 
.دراد هطاحا  دننک ، یم  هچنآ  هب  دنوادخ  ًانیقی  .دناسر  یمن  امش  هب  ینایز  چیه 

دنمزاـین تدـش  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  ناوریپ  هزورما  تسین و  رگید  ناـمز  زا  ریغ  یناـمز  هـب  طوـبرم  یهلا ، تنـس  نـیا 
.دنا يراگزیهرپ  ییابیکش و 

بسانم تازیهجت  هب  ندش  زهجم  . 4-2

: تسا نانآ  اب  ییورایور  يارب  بسانم » تاناکما  همه  ندروآ  مهارف   » نانمشد اب  هلباقم  ياه  هار  زا  یکی 

ُهَّللا ُمُهَنوُـمَْلعَت  ـال  ْمِِهنوُد  ْنِم  َنیرَخآ  ْمُکَّوُدَـع َو  ِهَّللا َو  َّوُدَـع  ِِهب  َنوـُبِهُْرت  ِلـْیَْخلا  ِطاـبِر  ْنـِم  ٍهَّوـُق َو  ْنـِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَـم  ْمَُـهل  اوُّدِـعَأ  (َو 
ناتدوخ نمشد  ادخ و  نمشد  تاکرادت ،]  ] نیا اب  ات  دینک  جیسب  هدامآ  ياه  بسا  ورین و  زا  دیراد ، ناوت  رد  هچ  ره  (2) ؛ ْمُهُمَْلعَی )…

.دیناسرتب دسانش - یم  ار  نانآ  ادخ  ناشدیسانش و  یمن  امش  هک  ناشیا - زج  ار  يرگید  نانمشد ]  ] و

ندرب ـالاب  هنیمز ، نیا  رد  حالـس  نیرت  مهم  دـبلط و  یم  ار  دوـخ  بساـنم  حالـس  تسا ، یگنهرف  رازراـک  هصرع  نیا  هک  ییاـجنآ  زا 
.تسا تریصب  یهاگآ و 

موش ياه  هشقن  دنناوتب  هکنیا  يارب  نانمشد 

.120 هیآ (، 3) نارمع لآ  - . 1
.60 هیآ (، 8) لافنا - . 2
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یهاگآان زا  ینمشد ، نآ  سپ  رد  یتسود و  تسد  ندرک  زارد  اب  یهاگ  .دنوش  یمن  دراو  ینمـشد  هار  زا  هشیمه  دننک ، ارجا  ار  دوخ 
نارفاک (1)، اـب  یتسود  زا  ار  ناناملـسم  هتـشادرب ، هدرپ  موش  ياـه  هشقن  نیا  زا  دـیجم  نآرق  .دنـسر  یم  دوخ  فادـها  هب  ناناملـسم 

.تسا هداد  زیهرپ  اراصن (2) و … دوهی ، ناقفانم ،

نارس زا  یخرب  یتسود  دهاش  هنافسأتم  دنتسه و  یمالسا  ياهرواب  خسم  لابند  هب  هناتسود ، رـشب  ياهراعـش  حرط  اب  نانمـشد  هزورما 
.میتسه اهنآ  اب  ناناملسم 

نانمشد اب  یفنم  هزرابم  . 4-3

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  نآرق  .تسا  یفنم » هزرابم   » اهنآ و هب  یهجوت  یب  رد  نانمـشد ، اب  هزراـبم  یلمع  ياـه  هار  زا  یکی 
: دیامرف یم  ملس  هلآ و 

هدرم چیه  رب  زگره   (3) نوُقِـساَف ؛) ْمُه  ْاُوتاَم َو  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  ْاوُرَفَک  ْمَُّهنِإ  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  َال  اًَدبَأ َو  َتاَّم  مُْهنِّم  ٍدَحَأ  یلَع    ِ ّلَُصت َال  (َو 
.دندُرم قسف  لاح  رد  دندش و  رفاک  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  نانآ  هک  ارچ  تسیان ؛ شربق  رس  رب  رازگم و  زامن  نانآ  زا  يا 

نمشد ندناسانش  . 4-4

هرهچ يروآدای  هب  ار  ناناملسم  یتایآ  رد  دناودخ  .درب  یم  یـشومارف  هب  ون  لسن  هژیوب  اه  ناسنا  دای  زا  ار  نمـشد  یهاگ  نامز  رورم 
راک نیا  هتفرگ و  رارق  یتسود  زا  یباقن  سپ  رد  نانمشد ، زا  يرایسب  هرهچ  هزورما  .دوش (4)  یم  رکذتم  اهنآ  ياه  ینمشد  نمشد و 

! تسا هدرک  لکشم  رایسب  ناناوج  يارب  هژیوب  ار  نانآ  تخانش 

.28 هیآ (، 3  ) نارمع لآ  - . 1
هیآ 51. (، 5) هدئام - . 2
هیآ 84. (، 9) هبوت - . 3

 … هعمج و نوقفانم ، هروس  کن : - . 4
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101 ص :

نانمشد اب  ندرکن  يراکمه  . 4-5

ییاج ات  تسا ؛ هدرک  يراشفاپ  نانمشد  اب  يراکمه  مدع  رب  هراومه  مالسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تاروتـسد  ینید و  ياه  هزومآ 
.دنا هتسناد  گرزب  یهانگ  ار  اهنآ  اب  تدعاسم  نیرتمک  هک 

يردارب داحتا و  . 4-6

: تسا هدرک  یفرعم  یگچراپکی » داحتا و   » ار نمشد  ربارب  رد  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  دنوادخ 

.دیوشن هدنکارپ  دینز و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه   (1) اُوقَّرَفَت ؛)… ًاعیمَج َو ال  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  (َو 

هب نارادرواب  همه  .میتسه  داحتا  یلدـمه و  دـنمزاین  رگید  نامز  ره  زا  شیب  ینید ، ياـهرواب  هیلع  نانمـشد  ماجـسنا  ربارب  رد  هزورما 
تنطیـش زا  زگره  هتـشاد ، رظن  ریز  ار  اهنآ  تاکرح  همه  نانمـشد ، ياه  تیلاعف  اب  هلباقم  نمـض  دـیاب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

.دننکن تلفغ  ناشیاه 

هیآ 103. (، 3) نارمع لآ  - . 1

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :

ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  ار  هورگ  ود  دنا ؟ هدش  میسقت  ییاه  هورگ  هچ  هب  نانمشد  نآرق  هاگن  زا  . 1

.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  تسا ؛ یتسرپایند  قح ، اب  ینمشد  تفلاخم و  لماوع  زا  یکی  . 2

.دیهد حیضوت  ار  هنومن  ود  هدرب ، مان  تیودهم  هب  داقتعا  ربارب  رد  ار  نانمشد  ياهدربهار  . 3

.دییامن نایب  لیصفت  هب  ار  دروم  کی  دنمادک ؟ تیودهم  نانمشد  اب  هلباقم  ياه  هار  . 4

؟ تسیچ ینونک  رصع  رد  تیودهم  هب  داقتعا  ربارب  رد  نانمشد  دربهار  نیرت  مهم  امش  رظن  هب  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1379 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، نآرق ، هاگدید  زا  یسانش  نمشد  تمحر ، ینامسیرا ، يرفعج  . 1

، ملق حول و  یگنهرف  تاعلاطم  یناـسر و  عـالطا  هسـسؤم  مق ، یـسانش ، نمـشد  یلیلحت  خـیرات  همانـسرد  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  . 2
.ش  1383

.ش زییاپ 1381  ش5 ، تیودهم ، یصصخت  زکرم  راظتنا ، همانلصف  يزیتس ، راظتنا  يراکنا ، يدهم  رباص ، دمحم  يرفعج ، . 3

.ش ناتسمز 1380 زییاپ و  ش1و2 ، تیودهم ، یصصخت  زکرم  راظتنا ، همانلصف  تیودهم ، یسانش  بیسآ  ورسخ ، يرقاب ، . 4
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( تاّیلک میهافم و   ) روهظ ياه  هناشن  مشش : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: روهظ ياه  هناشن 

: میهافم اب  ییانشآ   1

؛ تلالد تیآ ؛ مئالع ؛

؛ نامَّزلا ُرِخآ 

؛ نتف محالم و 

؛ مایق جورخ ؛ روهظ ؛

.هعاسلا طارشا 

: تایلکاب ییانشآ   2

؛ نامّزلاُرِخآ ياه  هناشن 

؛  روهظ ياه  هناشن 

؛ مایق ياه  هناشن 

؛ مئاق ياه  هناشن 

؛ جورخ ياه  هناشن 

؟ لیثمت ای  فیصوت  روهظ  ياه  هناشن 

.اه هناشن  رامش 

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


104 ص :

دمآرد شیپ 

، هتفرگ رارق  رواب  نیا  نانمـشد  زین  تیودـهم و  ثحابم  نادـنم  هقـالع  هجوت  نوناـک  رد  يا  هنوگ  هب  هزورما  هک  ییاـه  ثحب  زا  یکی 
روهظ رـصع  اب  ار  دوخ  هاگیاج  اهدادخر ، قیبطت  اب  نانآ  نوچ  دـنا ، هدرک  هجوت  نادـب  نادـنم  هقالع  .تسا  روهظ » ياه  هناشن   » ثحب

یم دنتـسه و  گرزب  دادخر  نآ  برطـضم  نارگن و  لاح  ره  رد  نانمـشد  .دـننک  یم  دـصر  ار  نمـشد  ياه  تیلاعف  دـنبای و  یم  رد 
.دنبای تسد  ییاه  يزوریپ  هب  روهظ  اب  هلباقم  رد  دنناوت  یم  اه ، هناشن  زا  یهاگآ  اب  دنرادنپ 

فرگش و ياهدادخر  زا  هک  تسا  نید  ناگرزب  نانخس  تایاور و  هب  هعجارم  ثحب ، نیا  شخب  هجیتن  لماک و  یـسررب  ماگ  نیتسخن 
.دنراد تیاکح  نارود  نایاپ  رد  روآ  تفگش 

.ددرگ مهارف  قیقد  ياه  یسررب  يارب  هنیمز  ات  دوش  یم  هتخادرپ  یلک  ياه  ثحب  هب  ناکما ، دح  رد  سرد  نیا  رد 

میهافم اب  ییانشآ  .کی 

هراشا

فیرعت یفرط  زا  تسا و  میهاـفم »  » اـه و هژاو  یخرب  زا  يریگ  هرهب  دـنمزاین  عوـضوم  نـیا  رد  فرژ  ياـه  یـسررب  هـک  ییاـجنآ  زا 
فیرعت يواکزاب و  ناکما  دح  رد  اه  هژاو  نیا  هک  تسا  نآ  تسخن  ماگ  ور ، نیا  زا  تسین ؛ تسد  رد  اهنآ  زا  یضعب  زا  ینشور 
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105 ص :

: زا تسا  ترابع  هتفر ، راک  هب  اه  هناشن  ثحب  رد  هک  ییاه  هژاو  نیا  زا  یخرب  .دوش 

میالع . 1-1

هب مَلَع  ور  نیا  زا  .تسا  هدـمآ  تلالد » هیآ و   » يانعم هب  یبرع  رد  .تسا و  هناشن »  » يانعم هب  ملع »  » هشیر زا  همـالع ،»  » عمج میـالَع » »
نآ دشاب و  يزیچ  رد  هک  تسا  يا  هناشن  يانعم  هب  مَلَع  دـیوگ : سراف  نبا  .دنیآ (1)  درگ  نآ  هناشن  هب  رکشل  هک  تسا  مچرپ  يانعم 

.دیامن (2) زیامتم  صخشم و  يرگید  زا  ار 

نیب هلصاف   » هب ار  ملع  تمالع و  يو  .تسا  نآ  اب  فدارتم  مَلَع و  اب  هشیر  مه  و  همسلا )  ) هناشن يانعم  هب  تمالع  روظنم : نبا  هتفگ  هب 
! تسا هدرک  انعم  دـننک .» یم  ادـیپ  ار  هار  نآ  ببـس  هب  هدرک ، مگ  هار  دارفا  ات  دوش  یم  اـپرب  ناـبایب  رد  هک  يزیچ   » و نیمز » هعطق  ود 

(3)

.دوش (4) يزیچ  ای  یسک  نتخانش  ببس  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  هدش و  نادرگرب  هناشن ،»  » هب یسراف  رد  هژاو  نیا 

یلع نانمؤم  ریما  .تسا  هدش  رکذ  ناوارف  تایاور ، رد  اما   (5) هدمآ ، نآرق  رد  راب  کی  طقف  عمج  تروص  هب  تامالع »  » هژاو هچرگا 
: دومرف مالسلا  هیلع 

.دنوش یم  هتخانش  نادب  هک  تسا  ییاه  هناشن  نید  لها  يارب  انامه   (6) اَِهب ؛ … َنُوفَْرُعی  ٍتاَماَلَع  ِنیِّدلا  ِلْهَِأل  َّنِإ 

ص153. ج2 ، نیعلا ، باتک  يدیهارف ، دمحا  نب  لیلخ  - . 1
ص109. ج4 ، هغللا ، سییاقم  مجعم  سراف ، نبا  - . 2

ص416. ج4 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  کن : - . 3
ص 1115. نیعم ، گنهرف  نیعم ، دمحم  - . 4

لحن .دننک  یم  یبای  هار  یبطق ] ] هراتس هلیـسو  هب  نانآ  و  داد ،] رارق  زین  رگید   ] ییاه هناشن  و  نوُدَتْهَی ؛) ْمُه  ِمْجَّنلِاب  ٍتامالَع َو  َو  - . ) 5
هیآ 16. (، 16)

ص239. ج2 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 6
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106 ص :

: تفگ شدنزرف  هب  نامقل  دومرف : زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رب دوش و  یم  هتخانـش  نآ  هب  هک  تسا  يا  هناشن  زیچ  ره  يارب  مکرـسپ ! يا   (1) اَْهیَلَع ؛ ُدَهُْشی  اَِهب َو  ُفَْرُعی  ٌهَماَلَع  ْیَـش ٍء  ِّلُِکل  َّیَُنب ! اَی 
.دهد یم  یهاوگ  نآ 

یم هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  نآ ، دـننام  تایاور و  نیا  رد  ّتقد  .تسا  تخانـش  رازبا  زا  یکی  هناشن » : » تفگ ناوت  یم  ور  نیا  زا 
.دوش هتخانش  نآ  هب  و  هدوب ، نآ  زا  یکاح  تمالع  ات  دشاب  دوجوم  مکح  رد  ای  دوجوم و  یسک  ای  يزیچ  تسیاب 

تیآ . 1-2

یناعم زا  یکی  .تسا  هدش  رکذ  نآ  يارب  ینوگانوگ  یناعم  ور  نیا  زا  تسه ؛ فالتخا  ناسانـش  تغل  نایم  هیآ ،»  » ِتغل هشیر  هرابرد 
.دشاب یم  رگید  یناعم  همه  هشیر  هک  .تسا  هناشن »  » نآ

هک يرگید  زیچ  هارمه  هک  راکـشآ  زیچ  ره  يارب  ار  نآ  ياـنعم  تقیقح  هدرک و  اـنعم  راکـشآ  تمـالع  هب  ار  هیآ »  » یناهفـصا بغار 
هتسناد تامالع »  » يانعم هب  ار  تایآ »  » نشور روط  هب  زین  سانش  تغل  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  .تسا (2)  هتسناد  دیایب  تسین  راکشآ 

.دنا (3)

هب دـنک ، یم  تیاکح  نآ  زا  هناشن  هچنآ  هناشن و  دوجو  رد  ینامز  مه  یعون  تمالع ،)  ) نآ فدارتم  نوچمه  زین  هژاو  نیا  موهفم  رد 
.دراد يرتشیب  توبث  هیآ ،»  » رد ندوب  هناشن  هک  دـنا  هتـسناد  نیا  رد  ار  هیآ »  » و تمالع »  » نیب توافت  زین  یخرب  .دروخ (4)  یم  مشچ 

: تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد   (5)

ص121. ج1 ، لاصخلا ، قودص ، - . 1
«. يا  » هدام نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار  - . 2

قیقحتلا يوفطصم ، نسح  کن : زین  و  ص2275 ؛ ج6 ، حاحصلا ، يرهوج ، ص104 ؛ ج1 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  - . 3
ص 186. ج1 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف 

.10 هیآ (، 19) میرم هیآ 41 ؛ (، 3) نارمع لآ  هیآ 248 ؛ (، 2) هرقب ك.ر : - . 4
ش 1476. ص368 ، هیوغللا ، قورفلا  يرکسع ، لالهوبا  - . 5
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107 ص :

تسا نیمز  اه و  نامسآ  رد  اه  هناشن  رایـسب  هچ   (1) َنوُضِْرعُم ؛) اْهنَع  ْمُه  اْهیَلَع َو  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَـک  (َو 
.دننادرگ یمرب  يور  اهنآ  زا  هک  یلاح  رد  دنرذگ ؛ یم  اهنآ  رب  هک 

.تسا نشور  ياه  هناشن  نآ  رد   (2) انِمآ ؛)… َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َمیهاْربِإ َو  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  ِهیف  )

يدهم ترضح  مایق  روهظ و  اب  طبترم  ياه  هناشن   » يانعم هب  ناگرزب ، زا  یخرب  نانخـس  رد  زین  تایاور (3) و  زا  یضعب  رد  هژاو  نیا 
.تسا (4) هتفر  راک  هب  فیرشلا »  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

تلالد . 1-3

« تلالد  » تسا و عضو  عبات  تمالع »  » هک توافت  نیا  اب  دـنا ؛ هتفرگ  انعم  کـی  هب  ار  تلـالد » تمـالع و   » تغل ناسانـشراک  زا  یخرب 
ار تمالع »  » زین تایاور  زا  یضعب  رد  .تسین (5)  تلالد  یتمالع  ره  یلو  تسا ، تمالع  یتلالد  ره  هک  تروص  نیا  هب  اضتقا ؛ عباـت 

یناهفصا بغار  .دنک  کمک  تمالع ، يانعم  ندش  نشور  هب  دناوت  یم  هژاو  نیا  یـسررب  ور  نیا  زا  .دنا (6)  هدرک  انعم  تلالد »  » هب
: هتشون تادرفم  باتک  رد 

تاراشا و تلالد  و  انعم ، رب  اه  ظفل  تلالد  دـننام  دـنریگ ؛ یم  هرهب  زیچ  کی  تخانـش  يارب  نآ ، هب  هچنآ  زا  تسا  ترابع  تلـالد » »
ظاحل هداد ، رارق  تمالع  ار  زیچ  هک  سک  نآ  دصق  رد  تلالد  هک  دنک  یمن  یقرف  و  باسح ؛ رد  اهدقع  راتشون و 

.105 هیآ (، 12) فسوی - . 1
هیآ 97. (، 3) نارمع لآ  - . 2

ص212، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  مالسلا ؛ …  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق  ِناَنوُکَت  ِناَتَیآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - . 3
ص217. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ص444 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، ح258 ؛

؛ …  تالالد تایآ و  همایق و  مامأ  نوکت  ثداوح  مالـسلا و  هیلع  يدهملا  مئاقلا  مایق  نامزل  تامالع  رکذـب  رابخألا  تءاج  دـق  - . 4
ص368. ج2 ، داشرإلا ، دیفم ،

ش913. ص234 ، هیوغللا ، قورفلا  يرکسع ، لالهوبا  - . 5
ص152. ج3 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ص308 ؛ ج4 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، رح  خیش  کن : - . 6
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108 ص :

.تسا (1) هدنز  وا  دناد  یم  سپ  دنیب ، یم  ار  يدوجوم  تکرح  هک  یسک  دننام  دشاب ؛ هدشن  ظاحل  ای  دشاب  هدش 

نامَّزلا ُرِخآ  . 1-4

نیا .تسا  هدافتـسا  لباق  نآرق  تایآ  زا  نآ ، هرابرد  ینوگانوگ  بلاطم  اـما  تسا ؛ هتفرن  راـک  هب  نآرق  رد  ناـمزلارخآ »  » هژاو هچرگا 
رد ینشور  نخس  ناهج ، ماجنا  يریگ و  لگش  یگنوگچ  هراب  رد  .تسا  هدش  لقن  تنس (3)  لها  هعیش (2) و  ییاور  عبانم  رد  ریبعت 

مهم و رایـسب  هدـیدپ  ود  هب  هراومه  دـیآ ، یم  نایم  هب  نارود  نیا  زا  نخـس  هک  هاـگ  نآ  اـما  دروخ ؛ یمن  مشچ  هب  تاـیاور  تاـیآ و 
: دوش یم  هراشا  گرزب 

(4) یهلا ؛ هداتسرف  نیسپاو  هاگیاج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تثعب  تدالو و  . 1

.فیرشلا (5) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  شخب ، تاجن  دوعوم  مایق  روهظ و  . 2

: تسا یساسا  ّمهم و  یگژیو  ود  ياراد  نارود ، نیا 

يا هلحرم  هدیـسر ، نایاپ  هب  ایند  رد  یگدـنز  نارود ، نیا  ندـش  يرپس  اب  ینعی ، تساـیند ؛ رد  یگدـنز  هلحرم  نیرخآ  هکنآ  تسخن 
ماظن رد  رگید 

". ّلد  " هدام نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار  - . 1
ص390، ج3 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  قودص ، ح1 ؛ ص55 ، ج5 ، ح3 ، ص91 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  کـن : - . 2

مامت نیدلا و  لامک  قودـص ، ص311 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دـمحم  ص178 ؛ ص136 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، ص365 ؛ ج4 ،
 …. ح14 و ص330 ، ج1 ، ح8 ، ص288 ، ج1 ، همعنلا ،

، ملسم حیحص  ملسم ، ص115 ؛ ج6 ، ص179 ، ج4 ، يراخب ، حیحص  يراخب ، ص81 ؛ ج1 ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  کن : - . 3
ص291، ج2 ، دواد ، یبا  ننس  یناتسجس ، ثعـشا  یبا  ص59 ، ج1 ، هجام ، نبا  ننـس  هجام ، نبا  ص185 ؛ ج8 ، ص114 ، ص9 ، ج1 ،

ص30. ج4 ، ص370 ؛ ج3 ، يذمرت ، ننس  يذمرت ، ص429 ؛
دمحا نب  دمحم  کن : نینچمه  ح12 ؛ ص199 ، ج26 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دـمحم  ِیبَن ،… ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ِیتْأَی  ُهَّنَأ  - . … 4

ص557. ج1 ، يربط ، ریسفت  يربط ، ریرج  نب  دمحم  ص306 ؛ ج4 ، یبطرق ، ریسفت  یبطرق ،
ص653. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ص 178 و 180 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 5
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109 ص :

.دوش یم  زاغآ  شنیرفآ 

: دوش یم  میسقت  صاخ  ياه  یگژیو  اب  شخب  ود  هب  دوخ  نارود ، نیا  .مود 

تجح نیرخآ  تبیغ  نارود  رد  هژیو  روط  هب  هک  هلحرم  نیا  دادیب ؛ متـس و  زا  نیمز  ندش  رپ  نید ، زا  مدرم  نتفرگ  هلـصاف  نارود  . 1
.دسر یم  دوخ  جوا  هب  ترضح  نآ  روهظ  هناتسآ  رد  دریگ  یم  لکش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  یهلا 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  تجح  ترـضح  هفقو  یب  ياـه  شـالت  سپ  رد  هلحرم  نیا  ناگتـسیاش ؛ تموکح  وترپ  رد  تیونعم  نارود  . 2
.تسا هداد  هدعو  ار  نارود  نیا  یناوارف ، تایآ  رد  دنوادخ  نآ  زا  شیپ  دریگ و  یم  لکش  نیمز  يور  رب  ناشیا  نارای  فیرشلا و 

نتف محالم و  . 1-5

ياـنعم هب  نتف »  » هشیر زا  و  هنتف »  » عـمج نَِتف »  » .تسا راتـشکرپ (2)  هثداح  راتـشک (1) و  گنج ، يانعم  هب  همحلم »  » عمج محـالم ،» »
یتخـس یخلت و  اـب  هک  دور  یم  راـک  هب  ییاـه  نومزآ  زا  هتـسد  نآ  هراـبرد  لومعم ، روط  هب  هژاو  نیا  .تسا  ندومزآ (3)  ناـحتما و 

.تسا (4) هارمه 

(7) قافن ، یـصاعم و  رد  نداتفا   (6) قح ، ریسم  زا  ندنادرگزاب  هار و  نتـسب  يارب   (5) انعم ، نیا  رب  هوـالع  هژاو  نیا  میرک ، نآرق  رد 
راتشک و  (9) یهارمگ ،  (8) لطاب ، زا  قح  ندادن  صیخشت  نتفرگ و  هابتشا 

ص246. ج3 ، نیعلا ، يدیهارف ، دمحا  نب  لیلخ  - . 1
ص1625. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  ص486 ؛ ج5 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - . 2

ص1360. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  ص89 ؛ ج5 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - . 3
ص410. ج3 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  ریثا ، نبا  - . 4

هیآ 2. (، 29  ) توبکنع هروس  - . 5
هیآ 49. (، 5  ) هدئام هروس  - . 6

هیآ 14. (، 57  ) دیدح هروس  - . 7
هیآ 73. (، 8  ) لافنا هروس  - . 8
هیآ 41. (، 5  ) هدئام هروس  - . 9
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110 ص :

.تسا هتفر  راک  هب  مدرم (2) و … نایم  فالتخا  هقرفت و   (1) تراسا ،

هرود نیرخآ  رد  هک  تسا  ینینوخ  ياهدادـخر  رگنایب  محالم »  » .تسا هتفر  راـک  هب  ناوارف  تنـس  لـها  عباـنم  رد  هژیوب  هژاو  ود  نیا 
هک تسا  یگرزب  ياه  شیامزآ  حالطصا ، رد  نتف »  » زا دوصقم  .دیآ و  یم  دیدپ  گرزب  زیخاتـسر  هناتـسآ  نیمز و  رب  ناسنا  یگدنز 

.دور یم  راک  هب  لقتسم  تروص  هب  یهاگ  مه و  رانک  رد  یهاگ  هژاو  ود  نیا  .دیامن  یم  خر  هدش ، دای  نارود  رد 

رد .تسا  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  ناوارف  تنس ، لها  ییاور  عبانم  نیرت  یلـصا  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ثحب  نیا  هاگیاج  تیمها و 
هاگیاج یتح  اه (3) و  هنتف  اه ، بوشآ  ندمآ  دیدپ  هب  زا  هک  هدـش  هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتایاور  هب  راثآ  نیا 

.تسا (4) هدش  هداد  ربخ  اه  هنتف  ندمآ  دورف 

کی ره  داد ه (5) و  صاصتخا  نآ  زا  يرامشرپ  تایاور  هب  ار ، دوخ  ياه  باتک  زا  یشخب  تایاور ، نیا  تیمها  تهج  هب  تنس  لها 
گنج زا  هک  دراد  رب  رد  ار  یتایاور  هدـمع  روط  هب  راثآ ، نیا  .دـنا  هداد  رارق  یناوارف  راثآ  ناونع  ار  اهنآ  بیکرت  ای  هژاو و  ود  نیا  زا 

هدروآ نایم  هب  نخس  نامزلارخآ  هرود  رد  تخس ، ياه  شیامزآ  گرزب و  ياه 

هیآ 101. (، 4  ) اسن هروس  - . 1
هیآ 47. (، 9  ) هبوت هروس  - . 2

ص89. ج8 ، يراخب ، حیحص  يراخب ، - . 3
ص 176. ج4 ، ص103 ؛ ج3 ، ص222 ؛ ج2 ، يراخب ، حیحص  يراخب ، ص168 ؛ ج8 ، ملسم ، حیحص  ملسم ، - . 4

هدرک لقن  ار  طوبرم  تایاور  نآ  رد  هک  تسا  هداد  ناماس  نتفلا »  » ناونع اب  ار  یباتک  حیحـص ، هعومجم  ینایاپ  دلج  رد  يراخب  - . 5
نب دمحم  تسا ؛ هدرک  لقن  ار  نتف  تایاور  زا  یشخب  ناونع  نیا  اب  دوخ  ننـس  رد  زین  هجام  نبا  ص86 ؛ ج8 ، يراخب ، حیحص  تسا ؛

ثحب نیا  هب  ار  دوـخ  ننـس  زا  یـشخب  هباـشم  ناوـنع  اـب  زین  يذـمرت  نتفلا ؛ باـتک  ص1295 ، ج2 ، هجاـم ، نبا  ننـس  ینیوزق ، دـیزی 
.نتفلا باوبا  ص312 ، ج3 ، يذمرت ، ننس  يذمرت ، تسا ؛ هداد  صاصتخا 
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111 ص :

.تسا (1)

روهظ . 1-6

هک يزیچ  ندـش  راکـشآ  يانعم  هب  تغل  رظن  زا  هملک  نیا  .تسا  روهظ »  » هژاو ّتیودـهم » گنهرف   » رد جـیار  رایـسب  تاحالطـصا  زا 
یتسیز ناهنپ  زا  سپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ندـش  رهاـظ  حالطـصا ، رد  .تسا (2)  هدوـبن  رهاـظ  رت  شیپ 

.تسا یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  مایق و  يارب  ینالوط ،

تلود ندش  راکشآ  نوچ  يرگید  دراوم  رب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ندش  راکـشآ  رب  نوزفا  روهظ »  » هملک
.تسا هتفر  راک  هب  ترضح (5)  يزوریپ  مالسلا (4) و  مهیلع  موصعم  ناماما  رما  ندش  راکشآ   (3) قح ،

جورخ . 1-7

رد جورخ »  » .تسا جورخ » ، » هتفر راک  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  روهظ و  هراـبرد  هک  یتاحالطـصا  زا 
.تسا (7) مایق  يانعم  ای  روهظ  يانعم  هب  حالطصا ، رد  ندش (6) و  نوریب  يانعم  هب  لوخد »  » ضیقن تغل 

يزورم داـمح  نب  میعن  ظـفاح  رثا  نـتفلا  (م336 ق ؛) يدانملا نبا  هب  روهـشم  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحا  ظـفاح  رثا  محـالملا ، - . 1
.سوواط نب  یسوم  نب  یلع  دیس  هتشاگن  نتفلا ، محالملا و  و  (م229ق ؛)

ص37. ج4 ، نیعلا ، باتک  يدیهارف ، دمحا  نب  لیلخ  - . 2
یَلَع ْمَُهل  َیبوُط  اَه  اه  َلِـطاَْبلا  ُقَحْمَی  ِِهتاَِـملَِکب َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحیَـس  دـیامرف … : یم  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  - . 3

ج1، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  ْمِِهَتلْوَد ؛ … ِروُهُظ  ِلاَح  ِیف  ْمِِهتَیْؤُر  َیلِإ  ْهاَقْوَش  اَـی  ْمِِهتَنْدُـه َو  ِلاَـح  ِیف  ْمِِهنیِد  یَلَع  ْمِهِْربَص 
ح3. ص335 ،

ص483. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ص14 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 4
ص507. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 5

عمجم یحیرط ، نیدلارخف  ص235 ؛ ج2 ، برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  ص158 ؛ ج4 ، نیعلا ، باتک  يدـیهارف ، دـمحا  نب  لـیلخ  - . 6
ص501. ج1 ، نیرحبلا ،

ج14، لاـمعلا ، زنک  يدـنه ، یقتم  يدـهملا ؛) جورخ  باـب  ص1366( ج2 ، هجاـم ، نبا  ننـس  ینیوزق ، دـیزی  نـب  دـمحم  کـن : - . 7
روهظ دوصقم  دـیدرت  یب  دور  یم  راک  هب  تنـس  لـها  تاـیاور  رد  هژاو  نیا  هاـگره  منک  یم  يروآداـی  يدـهملا ) جورخ  ، ) ص261

.تسا رت  کیدزن  مایق  يانعم  هب  هکلب  دوب  دهاوخن  هعیش  هاگدید  قبط  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
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112 ص :

تایاور يارب  دوخ  باتک  ود  رد  قودـص  خیـش  هکنیا  هچ  تسا ؛ مایق  نامه  رتشیب  ینید ، نادنمـشناد  نانخـس  تایاور و  رد  جورخ » »
(2) مئاقلا .» جورخ  تامالع  یف  يور  ام   » (1) و مئاقلا » جورخ  تامالع  باب  : » تسا هداد  رارق  ار  ناونع  نیا  مایق 

مایق . 1-8

رد (3) و  نداتـسیا .»  » يانعم هب  هژاو  نیا  .تسا  مایق »  » مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  بـالقنا  يارب  اـهریبعت  نیرتروهـشم  زا 
هرک رـسارس  رد  لدـع  طسق و  ییاپرب  يارب  نارگمتـس ، ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تضهن  زا : ترابع  حالطـصا 

.تسا نیمز 

هعاسلا طارشا  . 1-9

.دوـش یم  هتفگ  زور  هنابـش  يازجا  زا  یئزج  هب  هعاـسلا »  » تسا و زیچ  کـی  زاغآرـس  اـی  هناشن (4)  يانعم  هب  طَرَـش »  » عمج طارـشأ 
تاعاس زا  یتعاس  دـننام  دـنوادخ ، دزن  نآ  لوط  هکنیا  ای  تسا  یناهگان  نآ  عوقو  هکنیا  تهج  هب  تسا ؛ تمایق  اجنیا  نآ  زا  دوصقم 

.تسا (5) ناگدنب 

نارگشهوژپ زا  یکی  .دوش (6)  یم  عقاو  نآ ، هناتـسآ  رد  ای  تمایق  زا  شیپ  هک  تسا  ییاه  هناشن  هعاسلا ،» طارـشا   » زا دارم  نیاربانب ،
لبق هثداح  عئاقو  هعاسلا : طارشأف  : » دسیون یم  هعاسلا » طارشا   » هراب رد  رصاعم  ینآرق 

ص303. ج1 ، لاصخلا ، قودص ، - . 1
ص649. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

ص 1531. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  ص345 ؛ ج5 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - . 3
ص942. ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  - . 4

ص 907. ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  - . 5
ص235. ج6 ، نیعلا ، باتک  دمحا ، نب  لیلخ  - . 6
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دوجو هب  هک  دمآ  دـهاوخ  دـیدپ  تمایق  زا  شیپ  هک  تسا  یعیاقو  هعاسلا  طارـشا   (1) اهثودـح ؛ یلع  هعاسلا  یجم ء  فّقوتی  هعاسلا 
.تسا هدش  لیاق  هناشن  يارب  یتیطرش  يانعم  عون  کی  عقاو  رد  يو  تسا .» نآ  رب  فقوتم  تمایق  ندمآ 

.تسا (2) هتفر  راک  هب  ددرگ ، یم  رب  هعاسلا »  » هب هک  ءاـه »  » ریمـض هب  هفاـضا  تروص  هب  راـب و  کـی  طـقف  نآرق ، رد  طارـشا »  » هژاو
تمایق روهظ  زا  شیپ  نیمز  نامسآ و  لیدبت  ندش و  هدچیپ  مهرد  تعیبط و  ماظن  یـشاپورف  یعامتجا ، تالوحت  زا  یخرب  نارـسفم ،

رب ّتنس  لها  ثیداحا  هژیوب  تایاور (3)  رد  .دـنا  هتـسناد  تمایق  ياه  هناشن  زا  تسا  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  نوگانوگ  تایآ  رد  هک  ار 
نایربانب .تسا (4)  هدـش  قالطا  هعاسلا » طارـشا  ، » دوش یم  عقاو  تمایق  زا  شیپ  هک  یناهیک  ياه  ینوگرگد  یعاـمتجا و  تـالوحت 

.دنا (7) كرتشم  ود  ره  رد  زین  یخرب  دنراد و  صاصتخا  تمایق (6) ، هب  یخرب  روهظ (5) و  هب  اه ، هناشن  زا  یخرب 

ص 39. ج6 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  - . 1
هیآ 18. (، 47  ) دمحم هروس  - . 2

: کن دـنا : هدرک  دای  ناونع  نیا  اب  ار  دوخ  باتک  زا  یلقتـسم  شخب  ناـگرزب  زا  یخرب  ثحب  نیا  تیمها  هاـگیاج و  هب  هجوت  اـب  - . 3
نسحلا یبا  نب  نسح  هعاسلا ؛» طارـشا  رکذ  یف  سلجم   » ناونع اب  ص484 ، ج2 ، نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  نسح  نب  دـمحم 

ج6، راونالا ، راحب  یـسلجم ، رقاب  دـمحم  هعاسلا ؛» طارـشا  یف  رـشع  سداسلا  بابلا   » ناونع اـب  ص66 ، ج1 ، بولقلا ، داـشرا  یملید ،
«. جوجأم جوجأی و  هصق  هعاسلا و  طارشا  باب   » ناونع اب  ص295 ،

ج8، فنـصملا ، هبیـش ، یبا  نـبا  ص248 ؛ دنـسم ، دـعج ، نـب  یلع  ص274 ؛ ج11 ، فنــصملا ، یناعنــص ، قازرلا  دـبع  ك.ر : - . 4
ص296. ج9 ، ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، ص255 ؛ ج1 ، يربکلا ، ننسلا  یئاسن ، ص114 ؛ لئاوالا ، باتک  مصاع ، یبا  نبا  ص267 ؛

.هیکز سفن  لتق  ینامی و  جورخ  ینامسآ ، يادن  دننام : - . 5
.نیمز زا  هدنبنج  جورخ  دود و  ندش  ادیپ  دننام : - . 6

.ینایفس دننام : - . 7
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تایلک اب  ییانشآ  .ود 

هراشا

هک میروخ  یمرب  ییاه  بیکرت  هب  اه ، هناشن  اب  ناشیا  تموکح  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  طابترا  یـسررب  اب 
میسقت کی  رد  .دیامن  ینایاش  کمک  اه  ثحب  ندرک  فافش  هب  دناوت  یم  دروم ، ره  رد  تایاور  يزاسادج  کی و  ره  قیقد  یسررب 

: درک میسقت  هورگ  دنچ  هب  ار  نانخس  نیا  نومضم  ناوت  یم  هداس  يدنب 

نامّزلاُرِخآ ياه  هناشن  . 2-1

میـالع  » حالطـصا رد  هـک  تـسا  هدـش  هـتفگ  ناـمزلارخآ  يارب  ییاـه  هناـشن  مالـسلا  مـهیلع  ناـموصعم  نانخــس  نآرق و  تاـیآ  رد 
، دش رادیدپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روهظ  اب  هک  تعیرش  نیـسپاو  لوزن  توبن و  متخ  .دوش  یم  هدناوخ  نامزلارِخآ »

هیآ لیذ  رد  ار  تمایق  ياه  هناشن  زا  دوصقم  نارـسفم ، ور  نیا  زا  .دور  یم  رامـش  هب  نامزلارخآ  ياـه  هناـشن  نیتسخن  نیرت و  مهم  زا 
هسیاقم رد  هک  دنا  هتسناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  (1) ؛ اهُطارْـشَأ ) َءاج  ْدَقَف  ًهَتَْغب  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َهَعاَّسلا  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  )

.دراد تمایق  ات  یمک  هلصاف  ناهج ، رمع  اب 

هیلع يدـهم  روـهظ  هناتـسآ   ) نآ یناـیاپ  هرود  هب  رتـشیب  هک  تـسا  هدـش  ینیب  شیپ  زین  يرگید  ناوارف  ياـه  هدـیدپ  ناـمزلارخآ ، رد 
ياـه تبیـصم  عوقو  لاّـجد ، روهظ  رایـسب ، ياـه  يریگرد  اـه و  فـالتخا  عوقو  ّتیونعم ، نارحب  دـننام : دوش ؛ یم  طوبرم  مالـسلا )

، نیمز زا  يا  هدنبنج  جورخ  مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  رـشب ، گرزب  یجنم  روهظ  ینامـسآ ، يادن  ینایفـس ، جورخ  گرزب ،
.ناهج رساترس  رد  رادیاپ  شمارآ  حلص و  تعجر ، جوجأم ، جوجأی و  موجه 

تمایق ندش  کیدزن  ياه  هناشن  . 2-2

اجنآ زا  تسا و  تمایق » ندش  کیدزن  ياه  هناشن   » هب طوبرم  تایاور ، نیا  زا  یهجوت  لباق  شخب 

؛ تسا هدـمآ  دـیدپ  کـنیا  نآ  تاـمالع  و  دـسرارف ؟ ناـنآ  رب  هاـگان  هب  زیخاتـسر  هـک  دـنرب  یم  راـظتنا  نـیا  زج  نارفاـک ]  ] اـیآ - . 1
هیآ 18. (، 47) دمحم
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هراپ تسا ؛ هدش  هدرمش  تمایق  یکیدزن  ياه  هناشن  زا  یکی  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ینید ، عبانم  رد  هک 
یمارگ ربمایپ  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش (1)  یم  هدرمـش  زین  تمایق  ياه  هناشن  روهظ ، ياه  هناـشن  زا  يا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

عولط فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  جورخ  هباد ، دود ، لاّجد ، ینایفـس ، دوب : دهاوخ  تمایق  ییاپرب  زا  شیپ  زیچ  هد  ریزگان  هب 
زا هک  یشتآ  برعلا و  هریزج  رد  نتفر  ورف  قرشم و  رد  نتفر  ورف  مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  ندمآ  دورف  دوخ ، برغم  زا  دیشروخ 

.دهد (2) قوس  رشحم  يوس  هب  ار  مدرم  ات  دمآ ، دهاوخ  نوریب  ندع  رعق 

هدـش دای  دراوم  رب  نوزفا  هتبلا  .تسا (3)  هدـش  رکذ  رگید  يا  هنوگ  هب  توافت  كدـنا  اب  تنـس  لها  تایاور  یخرب  رد  اه  هناشن  نیا 
.تسا (4) هدش  رکذ  هعاسلا » طارشا   » ناونع هب  زین  يرگید  ياه  هدیدپ 

روهظ ياه  هناشن  . 2-3

یلو تسا ؛ هدش  هدافتـسا  ریخا  ياه  نرق  رد  هدمع  روط  هب  هتفر و  راک  هب  تایاور  رد  تردن  هب  ریبعت ، نیا  دهد  یم  ناشن  اه  یـسررب 
هک دراد  نآ  زا  تیاکح  کی  ره  هک  هدـش  هئارا  یتواـفتم  ياـه  فیرعت  ناونع  نیا  يارب  خـیرات ، رذـگ  رد  هکنیا  تسا  نشور  هچنآ 

.تسا هدوب  توافتم  ثداوح  نیا  زا  دارفا  یقلت 

شیپ مالسلا ، مهیلع  ناموصعم  ینیب  شیپ  ساسا  رب  هک  اهدادخر  زا  هتـسد  نآ  زا : تسا  ترابع  روهظ ، ياه  هناشن  روهـشم ، هاگن  رد 
نیا زا  کی  ره  ندمآ  دیدپ  .دیآ  یم  دیدپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضحروهظ  زا  سپ  ای  نامز و  مه  ای  نآ ، هناتـسآ  رد  ای  روهظ  زا 

، اه هناشن 

.میزادرپ یم  اه  هناشن  نیا  هب  لقتسم  روط  هب  سرد  کی  رد  - . 1
ح426. ص436 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 2
ص183. ج3 ، ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، - . 3

ص310. ج17 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  ج3،ص261 ؛ یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  - . 4
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.تسا ترضح  نآ  یناهج  مایق  ندش  رت  کیدزن  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  يدیون 

مئاق مایق  ياه  هناشن  . 2-4

ياهریبعت اب  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدـش  هتـسناد  مایق  هب  طوبرم  نشور  روط  هب  اه  هناشن  تایاور ، زا  یـضعب  رد 
: تسا هدرک  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  نوگانوگ 

.تسا ییاه  هناشن  مئاق  مایق  زا  شیپ  انامه   (1) تامالع ؛ مئاقلا  مایق  مادق  نا 

.تسا ییاه  هناشن  مئاق  مایق  ارب ي  انامه   (2) تاَماَلَع ؛ ِِمئاَْقلا  ِماَیِِقل  َّنِإ 

.تسا ییاه  هناشن  ام  مئاق  مایق  يارب  انامه   (3) تامالع ؛ انمئاق  مایقل  نا 

.تسا هناشن  جنپ  مئاق  مایق  زا  لبق   (4) تاَماَلَع ؛ ُسْمَخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق  و : 

.تسا مئاق  مایق  زا  لبق  هناشن  جنپ   (5) ِمئاَْقلا ؛ ِماَِیق  َْلبَق  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ 

: تسا هدرک  هراشا  ینوگانوگ  ياهریبعت  اب  زین  مئاق  ياه  هناشن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا ییاه  هناشن  مئاق  زا  شیپ  انامه   (6) تامالع ؛ مئاقلا  مادق  نا 

.تسا هناشن  جنپ  مئاق  يارب   (7) تامالع ؛ سمخ  مئاقلل 

ح5. ص250 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ح3. ص649 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

.تسا هدمآ  ینامعن  هبیغلا  باتک  رد  یکدنا  توافت  اب  تیاور  نیا  ص 259 . همامالا ، لیالد  يربط ، ریرج  نب  دمحم  - . 3
ح7. ص650 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 4

ح483. ص 310 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 5
ح3. ص649 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 6

ح9. ص252 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 7
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.تسا هناشن  جنپ  مئاق  زا  شیپ   (1) تامالع ؛ سمخ  مئاقلا  لبق 

.دنتسه مئاق  مایق  هب  طوبرم  هناشن  هدش ، حرطم  هک  ییاه  هناشن  عون  رگید و  نیارق  هب  هّجوت  اب  اهنیا  دسر  یم  رظن  هب 

جورخ ياه  هناشن  . 2-5

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  .تسا  هتسناد  جورخ  هب  طوبرم  ار  هناشن  اهریبعت  یخرب 

.تسا هناگ  هد  ياه  هناشن  وا  جورخ  يارب   (2) هَرَشَع ؛ ٍتاَماَلَع  ِهِجوُرُِخل  َّنِإ 

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

… . زا تسا  ترابع  وا  جورخ  ياه  هناشن  زا   (3) هِجوُرُخ ؛ … ِتاَماَلَع  ْنِم  َّنَأ  َو 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهریبعت  هدشدای ، دراوم  رب  نوزفا 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  هدافتسا  تامالع  هژاو  زا  طقف  يا  هثداح  هب  هراشا  نودب  . 1

هکنیا ات  نابنجن  ییاپ  تسد و  شاب و  نآ  مزـالم  بسچب و  نیمز  هب   (4) تاَماَلَع ؛ يََرت  یَّتَح  اًلْجِر  َال  ًادَـی َو  ْكِّرَُحت  َال  َضْرَْألا َو  ِمَْزلا 
.ینیبب ییاه  هناشن 

طوبرم فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  هب  ار  نآ  ناوت  یم  نکن ،» یمادقا  چیه  : » دومرف ماما  هکنیا  هنیرق  هب  هتبلا 
.شاب نتشیوخ  نآلا  اما  نکن  راذگورف  یمادقا  چیه  زا  دش ، زاغآ  مایق  نوچ  ینعی ، تسناد ؛

اب هدش و  هتسناد  رما »  » هب طوبرم  هناشن  . 2

ص261. همامالا ، لئالد  يربط ، ریرج  نب  دمحم  - . 1
ص329. ج41 ، ص355 ؛ ج36 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ص 213 ؛ رثالا ، هیافک  یمق ، زازخ  دمحم  نب  یلع  - . 2

ح7. ص327 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
هرامش ص56 ، ج15 ، هعیـشلا ، لـیاسو  یلماـع ، رح  خیـش  ح67 ؛ ص279 ، هـبیغلا ، یناـمعن ، ص441 ؛ هـبیغلا ، باـتک  یـسوط ، - . 4

.19979
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسانعم  هچ  هب  رما  درک  یسررب  دیاب  تایاور ، رگید  زا  هدافتسا 

.تسا هناشن  جنپ  رما  نیا  زاوشیپ   (1) تاَماَلَع ؛ َسْمَخ  ِْرمَْألا  اَذَه  َماَُّدق  َّنِإ 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  رما  اجنیا ، رد  رما »  » زا دوصقم  طوبرم ، تایاور  هنیرق  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسا  هدش  هتسناد  جرف  هب  طوبرم  هناشن  . 3

… شیاشگ هناشن  نیتسخن   (2) جَرَْفلا ؛ … ِتاَماَلَع  ُلَّوَأ 

مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  ای  روهظ  اب  یطابترا  ًاموزل  شیاشگ  نیا  تسا و  دارفا  یگدـنز  رد  شیاـشگ  جرف ، نیا  زا  دوصقم 
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  هنوگ  نامه  درادن ؛

… تسا جرف  ياه  هناشن  زا  انامه   (3) جَرَْفلا ؛ … ِتاَماَلَع  ْنِم  َّنِإ 

، اهنآ هب  روهظ  ياه  هناشن  قالطا  اهنآ و  زا  هدافتسا  نیاربانب  هدشن ، روهظ  هب  يا  هراشا  تایاور ، نیا  زا  کی  چیه  رد  هکنیا  مهم  هتکن 
.دیامن (4) یم  لکشم  سب  يراک 

روهظ ياه  هناشن  ندوب  یلیثمت  ای  یفیصوت  . 2-6

هراشا

فیـصوت هب  تایاور  ایآ  تفای و  دـهاوخ  ققحت  نوریب  ناهج  رد  متح  روط  هب  اه  هناشن  زا  کـیره  اـیآ  هک : تسا  حرطم  شـسرپ  نیا 
رظن دروم  ياه  تیعقاو  دناوت  یم  هک  تسا  يزمر  درادن و  ینوریب  قادصم  هک  تسا  یلیثمت  هدش ، هتفگ  هچنآ  هکنیا  ای  هتخادرپ  اهنآ 

: تسا یسررب  لباق  هنیمز  نیا  رد  هاگدید  ود  ساسا  نیا  رب  .دنک  يرگ  تیاکح 

ح6. ص 289 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ص 163. دانسالا ، برق  يریمح ، رفعج  نب  هللادبع  - . 2

ص275. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، - . 3
.تسا لکشم  يراک  نآ  تابثا  هتبلا  هک  تسا  یکی  روهظ  مایق و  دوش : هتفگ  هکنیا  رگم  - . 4

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 147 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_118_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_118_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_118_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_118_4
http://www.ghaemiyeh.com


119 ص :

اه هناشن  ندوب  یفیصوت  .فلا 

رب نوزفا  تسا و  لوبق  لباق  ریغ  يرما  ندوب ، یلیثمت  رب  اهنآ  لمح  هک  دـننک  یم  دانتـسا  تایاور  رهاظ  هب  تسخن ، هاگدـید  نابحاص 
مزال دهاوش  نئارق و  يدروم  رد  هکنیا  رگم  داد ؛ یعطق  مکح  ناوت  یمن  زین  رگید  تاعوضوم  رد  تایاور  زا  کی  چـیه  هب  رگید  نآ 

.دشاب (1) هتشاد  دوجو  ندوب  یلیثمت  رب 

نیا رد  دورو  هب  يزاین  لیثمت  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  هراشا  روما  نیرت  یئزج  هب  ینشور  هب  طوبرم  تایاور  هکنیا  نآ  رب  نوزفا 
نانخـس نیا  رهاظ  زج  يزیچ  نانآ  ینعی  تسا ، ناـبطاخم  یفرع  تینهذ  فـالخ  ندوب  یلیثمت  نیارباـنب  .دوش  یمن  هدـید  یئزج  روما 

.دش یم  هراشا  نآ  هب  يا  هنوگ  هب  تسیاب  یم  دوب ، نانخس  نیا  رهاظ  زا  ریغ  دوصقم  رگا  دننک و  یمن  كرد 

اه هناشن  ندوب  یلیثمت  .ب 

ینایفس زا  يا  هدع  لاثم  روط  هب  .تسا  هدش  هتسناد  توافتم  تیعقاو  کی  زا  یلیثمت  یگنوگچ ، بسانت  هب  اه  هناشن  مود ، هاگدید  رد 
دریگب و لکش  تسا  نکمم  یسک  ره  تسد  هب  روهظ  ماگنه  رد  هک  دنا  هدرک  دای  یفارحنا  يرکف  نایرج  کی  يارب  لیثمت  ناونع  هب 

مامت زین  نایرج  نیا  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربارب  ینمـشد  تقیقح  مامت  نایفـسوبا  مالـسا ، ردص  رد  هک  هنوگ  نامه 
رگمتـس يدام  ناربهر  ناراکبیرف و  زا  يدامن  ناونع  هب  لاجد  زا  اـی  .دوب (2)  دهاوخ  یهلا  تجح  نیرخآ  ربارب  رد  ینمـشد  تقیقح 

.تسا (3) هدش  دای  ینیشام  يایند  رد 

ییاعدا نینچ  باب  رگا  هک  تسا  نیا  دروخ  یم  مشچ  هب  ادتبا  رد  هاگدید  نیا  دقن  رد  هچنآ 

ص 451. ج1 ، مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، يوسوم  یقت  دمحم  دیس  - . 1
ص530؛ تاهبـش ، هب  خساپ  یـسانش و  دوعوم  یناوضر ، رغـصا  یلع  ص173 ؛  روهظلادعبام ، خیرات  ردص ، دـمحم  دیـس  کن : - . 2

ص290. مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  روهظ ،» ياه  هناشن  یسررب  ، » یلیعامسا لیعامسا 
ص178. مالسلا ، هیلع  يدهم  یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  رصان  کن : - . 3
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هیلع يدهم  روهظ  دوش  یم  هتفگ  یتح  .دوب  دهاوخن  راهم  لباق  يدروم  چیه  رد  رگید  هدرک ، تیارـس  ثحابم  همه  هب  دوش ، هدوشگ 
زا تّدش  هب  مالسا  رد  هک  تسا  يأر  هب  ریسفت  زا  یعون  دوخ  نیا  هتبلا  و  ناحلاص ! تیمکاح  تقیقح و  روهظ  زا  تسا  یلیثمت  مالسلا 

.تسا نابطاخم  تینهذ  تایاور و  رهاظ  فالخ  تشادرب ، نیا  دش  هتفگ  زین  رت  شیپ  نآ ، رب  نوزفا  .تسا  هدش  یهن  نآ 

اه هناشن  رامش  . 2-7

نیاربانب .تسا  یمتح  هناشن  جنپ  طقف  اه » هناشن  رامـش   » جـیار ياه  ثحب  فالخ  رب  اه  هناشن  ثحب  رد  هدـنراگن  هاگدـید  هب  هجوت  اب 
ار اهاعدا  زا  یخرب  ور  نیا  زا  .دنریگ  یم  ياج  نتف و … محالم و  تمایق ، نامزلارخآ ، یمتح ، ریغ  ياه  ناونع  ریز  رگید  ياه  هناشن 

.تسا (1) هیجوت  لباق  ریغ  دنا ، هتسناد  نآ  زا  شیب  دروم و  ات 250  ار  اه  هناشن  رامش  هک 

لـصفم عبانم  هب  ار  اه  هناشن  رگید  هرابرد  یهاگآ  هدرک و  زکرمتم  یمتح  ياه  هناشن  رب  ار  ثحب  هدـنیآ  سرد  رد  دـنوادخ  يراـی  هب 
.میهد یم  عاجرا 

ص83 و84. روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  یقداص ، یفطصم  کن : - . 1
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  حالطصا  تغل و  هاگن  زا  ار  تمالع  هژاو  . 1

؟ دنمادک هدش ، هتسناد  نامزلا  رخآ  نارود  هب  طوبرم  هراومه  هک  يا  هدیدپ  ود  تسانعم ؟ هچ  هب  نامزلارخآ  . 2

؟ دنک یم  یتاقافتا  هچ  هب  هراشا  تسانعم و  هچ  هب  تغل  رظن  زا  نتف  محالم و  . 3

؟ دوش یم  قالطا  يروما  هچ  هب  هچ و  ینعی  هعاسلا  طارشا  . 4

.دیهد حیضوت  اه  هناشن  ندوب  یلیثمت  یفیصوت و  هراب  رد  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1379 ءایفصالا ، رون  مق ، يراسناوخ ، یعیفشریم  داوج  دیس  قیلعت : قیقحت و  رظتنم ، يدهم  داوج ، دمحم  یناسارخ ، . 1

.ش 1385 یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  مق ، لوا ، پاچ  روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  یفطصم ، یقداص ، . 2

.ق  1412 توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلاراد  يربکلا ، هبیغلا  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 3

تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، موس ، چ  مالـسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  روهظ ،» ياه  هناشن  یـسررب  ، » لیعامـسا یلیعامـسا ، . 4
.ش  1382 یمالسا ،

.ش 1378 نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  مق ، وا ، روهظ  ياه  هناشن  دّمحم ، يزاریش ، یمداخ  . 5
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( یمتح ریغ  یمتح و   ) روهظ ياه  هناشن  متفه : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: روهظ یمتح  ياه  هناشن 

ینامسآ يادن   1

ینایفس جورخ   2

ینامی جورخ   3

ءادیب هب  فسخ   4

هیکز سفن  لتق   5

: روهظ یمتح  ریغ  ياه  هناشن  زا  یخرب 

؛ ریگارف ياه  بوشآ  اه و  گنج  اه و  هلزلز  اهریم ، گرم و  . 1

؛ ماگنه هبان  فوسک  فوسخ و  . 2

ناوارف و… ياه  ناراب  شراب  . 3
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124 ص :

دمآرد شیپ 

هب هک  ییاهدادـخر  ثداوح و  زا  تسا  یهوبنا  دوش ، یم  حرطم  اه  هتفگ  اـه و  هتـشون  رد  روهظ  ياـه  هناـشن  ناونع  اـب  هزورما  هچنآ 
ناماما زا  ینـشور  نخـس  چیه  فلتخم ، ماسقا  هب  اه  هناشن  میـسقت  هرابرد  یمومع ، یقلت  فالخ  رب  .تسا  میـسقت  لباق  یناوارف  عاونا 
.تسا ناگدنـسیون  نهذ  هدرورپ  مومع  روط  هب  دراد ، دوجو  ناونع  نیا  اب  راثآ  رد  هچنآ  تسین و  تسد  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 

.تسا لاکشا  ياراد  ساسا  زا  یخرب  لوبق و  لباق  یخرب  هتبلا 

هب نکمم ، دح  ات  هدش  ششوک  سرد  نیا  رد  .تسا  یمتح  ریغ  یمتح و  هب  اه  هناشن  میسقت  ینتفریذپ ، میسقت  هناگی  دسر  یم  رظن  هب 
زا رتارف  رایسب  اه ، هناشن  یـسررب  ثحب و  هک  دنرواب  نیا  رب  هدنناوخ  مه  هدنـسیون و  مه  هچ  رگا  .دوش  هتخادرپ  اه  هناشن  نیا  یـسررب 

.تسا راتشون  نیا 

روهظ ياه  هناشن  عاونا 

یمتح ياه  هناشن  .کی 

هراشا

هملک نیا  .مینک  هراشا  هاتوک  روط  هب  متح »  » هژاو هراب  رد  تسا  هتـسیاش  میزادرپب ، یمتح  ياه  هناشن  هراـب  رد  ثحب  هب  هکنآ  زا  شیپ 
؛ تسا هدش  هدافتسا  نآرق  رد  امتح »  » ریبعت اب  راب  کی  طقف 
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125 ص :

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ 

نیا ددرگ ؛ یم  دراو  نآ  رد  هکنیا ]  ] رگم تـسین  امـش  زا  سک  چـیه   (1) ایِـضْقَم ؛)) ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  ـَّالِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو  ))
.تسا یعطق  یمکح  تراگدرورپ  رب  هراومه  رما ] ]

ياضق هب  ار  نآ  یناهفصا  بغار  .تسین (2)  ریذپ  ناکما  نآ  طاقـسا  هتفرگ ، قلعت  نآ  رب  هدارا  هک  هتـسناد  یبجاو  ار  متح »  » یحیرط
نب لیلخ  .تسین (4)  نآ  ماجنا  زا  يزیرگ  هک  هتسناد  اضق  بوجو  اضق و  يانعم  هب  ار  نآ  زین  روظنم  نبا  .تسا (3)  هدرک  انعم  ردقم 

.تسا (5) هدرک  فیرعت  ءاضقلا » باجیا   » ریبعت اب  ار  نآ  زین  دمحا 

نیا يارب  یقیقح  يانعم  دراگن : یم  نینچ  نیا  ار  دوخ  هاگدـید  تغل ، ناـگرزب  نانخـس  زا  یخرب  لـقن  زا  سپ  نارگـشهوژپ  زا  یکی 
.تسا (6) لمع » مکح و  رد  عطق  مزج و   » زا ترابع  ظفل 

هک تسا  ییاه  هدیدپ  زا  هتسد  نآ  یمتح  ریغ  ياه  هناشن  لباقم  یمتح » ياه  هناشن   » زا روظنم  روهـشم ، هاگن  قبط  اه  هناشن  ثحب  رد 
(7) دوب ؛ دهاوخ  یمازلا  یعطق و  یطرش ، دیق و  چیه  نودب  اهنآ  ندمآ  دیدپ 

؛ ینامسآ هحیص  . 3 ینامی ؛ مایق  . 2 ینایفس ؛ جورخ  . 1 دوش : یم  هدافتـسا  ریز  هناگ  جـنپ  ياه  هناشن  ندوب  یمتح  یناوارف  تایاور  زا 
.ءادیب رد  فسخ  . 5 هّیکز ؛ سفن  لتق  . 4

هیآ 71. (، 19  ) میرم - . 1
عمجم یحیرط ، نیدـلا  رخف  موـتحملا ؛ رمـألا  هنم  هطاقـسإ و  نکمی  ـال  اـبوجو  بجو  متحت  و  هیلع …  موزعملا  بجاوـلا  متحلا : - . 2

32 ص : ج 6 ، نیرحبلا ،
218 ص : نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفصا ، بغار  دمحم  نب  نیسح  رّدقملا ؛ ءاضقلا  ْمتَحلا : - . 3

113 ص : ج 12 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  هلعف ؛ نم  دب  يذلا ال  بجاولا  مزاللا  ُْمتَحلا : - . 4
195 ص : ج 3 ، نیعلا ، باتک  يدیهارف ، دمحا  نب  لیلخ  ءاضقلا ؛ باجیإ  متحلا : - . 5

، میرکلا نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطـصم ، نسح  لمع :» وأ  مکح  یف  ّتبلا  مزجلا و  وه  ظفللا  اذـهل  ّیقیقحلا  ینعملا  ّنأ  - . » 6
ص 163. ج 2 ،

.دنا هدرک  هراشا  یمتح  ياه  هناشن  رد  ءادب  هب  ربتعم  ریغ  تایاور  یخرب  هب  دانتسا  اب  هک  یناسک  فالخ  رب  - . 7
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126 ص :

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تسا هناشن  جنپ  مئاق  مایق  زا  شیپ  (1) ِیناَمَْیلا ؛ ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ُفْسَْخلا َو  ُِّیناَیْفُّسلا َو  ُهَْحیَّصلا َو  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ 
.ینامی هیکز و  سفن  لتق  فسخ ، ینایفس ، هحیص ،

ینامسآ يادن  . 1-1

هراشا

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  نایب  دنچ ، ییاه  هژاو  اب  تنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  هناشن ، نیا 

رد هژاو  نیا  .دوش (2)  یم  قالطا  ادـص  هب  طقف  یهاگ  تسا و  ادـص  نتخاس  راکـشآ  ندرک و  دـنلب  ياـنعم  هب  تغل  رد  ءادـن : .فلا 
.دنا هدرب  هرهب  هژاو  نیا  زا  ینامسآ ، يادن  هب  طوبرم  تایاور  مومع  .تسا (3)  هتفر  راک  هب  یفلتخم  دراوم  رد  نآرق 

هحیص یناوارف  تایاور  رد  هچ  رگا  .تسا (4)  هتفر  راک  هب  زین  نآرق  رد  هدوب و  دـنلب  يادـص  دایرف و  يانعم  هب  تغل  رد  هحیـص : .ب 
.تسا (5) هدش  هتسناد  هدیدپ  ود  ادن  هحیص و  یضعب ، رد  اما  تسا ؛ هتفر  راک  هب  ادن »  » يانعم رد 

يادن زا  روظنم  اجنیا  تسا (7) و  هتفر  راک  هب  نآرق  زا  یتایآ  رد  زین  هژاو  نیا  .تسا (6)  نخس  يادص  يانعم  هب  تغل  رد  توص : .ج 
یم نامـسآ  زا  ار  نآ  مدرم ، همه  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  تسا  ییادـص  ینامـسآ ،

.دنونش

ح 7. ص 650 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ح483 ؛ ص310 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
.ادن هدام  تادرفملا ، بغار ، - . 2

هیآ 58. (، 5  ) هدئام - . 3
هیآ 67. (، 11) دوه - . 4

ح7. ص327 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 5
، روظنم نبا  ص146 ؛ ج2 ، نیعلا ، باتک  يدیهارف ، دـمحا  نب  لیلخ  ص209 ؛ ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدـلارخف  کن : - . 6

ص57. ج2 ، برعلا ، ناسل 
هیآ 2. (، 49  ) تارجح - . 7
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127 ص :

ینامسآ يادن  ندوب  یمتح 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هک  هدرک  لقن  هلظنح  نب  رمع  زا  دنس  رکذ  اب  ینیلک 

…. هحیص و تسا ؛ مئاق  مایق  زا  شیپ  هناشن  جنپ   (1) ُهَْحیَّصلا َو ؛ … ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ 

: دومرف ترضح  نآ  تسا ؟ ینامز  هچ  مئاق  جورخ  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  ریصب  وبا 

ٍتاَماَلَع َسْمَخ  ِْرمَْألا  اَذَه  َماَُّدق  َّنِإ  ٍدَّمَُحم  َاب  اَی  َنُوتاَّقَْولا  َبَذَـک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َلاَق  ْدَـق  ُتِّقَُون َو  َال  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِإ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  اریز  مینک ؛ یمن  نّیعم  ار  یتقو  زگره  نادـناخ  ام   (2) َناَضَمَر َو ؛ … ِرْهَـش  ِیف  ُءاَدِّنلا  َّنُُهلَّوَأ 

يزاوآ اهنآ  نیتسخن  تسا : هناشن  جـنپ  رما  نیا  ِشیپاشیپ  انامه  دّـمحم ! اـبا  يا  .دـنیوگ  یم  غورد  ناراذـگ  تقو  تسا : هدومرف  ملس 
،… . ناضمر هام  رد  تسا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  هلظنح  نب  رمع  زا  دنس  رکذ  اب  قودص 

(3) ِءاَدـْیَْبلِاب ؛ ُفْسَْخلا  ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ُهَْحیَّصلا َو  ُِّیناَیْفُّسلا َو  ُِّیناَمَْیلا َو  ٍتاَمُوتْحَم  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِماَِـیق  َلـْبَق 
.ءادیب هب  فسخ  هیکز و  سفن  لتق  هحیص ، ینایفس ، ینامی ، دوب : دهاوخ  یمتح  هناشن  جنپ  مئاق ، مایق  زا  شیپ 

.تسا هدش  حیرصت  ینامسآ  يادن  ندوب  هناشن  هب  ینشور ، هب  تایاور  نیا  رد 

ینامسآ يادن  هرتسگ  یگنوگچ و 

ار نآ  تخاونکی  تروص  هب  همه  دنمهف و  یم  ار  نآ  فلتخم  ياه  شیوگ  اب  اه  ناسنا  همه  دوش و  یم  دـنلب  لیئربج  طسوت  ادـن  نیا 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  نآ  هرتسگ  هراب  رد  .دنونش  یم 

ح 483. ج8،ص310 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
ح6. ص 289 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2

ح7. ص650 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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128 ص :

مئاق مان  هب  نامسآ  زا  يا  هدنهد  ادن   (1) ِبِْرغَْملِاب ؛… ْنَم  ِقِرْشَْملِاب َو  ْنَم  ُعَمْسَیَف  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِمْسِاب  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  … 
.دنونش یم  ار  نآ  تسا ، برغ  قرش و  رد  سک  ره  هک  دهد  یم  ادن 

يادن نیا  نابطاخم  ناوت  یم  یتحار  هب  مدرم ، همه  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ریگارف  تلاسر  زین  تایاور و  نیا  هب  هجوت  اب 
روـط هب  روـهظ  نیا  زا  زین  اـهنآ  هک  تسا  تهج  نادـب  هدـش ، هراـشا  زین  نارادـناج  رگید  هب  هچناـنچ  تـسناد و  ناـگمه  ار  ینامـسآ 

.دنوش یم  نامداش  اه ، ناسنا  رب  متس  عفر  یهلا و  تجح  روهظ  زا  هدش و  هاگآ  ینیوکت 

حیرصت تایاور  زا  یضعب  رد  .دمهف  یم  هدینش و  ار  نآ  دوخ  نابز  هب  سک  ره  هک  دیمهف  ناوت  یم  ینامسآ ، يادن  ندوب  یمومع  زا 
: هک دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  هراب  نیا  رد  .دونش  یم  ار  نآ  دوخ  نابز  هب  سک  ره  هک  هدش 

ْدَق ُماَلَّسلا َو  ِْهیَلَع  َِمئاَْقلا  ُِفلاَُخی  ْنَمَف  ُْتُلق  ْمِِهناَِسِلب  ٍمْوَق  ُّلُک  ُعَمْـسَی  ٌّماَع  َلاَق  ٌّماَع  ْوَأ  ٌّصاَخ  ُْتُلق  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِمْسِاب  ٍداَنُم  يِداَُـنی 
ککشی لیللا و  رخآ  یف  يدانی  یتح  سیلبإ  مهعدی  َساَّنلا  ُکِّکَُـشیَف  ِْلیَّللا  ِرِخآ  ِیف  َيِداَُنی  یَّتَح  ُسِیْلبِإ  ْمُهُعَدَی  َال  َلاَق  ِهِمْـسِاب  َيِدُون 

ره تسا و  ّماع  يادن  دومرف : ّماع ؟ يادن  ای  تسا  ّصاخ  يادن  متفگ : .دناوخ  یم  مان  هب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  يا  هدننکادن   (2) سانلا ؛
: دومرف دـنناوخ ؟ یم  مان  هب  ار  وا  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  تفلاخم  وا  اب  یـسک  هچ  سپ  متفگ : .دونـش  یم  ار  نآ  دوخ  ناـبز  هب  یتّلم 

! دزادنا یم  ّکش  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  ادن  بش  رخآ  رد  دنک و  یمن  اهر  ار  نانآ  سیلبا 

یم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  یلع  نب  دمحم  .دنا  هدرک  یفرعم  ینامسآ  يادن  لحم  ناونع  هب  ار  نامـسآ  تایاور ، رتشیب 
: دنک

ُءاَدِّنلا َْفیَک  ُْتُلق َو  ِمُوتْحَْملا  َنِم  ِِمئاَْقلا  ُجوُرُخ  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ُءاَدِّنلا  َو  »… 

ص 254. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ص 651. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2
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ضرع تسا ، یمتح  زین  مئاق  ترـضح  جورخ  تسا و  یمتح  تامالع  زا  زین  ینامـسآ  يادـن  … (1) ِءاَمَّسلا ؛»… َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  َلاَـق 
… . دنک ادن  نامسآ  زا  زور  لوا  رد  يدانم  کی  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  ینامسآ  يادن  مدرک :

ینامسآ يادن  نامز 

ینامسآ يادن  نامز  هراب  رد  تایاور  هک  اجنآ  زا  تسا و  نآ  نامز  دوش ، یم  حرطم  ینامـسآ  يادن  هراب  رد  هک  ییاه  ثحب  زا  یکی 
: زا تسا  ترابع  اه  هاگدید  نیا  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  یتوافتم  ياه  هاگدید  نیاربانب  هدش ، رکذ  نوگانوگ  تروص  هب 

زا دنس  رکذ  اب  ینامعن  .داتفا  دهاوخ  قافتا  ناضمر  كرابم  هام  رد  ینامـسآ ، هحیـص  هکنیا  تسا  روهـشم  هچنآ  روهظزا : شیپ  .فلا 
: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  وا  ریصب و  وبا 

هیلع ِِمئاَْقلا  ِمْسِاب  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  َلاَق  َُّمث  ِْقلَْخلا  اَذَه  َیلِإ  َلِیئَْربَج  ُهَْحیَص  َیِه  ِهَّللا َو  ِرْهَش  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  اَّلِإ  ُنوُکَت  َال  ُهَْحیَّصلا 
دنلب سب  ياوآ  نامه  تساخ ؛ دهاوخن  رب  ادـخ  هام  ناضمر  هام  رد  زج  هحیـص  نآ  ِبِْرغَْملِاب ؛… ْنَم  ِقِرْـشَْملِاب َو  ْنَم  ُعَمْـسَیَف  مالـسلا 

ره دهد و  یم  رس  ادن  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مان  هب  نامسآ  زا  يا  هدننکادن  دومرف : دعب  تسا ، نامدرم  نیدب  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
… . دونش یم  تسا ، برغم  قرشم و  رد  هک 

.دنا هتسناد  روهظ  زا  شیپ  ار  نآ  نامز  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  دننام  تیاور و  نیا  هک  یناسک  همه 

دها وخ  خر  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  اب  نامز  مه  ینامـسآ  يادن  دوش : یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  روهظ : ماگنه  .ب 
: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصب  وبا  .داد 

َریفَّنلاَف يَداَن  اَذِإَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  َيِداَُنی  یَّتَح  ِلاَْحلا  َْکِلِتب  َنُولاَزَی  اَلَف  »… 

ص 311. ج 8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
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…(1) ِءاَمَّسلا ؛» … َنِم  ٍدیِدَج  ٍناَْطلُـس  ٍدـیِدَج َو  ٍباَتِک  ٍدـیِدَج َو  ٍْرمَِأب  َساَّنلا  ُِعیاَُبی  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأََکل  ِهَّللا  َوَف  َریفَّنلا 
چوک دـینک ! چوک  سپ  : » دـمآرب ادـن  نوچ  دروآرب و  زاوآ  نامـسآ ، زا  يا  هدـننکادن  هکنیا  ات  دوب  دـنهاوخ  لاح  نادـب  هتـسویپ  سپ 

زا هزات  یماظن  دـیدج و  ینامرف  نیون و  يرما  هب  مدرم ، زا  ماقم  نکر و  نایم  رد  هک  مرگن  یم  وا  هب  ییوگ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـینک ؛»
.دریگ تعیب  یهلا ] یماظن   ] نامسآ

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  قودص 

: دیوگب دیایب و  نامسآ  زا  يا  هحیـص   (2) اَنِِمئاَق ؛»… ُجوُرُخ  َِکلَذ  َدـْنِعَف  ِِهتَعیِـش  ِیف  ِهِیف َو  َّقَْحلا  َّنَِأب  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌهَْحیَـص  ْتَءاَج  َو  »… 
.دنک یم  جورخ  ام  مئاق  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسوا ؛ نایعیش  وا و  اب  ّقح 

رد ار  ینامز  مه  نیا  یتیاور  رد  زین  دیفم  .دیآ  یم  مشچ  هب  ترـضح  جورخ  ینامـسآ و  يادن  نیب  ینامز  مه  یعون  تایاور  نیا  رد 
: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور 

اوُقَْحلاَـف ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  ُْریَخ  َْرمَأـْلا  َِیلَو  َنیِراَّبَْجلا َو  ُهَّدـُم  ْمُْکنَع  َعُِـطق  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ِءاَـمَّسلا  َنـِم  ٍداَـنُم  يِداَُـنی  ِِمئاَْـقلا  ِجوُرُخ  َدـْنِع  َناَـک  اَذِإ 
رـس هب  نارگ  متـس  نامز  مدرم ! يا  دـهد : یم  زاوآ  نامـسآ  زا  يا  هدـنهد  ادـن  دـش ، مئاق  جورخ  کیدزن  هک  یماگنه   (3) َهَّکَِمب ؛…

… . دیسرب هکم  هب  سپ  تسا ؛ دمحم  تما  ِنیرتهب  رما  یلو  هدیسر و 

مایق زا  شیپ  روهظ و  زا  سپ  ار  ینامـسآ  ياهادـن  نامز  مایق ، اـب  روهظ  نتـسناد  تواـفتم  اـب  ناگدنـسیون  زا  یکی  روهظ : زا  سپ  .ج 
بجر و هام  رد  تسا  ادن  هس  هلمج  زا  تسا ، رایسب  مایق ، ماگنه  ات  روهظ  ودب  زا  ینامسآ  ياهادن  : » دسیون یم  هتسناد ،

ح22. ص263 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ح 16. ص330 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

ص208. صاصتخالا ، دیفم ، - . 3
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(1) .تسا » مایق  زا  شیپ  بجر  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا 

يارب مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ  ار  ادن  لاثم  يارب  تسا ؛ لامتحا  نیا  دیؤم  یعون  هب  زین  تایاور  زا  یضعب  نومضم 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک : هدرک  لقن  بوبحم  نب  نسح  زا  یتیاور  رد  ینامعن  .تسا  هتسناد  نارگمتس  كاله 

: دهد یم  زاوآ  يا ] هدنهد  ادن   ] (2) جرفلا ؛… نینمؤملا  یتأی  کلذ  دـنعف  نیملاظلا  كاله  یلع  ًاناَُلف  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  َالَأ  يِداَُنی  … 
دنوادخ دهد و  یم  تسد  نانمؤم  يارب  یـشیاشگ  ماگنه  نیا  رد  .تخیگنارب  ار  ینالف  نارگمتـس ، نتخادنارب  روظنم  هب  دنوادخ  هک 

.ددرگ یم  فرط  رب  ناشلد  ياه  هدقع  دشخب و  یم  افش  ار  نانآ  ياه  هنیس 

: تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  قودص  نینچمه 

َّنِإ َالَأ  ُلوُقَی  ِْهَیلِإ  ِءاَعُّدـلِاب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ُعیِمَج  ُهُعَمْـسَی  ِهِمْـسِاب  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  يِذَّلا  َوُه  ِءاَمِْإلا …َو  ِهَدِّیَـس  ُْنبا  يِدـْلُو  ْنِم  ُِعباَّرلا 
نامسآ زا  هک  تسا  یـسک  وا  نازینک …و  رورـس  دنزرف  نم ، نادنزرف  زا  نیمراهچ   (3) ُهوُِعبَّتاَف ؛… ِهَّللا  ِْتَیب  َْدنِع  َرَهَظ  ْدَـق  ِهَّللا  َهَّجُح 

: دیوگ یم  .دنونـش  یم  ار  ادن  نآ  نیمز  لها  همه  هک  يا  هنوگ  هب  دیامن ؛ یم  توعد  يو  هب  دنک و  یم  ادن  مان  هب  ار  وا  يا  هدـننکادن 
.دینک يوریپ  وا  زا  سپ  تسا ، هدش  راکشآ  دنوادخ  هناخ  رد  یهلا  تجح  انامه  دیشاب ! هاگآ 

لباقت نایب  زین  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تیناقح  روهظ و  نایب  یعون  ینامـسآ ، يادن  نومـضم  هک  اجنآ  زا 
بـسانت روهظ  زا  سپ  اب  هدش  هتفگ  هچنآره  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ  روهظ  زا  سپ  دادخر  نیا  دیدرت  یب  تسا ؛ نامیا  رفک و  ههبج  نیب 

.روهظ زا  شیپ  ات  دراد 

ص297. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  یناسارخ ، داوج  دمحم  - . 1
ح28. ص 180 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2

ح 5. ص 371 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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ینامسآ يادن  ياوتحم 

هیلع يدـهم  ترـضح  یفرعم  ینامـسآ ، يادـن  ياوتحم  نآ  رد  هک  تسا  یثیداحا  هب  طوبرم  هنیمز ، نیا  رد  تاـیاور  رامـش  نیرتشیب 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  قودص  .تسا  مالسلا 

.دهد یم  ادن  وا  مان  هب  هدنهد  ادن  هک  تسا  یسک  وا  (1) و  ِهِمْسِاب ؛» … ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  يِذَّلا  َوُه  َو  »… 

نب دمحم  .تسا  وا  نایعیـش  يراگتـسر  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیناقح  ینامـسآ  يادن  ياوتحم  هدـش  هتفگ  زین  تایاور  یخرب  رد  هتبلا 
: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدینش  دیوگ : یم  یبلح  یلع 

یلع و دینادب  دنک : یم  ادن  نامـسآ  زا  زور  لوا  رد  يدانم   (2) َنوُِزئاَْفلا ؛ ُمُه  ُهَتَعیِـش  ًاِّیلَع َو  َّنِإ  َالَأ  ِراَهَّنلا  َلَّوَأ  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَُـنی 
.دنناراگتسر شنایعیش 

( ینیمز ) یناطیش يادن 

(3) ینیمز ) ) یناطیش يادن 

هب هجوت  اب  .دراد  تیاکح  دـهد ، یم  رـس  ناطیـش  هک  ینیمز  يادـن  زا  نانخـس  یخرب  هب  ینامـسآ  يادـن  هب  طوبرم  تایاور  رانک  رد 
هب دیوگ : یم  نیعأ  نب  هرارز  .درک  هراشا  ینامـسآ  يادن  اب  هدیدپ ، نیا  ینامز  مه  هب  طقف  ناوت  یم  یمتح ، ياه  هناشن  نشور  رامش 
وا اب  هنوگچ  هک  مئاق  زا  مبجع  رد  نم  دراد و  تمالس  هب  ار  امـش  لاح  دنوادخ  متفگـش ، رد  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
»؟ تسا نامسآ  زا  هک  ادص  نآ  و  ار ، نایهاپس  ارحص  نیمز  ندرب  ورف  زا  دننیب : یم  هک  اه  یتفگـش  زا  هچنآ  دوجو  اب  دننک  یم  گنج 

: دومرف ماما 

یمن اهر  ار  نانآ  ناطیش  انامه   (4) ِهَبَقَْعلا ؛ َمْوَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  يَداَن  اَمَک  َيِداَُنی  یَّتَح  ْمُهُعَدَی  َال  َناَْطیَّشلا  َّنِإ 
ات دنک 

ح5. ص371 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ص310. ج 8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2

مایق رد  ینادـنچ  شقن  هنرگو  دوش ، یم  یـسررب  ینامـسآ  يادـن  اـب  شگنتاـگنت  طاـبترا  تهج  هب  طـقف  یناطیـش  يادـن  ثحب  - . 3
.درادن مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

ح 29. ص 265 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 4
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.درک ادن  هبقع  زور  رد  ادخ  لوسر  يارب  هک  نانچمه  دنک ؛ یم  ادن  هک  ییاج 

.تسا دنوادخ  تجح  زا  يوریپ  رد  اه  ناسنا  رد  دیدرت  داجیا  ادص ، نیا  ییاپرب  زا  ناطیش  فده  نیرت  مهم 

ار هناشن  نیا  دنا  هدرک  شالت  تایاور ، هوبنا  دوجو  اب  ناگدنسیون  زا  یخرب  هک  تسا  یتفگش  یـسب  ياج  میوش  یم  روآدای  نایاپ  رد 
ییاه يروآ  نف  هب  هدنیآ  رد  رـشب  تسا  نکمم  هتبلا  .دننک (1)  ریـسفت  زور  ياه  شناد  تفرـشیپ  نیون و  ياه  يروآ  نف  بسانت  رد 

رارقرب طابترا  روهظ  ياه  هناشن  اهنیا و  نیب  تعرـس  هب  ناوت  یمن  اما  دـشابن ؛ هسیاقم  لباق  دوجوم ، ياه  تفرـشیپ  اـب  هک  دـبای  تسد 
.درک

ینایفس جورخ  . 2-1

هراشا

نیا تایاور  .دیآ  یم  رامش  هب  روهظ  ياه  هناشن  نایم  رد  هلئسم  نیرت  لکـشم  لاح  نیع  رد  نیرتروهـشم و  يو ،» جورخ  ینایفـس و  »
نآ دروم  رد  ار  ریز  تاـعوضوم  ناوت  یم  عوـمجم  رد  هک  تسا  هدـش  ناـیب  دـیدج  میدـق و  عباـنم  رد  هدرتـسگ  يا  هنوـگ  هب  هناـشن ،

(2) درک : یسررب 

ینایفس بسن  مان و 

؛ تسا روهظ  رصع  ثداوح  رد  وا  هاگیاج  شقن و  تسا  مهم  هچنآ  درادن و  یتیمها  نادنچ  يو ، ياه  مان  نتسنادن  نتسناد و  هچ  رگا 
دابکالا هلکآ  نبا  ینایفس ، نوچ  یناگژاو  زا  رتشیب  تایاور  نیا  رد  تسا ، هدش  هتفگ  نخـس  ینایفـس  ياه  مان  زا  یتایاور  رد  اما   (3)

دبع هسبنع (6) و  نب  نامثع  هبتع (5) و  ، (4)

ص287. مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  روهظ ،» ياه  هناشن  یسررب  ، » یلیعامسا لیعامسا  - . 1
طقف راصتخا  تیاعر  تهج  هب  هک  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  رظن ، دروم  ياه  ثحب  رد  تایاور  رامـش  - . 2

.دش هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب 
ص 651. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3

، هبیغلا باـتک  یـسوط ، ص651 ؛ ج2 ، همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، ص305 ؛ هـبیغلا ، یناـمعن ، مـیهاربا  نـب  دـمحم  - . 4
ص461.

ص443. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 5
ح9. ص651 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 6
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.تسا هدش  هدافتسا  هللا (1) 

هنوگ هب  باستنا  نیا  دراد و  یتبـسن  نایفـسوبا  اب  يو  هک  تسا  نیا  دسر  یم  نهذ  هب  هک  ینایفـس  جـیار  ناونع  زا  هک  يزیچ  نیتسخن 
ِیبَأ ِدـْلُو  ْنِم  َوُه  َو   ) نایفـس وبا  لسن  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  یتیاور  لـقن  اـب  قودـص  .تسا  هدـش  سکعنم  فلتخم  ياـه 

.تسا (2) هتسناد  َناَیْفُس )

ینایفس ياه  یگژیو 

.تسا هدش  عمج  وا  رد  يدیلپ ، یتشز و  ياهدامن  رتشیب  لباقم  رد  هدربن و  ییابیز  زا  ینادنچ  هرهب  ینایفس 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دنس  رکذ  اب  قودص 

َرَوْعَأ ُهَْتبِـسَح  ُهَْتیَأَر  اَذِإ  ِّيِرَدُْجلا  َُرثَأ  ِهِهْجَِوب  ِهَماَْهلا  ُمْخَـض  ِهْجَْولا  ُشْحَو  ٌهَْعبَر  ٌلُجَر  َوُه  ِِسباَْیلا َو  يِداَْولا  َنِم  ِداَبْکَْألا  ِهَلِکآ  ُْنبا  ُجُرْخَی 
تسا يدرم  وا  دنک و  یم  جورخ  کشخ  ینابایب  زا  راوخرگج  دنه  رسپ   (3) َناَیْفُس ؛… ِیبَأ  ِْدلُو  ْنِم  َوُه  ُهَسَْبنَع َو  ُهُوبَأ  ُناَْمثُع َو  ُهُمْسا 
هسبنع شردپ  مان  نامثع و  شمان  تسا ! مشچ  کی  هک  يرادنپ  یم  ینیبب ، ار  وا  نوچ  ور و  هلبآ  هدنگ و  هّلک  ور ، تشز  هناش ، راهچ 

… . تسا نایفس  وبا  نادنزرف  زا  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  .دراد (4)  ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  لد  رد  هک  تسا  فرحنم  یناملسم  يو 

(5) َراَّنلا ؛ يِراَث َو  ِّبَر  اَی  َراَّنلا  يِراـَث َو  ِّبَر  اَـی  ُلوُقَی  ُّطَـق  َهَنیِدَْـملا  اـَل  َهَّکَم َو  َرَی  َْمل  ُّطَـق َو  َهَّللا  ِدـُبْعَی  َْمل  ُقَرْزَأ  ُرَقْـشَأ  ُرَمْحَأ  ُِّیناَـیْفُّسلا 
هنیدم هکم و  هدرکن و و  شتسرپ  ار  ادخ  زگره  تسا ؛ مشچ  غاز  تسوپ و  دیفس  ییور  خرس  ینایفس 

هرامش 826. ص224 ، نتفلا ، دامح ، نب  میعن  - . 1
ص 651. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

ح 9. ص651 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
ص450. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 4

ح18. ص306 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 5
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…! دشاب و شتآ  رد  نتفر  اب  دنچ  ره  مبلط ؛ یم  مدرم  زا  ار  شیوخ  نوخ  ایادخ ! دیوگ : یم  تسا ! هدیدن  ار 

ینایفس جورخ  نامز 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  هلظنح  نب  رمع  زا  دنس  رکذ  اب  قودص  تشذگ  هک  نانچ 

.ءادیب (1) هب  فسخ  هیکز و  سفن  لتق  هحیص و  ینایفس و  ینامی و  دوب : دهاوخ  یمتح  هناشن  جنپ  مئاق  مایق  زا  شیپ 

: میروخ یم  رب  تیاور  هتسد  هس  هب  جورخ  نامز  هرابرد 

يدهم و ندمآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هب  دـیوگ : یم  ریـشب  نب  َملْذَـح  روهظ : زا  شیپ  ینایفـس  جورخ  .فلا 
: دومرف دنک ؟ یم  روهظ  ینامز  هچ  منادب  ات  دییامن  نایب  نم  يارب  ار  نآ  میالع  اه و  هناشن 

مایق نآ  زا  دعب  تسا و  ناهنپ  يدـهم  دـنک ، یم  جورخ  وا  یتقو  … (2) َِکلَذ ؛ َدَْعب  ُجُرْخَی  َُّمث  ُّيِدـْهَْملا  یَفَتْخا  ُِّیناَیْفُّسلا  َرَهَظ  اَذإ  … 
.دنک یم 

هیلع رقاب  ماما  هک  هدرک  لقن  ملسم  نب  دمحم  زا  دنس  رکذ  اب  ینامعن  مالـسلا : هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  لاس  رد  ینایفـس  جورخ  .ب 
: دومرف مالسلا 

.تسا لاس  کی  رد  مئاق  ینایفس و   (3) ٍهَدِحاَو ؛ ٍهَنَس  ِیف  ُِمئاَْقلا  ُِّیناَیْفُّسلا َو 

: دومرف مدرک : لاؤس  ینایفس  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ یفعج  رباج 

َِکلَذ َدـَْعب  اوُعَّقَوَتَف  ْمُکَدـْفَو  ُُلتْقَیَف  ُءاَْملا  ُُعْبنَی  اَـمَک  ُعْبنَی  َناَـفوُک  ِضْرَأ  ْنِم  ُجُرْخَی  ُِّیناَبَْـصیَّشلا  ُهَْلبَق  َجُرْخَی  یَّتَح  ِِّیناَـیْفُّسلِاب  ْمَُکل  یَّنَأ  َو 
دیسرب ینایفس  هب  امش  تسا  نکمم  هنوگچ   (4) مالسلا ؛ هیلع  ِِمئاَْقلا  َجوُرُخ  َِّیناَیْفُّسلا َو 

ح7. ص650 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ح437. ص443 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 2

ح36. ص267 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 3
ح8. ص302 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 4
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یم نیمز  زا  بآ  همـشچ  دـننامه  دـنک و  یم  جورخ  ناـفوک  نیمزرـس  زا  وا  دـنک ؛ یم  جورخ  ینابـصیش  وا  زا  شیپ  هک  هاـگ  نآ  اـت 
.دیشاب مالسلا  هیلع  مئاق  جورخ  ینایفس و  رظتنم  نآ  زا  سپ  دشک ! یم  ار  امش  ناوراک  دشوج و 

رد رت  شیپ  .تسا  هدرک  داـی  روـهظ  زا  سپ  هناـشن  ناوـنع  هـب  ینایفـس  جورخ  زا  تاـیاور  موـمع  روـهظ : زا  سپ  ینایفـس  جورخ  .ج 
هرابرد ار  اعدا  نیا  لاح  .دـتفا  یم  قافتا  روهظ  زا  سپ  یمتح  ياه  هناـشن  هک  دـش  حرطم  هناـمگ  نیا  روهظ  هب  طوبرم  یلک  ثحاـبم 

.مینک یم  یسررب  ینایفس  جورخ 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدینش  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم 

يارب ینایفس  … (1) ْمُکُعَمْجَم ؛ اَهَّنِإَف  َهَّکَِمب  ْمُْکیَلَع  ْنَِکل  ْمَُکل …َو  ِتاَماَلَْعلا  َنِم  َوُه  ْمُکِّوُدَـع َو  ْنِم  ْمَُکل  ًهَمِقَن  ِِّیناَـیْفُّسلِاب  یَفَک   …َو 
یم هیصوت  هّکم  هب  ار  امش  دیآ …، یم  امش  يوس  هب  هک  تسا  ییاه  هناشن  زا  وا  و  تسا ، یفاک  امـش  يارب  ناتنمـشد ، ندرک  هجنکش 

.تساج نامه  ناتندمآ  درگ  ّلحم  هک  منک 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  دیوگ : روفعی  یبأ  نب  سنوی 

ینایفـس هک  یماگنه   (2) لُولَذ ؛ ٍْبعَـص َو  ِّلُک  یَلَع  اَنُوتْأَف  َِکلَذَـک  َناَک  اَذِإَـف  ْمُْکَیلِإ  ًاـْشیَج  اَْـنَیلِإ َو  ًاـْشیَج  ُثَْعبَی  ُِّیناَـیْفُّسلا  َجَرَخ  اَذِإ 
دزن يا  هلیسو  ره ]  ] اب دییایب  ام  دزن  امش  دش ، نانچ  یتقو  .دراد  یم  لیسگ  امش  فرط  هب  یهاپـس  ام و  فرط  هب  یهاپـس  دنک ، جورخ 

! مارآ راومه و  ای  تخس  راومهان و  یبکرم  اب  دییایب : ام 

جورخ ياتـسار  رد  هناـشن  نیا  تسا و  روـهظ  زا  سپ  کـش  نودـب  هک  تسا  ءادـیب » هب  فـسخ   » دـنک یم  دـییأت  ار  نآ  هک  يا  هـتکن 
هب يو  ندش  هتشک  ای  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  اب  ینایفس  يریگرد  رب  زین  یتایاور  .دیآ  یم  رامش  هب  ترضح  هیلع  رب  ینایفس 

ص300. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1

ص306. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2
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.دراد تلالد  ترضح  نآ  تسد 

ینایفس راک  نایاپ 

ماش رگید  یخرب  هدرک و  دای  نیمز (2)  برغم  ای  کشخ (1)  نیمزرس  هب  نآ  زا  یـصاخ ، هقطنم  هب  هراشا  نودب  تایاور ، زا  یـضعب 
دهاوخ جورخ  کشخ  يا  هقطنم  ماش و  نیمزرس  زا  يو  هک  تسا  نآ  تایاور  همه  نیب  عمج  .تسا  هتـسناد  يو  جورخ  لحم  ار   (3)

.درک

یـسررب اهنت  هک  اجنآ  زا  اما  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  ربتعمان  ًامومع  ناوارف و  نانخـس  يو  تموکح  تدـم  ینایفـس و  ياـهراک  هراـب  رد 
.مینک (4) یم  رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  دراد ، تیمها  ثحب  نیا  رد  هناشن  ناونع  هب  يو  جورخ 

دوخ ماجرف  هرابرد  ینـشور  نخـس  اما  هدـش ؛ هتـسناد  دـنوادخ  مشخ  هب  ندـش  ـالتبم  نیمز و  رد  نتفر  ورف  ینایفـس  نایرکـشل  ناـیاپ 
وا نایهاپس  ینایفس و  هک : تسا  هدمآ  دامح  نب  میعن  نتفلا  باتک  لثم  تنس  لها  عبانم  یخرب  نایم  رد  هتبلا  .تسین  تسد  رد  ینایفس 

اجنآ زا  اما  .دنوش  یم  دوبان  ماما  نآ  تسد  هب  دنزادرپ و  یم  رازراک  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  اب  تیاهن  رد 
.مینک یم  یشوپ  مشچ  اهنآ  لقن  زا  درادن ، يرابتعا  نادنچ  باتک  نیا  هک 

ینامی جورخ  . 3-1

هراشا

توعد لدع  قح و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نمی  لها  زا  يرادرس  جورخ  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  یکی 

، یسوط ح9 ؛ ص651 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  قودـص ، ح16 ؛ ص305 ، هبیغلا ، یناـمعن ، میهاربا  نب  دـمحم  کـن : - . 1
ص443. هبیغلا ، باتک 

ص253، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ِبِْرغَْملا ؛ …  َنِم  اَذَه  ِقِرْـشَْملا َو  َنِم  اَذَـه  ُِّیناَیْفُّسلا  ُِّیناَساَرُْخلا َو  ُمِْهیَلَع  َجُرْخَی  - . … 2
ح18. ص259 ، ح13 ،

ح16. ص330 ، ح7 ، ص327 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ماَّشلا ؛ … َنِم  ِِّیناَیْفُّسلا  َجوُرُخ  - . … 3
هرامش 931. ص253 ، نتفلا ، دامح ، نب  میعن  - . 4
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.دنا (2) هتسناد  ضیفتـسم  ار  اهنآ  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ دوجو  هراب  نیا  رد  یناوارف  تایاور  هعیـش ، رداصم  رد  .دنک (1)  یم 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  زا  دنس  رکذ  اب  قودص 

ینامی دوب : دـهاوخ  یمتح  هناشن  جـنپ  مئاق ، مایق  زا  شیپ   (3) ُِّیناَمَْیلا َو ؛ … ٍتاَمُوتْحَم  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َلـْبَق 
… . و

ینامی جورخ  ناکم  نامز و 

هتـسناد رگید  ياه  قافتا  یـضعب  اب  نامز  مه  ار  دادـخر  نیا  یتایاور  اما  هدـشن ؛ هراشا  ینامی  جورخ  نامز  هب  صاخ  روط  هب  هچ  رگا 
.تسا (4)

مدش و دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  دیوگ : ملـسم  نب  دّمحم  .تسا  هدش  هدرب  مان  ینامی  جورخ  لحم  ناونع  هب  نمی  زا  تایاور  رد 
: دومرف منک ، لاؤس  نم  هکنآ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  منک ، شسرپ  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  زا  متساوخ  یم 

زا ینایفـس  جورخ  وا : مایق  تامالع  زا   (5) ِنَمَْیلا َو ؛ … َنِم  ِِّیناَـمَْیلا  َجوُرُخ  ِماَّشلا َو  َنِم  ِِّیناَـیْفُّسلا  َجوُرُخ  ِهِجوُرُخ  ِتاَـماَلَع  ْنِم  َّنِإ  َو 
…. نمی و زا  ینامی  جورخ  ماش و 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ینامی  ایآ  دـبای و  یم  نایاپ  هنوگچ  ینامی  مایق  هکنیا  هراب  رد  ربتعم  تایاور  دوبن  لیلد  هب 
.درک تواضق  يو  راک  نایاپ  هراب  رد  عطق  روط  هب  ناوت  یمن  ریخ ؛ ای  دنک  یم  كرد  ار 

ءادیب هب  فسخ  . 4-1

هراشا

ندش ناهنپ  نتفر و  ورف  يانعم  هب  فْسَخ »  » هژاو

.دنا هدرکن  ینامی  جورخ  هب  يا  هراشا  چیه  دنا  هدرک  حرطم  ار  یمتح  ياه  هناشن  هک  تایاور  یخرب  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  - . 1
ص654. اربک ، تبیغ  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  ك.ر : - . 2

ح7. ص650 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
ح13. ، 13 باب ص369 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 4

ح7. ص327 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 5
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زا یلاخ  روانهپ ، راومه ، تشد  ياـنعم  هب  تغل  رد  ءادـَیب »  » .تسا (2) هتفر  راـک  هب  یتاـیآ  رد  اـنعم ، ود  نیا  نآرق  رد  هک  تسا (1) 
.تسا (4) هنیدم  هکم و  نیب  ینیمزرس  مان  دشاب (3) و  یم  فلع  بآ و  هنکس و 

؛ دنک یم  هکم  مزاع  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  گنج  دصق  هب  میظع ، يرکشل  ینایفـس  هک  تسا  نآ  ءادیب » هب  فسخ   » زا روظنم 
یم ورف  نیمز  رد  دـنوادخ ، رما  هب  اـسآ ، هزجعم  يا  هنوگ  هب  تسا  فورعم  ءادـیب »  » نیمزرـس هب  هک  یلحم  رد  هنیدـم  هکم و  نیب  اـما 

یمتح رب  اهنآ  زا  يرامـش  رد  هدش و  یفرعم  مایق  روهظ و  ياه  هناشن  زا  یکی  هعیـش ، تنـس (5) و  لها  تایاور  رد  هثداح  نیا  .دنور 
.تسا (6) هدش  دیکأت  نآ  ندوب 

ءادیب هب  فسخ  یگنوگچ 

هدش هراشا  نیمز  نیا  رد  ینایفـس  نایهاپـس  نتفر  ورف  هب  اهنت  هدماین و  تایاور  رد  ینـشور  نخـس  ءادیب  هب  فسخ  یگنوگچ  هراب  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا 

دسر یم  ینایفـس  هاپـس  هدنامرف  هب  ربخ  .ددنب  یمرب  تخر  هکم  هب  اجنآ  زا  يدهم  دنک و  یم  هناور  هنیدم  هب  ار  یهورگ  ینایفـس  … 
هکنیا اـت  دـبای  یمن  ار  وا  یلو  دـنک ؛ هناور  ترـضح  نآ  یپ  زا  يرکـشل  وا  .تسا  هتفر  نوریب  هکم  يوـس  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک 

دورف ارحص  رد  ینایفـس  هاپـس  هدنامرف  .دوش  هکم  لخاد  تشاد ، نارمع  نب  یـسوم  هک  ّتنـس  نادب  ینارگن  سرت و  تلاح  اب  يدهم ،
يا : » دنک یم  ادن  نامسآ  زا  يدانم  .دیآ  یم 

ص254. ج2 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  کن : - . 1
هیآ 16. (، 67  ) کلم هیآ 45 ؛ (، 16  ) لحن هیآ 40 ؛ (، 29  ) توبکنع هیآ 81 ؛ (، 28  ) صصق کن : - . 2

ص 523. ج1 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  - . 3
ص277. ج1 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - . 4

ح19066. فنصملا ، باتکلا  هبیش ، یبا  نبا  ح20769 ؛ ج11 ، فنصملا ، یناعنص ، قازرلا  دبع  - . 5
ص257، هبیغلا ، ینامعن ، ح82 ؛ ص303 ، ج1 ، لاصخلا ، قودص ، ح483 ؛ ص310 ، ج8 ، یفاـکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - . 6

ح15.
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… . رفن هس  رگم  دـبای ، یمن  تاجن  نانآ  زا  کی  چـیه  درب و  یم  دوخ  نورد  هب  ار  ناشیا  زین  نآ  سپ  زاس ؛» دوباـن  ار  موق  نآ  تشد !
(1)

يدهم ترضح  صاخ  نارای  تعیب  زا  سپ  قافتا  نیا  رگید  یخرب  رد  هتفگ و  نخـس  روهظ  رب  قافتا  نیا  رخأت  زا  تایاور  زا  یـضعب 
عبانم یخرب  دمحا (4) و  دنسم   (3) هبیش ، یبا  نبا  فنصم   (2) قازرلا ، دبع  فّنصم  .تسا  هدش  رکذ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.دنا هدرک  هراشا  دادخر  نیا  هب  نشور  روط  هب  رگید ،

؛ دوب دهاوخ  روهظ  زا  سپ  نیعمان  يا  هلـصاف  اب  ترـضح  نآ  مایق  هکنیا  دش و  هتفگ  مایق  روهظ و  نیب  توافت  هرابرد  هچنآ  هب  هاگن  اب 
.دوب دهاوخ  روهظ  زا  سپ  فسخ  هدیدپ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  ینشور  هب  زین  تیاور  نیا 

هیکز سفن  لتق  . 5-1

هراشا

یلتق هک  یسک  كاپ و  هانگ ، یب  درف  ینعی ، هّیکز ؛» سفن   » .تسا یمتح  هناگ  جنپ  ياه  هناشن  زا  یکی  هانگ » یب  یناسنا  ندش  هتشک  »
.تسا هتفر  راک  هب  زین  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ناتـساد  رد  نآرق  تایآ  رد  نومـضم  نیا  .درادن  یمرج  تسا (5) و  هدادن  ماجنا 

رد ماما  دنک ؟ یم  مایق  امش  مئاق  ینامز  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دمحم   (6)
: دومرف خساپ 

ِنَسَْحلا ُْنب  ُدَّمَُحم  ُهُمْسا  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َنِم  ٌماَلُغ  َِلُتق   …َو 

ح67. ، 14 باب ص279 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 1
، فنـصملا قازرلا ، دـبع  مهب ؛»…  فسخ  ءادـیبلاب  اوناک  اذا  یتح  ماـشلا  نم  شیج  هیلا  ثعبیف  ماـقملا  نکرلا و  نیب  هنوعیاـبیف  - . » 2

ح20769. ص371 ، ج11 ،
، هبیـش یبا  نبا  مهب ؛»…  فسخی  ءادـیبلاب  اوناک  اذا  یتح  ماشلا  لها  نم  شیج  مهوزغیف  ماـقملا …  نکرلا و  نیب  لـجرل  عیاـبی  - . » 3

ح9070. ص45 ، ج 15 ، فنصملا ،
ص316. ج6 ، دنسم ، لبنح ، نب  دمحا  ءادیبلا ؛»…  مهب  فسخیف  ماشلا  نم  شیج  مهیلا  ثعبیف  ماقملا  نکرلا و  نیب  هنوعیابیف  - . » 4

(. اکز  ) ص203 ج1 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، کن : - . 5
هیآ 74. (، 18  ) فهک سْفَن ؛) ِْریَِغب  ًهَّیِکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َأ  - . ) 6
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هَّیِکَّزلا (1)؛ ُسْفَّنلا 

.تسا هیکز  سفن  نسح  نب  دمحم  وا  مان  دوش ، یم  هتشک  ماقم  نکر و  نیب  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  یناوج 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  یتیاور  رد 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  هیکز  سفن  (2) و  ِْنیَسُْحلا ؛ ِْدلُو  ْنِم  ُهَّیِکَّزلا  ُسْفَّنلا   …َو 

.تسا هعقاو  نیا  ندوب  یمتح  دنایامن ، یم  ار  دادخر  نیا  تیمها  هدـش و  نایب  هیکز ،» سفن  ندـش  هتـشک   » يارب هک  ییاه  یگژیو  زا 
یمتح نیا  .دـننک  یم  نایب  ار  بلطم  نیا  یتح » جرخیال  «، » نوکی نا  ّدـبال  «، » موتحم  » نوچ ینوگانوگ  ریباـعت  اـب  يددـعتم  تاـیاور 

: تسا هدش  نییبت  يرتشیب  دیکأت  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیعا  نب  نارمح  ثیدح  رد  ندوب ،

(3) ِءاَمَّسلا ؛ َنِم  يِداَنُْملا  ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ِءاَْدیَْبلِاب َو  ٌفْسَخ  ِِّیناَیْفُّسلا َو  ُجوُرُخ  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق  َنوُکَی  ْنَأ  َُّدب  َال  يِذَّلا  ِمُوتْحَْملا  َنِم 
رد نتفر  ورف  ینایفـس و  جورخ  دوب ، دـهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  ریزگاـن  هک  یمتح  ياـه  هناـشن  زا 

سفن لتق  هرابرد  یتایلک  دـیآ  یم  تسد  هب  تایاور  زا  هچنآ  .تسا  نامـسآ  زا  يداـنم  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  ءادـیب و  نیمزرس 
.تسا هدش  هراشا  رتمک  وا  فادها  یگنوگچ و  هب  هیکز و 

هیکز سفن  لتق  ناکم  نامز و 

.دوب دـهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  مایق  هثداح  نیا  زا  سپ  زور  هنابـش  هدزناـپ  زا  رتمک  تدـم  رد 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنس  رکذ  اب  قودص 

َهَرْشَع َسْمَخ  اَّلِإ  ِهَّیِکَّزلا  ِسْفَّنلا  ِْلتَق  َْنَیب  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ِِمئاَق  ِماَِیق  َْنَیب  َْسَیل 

ح16. ص330 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ص64. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  - . 2

ح26. ص264 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 3
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.دوب دهاوخ  هلصاف  بش  هدزناپ  هّیکز ، سفن  نتشک  دّمحم و  لآ  مئاق  مایق  نیب   (1) ًهَْلَیل ؛

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يو  تداهش  لحم  هراب  رد 

… . مارح رهش  رد  مارح  زور  رد  هانگ  یب  ناسنا  ندش  هتشک   (2) ٍماَرَح ؛… ٍدََلب  ِیف  ٍماَرَح  ٍمْوَی  ِیف  ٍماَرَح  ٍسْفَن  ُْلتَق 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  قودص 

(3) و ُهَّیِکَّزلا ؛… ُسْفَّنلا  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُهُمْـسا  ِماَـقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َنـِم  ٌماَـلُغ  َلـُِتق   …َو 
.دوش هتشک  ماقم  نکر و  نیب  تسا  هّیکز  سفن  ای  نسح  نب  دّمحم  شمان  هک  دّمحم  لآ  زا  یناوج 

یمتح ریغ  ياه  هناشن  .ود 

يروما هب  طورـشم  دّیقم و  ینعی ، دراد ؛ رارق   (4) یمتحریغ » ياه  هناشن  ، » یمتح ياه  هناشن  ربارب  رد  اه ، هناشن  هب  لومعم  هاـگن  قبط 
هللا لجع  نامز  ماما  اهنآ ، شیادیپ  نودب  دیاش  دـیآ و  دـیدپ  دـیاش  اه ، هناشن  نیا  .دـیآ  یم  دـیدپ  اهنآ ، ققحت  تروص  رد  هک  تسا 

: تسا رارق  نیا  زا  یمتح  ریغ  ياه  هناشن  زا  يا  هراپ  .دنک  مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

؛ ریگارف ياه  بوشآ  اه و  گنج  اه و  هلزلز  اهریم ، گرم و  . 1

؛ ماگنه هبان  فوسک  فوسخ و  . 2

ناوارف و… ياه  ناراب  شراب  . 3

یناـسآ راـک  عاونا ، نیا  تاـبثا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  دـنا  هدرک  میـسقت  زین  يرگید  عاونا  هب  ار  اـه  هناـشن  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هتبلا 
.دوب دهاوخن 

ح2. ص649 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ح 17. ص 259 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 2

ح 16. ص331 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
.دش هراشا  اه  هناشن  نیا  زا  یخرب  هب  هدنکارپ  تروص  هب  تسخن  سرد  رد  - . 4
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ییامزآدوخ

؟ دنمادک تسا  هدافتسا  لباق  تایاور  زا  هک  اه  هناشن  يدنب  میسقت  نیرتروهشم  . 1

.دیهد حیضوت  تایاور  هب  دانتسا  اب  نآ  هرتسگ  یگنوگچ و  هراب  رد  تسانعم ؟ هچ  هب  ینامسآ  يادن  . 2

.دیهد حیضوت  وا  ماجنارس  جورخ و  یگنوگچ  هراب  رد  تسانعم ؟ هچ  هب  ینایفس  جورخ  . 3

.دیهد حیضوت  تایاور  زا  هدافتسا  اب  ار  وا  مایق  ناکم  نامز و  تسیک ؟ ینامی  . 4

؟ دمآ دهاوخ  دیدپ  ینامز  هچ  رد  قافتا  نیا  هداد ، حیضوت  هیکز  سفن  لتق  هراب  رد  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1379 ءایفصالا ، رون  مق ، يراسناوخ ، یعیفشریم  داوج  دیس  قیلعت : قیقحت و  رظتنم ، يدهم  داوج ، دمحم  یناسارخ ، . 1

.ش 1385 یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  مق ، لوا ، پاچ  روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  یفطصم ، یقداص ، . 2

.ق  1412 توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلاراد  يربکلا ، هبیغلا  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 3

1384ش رصع ، دوعوم  نارهت ، لوا ، پاچ  روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  . ، 4

، مق مود ، پاچ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  هللادـسا ، دیـس  يدیهـش ، یمـشاه  . 5
.ش 1380 راکزیهرپ ، تاراشتنا 
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تمایق ياه  هناشن  متشه : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: هعاسلا طارشا 

: تسخن هتسد 

: یناسنا ياه  ینوگرگد 

؛ ینایفس جورخ   1

؛ لاّجد جورخ   2

؛ ضرَالا َُهباد  جورخ   3

؛ مئاق جورخ   4

.مالسلا هیلع  یسیع  لوزن   5

: مود هتسد 

: یناهیک ياه  ینوگرگد 

؛ نامسآ رد  دود   1

؛ برغم زا  دیشروخ  عولط   2

؛ قرشم هیحان  رد  نیمز  نتفر  ورف   3

؛ برعلا هریزج  رد  نیمز  نتفر  ورف   4

.ندع زا  یشتآ   5
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دمآرد شیپ 

.دـنا هداد  هدـعو  نآ  هب  یهلا  ناربماـیپ  همه  هک  تسا  يا  هدـیدپ  شنیرفآ و  ماـظن  هثداـح  نـیرت  گرزب  تماـیق ،)  ) گرزب زیخاتـسر 
نوـچمه گرزب  هعقاو  نیا  .تسا  هتفاـی  صاـصتخا  نادـب  نآرق ، تاـیآ  زا  یناوارف  شخب  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  هثداـح  نیا  تمظع 

اه هناشن  نیا  رامـش  رد  ار  یناوارف  ياه  قاـفتا  هنیمز ، نیا  رد  تاـیاور  یـسررب  .تسا  ییاـه  هناـشن  ياراد  ریگمـشچ ، ثداوح  رگید 
.تسا نیمز  رد  دنوادخ  تجح  نیرخآ  یناهج » تموکح  مایق و   » اهنآ هلمج  زا  هک  هدرک  یفرعم 

مهرد یعون  ات  هدـش  ببـس  تمایق ، هناتـسآ  نارود و  ناـیاپ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یناـهج  ماـیق  یگرزب 
هب طوبرم  ياه  هناشن  ثحب  یعون  هب  تمایق ، ياه  هناشن  یـسررب  ور  نیا  زا  .دریگ  لکـش  دادـخر  ود  نیا  ياه  هناـشن  نیب  یگتخیمآ 

کیدزن ياه  هناشن  زا  یخرب  هب  لامجا  هب  سرد  نیا  رد  نیاربانب  .دنک  یم  لماک  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
.مینک یم  هراشا  تمایق  ندش 

تمایق ندش  کیدزن  ياه  هناشن 

هراشا

يانعم هب  طَرَش » » عمج طارشأ »  » هک تشذگ  رت  شیپ 
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اج نیا  رد  نآ  زا  دوصقم  دوش و  یم  هتفگ  زور  هنابـش  ياـه  شخب  زا  یـشخب  هب  هعاـسلا »  » تسا و زیچ  کـی  زاغآرـس  اـی  هناشن (1) 
.تسا (2) ناگدنب  تاعاس  زا  یتعاس  دـننام  دـنوادخ  دزن  نآ  لوط  هکنیا  ای  تسا و  یناهگان  نآ  عوقو  هکنیا  تهج  هب  تسا ؛ تمایق 

طقف نآرق ، رد  طارـشا »  » هژاو .دیآ  یم  دیدپ  نآ ، هناتـسآ  رد  ای  تمایق  زا  شیپ  هک  تسا  ییاه  هناشن  هعاسلا ،» طارـشا   » زا دارم  سپ 
.تسا (3) هتفر  راک  هب  هعاسلا » » ریمض هب  هفاضا  تروص  هب  راب و  کی 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  تثعب  نامز  زا  هک  هدش  هدرمـش  یعیبط  یناسنا و  ياه  هدیدپ  زا  يا  هریجنز  هعاسلا ،» طارـشا   » تایاور رد 
ندـش کیدزن  زا  ییاه  هناشن  ناوت  یم  ار  اـهنآ  همه  هتبلا  دـبای و  یم  همادا  تعیبط  ماـظن  لـماک  یـشاپورف  اـت  زاـغآ و  ملـس  هلآ و  و 

.تسناد گرزب  زیخاتسر 

.تسا (4) هدش  هدافتسا  تمایق  ياه  هناشن  يارب  زین  تامالع »  » نوچ ییاه  هژاو  زا  طارشا »  » هژاو رب  هوالع 

هدرک لقن  هفیذح  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  .تسا (5)  هدـش  لقن  تمایق  ياه  هناشن  هرابرد  یناوارف  تایاور  تنـس  لها  عباـنم  رد 
لاح رد  ام  تسا :

ص942. ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  - . 1
ص 907. ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  - . 2

هیآ 18. (، 47  ) دمحم هروس  - . 3
ص56. ج15 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، رح  خیش  - . 4

هباشم ياه  ناونع  ناونع و  نیمه  اب  نانآ  ییاور  راثآ  زا  یهجوت  لباق  رامش  ات  هدش  ببس  تنس  لها  نایم  رد  ثحب  نیا  هاگیاج  - . 5
يربکلا هعاسلا  طارـشا  يدماغلا ، دلاخ  هتـشون  هعاسلا  طارـشا  میهاربا ، دیـس  يدجم  رثا  هعاسلا  طارـشا  کن : .دوش  يراذـگ  مان  نآ 

، هعاسلا طارـشا  محالملا و  نتفلا و  یف  هعوسوملا  ناعنک ، دـمحا  نب  دـمحم  هتـشاگن  هرخآلا  روما  هعاسلا و  طارـشا  یناکنبلا ، فیلأت 
هیاهن یلیمجلا و  رثا  اهطارـشا  همایقلا و  تامالع  قیدص ، سنا  وبا  رثا  هعاسلا ، طارـشا  نتفلا و  حیحـص  ضیبم ، دـمحا  دـمحم  هتـشون 

.تسا ناونع  نیا  اب  راثآ  زا  یشخب  طقف  میکحلادبع  روصنم  هتشون  هعاسلا  طارشا  ملاعلا و 
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؛ تماـیق زا  میتفگ  دـییوگ ؟ یم  نخـس  هچ  زا  دومرف : دـش و  رـضاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدوب  وگو  تفگ 
: دومرف

هیلع میرم  نب  یـسیع  َلوزن  اِهبرغم و  نم  ِسمـشلا  َعولط  َهباّدلاو و  لاّجدلاو  ناخُدلا  رکَذَف  ٍتایآ  رـشع  اهَلبق  َنوََرت  یتح  موُقَت  َنل  اّهنا 
جُرَخت ران  کلذ  رخآ  برعلا و  هریزجب  ٌفسَخ  برغملاب و  ٌفسخ  ِقرـشملاب و  ٌفسَخ  ٍفوسخ : هثالث  َجوجأم و  َجوجأی و  مالـسلا و 

، هدنبنج لاّجد ، دود ، دـینیبب : نآ  زا  شیپ  هناشن  هد  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  راکـشآ  تمایق   (1) مهرَـشحَم ؛ یلا  َسانلا  ُدرطَت  نمَیلا  نم 
برعلا و هریزج  رد  برغم و  قرشم و  رد  نیمز  شزرل  جوجأم ، جوجأی و  مالسلا ، هیلع  یسیع  لوزن  برغم ، تمس  زا  دیشروخ  عولط 

.دهد قوس  رشحم  يوس  هب  ار  مدرم  دوش و  راکشآ  نمی  يوس  زا  هک  تسا  یشتآ  هناشن  نیرخآ 

: دیامرف یم  تمایق  ياه  هناشن  هرابرد  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ 

هیلع یَـسیِع  ُلوُُزن  اَِهبِْرغَم َو  ْنِم  ِسْمَّشلا  ُعُولُط  ِِمئاَْقلا َو  ُجوُرُخ  ُهَّباَّدلا َو  ُناَخُّدلا َو  ُلاَّجَّدـلا َو  ُِّیناَیْفُّسلا َو  اَْهنِم  َّدـُب  َال  ِهَعاَّسلا  َْلبَق  ٌرْـشَع 
، زیچ هد  ریزگاـن  هب   (2) ِرَـشْحَْملا ؛ َیلِإ  َساَّنلا  ُقوُسَت  ٍنَدَـع  ِْرعَق  ْنِم  ُجُرَْخت  ٌراـَن  ِبَرَْعلا َو  ِهَریِزَِجب  ٌفْسَخ  ِقِرْـشَْملِاب َو  ٌفْسَخ  َومالـسلا 

دیـشروخ عولط  مالـسلا ، هیلع  مئاق  جورخ  هدنبنج ، دود ، ندش  ادیپ  لاّجد ، ینایفـس ، جورخ  داد : دهاوخ  خر  تمایق ، ییاپرب  زا  شیپ 
یشتآ برعلاهریزج و  هقطنم  رد  نتفر  ورف  قرـشم و  هیحان  رد  نیمز ] رد   ] نتفر ورف  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  ندمآ  دورف  نآ ، برغم  زا 

.دنک یم  ییامنهار  رشحم  يارحص  يوس  هب  ار  نامدرم  دزیخ و  یم  رب  ندع  ياهتنا  زا  هک 

صاصتخا دوخ  هب  ار  یعیسو  رایسب  هرتسگ  تنـس  لها  هژیوب  یمالـسا  عبانم  رد  تمایق ، ياه  هناشن  هب  طوبرم  تایاور  هک  ییاجنآ  زا 
.میهد یم  رارق  یسوط  خیش  زا  هدش  لقن  تیاور  رب  ار  سرد  يانبم  اجنیا  رد  دبلط ، یم  ار  رت  خارف  یتصرف  اهنآ  همه  یسررب  هداد و 

، يراخب لیعامسا  نب  دمحم  ص 666 . ج 2 ، ملسم ، حیحص  يریشق ، جاجح  نب  ملسم  - . 1
ص257. ج15 ، حیحصلا ، نابح ، نبا  ك.ر : ح426 ؛ ص436 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 2
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: درک میسقت  شخب  ود  هب  یعیش  عبانم  هاگن  زا  هژیوب  ار  هعاسلا » طارشا   » هعومجم ناوت  یم  نیاربانب 

جورخ هدـنبنج ، لاّجد ، ینایفـس ، جورخ  زا : تسا  ترابع  دـهد و  یم  خر  ایند  یگدـنز  ینایاپ  هقلح  رد  هک  یناـسنا  تـالوحت  .فلا 
.یسیع ترضح  ندمآ  دورف  مئاق و 

عولط دود ، ندـش  ادـیپ  زا : تسا  ترابع  هک  دـماجنا  یم  تمایق  روهظ  ایند و  ماـظن  یـشاپورف  هب  هک  یناـهیک  ياـه  ینوگرگد  .مود 
.ندع (1) شتآ  برعلاهریزج و  هقطنم  رد  نتفر  ورف  قرشم ، هیحان  رد  نیمز ] رد   ] نتفر ورف  نآ ، ِبرغم  زا  دیشروخ 

یناسنا ياه  ینوگرگد  .کی 

ینایفس جورخ  . 11

ینایفس (2) جورخ  . 11

هب رهاظت  اب  دنک و  یم  جورخ  ماش  هقطنم  رد  نایفسوبا  لسن  زا  يدرم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  زا  شیپ 
، نیطـسلف صمح ، ماش ،  ) یمالـسا ياه  نیمزرـس  زا  يا  هدرتسگ  شخب  دهد و  یم  بیرف  ار  ناناملـسم  زا  یناوارف  هورگ  يراد ، نید 

نتشک يارب  دزادرپ و  یم  نایعیش  راتشک  هب  فجن ، هفوک و  رد  .دروآ (3)  یم  رد  دوخ  فّرصت  هب  ار  قارع ) هقطنم  نیرسنق و  ندرا ،
.تسا (5) هام  هن  وا ، تموکح  تدم  دنک (4) ، یم  نییعت  هزیاج  نانآ  نتفای  و 

ناشیا اب  گنج  يارب  گرزب  یهاپس  دوش ، یم  هاگآ  ترضح  نآ  روهظ  زا  هک  هاگ  نآ  يو ،

.عوقو نامز  رظن  زا  میسقت  دننام  تسا ؛ هئارا  لباق  زین  يرگید  ياه  يدنب  میسقت  رگید ، ياه  هاگن  زا  - . 1
.دوش یم  هراشا  نآ  هب  رصتخم  روط  هب  اجنیا  رد  دش و  حرطم  روهظ  ياه  هناشن  ثحب  رد  هناشن  نیا  لصفم  روط  هب  - . 2

ص86. رردلا ، دقع  یعفاش ، یسدقم  - . 3
ص651. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 4

ص449. هبیغلا ، باتک  ، یسوط - . 5
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كاله دنور و  یم  ورف  نیمز  رد  هنیدم ) هکم و  نیب  « ) ءادیب  » هقطنم رد  رفن  دـنچ  زج  يو  نایرکـشل  همه  ادـخ ، رما  هب  .دتسرفیم (1) 
.دنوش (2) یم 

لاّجد جورخ  . 1-2

.میزادرپ (3) یم  نآ  هب  لیصفت  هب  اجنیا  رد  هدیدپ  نیا  هب  دح  زا  شیب  هجوت  رطاخ  هب  هک  تسا  تمایق  ياه  هناشن  زا  لاجد » جورخ  »

قح ار  لطاب  هک  وگ  غورد  رایـسب  دارفا  تلع ، نیمه  هب  تسا و  ندرک » دودـنا  الط   » و الط » بآ   » ياـنعم هب  یبرع  ناـبز  رد  لاّـجد » »
ار مدرم  نامزلارِخآ ، رد  هک  تسا  يراک  متـس  لاّجد »  » دوش یم  هدافتـسا  تایاور  زا  .دنوش (4)  یم  هدیمان  لاّجد » ، » دـنهد یم  هولج 
: دنیوگ یم  یخرب  .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  مالـسا  تیحیـسم و  تیدوهی ، نید  هس  ره  ياه  هزومآ  رد  هتبلا  .دنک  یم  هارمگ 

.تسا (5) هدنز  هتفای و  دلوت  لاّجد 

رد نآ ، ندوب  روهظ  هناشن  رب  یخرب  يراشفاپ  فالخرب  .تسا (6)  هدش  دای  هَعاَّسلا » ُطارْشَا   » وزج لاّجد »  » جورخ زا  دنچ  یتایاور  رد 
خر فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نراقم  هک  هدـش  دای  مّهم  يا  هثداح  ناونع  هب  نآ  زا  هعیـش ، ییاور  عبانم 

.داد (7) دهاوخ 

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  لاّجد ، هراب  رد 

ح31535. لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  ك.ر : - . 1
ح67. ص279 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2

رب هدنراگن  .تسا  تیودـهم  تایاور  ربارب  نیدـنچ  تنـس  لها  عبانم  رد  لاجد  تایاور  مجح  دوش  هتفگ  رگا  تسین  زیمآ  هغلابم  - . 3
تیودـهم راذـگ  ریثأت  مهم و  ثحب  ندـناشک  هیـشاح  هب  يارب  نانمـشد  نافلاخم و  یخرب  ناهنپ  ادـیپ و  ياه  تسد  تسا  داقتعا  نیا 

.دوش دراو  ییاور  عبانم  رد  هتخاس و  لاجد  هراب  رد  یناوارف  تایاور  ات  هدش  ببس 
ص294. ج4 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  ك.ر : - . 4

ص323 282. ج14 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ك.ر : - . 5
ص115. ج4 ، ننس ، دوواد ، وبا  ص507 ؛ ج4 ، ننس ، يذمرت ، ح1 ؛ هعاسلا ، لبق  نوکت  یتلا  تایآلا  یف  باب  حیحص ، ملسم ، - . 6

ص250. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 7
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رد گنرین ، يرگ و  هلیح  اب  ساسا و  یب  چوپ و  ياهاعدا  اب  هک  یـسک  ره  تسین و  ینّیعم  صخـش  مان  لاّجد ، هکنیا : تسخن  لامتحا 
یم تیوقت  ار  لامتحا  نیا  هدـمآ ، نایم  هب  نخـس  ناوارف  ياه  « لاّجد  » زا تاـیاور ، رد  هکنیا  .تسا  لاّـجد  دـشاب ، مدرم  بیرف  ددـص 

: تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنک 

اپرب تمایق ،  (1) ٌِّیبَن ؛ اَنَأ  ُلوُقَی  ْمُهُّلُک  ًاباَّذَـک  َنوُّتِـس  َجُرْخَی  یَّتَح  ّيِدـهَْملا  ُجُرْخَیالَو  يِدـْلُو  ْنِم  ُّيِدـْهَملا  َجُرْخَی  یَّتَح  ُهَعاَّسلا  ُموُقَتال 
مادک ره  دننک و  جورخ  وگ  غورد  تصـش  هک  یتقو  ات  دنک  یمن  مایق  يدهم  .دـنک  مایق  منادـنزرف ، زا  يدـهم  هک  یتقو  ات  دوش  یمن 

.مربمایپ نم  دیوگب :

داتفه یخرب  یـس و  یخرب  رد  هدزاود ، یـضعب  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدـش  هدرب  مان  ناوارف  نایوگ  غورد  اه و  « لاّجد  » زا تاـیاور ، رد 
همه زا  شا  هنتف  نالاجد و  همه  دمآرـس  یبیرف ، مدرم  يرگ و  هلیح  ییوگ ، غورد  رد  هک  يدرف  اهنآ  نایم  زا  .تسا (2)  هدمآ  لاّجد 

زا شیب  لاّجد ، جورخ  زا  شیپ  : » دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دشاب  یم  تمایق  ییاپرب  هناشن  تسا ، رت  گرزب 
(3) درک .» دهاوخ  جورخ  لاّجد  داتفه 

یلاشوپ ياه  ماظن  هب  دقتعم  هک  یقفانم  راکبیرف و  دارفا  یبالقنا ، ره  هناتسآ  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  لاّجد ، ناتـساد  تقیقح 
اب دنریگ و  یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  هتـشذگ ، یلهاج  ماظن  گنهرف و  نتـشاد  هگن  يارب  دـنیاه ، شزرا  دـض  ظفاح  هتـشذگ و 

.دننز یم  يرگ  هلیح  ریوزت و  هب  تسد  مدرم ، تاساسحا  یعامتجا و  يرکف و  ياه  هنیمز  زا  هدافتسا  ءوس 

رت هدرتسگ  رت و  گرزب  خیرات  ياه  بالقنا  همه  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  هک  ییاجنآ  زا 
رتشیب بتارم  هب  زین  تفص  لاّجد  ناراکبیرف  رطخ  تسا ،

ص371. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، - . 1
ص198 200. ج14 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ص209 ؛ ج52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 2

ص200. ج14 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  - . 3
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دیمااـن درـسلد و  نآ ، هجیتن  زا  ار  اـهنآ  هداد ، بیرف  ار  مدرم  هک  درک  دـنهاوخ  شـالت  ناـنآ  روهظ ، هناتـسآ  رد  .تسا  رت  هدرتـسگ  و 
وا رد  تشز  تافـص  هک  اه  لاّـجد  نآ  زا  یکی  تسا  نکمم  تفگ : ناوت  یم  هتبلا  .دـننک  يریگولج  نآ  یمتح  يزوریپ  زا  دـنزاس و 

.دشاب اه  هناشن  زا  یکی  تسا  رولبتم  همه  زا  رتشیب 

یم جورخ  تسا  هدـش  نایب  يو  يارب  هک  ییاه  یگژیو  نامه  اب  لاّجد »  » ماـن هب  صخـشم ، نّیعم و  يدرف  هک  تسا  نآ  مود  لاـمتحا 
رد وا  دوش : یم  هتفگ  لاثم  يارب  دـنناد ؛ یم  هدـنز  ار  وا  دـنچ ، یتایاور  هب  دانتـسا  اـب  یخرب  .دـناشک  یم  فارحنا  هب  ار  مدرم  دـنک و 

.دنام (1) دهاوخ  هدنز  جورخ ، ماگنه  ات  هدوب و  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  نامز 

: دومرف ترضح  نآ  تسیک »؟ لاّجد  نانمؤم ! ریما  يا  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هتابن  نب  غبصا 

زا .دیامن  بیذکت  ار  وا  هک  تسا  نآ  تخبشوخ  دنک و  قیدصت  ار  وا  هک  تسا  یسک  تخبدب  .تسا  دیـص )  ) دئاص نب  دئاص  لاّجد ،
رب شرگید  مشچ  حوـسمم و  شتـسار  مشچ  .دـنیوگ (2)  هیدوـهی  ار  نآ  هک  یهد  زا  دـنمان ؛ ناهفـصا  ار  نآ  هک  دـیآ  یمرب  يرهش 

هتشون شمشچ  ود  نایم  تسا و  هتخیمآ  رد  نوخ  اب  هک  تسا  يا  هقَلَع  هطقن  نآ ، رد  .دشخرد  یم  حبص  هراتس  دننام  تسا و  یناشیپ 
دود زا  یهوک  وا  لباقم  .ددرگ  یم  وا  اب  باتفآ  دور و  یم  ورف  اهایرد  رد  .دناوخ  یم  ار  نآ  داوس  یب  هدـنناوخ و  ره  و  رفاک » : » تسا
غالا رب  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  جورخ  یتخـس  یطحق و  نامز  رد  .تسا  ماعط  دننک  یم  روصت  مدرم  هک  تسا  دیپس  یهوک  شبقع  و 
هکنآ زج  درذگن ، یبآ  رب  .دوش  هدیدرََونرد  شیاپ  ریز  لزنم  هب  لزنم  نیمز ، تسا و  لیم  کی  شرامح ، مدق  ره  .تسا  راوس  يدیپس 

ح86. ص113 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، ك.ر : - . 1
ص250. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، .تسا  هدش  رکذ  ناتسجس  وا  جورخ  لحم  تایاور  يا  هراپ  رد  - . 2
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يا : » دـنک یم  دایرف  دنونـش ، یم  ار  نآ  ملاع  برغ  قرـش و  رد  نیطایـش  سنا و  نج و  همه  هک  يزاوآ  هب  .تماـیق  زور  اـت  دور ، ورف 
غورد ادخ  نمـشد  امـش »! راگدرورپ  منم  .دومن  يربهر  درک و  ریدقت  درک و  هیوست  دیرفآ و  هکنآ  منم  .دـییآ  نم  دزن  نم ! ناتـسود 

تسا و مشچ  کی  هن  امـش  راگدرورپ  هک  یتسار  هب  .دور  یم  هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم  اذغ  هک  تسا  یمـشچ  کی  وا  .دیوگ  یم 
رد شناوریپ  ِرتشیب  دیـشاب ! هاگآ  .یگرزب  يرترب  فاصوا ؛ نیا  زا  ادخ  تسا  رترب  .دراد  لاوز  هن  دور و  یم  هار  هن  دروخ ؛ یم  اذـغ  هن 
هب دنمان  قیفا  ار  نآ  هک  يا  هندرگ  رـس  رب  ماش  رد  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  .زبس  ياه  نیتسوپ  بحاص  دـنناگداز و  كاپان  راگزور ، نآ 

دهاوخ دـشاب ، هتـشذگ  هعمج  زور  زا  تعاس  هس  هک  یماـگنه  دـناوخ  یم  زاـمن  شرـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  یـسک  تسد 
.دشاب (1) اربک  تمایق  گرزب و  هثداح  نآ ، زا  سپ  دیشاب  هاگآ  .تشک 

ناونع اب  رتشیب  ّتنس ، لها  ياه  باتکرد  هک  تسا  ینایفـس  نامه  لاّجد »  » زا دارم  هک  دنیوگ : یم  یخرب  هک  تسا  نیا  موس  لامتحا 
.تسا (2) دودرم  لامتحا  نیا  هتبلا  تسا ! هدمآ  ینایفس »  » ناونع اب  یعیش  ياه  باتک  رد  و  لاّجد » »

همه لامتحا ، نیا  ساسارب  نانیا  .تسا  ناهج  رب  يدام  گنهرف  هرطیـس  یناـهجرفک و  زا  هیاـنک  لاّـجد ، يا : هدـع  رظن  هب  تیاـهن  رد 
هک تسا  لاّجد  یعقاو ، يانعم  هب  رابکتـسا »  » .تسا ربارب  یناهج  رابکتـسا  ياه  یگژیو  اب  هدـش ، نایب  لاّجد  يارب  هک  ییاـه  یگژیو 

هطلـس ریز  هب  ار  همه  دنک و  یم  تلاخد  نیمز  ياج  همه  رد  میظع ، تردق  هوبنا و  تورث  هب  هیکت  اب  دـناد و  یم  اه  تلم  مّیق  ار  دوخ 
.دروآ (3) یم  شیوخ 

هدش رکذ  هچنآ  زا  يرایـسب  تسین  دیعب  تیاور ، شریذـپ  ضرف  اب  . ) ح1 ص527 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  قودـص ، - . 1
( .دشاب هتشاد  ییانک  ییانعم  تسا ،

ص463. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 2
صص 536-532. اربک ، تبیغ  خیرات  ردص ، دمحم  دّیس  - . 3

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 182 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_153_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_153_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_153_3
http://www.ghaemiyeh.com


154 ص :

هتفر راک  هب  اهراب  لاّجد »  » هژاو لیجنا ، رد  .تسا  هدمآ  زین  نایحیسم  ياه  باتک  رد  لاّجد »  » ناتساد لصا  یمالسا ، عبانم  زا  ریغ  هتبلا 
.تسا هدش  دای  لاّجد » ، » دننک راکنا  ار  رسپ » ردپ و   » ای دنشاب  حیسم  ترضح  رکنم  هک  یناسک  زا  و 

هک تسا  لاّجد  نآ ، دنک ؟ راکنا  ار  یـسیع  ندوب  حیـسم  هکنآ  زج  تسیک ، وگ  غورد  تسا « : هدـمآ  انحوی  هلاسر  رد  لاثم  ناونع  هب 
(1) دنک .» راکنا  ار  ردپ  رسپ و 

هدش حرطم  نایدوهی  لاّجد و  نیب  هک  تسا  یگنتاگنت  طابترا  یّنس ، هعیش و  تایاور  هوبنا  رد  زیگنارب  لمأت  روآ و  تفگـش  تاکن  زا 
ندش هتـشک  زا  نخـس  هدمع ، تروص  هب  ّتنـس  لها  عبانم  رد  دـنا (2) . هدـش  یفرعم  يدوهی  لاـجد ، ناوریپ  رتشیب  رظن  نیا  زا  .تسا 

.تسا (3) مالسلا  هیلع  یسیع  تسد  هب  لاّجد 

ضرَالا هَباد  جورخ  . 1-3

رارق هراشا  دروم  ّتنـس ، لها  هعیـش و  تایاور  رد  مه  هدیدپ ، نیا  .تسا  نیمز  هدنبنج  ندـمآ  نوریب  يانعم  هب  ضرالا ،» هباد  جورُخ  »
.تسا (4) هدش  دای  تمایق  ندش  کیدزن  ياه  هناشن  زا  یکی  و  هعاّسلا » طارشَا   » ناونع هب  نآ  زا  هتفرگ و 

يانعم هب  هباد ،» : » دـنا هتـشون  یخرب  .تسا  هدـش  هدز  ییاه  هنامگ  هتفگ و  ییاه  نخـس  وا ، جورخ  یگنوگچ  و  هباد »  » تیهام هرابرد 
ناسناریغ ناگدنبنج  هب  طقف  هباد  دنرادنپ ، یم  یخرب  هچنآ  فالخ  رب  .تسا  نیمز  يانعم  هب  ضرا »  » هدنبنج و

18 و 22. ، : 2 باب انحوی ، هلاسر  - . 1
ص661. ج8 ، فنصملا ، هبیش ، یبا  نبا  ص528،ح2 ؛ ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ك.ر : - . 2

ص579. ج1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص290 ، ج3 ، يربط ، ریسفت  - . 3
بتک رد  و  ص102 ، ج3 ، بقانملا ، بوشآرهش ، نبا  266 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، ص73 ؛ ج1 ، عیارـشلا ، للع  قودص ، ك.ر : - . 4

ص210. ج6 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ریثک ، نبا  لمن ؛ هروس   82 لیذ :  لیوأتلا ، رارسا  لیزنتلاراونا و  يواضیب ، ك.ر : ّتنس  لها 
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: میناوخ یم  دوه »  » هروس هیآ 6  رد  هک  نانچ  دریگ ؛ یم  رب  رد  زین  ار  اه  ناسنا  هک  دراد  یعیسو  موهفم  هکلب  دوش ؛ یمن  قالطا 

.تسادخ هدهع  رب  شا  يزور  هکنیا ]  ] رگم تسین  نیمز  رد  يا  هدنبنج  چیه  اُهقْزِر ؛)… ِهَّللا  یَلَع  َِّالا  ِضْرَالا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  امَو  )

نخـس مدرم  اب  هک  تسا  نیا  هدرک ، رکذ  نآ  يارب  هک  یفـصو  هناگی  هدوب و  ماهبا  لامجا و  رب  نآرق  يانب  هملک ، نیا  قیبطت  هراـب  رد 
هنیمز نیا  رد  یناوارف  ياه  ثحب  نارـسفم ، نانخـس  یمالـسا و  تایاور  رد  یلو  دـنک ؛ یم  صخـشم  ار  نامیا  یب  دارفا  دـیوگ و  یم 

: درک هصالخ  هاگدید  ود  رد  ار  نآ  ناوت  یم  يدنب  عمج  کی  رد  .دوش  یم  هدید 

لقن یبیاجع  نآ  يارب  هتسناد و  بیجع  لکش  اب  ناسنا ، سنج  ریغ  زا  يداعریغ  هدنبنج  رادناج و  دوجوم  کی  ار  نآ  یهورگ ، .فلا 
اهنآ رب  دزاس و  یم  اوسر  ار  ناـقفانم  دـیوگ و  یم  نخـس  ناـمیا  رفک و  زا  دوش و  یم  رهاـظ  ناـمزلارِخآ  رد  هدـنبنج  نیا  .دـنا  هدرک 

.دهن یم  تمالع 

یلصا ياهراک  زا  یکی  هک  دنناد  یم  لاعف  هدنبنج و  كرحتم ، هداعلا ، قوف  ناسنا  کی  ار  وا  تایاور ، زا  يوریپ  هب  رگید  یعمج  .ب 
هک دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  یتح  .تسا  نانآ  يراذگ  تمالع  ناقفانم و  رافک و  زا  نیملـسم  فوفـص  نتخاس  ادج  شا 

هطلس تموکح و  زمر  نامیلـس  متاخ  و  زاجعا ، تردق و  زمر  یـسوم ، ياصع  میناد  یم  .تسا  وا  اب  نامیلـس ، متاخ  یـسوم و  ياصع 
.تسا رگاشفا  دنمتردق و  ناسنا  کی  وا  نیاربانب  تسا ؛ یهلا 

هیلع قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  .تسا  هدـش  قیبطت  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صخـش  رب  ضرالا  هباد  یتایاور  رد 
: تسا هدمآ  مالسلا 

مادک : » تفگ رامع  .تسا » هتخادـنا  کش  رد  ارم  هتخاس و  ناشیرپ  ارم  رکف  هک  تسا  نآرق  رد  يا  هیآ  : » تفگ رـسای  رامع  هب  يدرم 
ْمِْهیَلَع ُلْوَقلا  َعَقَو  اِذاَو   ) هیآ : » تفگ هیآ »؟
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اذغ منیشن ، یمن  نیمز  يور  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ رامع  تسا »؟ هدنبنج  مادک  نیا   (1) ْمُهُمِّلَُکت ؛)… ِضْرَالا  َنِم  ًَهباد  ْمَُهل  انْجَرْخَا 
؛ دمآ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تمدـخ  درم  نآ  هارمه  هب  سپ  .مهد » ناشن  وت  هب  ار  ضْرَالاُهباد  ات  مشون ، یمن  یبآ  مروخ و  یمن 

.دروخ اذغ  ماما  اب  تسشن و  دمآ و  رامع  .ایب » : » دومرف داتفا ، رامع  هب  ماما  مشچ  هک  یماگنه  .دروخ  یم  اذغ  ترضح  هک  یلاح  رد 

هدعو هب  ات  دوب  هدروخ  مسق  هداد و  لوق  وا  هب  رامع  هک  ارچ  تسیرگن ؛ هنحص  نیا  هب  هناروابان  تفر و  ورف  بّجعت  رد  تخس  درم  نآ 
! تسا هدرک  شومارف  ار  دوخ  مسق  لوق و  ییوگ  .دروخن  اذغ  دنکن ، افو  شا 

دای دـنگوس  وت  تسا ! بیجع  : » تفگ وا  هب  درم  نآ  درک ، یظفاحادـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  تساخرب و  رامع  هک  یماـگنه 
: تفگ خـساپ  رد  رامع  یهد »! ناشن  نم  هب  ار  ضرـالاهباد »  » هکنیا رگم  ینیـشنن ، نیمز  رب  یـشونن و  بآ  يروخن و  اذـغ  هک  يدرک 

(2) .يدیمهف » رگا  مداد ، ناشن  وت  هب  ار  وا  نم  »

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3) دیوگ .… یم  نخس  مدرم  اب  هک  متسه  يا  هدنبنج  نامه  نم ، دومرف …: دوخ ، فاصوا  رکذ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مئاق جورخ  . 1-4

لکش زیخاتسر  هناتسآ  رد  هک  هدش  هتـسناد  ییاه  هدیدپ  نیرت  گرزب  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  مایق  دنچ ، یتایاور  رد 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  .دریگ  یم 

َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َنَذْأَی  َنیِح  َِکلَذ  اَّنِم َو  ُّقَْحلا  ُِمئاَْقلا  َموُقَی  یَّتَح  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َال 

هیآ 82. (، 27  ) لمن - . 1
ص551 553. ج15 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  - . 2

ح3. ص198 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  َساَّنلا ،» ُمِّلَُکت  یتَّلا  ُهَّباَّدلاَو  ّینِا … - . »… 3
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ِیتَفِیلَخ (1)؛ َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ُهَفِیلَخ  ُهَّنِإَف  ِْجلَّثلا  یَلَع  َْول  ُهُوتْأَف َو  ِهَّللا  َداَبِع  َهَّللا  َهَّللا  َکَلَه  ُْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  اََجن َو  ُهَِعبَت  ْنَم  َُهل َو 

.دیامرف هزاجا  وا  هب  دنوادخ ، هک  تسا  یماگنه  نیا ، دنک و  مایق  ام  نادناخ  زا  قح  هب  يا  هدننک  مایق  هکنیا  ات  دوش ، یمن  اپ  رب  تمایق 
.دش دهاوخ  كاله  دچیپرس ، وا  زا  سک  ره  دبای و  یم  تاجن  دنک ، يوریپ  وا  زا  سک  ره 

مالسلا هیلع  یسیع  لوزن  . 1-5

، ناناملسم همه  هاگدید  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  ماگنه  میرم  نب  یـسیع  ادخ ، گرزب  ربمایپ  ندمآ  دورف 
مهم خیرات ، ثداوح  نیرتزیگنا  تفگش  زا  گرزب  هثداح  نیا  .درادن (2)  هار  نآ  رد  دیدرت  هک  تسا  يروما  زا  تباث و  تیعقاو  کی 
ماما هب  : ] دیوگ ریصبوبا  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تیناقح  رب  اه  لیلد  نیرت  هوکـشرپ  اه و  هناشن  نیرت  گرزب  اهدادخر ، نیرت 

: دومرف تسیک »؟ تیب  لها  امش  مئاق  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  : » مدرک ضرع  مالسلا ] هیلع  قداص 

ُحَتْفَیَف َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُهُرِهُْظی  َُّمث  َنُولِْطبُملا ، اهیف  ُباتْرَی  ًهَْبیَغ  ُبیغَی  ِءامِالا ، ِهَدِّیَس  ُنبا  َِکلذ  یسُوم ، ینبا  ِْدلُو  ْنِم  ُسِماخلا  َوُه  ٍریَصب  ابَا  ای 
! ریصبوبا يا   (3) اهِّبَر ؛… ِرونب  ُضرَالا  ُقِرُْشتَو  ُهَْفلَخ  یِّلَُصیف  َمَیْرَم  ُنب  یَـسیع  ِهللا  ُحوُر  ُلِزنَیَو  اَهبِراغَمَو ، ِضرَالا  َقِراشَم  ِهِدَی  یلَع  ُهللا 
! دننک یم  کش  نآ  رد  نایوج  لطاب  هک  دنک  یم  یتبیغ  تسا و  نازینک  رورس  دنزرف  وا  .تسا  یـسوم  مرـسپ  نادنزرف  زا  نیمجنپ  وا 
دـیآ و یم  دورف  میرم  نب  یـسیع  هّللا  حور  .دـیاشگ  یم  ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  تسد  هب  دـنک و  یم  راکـشآ  ار  وا  یلاعت  يادـخ 

…« دوش یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  .درازگ  یم  زامن  وا  رس  تشپ 

نب یسیع  میرک ، نآرق  زا  يوریپ  هب  ناناملسم 

ج2، مالـسلا ، مهیلع  همئـالا  هـفرعم  یف  هـمغلا  فـشک  یلبرا ، ك.ر : ص59 . ج2 ، مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  قودـص ، - . 1
ص459.

ص274. رردلا ، دقع  یعفاش ، یسدقم  - . 2
ح31. ، 33 باب ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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تسادق تراهط و  یکاپ ، هب  ار  وا  اهراب  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دنرامش و  یم  وا  گرزب  ربمایپ  ادخ و  هتسیاش  هتـسراو و  هدنب  ار  میرم 
، وا هک  تسا  ترضح  نآ  يالاو  تیصخش  هوکـش و  عوضوم و  نیا  تیمها  ببـس  هب  .دننک  یم  لیلجت  يو  زا  دنک ، یم  دای  مارتحا  و 

نامسآ زا  روهظ ، رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  شخب  تاجن  یناهج و  تکرح  تیوقت  يارب  ادخ و  هدارا  هب 
.دیآ یم  دورف 

دورف هب  نآ ، رد  هدیسر و  مالسلا  مهیلع  تلاسر  یحو و  نادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  يرایسب  تایاور 
گرزب رگ  حالـصا  نآ ، دییأت  قیدـصت و  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هب  وا  يادـتقا  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ندـمآ 

.تسا (1) هدش  حیرصت  اه ، لسن  اهرصع و 

فارتعا و یناهج و  تکرح  نیا  تیوقت  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  مایق  رد  ترـضح  نآ  ندـمآ  دورف  ياه  تمکح  زا  یکی  نیاربانب 
ادتقا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هکنآ  هژیوب  تسا ؛ وا  تماما  هیامنارگ و  دوجو  نآ  تیناقح  هب  قیدصت 

.دنک یم  دییأت  قیدصت و  ار  وا  تماما  درازگ و  یم  زامن  وا  تماما  هب  دنک و  یم 

یناهیک ياه  ینوگرگد  .ود 

نامسآ رد  دود  . 2-1

ِیتَْأت َمْوَی  ْبِقَتْراَف   ) هیآ رد  ار  نیبم » ناخد   » زا روظنم  نارـسفم  زا  یخرب  .تسا  دود  زا  نامـسآ  ندـش  رپ  تمایق ، ياه  هناـشن  زا  یکی 
دناشوپ و یم  ار  نامسآ  هحفص  تمایق ، هناتسآ  ناهج و  نایاپ  رد  هک  دنا  هتسناد  یظیلغ  دود  نامه   (2) نِیبُّم ؛) ٍناَخُِدب  ُءاَمَّسلا 

، قودـص ك.ر : نینچمه  صـص 678-680 ؛ روهظ ، ات  تدالو  زامالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ینیوزق ، مظاک  دـمحم  دّیـس  ك.ر : - . 1
، ینیلک بوـقعی  نب  دـمحم  ح1 ؛ ص320 ، ج1 ، لاـصخلا ، قودـص ، ص470 ؛ ج1 ، جاـجتحالا ، یـسربط ، ح8 ؛ ص271 ، یلامالا ،

ح31. ص345 ، ج2 ، ح27 ، ص280 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ح10 ؛ ص49 ، ج8 ، یفاکلا ،
.10 هیآ (، 44  ) ناخد .دروآ ؛» یمرب  نایامن  يدود  نامسآ  هک  شاب  يزور  راظتنا  رد  سپ  - . » 2
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.تسا (1) نارگمتس  يارب  یهلا ، كاندرد  باذع  زاغآرس 

برغم زا  دیشروخ  عولط  . 2-2

نیا یگنوگچ  هرابرد  ناگرزب  زا  یخرب  اما  دروخ ؛ یمن  مشچ  هب  تایاور  رد  ینـشور  نخـس  هدـیدپ  نیا  یگنوگچ  هراب  رد  هچ  رگا 
برغم زا  هاگ  نآ  دشابن ؛ ادیپ  رـصع  ماگنه  ات  دنچ  یتعاس  دوش و  یم  دکار  نامـسآ ، رد  رهظ  ماگنه  دیـشروخ ، : » دـنا هتـشون  قافتا 

. « دوش (2) راکشآ 

هموـظنم تـکرح  رد  رییغت  ناـهج و  مـظن  ندیـشاپ  مـه  زا  نـتخیر و  مـه  رد  مزلتـسم  ار  نآ  هتــشادنپ  دـیعب  ار  رما  نـیا  زین  يا  هدـع 
زا رگید  يرایسب  دننامه  رما ، نیا  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا !! راگزاسان  تعیبط ، ماظن  رب  مکاح  لوصا  اب  هک  دنا  هتسناد  يدیشروخ 

اهنآ هـلمج  زا  هـک  تـسا  هداد  خر  نامــسآ  رد  زین  رت  شیپ  تاــقافتا  نـیا  ریظن  نآ ، رب  نوزفا  .دوـب  دــهاوخ  یهلا  تاــیآ  زا  روـما ،
.تسا هدوب  نون  نب  عشوی  يارب  دیشروخ ) نتشگزاب  « ) سمَّشلاّدر »

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  زا  دوصقم  : » تسا هدـمآ  زین  اـه  هتـشون  زا  رگید  یخرب  رد 
(3) .درک » دهاوخ  عولط  شیوخ ، ینالوط  رمع  نایاپ  رد  هک  تسا  دیشروخ  نامه  وا ، هک  انعم  نیدب  .تسا  فیرشلا 

رد برغم  زا  دیشروخ  عولط  زا  نخس  تایاور ، رد  نآ ، رب  هوالع  هدماین و  مالسلا  هیلع  موصعم  مالک  رد  یبلطم  نینچ  هک  ییاجنآ  زا 
هک تسا  يا  هثداح  برغم ، زا  دیشروخ  عولط  نیاربانب ، تسا ؛ هدش  رکذ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  فیدر 

.داد دهاوخ  يور  تمایق  هناتسآ  رد  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ 

ص 163. ج21 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  - . 1
ص368. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، - . 2

ح1. باب 47 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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قرشم هیحان  رد  نیمز  نتفر  ورف  . 2-3

.تسا هدش  هدنسب  قرشم ، رد  نیمز  نتفر  ورف  هب  طقف  هدشن و  هناشن  نیا  یگنوگچ  هب  ینشور  هراشا  تایاور  رد 

برعلا هریزج  رد  نیمز  نتفر  ورف  . 2-4

يانعم هب  فْسَخ »  » هژاو .دشاب  ءادیب » هب  فسخ   » نامه دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا ؛ هدشن  تبحص  ینـشور  هب  زین  هدیدپ  نیا  زا  دنچره 
ینایفس هک  تسا  نآ  ءادیب » هب  فسخ   » زا روظنم  .تسا (1)  هنیدم  هکم و  نیب  ینیمزرـس  مان  ءادَیب »  » تسا و ندش  ناهنپ  نتفر و  ورف 

هب هک  یلحم  رد  هنیدـم  هکم و  نیب  نانآ  اما  دوش ؛ یم  هکم  مزاع  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  اب  گنج  دـصق  هب  میظع  يرکـشل  اب 
.دنور (2) یم  ورف  نیمز  رد  دنوادخ ، رما  هب  تسا  فورعم  ءادیب »  » نیمزرس

ندع زا  یشتآ  . 2-5

یم قوس  رشحم  هب  ار  مدرم  هدمآ ، نوریب  ندع  زا  هک  تسا  یـشتآ  لامتحا  هب  تمایق ، ییاپرب  هب  هناشن  نیرت  کیدزن  هناشن و  نیرخآ 
(. ِرَشْحَْملا َیلِإ  َساَّنلا  ُقوُسَت   ) دهد

مان هعاسلا » طارشا   » ناونع هب  زین  یمومع  راکشآ و  ناهانگ  یعامتجا و  ياه  يراجنهان  هدشدای ، دراوم  رب  نوزفا  تایاور ، یخرب  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  سابع  نبا  هک  تسا  نآ  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  نیرت  عماج  نیرت و  حورشم  هک  هدش  هدرب 

: تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب  رد  .تسا (3)  هدرک  لقن  غالبلا  هجح  ناتساد  رد  ملس  و 

يور سپس  تفرگ و  ار  هبعک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.ءادیب فسخ و  هدام  برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - . 1
.دش ثحب  نآ  هراب  رد  لصفم  روط  هب  روهظ  ياه  هناشن  ثحب  رد  - . 2

ص261. ج3 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  کن : زین  و  ص303 307 ؛ ج2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - . 3
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ره زا  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  زور  نآ  رد  و  تمایق ؟ ياه  هناشن  زا  مهد  ربخ  ار  امـش  دـیهاوخ  یم  دومرف : درک و  ام  فرط  هب  ار  دوخ 
! هَّللا لوسر  ای  هلب ، تشاد : هضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  خساپ  رد  اذل  دوب ؛ رت  کیدزن  ترـضح  نآ  هب  رگید  سک 

: دومرف ترضح 

دوش و یم  يوریپ  تاوهـش  زا  و  دور ) یم  نیملـسم  نایم  زا  ینعی   ) دوش یم  عیاض  زامن  هک  تسا  نیا  تماـیق  ياـه  تمـالع  زا  یکی 
.دوش یم  هتخورف  ایند  هب  نید  .دننک  یم  میظعت  ار  نآ  مدرم  دـنک و  یم  ادـیپ  میظع  یماقم  لام  .دـننک  یم  لیم  اهاوه  يوس  هب  مدرم 

بآ دـنهد ، رییغت  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دـننیب و  یم  هک  يرایـسب  تارکنم  يارب  ناشنورد ، رد  نامیا  اب  دارفا  لد  هک  تسا  ناـمز  نآ  رد 
… ددرگ یم  لح  بآ  رد  کمن  هک  نانچ  نآ  دوش  یم 

؟ دیسر دهاوخ  يزور  نینچ  یتسار  هب  هَّللا : لوسر  ای  تفگ : یتفگش  اب  ناملس 

.دوش یم  رکنم  فورعم  و  فورعم ، رکنم ، ماـگنه  نیا  رد  ناملـس …! يا  تسا ، وا  تسد  هب  مناـج  هک  ییادـخ  نآ  هب  يرآ ، دومرف :
.ددرگ یم  بیذکت  وگتسار  دوش و  یم  قیدصت  وگغورد  .دنک  یم  تنایخ  نیما  ددرگ و  یم  دادملق  نیما  نئاخ 

؟ دش دهاوخ  يزیچ  نینچ  یتسار  هب  هَّللا ! لوسر  ای  دیسرپ : هدز  تفگش  ناملس 

یم راکشآ  لمع  کی  دریگ و  یم  ار  اج  همه  ابر  زور  نآ  رد  ناملـس …! يا  تسا  وا  تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  نآ  هب  يرآ  دومرف :
.دوش یم  هبترم  دنلب  ایند  راوخ و  نید  دوش و  یم  ماجنا  هوشر  تبیغ و  اب  تالماعم  .دوش 

؟ دش دهاوخ  عقاو  زین  نیا  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : ناملس 

یمن يراج  يدـح  چـیه  دوش و  یم  دایز  قالط  ماگنه  نیا  رد  ناملـس ! يا  تسا  وا  تسد  هب  مناـج  هک  ییادـخ  نآ  هب  يرآ  دومرف :
… . دوش یمن  ررضتم  زگره  تباب  نیا  زا  یلاعت  يادخ  هتبلا  ددرگ ،

؟ دش دهاوخ  یعضو  نینچ  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  تشاد : هضرع  ناملس 

هب مناج  هک  دنگوس  ییادخ  هب  يرآ  دومرف :
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یپ رد  يدـمع  یهاـگآ و  يور  زا  مدرم  دوـش و  یم  هتـسکش  اـه  قرق  اـه و  تمرح  هک  تسا  یتـقو  نیا  ناملـس ! يا  تسا  وا  تسد 
ار دوخ  رقف  ارقف  ددرگ و  یم  رهاظ  اه  تجاجل  هدرپ و  یب  راکشآ و  غورد  دنوش ؛ یم  ّطلـسم  رایخا  رب  رارـشا  .دنتـسه  هانگ  باکترا 
درن و جنرطـش و  مدرم  .دـشاب  یم  نآ  لـصف  ریغ  رد  ناراـب  دـننک و  یم  یــشورفرخف  رگیدـکی  هـب  ساـبل  رد  مدرم  .دـننک  یم  ینلع 

کی هک  اجنآ  ات  دنناد  یم  هدـیهوکن  یلمع  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لباقم  رد  دنرامـش و  یم  هدیدنـسپ  يراک  ار  یقیـسوم 
(1) دوش .… یم  تما  درف  نیرتروفنم  نیرت و  لیلذ  نامیا  اب  درف 

ص649 552. ج5 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  - . 1
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ییامزآدوخ

؟ تسا هنوگچ  تیودهم  اب  نآ  طابترا  تسیچ ؟ لاجد  جورخ  زا  دوصقم  تسانعم و  هچ  هب  تغل  رد  لاجد  . 1

.دییامن نایب  راصتخا  هب  ار  کی  ره  تسا ؛ هدش  هداد  یتالامتحا  وا  جورخ  لاجد و  هراب  رد  . 2

.دیهد حیضوت  هدش ، رکذ  هراب  نیا  رد  هک  ار  ییاه  هاگدید  تسیچ ؟ ضرالا  هباد  جورخ  زا  دوصقم  . 3

نایب تیودـهم  اب  ار  نآ  طابترا  هداد  حیـضوت  هراب  نیا  رد  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  تمایق  ياـه  هناـشن  زا  یکی  . 4
.دییامن

.دیهد حرش  ار  قافتا  نیا  یگنوگچ  هداد ، حیضوت  برغم  زا  دیشروخ  عولط  هراب  رد  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1381 نارهت : یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نایاپ ، ياه  هناشن  یلع ، نایمطاف ، . 1

.ش 1384 نارهت : رصع ، دوعوم  لوا ، پاچ  روپ ، يداجس  نسح  همجرت  روهظ ، زا  سپ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 2

.ش  1380 مق : مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هسردم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 3

.ش مق 1379 قفش ، مهدزون : چ  ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، . 4

، قافآ رشن  ینودیرف ، نیـسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مظاکدمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 5
.ش.ه 1379 نارهت :
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( تاّیلک  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  مهن : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: روهظ تاّیلک  میهافم و 

؛ حالطصا تغل و  رد  روهظ 

؛ تایاور هاگن  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ 

؛ ناحلاص يوزرآ  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ندید 

؛ روهظ تقو 

؛ روهظ نامز  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندش  هاگآ 

؛ روهظ لحم 

؛ روهظ مسارم 

؛ مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  زا  نیمز  نامسآ و  لها  ینامداش 

؛  مالسلا هیلع  يدهم  نتفریذپ  هب  رما 

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تعیب 
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دمآرد شیپ 

یم خر  نارود  نایاپ  رد  هک  تسا  يا  هثداح  نیرت  گرزب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  روهظ  ندـش و  هتخیگنارب 
ناینب زاغآرـس  ناونع  هب  وا  روهظ  .دوش  یم  هدـناشوپ  لمع  هماج  اه  ناسنا  همه  يوزرآ  یهلا و  ناربمایپ  همه  دـنلب  نامرآ  هب  دـهد و 

.دنروآ یم  رد  شراگن  هب  ار  نیمز  يور  یگدنز  باتک  تاحفص  نیرخآ  لدع ، روحم  رب  اه  ناسنا  همه  نآ  رد  هک  تسا  یناهج 

دوعوم اهنت  هن  وا  .تسا  یتسرپاـتکی  رادـم  رب  یناـمرآ  هعماـج  ققحت  رد  یهلا  ناربماـیپ  همه  ياـه  هدـعو  هب  یـشخب  تینیع  وا  روهظ 
.اه ناسنا  همه  يرطف  زاین  ینورد و  لیم  هب  دنوادخ  زا  تسا  یخساپ  هک  یهلا  نایدا  ياه  هزومآ 

رون هب  ات  دزیخ  یم  اپ  هب  دنوادخ  يایلوا  ایبنا و  همه  هنیرید  فادها  ققحت  يارب  هک  دننام  یب  تسا  یناسنا  ندش  هتخیگنارب  وا ، روهظ 
.دنک نشور  ار  یتیگ  رساترس  تلادع ، نامیا و 

ور نیا  زا  دوش ، هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  مهم  ثحابم  زا  یضعب  هب  دوش  یم  شالت  سرد  نیا  رد 
.دوش یم  هیصوت  لصفم  ياه  باتک  رت  قیمع  ياه  یسررب  هب  نادنم  هقالع  يارب 
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روهظ

شیپ هک  تسا  يزیچ  ندش  راکشآ  يانعم  هب  تغل  رظن  زا  هملک  نیا  .تسا  روهظ »  » هژاو ّتیودهم ، گنهرف  رد  جیار  تاحالطصا  زا 
، ینالوط نتسیز  ناهنپ  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندش  رهاظ  حالطـصا ، رد  تسا (1) و  هدوبن  رهاظ  رت 

.تسا یناهج  لدع  تموکح  ییاپ  رب  مایق و  يارب 

هتخیگنارب نتخیگنارب و  (2) نداتسرف ، يانعم  هب  ثعب »  » .تسا هتفر  راک  هب  روهظ  يارب  زین  مایق »  » و ثعب »  » هژاو روهظ »  » هژاو رب  نوزفا 
زا یـضعب  رد  اما  تسا ؛ هتفر  راک  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  ندش  هتخیگنارب  هراب  رد  رتشیب  هملک  نیا  .تسا  ندـش 

هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .تسا  هدش  نایب  هژاو  نیا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدهم  ترـضح  مایق  یهاگ  روهظ و  تایاور 
: دومرف ملس  هلآ و 

مدرم فالتخا  ماگنه  رد  هک  يدـهم  هب  ار  امـش  داـب  تراـشب   (3) ساـنلا ؛ … نم  فـالتخا  یلع  یتما  یف  ثعبی  يدـهملاب  مکرـشبا 
…. دوش هتخیگنارب 

اضر ماما  .دنا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  لقن  هب  ار  تیاور  نیا  همغلا (5)  فشک  باتک  رد  یلبرا  هبیغلا (4) و  باتک  رد  یسوط 
: دومرف زین  مالسلا  هیلع 

ار ام  زا  یناوج  رما  نیا  رب  دـنوادخ  هکنیا  ات   (6) ِِهبَـسَن ؛ ِیف  ٍّیِفَخ  َْریَغ  ِإَْشنَْملا  ِهَدَالِْولا َو  َّیِفَخ  اَّنِم  ًاماَلُغ  ِْرمَْألا  اَذَِـهل  ُهَّللا  َثَْعبَی  یَّتَح  … 
.تسا راکشآ  شبسن  یفخم و  شأشنم  تدالو و  دزیگنارب ؛

ص37. ج4 ، نیعلا ، باتک  يدیهارف ، دمحا  نب  لیلخ  - . 1
ص112. ج2 ، نیعلا ، باتک  يدیهارف ، دمحا  نب  لیلخ  - . 2

ص37. ج3 ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  - . 3
ص178. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 4

ص471. ج2 ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، - . 5
ص503. ج3 ، ح25 ؛ ص341 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 6
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تایاور هاگن  زا  روهظ  حالطصا  .کی 

هراشا

اما دراد ؛ هراشا  ترضح  ندش  راکشآ  هب  رتشیب  دیآ ، یم  نایم  هب  روهظ »  » زا نخس  هک  هاگ  نآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد 
: دوش یم  هراشا  زین  يرگید  تاعوضوم  هب  یهاگ 

تبیغ زا  سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندش  راکشآ  . 1-1

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

…. شروهظ زا  شیپ  تسا  یتبیغ  مئاق ، يارب  انامه   (1) هِروُهُظ ؛ َْلبَق  ًهَْبیَغ  ِماَلُْغِلل  َّنِإ 

: دیامرف یم  هتسناد ، یهلا  هدارا  هب  ار  يو  روهظ  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنک هدارا  هرکذ  ّزع  يادـخ  نوچ   (2) َیلاَعَت ؛ َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِْرمَِأب  َماَـقَف  َرَهَظَف  ًهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َتَکَن  ِهِْرمَأ  َراَـهْظِإ  ُهُرْکِذ  َّزَع  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإَـف 
.دنک یم  مایق  یلاعت  كرابت و  يادخ  رما  هب  دوش و  یم  رهاظ  سپ  دراذگ ؛ یم  يا  هتکن  شلد  رد  دزاس ، رهاظ  ار  وا  رما  هک 

یم هدش ، هتسناد  تبیغ  نایاپ  روهظ  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ؛ هدماین  تایاور  رد  نشور  ینخس  ندش  راکشآ  نیا  یگنوگچ  هراب  رد 
ییادـیپان ار  تبیغ  تایاور  یخرب  .درک  فیرعت  دـنا ، هدرک  هراـشا  تبیغ  یگنوگچ  هب  هک  یتاـیاور  قبط  ار  ندـش  راکـشآ  نیا  ناوت 

رد .تسا  وا  یناهگان  ندش  راکـشآ  مدرم و  ناگدید  لباقم  زا  هدرپ  نتفر  رانک  يانعم  هب  ترـضح ، روهظ  ساسا  نیا  رب  .دنا  هتـسناد 
.تسا مدرم  هب  شدوخ  طسوت  ترضح  نآ  یفرعم  يانعم  هب  روهظ  یسانشان ، تایاور  قبط  هک  یلاح 

ترضح ندوب  راکشآ  روهظ و  نارود  همه  . 1-2

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ْمُْکیَلَع َّنَِیتْأََیل  َهَمَسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلا  َوَف  اوُمَحاََرت  اوُّراَبَت َو  اُولَصاََوت َو 

ح274. ص329 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، ح9 ؛ ص246 ، ج1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، - 1
لامک قودص ، ح40 ؛ ص187 ، هبیغلا ، یناـمعن ، میهاربا  نب  دـمحم  ح30 ؛ ص343 ، ج1 ، یفاـکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - . 2

ح42. ص349 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و 
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ًاعیِمَج ِساَّنلا  ِءاَنِْغتْسِال  ِهِیف  ُُهفِرْصَی  ًاعِضْوَم  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِروُهُظ  َْدنِع  ُدِجَی  َال  ِینْعَی  ًاعِـضْوَم  ِهِمَهْرِد  ِهِراَنیِِدل َو  ْمُکُدَحَأ  ُدِجَی  َال  ٌْتقَو 
ار هناد  هک  نآ  هب  دـنگوس  سپ  دیـشاب ؛ نابرهم  مه  هب  تبـسن  دـینک و  یکین  دـیدنویپب و  رگیدـکی  هب   (1) ِهِِّیلَو ؛ ِلْـضَف  ِهَّللا َو  ِلْـضَِفب 
هب ینعی  دبای ؛ یمن  شرانید  مهرد و  يارب  ییاج  امـش  زا  کی  چیه  هک  دسر  یم  ارف  يزور  دیرفآ ! یتسین  زا  ار  نارادـناج  هتفاکش و 
اب هک  مدرم  همه  يزاین  یب  تهج  هب  دبای  یمن  دنک ، فرـص  ار  دوخ  رانید  مهرد و  نآ  رد  هک  یّلحم  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ماگنه 

.تسا هدش  لصاح  وا  ّیلو  ادخ و  لضف 

قح تلود  ندش  راکشآ  . 1-3

هراشا

: دومرف يا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ِیف ْمِِهتَیْؤُر  َیلِإ  ْهاَقْوَش  اَی  ْمِِهتَنْدُه َو  ِلاَح  ِیف  ْمِِهنیِد  یَلَع  ْمِهِْربَص  یَلَع  ْمَُهل  َیبوُط  اه  اه  َلِطاَْبلا  ُقَحْمَی  ِِهتاَِملَِکب َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحیَس  … 
نایم زا  ار  لطاب  دـنک و  تباث  ار  قح  دوخ ) ریدـقت  ای  نآرق و  تایآ  ای  همئا   ) دوخ تاـملک  اـب  مه  ادـخ   (2) ْمِِهَتلْوَد ؛ … ِروُهُظ  ِلاَـح 
نامز رد  ناشرادید  هب  قایتشا  زا  ناه  دـندیزرو ، ییابیکـش  ناشنید  رب  شمارآ ، حلـص و  نامز  رد  هک  ناشلاح  هب  اشوخ  هآ ، هآ  .دربب 

… . ناشتلود روهظ 

روهظ نامز  كرد  هب  ناحلاص  قایتشا 

نآ رد  روضح  دـنموزرآ  هراومه  خـیرات ، لوط  رد  حـلاص  ياه  ناـسنا  ور  نیا  زا  تسا ؛ یناوارف  تلیـضف  ياراد  روهظ  ناـمز  كرد 
یلع ماما  .دندرک  یم  هراشا  گرزب  دادـخر  نآ  رد  روضح  يدـنمجرا  هب  هراومه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  .دـنا  هدوب  نارود 
هدرک لقن  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  .تسا  هدومرف  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  لبق  ثحب  رد  هدش  دای  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع 

: تسا

رکذ ار  وا  تافص  یتقو  ناشیا  .دیسرپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  فاصوا  زا  دمآ و  مردپ  دزن  يدرم 

ص382. ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  ص14 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، ص150 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، - . 1
ح3. ص335 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2
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هراشا دوخ  هنیس  هب  ناشیا ، هب  ِقایتشا  تدش  زا  دیشک و  یهآ  هدرک ، هراشا  دوخ  هنیس  هب  ییادیـش ، قشع و  زا  راشرـس  یتلاح  اب  درک ،
.دومرف (1)

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصبوبا 

.تسوا نارای  زا  دبای و  یم  رد  ار  وا  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  سپ   (2) ِهِراَْصنَأ ؛ ْنِم  َناَک  ُهَکَرْدَأ َو  ْنَِمل  َیبوُط  اَیَف  … 

: دیوگ هیفقث  یناه  ما 

، هدرک روطخ  ملد  رب  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  نم ! ياقآ  يا  متفگ : مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مرورـس ، تمدخ  يدادـماب 
ُمِْسُقا الَف  : ) دنوادخ لوق  نیا  مرورـس ! يا  مدیـسرپ : .سرپب  یناه ! ما  يا  دومرف : .تسا  هدوبر  ممـشچ  زا  باوخ  هتخاس و  ناشیرپ  ارم 

نیا يدـهم  وا  .تسا  نامّزلاُرِخآ  رد  يدولوم  نیا ، .يدیـسرپ  يا  هلأـسم  بوخ  یناـه ! ما  يا  دومرف :  (3) ِسَّنُکلا ؛) ِراوَجلا  ِسَّنُْخلاـِب ،
اشوخ  (4) .دنبای ؛  یم  تیاده  زین  یماوقا  دنوش و  یم  هارمگ  نآ ، رد  یماوقا  هک  دوب  دهاوخ  یتبیغ  تریح و  وا  يارب  تسا و  ترتع 

! دبایرد ار  وا  هک  یسک  رب  اشوخ  و  یبایرد ! ار  وا  رگا  وت  رب 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  تیاور  ینایاپ  شخب  ینیلک 

نازورف کیرات  بش  رد  يا  هلعش  دننام  سپـس  … (5) ُِکْنیَع ؛ ْتَّرَق  ُهَناَمَز  ِتْکَرْدَأ  ْنِإَف  ِءاَْـملَّظلا  ِهَْلیَّللا  ِیف  ُدَّقَوَتَی  ِباَـهِّشلاَک  ُرَهْظَی  َُّمث 
.ددرگ یم  نشور  تمشچ  ینک ، كرد  ار  وا  نامز  رگا  دوش ، یم 

ح1. ص212 ، هبیغلا ، ینامعن ، ِِهتیْؤُر ؛» َیلِإ  ًاقْوَش  ِهِرْدَص  َیلِإ  ِهِدِیب  َأَمْوَأ  َو  - . »… 1
ح22. ص 234 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 2

2 و 3. (، 81  ) ریوکت - . 3
ح14. ، 32 باب همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ُهَکَردَا » ْنَِمل  یبوُط  ایَو  ِِهتْکَردَا ، ْنِا  َِکل  یبوُطایَف  - . » 4

ص341. ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 5
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: دومرف ترضح  نآ  نامز  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنک كرد  ار  نامز  نآ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  سپ   (1) ناَمَّزلا ؛ َِکلَذ  َكَرْدَأ  ْنَِمل  َیبوُطَف 

رطاخ ار  وا  روهظ  نارود  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یگرزب  هب  اهریبعت  نیا  اب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
.دنتخاس یم  ناشن 

روهظ لحارم  داعبا و  .ود 

روهظ تقو  . 2-1

يدهم ترـضح  تدالو  زا  شیپ  اه  لاس  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ روهظ » تقو  ، » تیودـهم ثحابم  رد  مهم  تاعوضوم  زا  یکی 
ترـضح نآ  هب  طوبرم  لئاسم  زین  نانآ  .دـش  یم  شـسرپ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  نآ ، هرابرد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع 

همئا نانخس  رد  هاتوک  يرذگ  اب  .دندرک  یم  بیذکت  ار  ناراذگ  تقو  هتـسناد و  یهلا  ياهزار  زا  ار  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هژیوب 
: دروخ میهاوخ  رب  لیذ  بلاطم  هب  روهظ ، تقو  هرابرد  مالسلا  مهیلع  راهطا 

.تسا ّلجوزعدنوادخ  نآ  زا  طقف  روهظ ، نامز  ندرک  راکشآ  . 1

: تسا هدمآ  يروهشم  تیاور  رد 

يدهم ترضح  مایق  روهظ و  زا  نخس  يا ، هدیصق  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  رد  یعیـش  هزاوآ  دنلب  رعاش  لبعد  یتقو 
يا دومرف : درک و  لبعد  هب  ور  دوب ، يراج  شناگدـید  زا  کشرـس  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  تخاس ، يراج  ناـبز  رب  مالـسلا  هیلع 

؟ دنک یم  مایق  ینامز  هچ  تسیک و  ماما  نیا  یناد  یم  ایآ  .تخاس  يراج  ار  تیب  ود  نیا  تنابز ، رب  سدقلا  حور  انامه  یعازخ !

هچ  » هکنیا اما  دومرف : نینچ  شروهظ  نامز  هرابرد  سپـس  .تخادرپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یفرعم  هب  ترـضح  نآ  دوخ  هاـگ  نآ 
.تسا تقو  زا  ندادربخ  نیا  درک ،» دهاوخ  روهظ  ینامز 

ح5. ص334 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ح21 ؛ ص90 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
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ترضح نآ  زا  یتقو  هک  دنا  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمالـسا  یمارگ  لوسر  زا  شناردپ  زا  ناشیا  شردپ و  زا  مردپ 
اِهْتقَِول اهیّلَُجی  یتَّلَا ال   ) ِهَعاَّسلا ُلَثَم  ُُهلَثَم  دومرف : ترضح  نآ  دنک ؟ یم  روهظ  امش  هیرذ  زا  مئاق  ینامز  هچ  ادخ ! لوسر  يا  دش : لاؤس 

.دـنادرگ یمن  راکـشآ  دوخ  عقوم  هب  ار  نآ  سک ] چـیه   ] وا زج   (2) (1) ؛ ًهَتَْغب ) َِّالا  مُکَّنَِیتَْأت  ِضْرَالاَو ال  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  ـَِّالا 
.دسر یمن  امش  هب  ناهگان  زج  تسا ، نارگ  نیمز  اه و  نامسآ  رب  هثداح ] نیا  ]

يوس زا  .دوش  یم  ادـیپ  ناگمه  يارب  لمع  يدازآ  عون  کی  هک  تسا  زیخاتـسر  تماـیق و  ناـمز  دـننامه  روهظ ، ناـمز  ندوب  ناـهنپ 
مایق هرابرد  .تسا  مئاد  شاب  هدامآ  تلاح  شا  هجیتن  تسا ، لمتحم  ناـمز  ره  رد  تسین و  مولعم  قیقد  روط  هب  نآ  ناـمز  نوچ  رگید 
دنتفر یم  ورف  يربخ  یب  رورغ و  تلفغ و  رد  همه  دوب ، رود  روهظ  نامز  دش و  یم  نییعت  خیرات  رگا  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

هک هنوگ  نامه  .دـنک  ادـیپ  يرارطـضا  هبنج  ناشلامعا  دـنهدب و  تسد  زا  ار  لـمع  يدازآ  دوب  نکمم  دوب ، کـیدزن  شناـمز  رگا  و 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  نالعا  تسا ، دـنوادخ  راـیتخا  رد  طـقف  گرزب ، زیخاتـسر  ناـمز  ندرک  راکـشآ 

.تسا دنوادخ  تسد  رد  زین  فیرشلا 

: تسا هتسناد  دنوادخ  ملع  رد  ار  تمایق  هب  یهاگآ  هدش ، دای  هیآ  همادا  رد  دنوادخ 

ملع : » وگب یهاگآ ، نآ  عوقو ] نامز   ] زا وت  ایوگ  دنسرپ ، یم  وت  زا  زاب ]  ] (3) ِهَّللا ؛) َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  َکَنُولَئْسَی  )
.تسادخ دزن  اهنت  نآ ،

نییعت ار  روهظ  ماگنه  یتحار  هب  دنهد و  یم  تئرج  دوخ  هب  يا  هدع  هک  نیا  ساسا  نیا  رب 

هیآ 187. (، 7) فارعا - . 1
ص 372. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ومه ، ص 266 ؛ ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، - . 2

هیآ 188. (، 7  ) فارعا - . 3
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! تسا لمأت  یسب  ياج  دننک ، یم 

: دومرف خساپ  ناسنیا  یعیقوت  نمض  دش ، حرطم  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  یشسرپ  نینچ  یتقو 

غورد ناراذگ  تقو  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  رایتخا  رد  انامه  جرف  روهظ  اما   (1) نُوتاَّقَْولا ؛ َبَذَـک  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهَّنِإَف  ِجَرَْفلا  ُروُهُظ  اَّمَأ  َو 
.دنتفگ

: دیامرف یم  هتسناد ، دنوادخ  رایتخا  هدارا و  رد  طقف  ار  روهظ  دوخ ، مراهچ  ریفس  هب  عیقوت  نیرخآ  رد  ترضح  نآ 

.دیامرف هزاجا  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  رگم  دوب ؛ دهاوخن  يروهظ   … (2) هللا ؛ نذإ  دعب  الإ  روهظ  الو  … 

.تسا ناوتان  هاتوک و  تخس  نآ ، هب  ندیسر  زا  رشب  رکف  هشیدنا و  تسا و  یهلا  رارسا  زا  یکی  روهظ ، زاغآ  نامز  سپ 

.تسا هدرک  رکذ  ِهبَش  کی  ار  جرف  رما  حالصا  یثیداحا  هتسناد (3) و  یناهگان  ار  روهظ  یناوارف  تایاور  . 2

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

بـش کی  رد  ار  وا  جرف ]  ] رما دـنوادخ  هک  تسا  تیب  لـها  اـم  زا  يدـهم   (4) ٍهَْلَیل ؛ ِیف  ُهَْرمَا  َُهل  هَّللا  ُِحلُْـصی  ِْتیَبـْلا  َلـْهَا  اَّنِم  يِدـْهَْملَا 
.دیامرف یم  حالصا 

: دومرف فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  نایب  زا  سپ  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.دش دهاوخ  راکشآ  بش ، یکیرات  رد  رو  هلعش  یباهش  دننامه  وا   (5) ْلیَّللا ؛ ِهَْملُظ  ِیف  ِداَّقَْولا  ِباَهِّشلاَک  وُْدبَی  َُّمث 

ص 291. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 1
ص 1128؛ ج 3 ، حـیارجلاو ، جـیارخلا  يدـنوار ، نیدـلا  بطق  ح44 ؛ ص516 ، ج2 ، همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، - . 2

ص 395. هبیغلا ، باتک  یسوط ،
ینارود سپ  دوب ، اربک  تبیغ  همدقم  ارغـص  تبیغ  نوچ  دنا : هتفگ  هدرک ، هسیاقم  تبیغ  اب  ار  روهظ  هک  یناسک  رادنپ  فالخ  رب  - . 3

.میراد شیپ  رد  رغصا  روهظ  ناونع  هب 
ص152. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ص163 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، - . 4

ص324. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ص159 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 5
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روهظ نامز  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندش  هاگآ  . 2-2

ناموصعم کش ، نودـب  .دوب  دـهاوخ  ماهلا  ساسارب  روهظ ، تقو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ندـش  هاـگآ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  اب  یمـسر  تروص  هب  یحو ، هتبلا  .دنریگ  یم  رارق  دنوادخ  ماهلا  دروم  مالـسلا  مهیلع 
ندش هاگآ  یگنوگچ  تایاور  یخرب  .دش  دهاوخ  هدـش و  یتاماهلا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یناوارف  دراوم  رد  یلو  تفرگ ؛ نایاپ 

.تسا هدرک  رکذ  ماهلا  هار  زا  ار  روهظ  نامز  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

: دومرف رُوقاَّنلا ،) ِیف  َرُِقن  اذِإَف   ) هیآ هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : رمع  نب  لضفم 

ماما انامه   (1) َیلاَعَت ؛ َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِْرمَِأب  َماَقَف  َرَهَظَف  ًهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َتَکَن  ِهِْرمَأ  َراَهْظِإ  ُهُرْکِذ  َّزَع  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإَف  ًاِرتَتْسُم  ًارَّفَظُم  ًاماَمِإ  اَّنِم  َّنِإ 
.دراذـگ یم  يا  هتکن  شلد  رد  دزاـس ، رهاـظ  ار  وا  رما  هک  دـنک  هدارا  هرکذ  ّزع  يادـخ  نوچ  تسا و  نادـناخ  اـم  زا  ناـهنپ  زوریپ و 

.دنک یم  مایق  یلاعت  كرابت و  يادخ  رما  هب  دوش و  یم  رهاظ  سپس 

روهظ لحم  . 2-3

تایاور رد  يو ، اب  مدرم  نامیپ  زین  وا و  هژیو  نارای  ندـمآدرگ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  روهظ  لـحم  هراـب  رد 
: تسا میسقت  لباق  ریز  ياه  هتسد  رد  تایاور  نیا  .تسا  هدش  هتسناد  مارحلا  دجسم  رد  ماقم  نکر و  نیب  يرامشرپ 

؛ هکم زا  روهظ  . 1

؛ مارحلا دجسم  زا  روهظ  . 2

.ماقم نکر و  نیب  زا  روهظ  . 3

يا هژیو  هاگیاج  زا  نیملسم  نیب  .تسا  ناناملسم  هاگ  هلبق  هبعک و  رب  طیحم  هک  تسا  نیمز  يور  دجاسم  نیرت  مهم  زا  مارحلادجـسم 
هدوب رادروخرب 

ص164؛ هبیغلا ، باـتک  یـسوط ، ح40 ؛ ص187 ، هبیغلا ، یناـمعن ، ح30 ؛ ص343 ، ج1 ، یفاـکلا ، ینیلک ، بوـقعی  نـب  دـمحم  - . 1
ص192. یشکلا ، لاجر  یشک ، رمع  نب  دمحم  ح42 ؛ ص349 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ،

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 203 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_174_1
http://www.ghaemiyeh.com


175 ص :

.دراد یهلا  ناربمایپ  تثعب  خیرات  رد  يا  هژیو  تمظع  تسادق و  رد  و 

رد نیمه  هب  دنرازگ ؛ یم  زامن  نآ  فرط  هب  ناناملسم  همه  زین  هدوب و  اجنآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  زاغآ 
.تسا (1) فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  زاغآ  لحم  هکنآ  هژیوب  تسا ؛ تمظع  ياراد  نانآ  هاگن 

ماما ندـش  راکـشآ  لحم  هدـش  دـیکأت  تاـیاور  یخرب  رد  اـما  تسا ، تیمها  تمظع و  ياراد  دجـسم  نیا  ياـه  ناـکم  همه  هچرگا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  ماقم  نکر و  نیب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

ِماقَملاَو ِنْکُّرلا  َْنَیب  ُهُِعیاُبی  ْنَم  ُفِرْعََال  ّینِا  ِهّللاَو  ًاَرْوَجَو ، ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـعَو  ًاطِْـسق  َضْرَـالا  ُأَـلْمَی  يذَّلا  ٌدَّمَُحم  یتَُّما  يِدـهَم  مِهیف 
؛ دزاس هدـنکآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  يدـمحم  ناـماما )  ) ناـشیا ناـیم  متما  يدـهم   (2) ْمِِهِلئابَقَو ؛ ْمِِهئابآ  َءامْـسَا  ُفِرْعَاَو 
مسانـش و یم  دننک ، یم  تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نایم  هک  ار  یناسک  نم  دنگوس ! ادخ  هب  .دشاب  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه 

.مناد یم  زین  ار  ناشلیابق  ناردپ و  یماسا 

رد .تسا (3)  هدش  هتـسناد  شنارای ، اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تعیب  هاگیاج  زین  ّتنـس  لها  راثآ  یخرب  رد 
.تسا مارحلا  دجسم  رد  ماقم  نکر و  نایم  ترضح ، روهظ  لحم  لاح  ره 

روهظ یگنوگچ  . 2-4

ُهَّللا ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  : ) هیآ هراب  رد  هک  دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلباک  دلاخ  وبا 

ح502. ص477 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 1
ح37. ص284 ، ، 24 باب ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

ح23، ریبکلا ، مجعم  یناربط ، ص609 ؛ ج8 ، فنصملا ، هبیـش ، یبا  نبا  ص271 ؛ ج11 ، فنصملا ، یناعنـص ، قازرلا  دبع  کن : - . 3
ص241. ج5 ، روثنملارد ، یطویس ، ح38668 ؛ ص265 ، ج14 ، ح30932 ، ص125 ، ج11 ، لامعلازنک ، ص296 ؛
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: دومرف  (1) ًاعیِمَج )

ِعَزَقَک ٌعَزَق  ٍهَدِحاَو  ٍهَعاَس  ِیف  ِهَّللا  َنوُعِمَتْجَی َو  َلاَق  ُهَدوُدْعَْملا  ُهَّمُْألا  ِهَّللا  ْمُه َو  َلاَق َو  اًلُجَر  َرَشَع  َهَعِْضْبلا  ِهَئاِمَثاَلَّثلا َو  ِِمئاَْقلا  َباَحْصَأ  ِینْعَی 
دیشاب اجک  ره   » هک كرابت  يادخ  راتفگ  زا  دوصقم  تسا و  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) تیالو اه  یکین  زا  دوصقم   (2) ِفیِرَْخلا ؛…

و دومرف : دندرم ، زا 310  زواجتم  هک  دنتسه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترضح  باحـصا  دروایب ،» ار  اهامـش  همه  دنوادخ 
یم عمج  مه  درگ  هک   ) زییاپ ربا  ياه  هراپ  دـننام  دـنیآ  یم  درگ  تعاس  کـی  رد  ناـنآ  و  هدودـعم » تما   » دـنگوس ادـخ  هب  دـنیاهنآ 

(. دنوش

: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  نب  لیعامسا 

.دـنک هبلاطم  ار  دوخ  هدـعو  يافو  دـنوادخ  زا  هداد و  هیکت  رجح  هب  ار  دوخ  تشپ  هک  منیب  یم  ار  وا  نونکا  مه  ییوگ  مسق ! ادـخ  هب 
دوـخ نـم  سپ  دـیامن ، لـباقتم ) يوـگو  تـفگ  ثـحب و   ) هّجاـحم ادـخ  دروـم  رد  نـم  اـب  سک  ره  مدرم ! يا  دــیوگ : یم  هاـگ  نآ 

دنوادخ زا  دروآ و  یم  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  نآ ، کیدزن  دور و  یم  ماقم  يوس  هب  سپس  متسه … دنوادخ  هب  مدرم  نیرتراوازس 
.دیامن یم  تساوخرد  ار  شا  هدعو  هب  يافو 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپس 

ْمُُکلَعْجَی َءوُّسلا َو  ُفِشْکَی  ُهاَعَد َو  اَذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  نَّمَأ  : ) دیامرف یم  شا  هراب  رد  دنوادخ  هک  تسا  ّرطـضم  نامه  وا  مسق ! ادخ  هب 
.تسا (4) هدش  لزان  وا  يارب  وا و  هراب  رد  هیآ  نیا  . (3) ِضْرَْألا ) َءاَفَلُخ 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم 

هیآ 148. (، 2  ) هرقب .دروایب » ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  اجک  ره  دیریگ ، یشیپ  اه  یکین  هب  - . » 1
ح487. ص313 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2

ار امـش  و  دـنادرگ ، یم  فرطرب  ار  يراتفرگ  و  دـنک ، یم  تباـجا  دـناوخب  ار  يو  نوچ  ار  هدـنامرد  هک  سک  نآ  تسیک ]  ] اـی - . » 3
هیآ 62. (، 27  ) لمن دهد .»؟ یم  رارق  نیمز  نیا  نانیشناج 

ص181. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 4
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عامتجا وا  درگ  هب  درم  هدزیس  دصیس و  دنز و  هیکت  هبعک  هناخ  هب  دنک  روهظ  نوچ  دنک و  جورخ  ام  مئاق  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  … 
نیمز و رد  هَّللا  هّیقب  منم  دیوگ : یم  سپس   (1) نینِمُْؤم ؛) ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  : ) تسا نآرق  هیآ  نیا  وا  نخـس  نیلّوا  دننک و 

نوچ و  هضرا ، یف  ِهَّللا  َهَّیَِقب  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  دیوگ : مالس  نینچ  وا  هب  يا  هدنتسرف  دورد  ره  امش و  رب  وا  تّجح  دنوادخ و  هفیلخ  منم 
.درک (2) دهاوخ  جورخ  دننک  عامتجا  وا  درگ  هب  درم  رازه  هد  تعیب  يارب 

مالسلا هیلع  يدهم  نتفریذپ  هب  رما  . 2-5

ار راک  نیا  زا  ناگدننک  عانتما  دنک و  یم  دـیکأت  وا  زا  يوریپ  هب  دروآ ، یم  نایم  هب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  نخـس  هک  هاگنآ  تایاور 
: دومرف هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  .دناد  یم  هدنوش  كاله 

زا هک  یسک  نوچ  (3) و  َساَّنلا ؛… ُِعیاَُبی  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأََکل  ِهَّللا  ًاْوبَح َو  َْول  ِْهَیلِإ َو  اْوَعْـساَف  اَنُکِّرَحَتُم  َكَّرََحت  اَذِإ  … 
هب .دشاب  وناز  تسد و  رب  هچ  رگا  نکمم ؛] وحن  ره  هب   ] دیباتـشب وا  يوس  هب  دیامن ؛ زاغآ  ار  دوخ  تیلاّعف  دـنک ، یم  تکرح  ام  فرط 

.دریگ یم  تعیب  مدرم  زا  ماقم  نکر و  نایم  هک  مرگن  یم  وا  هب  نونکا  مه  ییوگ  دنگوس ! ادخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  . 2-6

هراشا

اب نارای » تعیب (4)   » مسارم زا  تایاور  یخرب  رد 

هیآ 86. (، 11  ) دوه تسا ؛» رتهب  امش  يارب  ادخ  هدنامیقاب  دیشاب ، نمؤم  رگا  - . » 1
ح2. ص411 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  زین : و  ح16 ؛ ص330 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

ح1. ص194 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 3
فک ندز  مه  رب  حالطـصا  رد  عـیب و  شریذـپ  باـجیا و  شورف و  دـیرخ و  ياـنعم  هب  ب ي ع )  ) هـشیر زا  یبرع  هژاو  تـعیب » - . » 4
هلیسو هب  صخش  هک  دوش  یم  قالطا  يراتفر  لمع و  ره  هب  زین  تسا و  میلـست  هلماعم و  متخ  هناشن  هب  هلماعم  نیفرط  زا  تسار  تسد 

، انعم نیا  هب  تعیب »  » هملک قالطا  دیاش  .دهد  ناشن  وا  هطلس  رما و  ربارب  رد  یگدرپسرس  رگید و  صخش  زا  ار  دوخ  يرادربنامرف  نآ ،
یم رـضاح  هدـننک  تعیب  دـننک ؛ یم  يرگید  ربارب  رد  رگ  هلماعم  ود  نوچمه  يدّـهعت  فرط ، ود  زا  کـی  ره  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

.دریگ یم  هدهع  رب  ار  وا  عافد  تیامح و  زین  ریذپ  تعیب  دتسیاب و  وا  ِتعاطا  هار  رد  دنزرف  لام و  ناج و  ياپ  ات  دوش 
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هب تشاد ؛ جاور  برع  ناـیم  مالـسا ، زا  شیپ  هک  دوب  یتّنـس  تعیب ، .تسا  هدـش  داـی  روهظ  مسارم  نیتـسخن  ناوـنع  هب  ترـضح ، نآ 
.دندرک تعیب  هبقع  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  دندمآ و  هکم  هب  مالسا  زاغآ  رد  جرزخ  سوا و  هفئاط  لیلد  نیمه 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زین  نآ  زا  سپ  .دوب  انـشآ  رما  کی  اب  دروخرب  تعیب ، هلئـسم  اـب  اـهنآ  دروخرب 
.درک تعیب  دیدجت  ناناملسم  اب  نوگانوگ ، ياه  تصرف 

تعیب هب  دنوش  یم  بصن  ادخ  يوس  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هراب  رد  تسا  ینتفگ 
هک یناسک  رب  هچ  تسا ؛ بجاو  وا ، يوس  زا  بوصنم  موصعم  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعاطا  ینعی  تسین ، يزاین 
هک هنوگ  نامه  تسا ؛ تعاطا  بوجو  تماما ، تّوبن و  ماقم  همزال  رگید ، ریبعت  هب  .دـنا  هدرکن  تعیب  هک  نانآ  هچ  دـنا و  هدرک  تعیب 

: دیامرف یم  نآرق 

دینک و تعاطا  ار  ادـخ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   (1) ْمُْکنِم ؛) ِْرمَالا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَاَو  َهّللا  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیَا  اَـی  )
.دینک تعاطا  زین ]  ] ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و 

ود هک  تفرگ  تعیب  ناناملـسم ، هزات  ای  دوخ  نارای  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  هک : دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  لاـح 
(2) تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  حیرص  روط  هب  هکم ،) لها  اب  تعیب  ناوضر و  تعیب   ) نآ هنومن 

.تسا هتفرگ  یم  ماجنا  یـصاخ  عقاوم  رد  هک  هدوب  يرادافو  رب  دـیکأت  عون  کی  اـه ، تعیب  نیا  کـش  نودـب  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
دبلاک رد  يا  هزات  حور  نآ ، هیاس  رد  ات  تسا  هدش  یم  هدافتسا  نآ  زا  تخس  ثداوح  اه و  نارحب  اب  هلباقم  يارب  صوصخب 

هیآ 59. (، 4  ) ءاسن - . 1
10 و 18. هیآ (، 48  ) حتف هروس  ك.ر : - . 2
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دیکأت هبنج  هک  تفرگ  دهاوخ  تروص  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  اب  تعیب  رد  رما  نیمه  .دوش  هدیمد  دارفا 
.دراد يرادافو  رب 

دجـسم رد  تعیب ، نیا  .تسا  دوخ  نارای  زا  تعیب  نتفرگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تسخن  ياهراک  زا  یکی 
هللا لجع  يدهم  ترـضح  اب  هدننک  تعیب  نیتسخن  هک  هدش  لقن  یتایاور  رد  هتبلا  .دریگ (1)  یم  تروص  ماـقم  نکر و  نیب  مارحلا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  نیما  لیئربج  فیرشلا ، هجرف  یلاعت 

.تسا لـیئربج  دـنک ، یم  تعیب  وا  اـب  هک  سک  نیتسخن  سپ   … (2) رَـشَع ؛ َهَثاَلَّثلا  ِهَئاِمَثاَلَّثلا َو  َُّمث  َلِیئَْربَج  ُهُِعیاَُـبی  ْنَم  ُلَّوَأ  ُنوُکَیَف  …

[…. دننک یم  تعیب   ] رفن نآ 313  سپس 

زا ریصب  وبا  .تسا (3)  هدـش  دـیکأت  ناشیا  اب  ترـضح  نارای  تعیب  رب  زین  ّتنـس  لها  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هعیـش  تایاور  رب  نوزفا 
: دومرف نم  هب  مردپ  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ییوگ دنگوس ! ادخ  هب   … (4) ٌدـیِدَش ؛ ِبَرَْعلا  یَلَع  ٍدـیِدَج  ٍباَتِک  یَلَع  َساَّنلا  ُِعیاَُبی  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأََـکل  ِهَّللا   …َو 
.تسا نارگ  تخس  برع  رب  هک  ینامرف  دریگ ، یم  تعیب  مدرم  زا  دیدج  ینامرف  هب  ماقم  نکر و  نایم  هک  مرگن  یم  وا  هب  نونکا  مه 

تسا و فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  تبسن  نارای  یگدادلد  رب  دیکأت  لیلد  هب  طقف  تعیب  نیاربانب 

ح20769. ج11 ، فنصملا ، یناعنص ، مامه  نب  قازرلادبع  ح502 ؛ ص476 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 1
ح3. ص184 ، ج4 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  ك.ر : زین  ص204 ؛ ج2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - . 2

ص123. رردلا ، دقع  یعفاش ، یسدقم  کن : زین  ح20769 ؛ يدهملا ، باب  ج11 ، فنصملا ، یناعنص ، قازرلا  دبع  - . 3
ح24. ص263 ، ح22 ؛ ص262 ، ح1 ؛ ، 194 هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 4
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دزادرپ و یم  مدرم  داشرا  تیاده و  هب  روهظ ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  .تسین (1)  دامتعا  مدع  ای  دامتعا و  ببـس  هب  زگره 
نابحاص لطاب و  هورگ  ترـضح ، نآ  تاداشرا  یقطنم و  ياهوگ  تفگ و  ربارب  رد  .دناوخ  یم  ارف  داد  لدع و  تیونعم و  هب  ار  نانآ 

نافعـضتسم و تضهن  دزادرپ و  یم  هزرابم  هب  تجح  مامتا  زا  دعب  ترـضح  نآ  هجیتن  رد  .دنریگ  یم  رارق  داسف  ریوزت و  روز و  رز و 
.دوش یم  زاغآ  وا  یناهج  مایق  هک  تساجنیا  رد  دنک …و  یم  يربهر  ار  ناگدیدمتس 

نیمز نامسآ و  لها  ینامداش 

زا زین  اه  نامسآ  لها  هک  اه  ناسنا  طقف  هن  ور  نیا  زا  دنا ؛ يدنـسرخان  جنر و  رد  نارگید  هب  متـس  دنوادخ و  ینامرفان  زا  یتسه  همه 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .دنوش  یم  دونشخ  نامداش و  طسق ، لدع و  ییاپرب  وا و  روهظ 

.دنوش یم  نامداش  وا  جورخ  زا  نآ  نانکاس  اه و  نامسآ  لها   (2) اَُهناَّکُس ؛ ِتاَواَمَّسلا َو  ُلْهَأ  ِهِجوُرُِخب  ُحَْرفَی 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

تما رد  هک  يدهم  هب  مهد  یم  هدژم  ار  امـش   (3) ِضْرَْألا ؛ ُنِکاَس  ِءاَمَّسلا َو  ُنِکاَس  ُْهنَع  یَـضْرَی  ِیتَّمُأ … ِیف  ُثَْعُبی  ِّيِدـْهَْملِاب  ْمُکُرَِّشبُأ 
.دنشاب دونشخ  يو  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  دوش …و  یم  هتخیگنارب  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنهد  یم  تراشب  رگیدکی  هب  دنوش و  یم  نامداش  گرزب  هعقاو  نیا  زا  خزرب ، ملاع  رد  زین  ناگدرم 

ْمُه ِهِْربَق َو  ِیف  َوُه  ِِهْبلَق َو  ِیف  ُهَحْرَْفلا  َْکِلت  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  اَّلِإ  ٌتِّیَم  یَْقبَی  َال  ِبِْرغَْملا َو …َو  ِقِرْـشَْملا َو  َْنَیب  اَم  اََـهل  َءاَـضَأ  ُهَتَیاَر  َّزَه  اَذِإ  … 
ِیف َنوُرَواَزَتَی 

، طوبرم تایاور  ییاور و  عبانم  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ؛ هدـش  هراشا  زین  ترـضح  همان  تعیب  داـفم  هب  اـه  باـتک  زا  یخرب  رد  - . 1
.دش یشوپ  مشچ  اه  نآ  رکذ  زا  تسین  یفاک  رابتعا  ياراد 

ح2. ص214 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2
ص178. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 3
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رگ ینمؤم  ره  دنک و …و  یم  نابات  ار  برغم  ات  قرـشم  زا  دیآرد ، زازتها  هب  شمچرپ  نوچ  (1) و  ِِمئاَْقلا ؛ ِماَیِِقب  َنوُرَشاَبَتَی  ْمِهِرُوُبق َو 
.دنهد یم  رگید  کی  هب  ار  مئاق  روهظ  هدژم  و  دنور ، یم  مه  رادید  هب  و  دوش ، یم  نامداش  دشاب  دوخ  ربق  رد  هچ 

ح17. ص653 ، ، 2 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
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ییامزآدوخ

؟ تسیچ رد  تنس  لها  هعیش و  هاگدید  ود  یساسا  توافت  تسانعم و  هچ  هب  روهظ  . 1

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ندـش  هاـگآ  یگنوـگچ  هداد ، حیـضوت  ناراذـگ  تقو  بیذـکت  روـهظ و  تقو  هراـب  رد  . 2
.دییامن نایب  ار  روهظ  تقو  زا  فیرشلا 

لقن ار  یتایاور  ناکم  نآ  تلیـضف  هراب  رد  تساجک ؟ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  لحم  تایاور  قبط  . 3
.دیهد حیضوت  هدرک 

.دیهد حرش  ار  تعیب  نیا  هفسلف  هداد ، حیضوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تعیب  مسارم  هراب  رد  . 4

نیا امـش  رظن  هب  هداد ، حیـضوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  نیمز  نامـسآ و  لها  ینامداش  هراب  رد  . 5
؟ دتفا یم  قافتا  لیلد  هچ  هب  ینامداش 

���

شهوژپ يارب  عبانم 

، قافآ رشن  ینودیرف ، نیـسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مظاکدمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 1
.ش.ه 1379 نارهت :

.ش 1382 رینم ، نارهت ، نارظتنم ، كولس  دمحم ، دّیس  یمشاه ، ینب  . 2

.ق 1416 راهبلگ ، ناهفصا ، نتفلا ،) محالملا و   ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 3

.ش.ه نارهت 1378  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تکرش  یلالج ، سابع  همجرت  روهظ ، رصع  یلع ، یناروک ، . 4

.ش 1381 مق ، ءایفصالا ، رون  يزوریپ ، ات  روهظ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نیسح ، دیس  يوقت ، . 5
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  مهد : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

؛ مایق یسانش  موهفم  .کی 

؛ مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  ندوب  یمتح  .ود 

؛ مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  رصانع  نیرت  مهم  .هس 

؛ مایق ناکم  نامز و  .راهچ 

؛) نارای ترضح و  حالس   ) مایق رازبا  .جنپ 

؛ تاحوتف مایق و  يایفارغج  .شش 

.مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  تاکرب  راثآ و  یخرب  .تفه 
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دمآرد شیپ 

یناهج مایق  .دروخ  یم  مشچ  هب  ینامـسآ  ياه  هزومآ  همه  رد  هک  تسا  یتراشب  هتـسیاش ، نانمؤم  تفالخ  یناهج و  لدع  تموکح 
هار نیرخآ  هک  تسا  ناگشیپ  متـس  نارگمتـس و  همه  هیلع  یمتح ، گرزب و  یتضهن  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم 
هب يزاین  تسا و  یمتح  مزال و  لاعتم  دنوادخ  رب  هدعو ، نیا  ققحت  هچ  رگا  .دنا  هتـسب  اه  ناسنا  يونعم  يدام و  یگدـنز  رب  ار  سفن 

.تسا هدش  دیکأت  نآ  ندوب  یمتح  رب  ناملسم  نادنمشناد  ناموصعم و  نانخس  رد  اما  تسین ؛ لیلد 

.دوش یم  هراشا  گرزب  هثداح  نیا  هب  طوبرم  ياه  ثحب  زا  یضعب  هب  دودحم ، لاجم  اب  سرد  نیا  رد 

: دنرارق نیا  زا  ثحب  نیا  مهم  ياه  هصرع  زا  یخرب 

مایق یسانش  موهفم  .کی 

.تسا (1) مایق  هعیش  عبانم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  يارب  اهریبعت  نیرتروهشم  زا 

تفای تنـس  لها  عبانم  رد  دـنا ، هدرک  لقن  يو  زا  هک  یناسک  اـی  داـمح  نب  میعن  نتفلا  باـتک  رد  زجب  نآ  تاقتـشم  هژاو و  نیا  - . 1
هرامش 31400. ص247 ، ج11 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  کن : زینو  962 و 974 ؛ ص260 ، نتفلا ، دامح ، نب  میعن  کن : .دشن 
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ترـضح یناهج  تضهن  زا : تسا  ترابع  حالطـصا  رد  .تسا (1) و  نتـسشن  يانعم  فالخ  ضیقن و  نداتـسیا و  يانعم  هب  هژاو  نیا 
تسا تیمها  اب  گرزب و  سب  يا  هثداح  نینچ  .نیمز  هرک  رسارس  رد  لدع  طسق و  ییاپرب  يارب  نارگمتس ، ربارب  مالـسلا  هیلع  يدهم 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  دای  هللا » مایا   » زا یکی  ناونع  هب  ترضح ، نآ  مایق  زور  زا  تایاور  رد  و 

مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  هک  يزور  تسا ؛ زور ]  ] هس دـنوادخ  ياهزور  ِهَمایِْقلا ؛ ُمْوَیَو  ِهَّرَکلا  ُمْوَیَو  ُِمئاـقلا  ُموُقَی  ُمْوَی  ٌهَثـالَث  ِهّللا  ُماَّیَا 
.زیخاتسر (2) زور  ناگدرم و  زا  یخرب  تشگزاب  زور  درک و  دهاوخ  مایق 

هب یبقل  دوش و  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  ترضح ، نآ  باقلا  نایم  رد  مئاق »  » بقل هعیـش ، تایاور  رد  ات  هدش  ببـس  تیمها  نیا 
لـصف نیرت  ناشخرد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  هک  اجنآ  زا  ایوگ  .دریگن  رارق  هدافتـسا  دروم  نآ  هزادنا 

رارق دیکأت  حیرـصت و  دروم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  مالک  رد  هراومه  بقل ، تفـص و  نیا  هب  فاصتا  تسا ؛ ترـضح  نآ  یگدـنز 
، یعامتجا ینید و  تاـفارحنا  یـسایس و  عاـضوا  ربارب  رد  وا ، هک  تسا  نآ  بقل ، نیا  هب  فاـصتا  ببـس  نیرت  مهم  سپ  .تسا  هتفرگ 

ماما مایق  ياـه  یگژیو  اـما  دنتـسه ؛ قح  هب  مئاـق  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  همه  هتبلا  .درک  دـهاوخ  يربهر  ار  خـیرات  ماـیق  نیرت  گرزب 
مئاق ماما  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجیدخ  وبا  .تسا  هتخاس  توافتم  ناماما  رگید  زا  ار  ترضح  نآ  مالـسلا ، هیلع  يدهم 

: دومرف ترضح  دیسرپ ، مالسلا  هیلع 

مئاق ام  همه   (3) َناَک ؛ يِذَّلا  ِْریَغ  ٍْرمَِأب  َءاَج  ِْفیَّسلا  ُبِحاَص  َءاَج  اَذِإَف  ِْفیَّسلا  ُبِحاَص  یِجَی َء  یَّتَح  ٍدِحاَو  َدَْعب  ٌدِحاَو  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ٌِمئاَق  اَنُّلُک 
ریشمش بحاص  نوچ  .دیایب  ریشمش  بحاص  هک  ینامز  ات  يرگید  زا  سپ  یکی  میئادخ ؛ رما  هب 

ص 1531. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  ص345 ؛ ج5 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - . 1
ص367. ج1 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  کن : زین  و  ح75 ؛ ص108 ، لاصخلا ، قودص ، - . 2

ح2. ص536 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 3
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.دروآ یم  هدوب  هچنآ  زا  ریغ  يروتسد  رما و  دمآ ،

: دومرف دنمان »؟ یم  مئاق  ار  وا  ارچ  : » دندیسرپمالسلا هیلع  داوج  ماما  زا 

شتماما هب  نادـقتعم  رتشیب  دورب و  نیب  زا  شداـی  هکنآ  زا  سپ  وا  اریز   (1) ِِهتَمامِِاب ؛ َنیِلئاقلا  ِرَثْکَا  ِداِدتِْراَو  ِهِرْکِذ  ِتْوَم  َدـَْعب  ُموُقی  ُهَّنَال 
.دنک یم  مایق  دنوش ، ّدترم 

راک هب  انعم  کی  رد  ار  ود  ره  يدارفا  ات  هدـش  ببـس  دوخ  نیا  تسا و  هتفر  راک  هب  انعم  کی  رد  مایق »  » و روهظ »  » تاـیاور یخرب  رد 
.دشاب یم  روهظ  رب  رخأتم  يا  هلحرم  مایق  تسا و  توافتم  مایق  اب  روهظ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  دنچ  یتایاور  زا  اما  .دنرب 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن   (2) ِرُوقاَّنلا ؛)) ِیف  َرُِقن  اذِإَف  )) لج زع و  دنوادخ  لوق  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک 

ماما انامه   (3) َیلاَعَت ؛ َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِْرمَِأب  َماَقَف  َرَهَظَف  ًهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َتَکَن  ِهِْرمَأ  َراَهْظِإ  ُهُرْکِذ  َّزَع  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإَف  ًاِرتَتْسُم  ًارَّفَظُم  ًاماَمِإ  اَّنِم  َّنِإ 
یم رهاظ  سپ  در ، یم  يا  هتکن  شلد  رد  دزاس ، رهاظ  ار  وا  رما  هک  دنک  هدارا  هرکذ  ّزع  يادخ  نوچ  نادناخ ا و  ام  زا  ناهنپ  زوریپ و 

.دنک مایق  یلاعت  كرابت و  يادخ  رما  هب  سپس  و 

كدنا اب  هبیغلا (6)  باتک  رد  یسوط  خیش  و  هبیغلا (5) ، رد  ینامعن   (4) دوخ ، لاجر  باتک  رد  یشک  ار  تیاور  نیا  ینیلک  رب  هوالع 
دناوت یم  ماقف »  » رد ءاف »  » فرح زا  هدافتسا  هک  دنا  هدرک  لقن  یتوافت 

ح3. ص378 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
.8 هیآ (، 74) رثدم دوش » هدیمد  روص  رد  هک  ینامز  - . » 2

ح30. ص 343 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 3
ش338. ص192 ، یشکلا ، لاجر  یشک ، - . 4

ح40. ص187 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 5

ص164. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 6
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.دناسرب ار  یتشادرب  نینچ 

: تسا هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 

نیمز وا  هلیـسو  هب  یلاعت  يادخ  هک  یمئاق  اّما  تسا ؛ یهلا  نید  هب  يداه  یلاعت و  يادخ  رما  هب  مئاق  هکنآ  زج  تسین  ام  زا  کی  چیه 
ناشیا زا  شصخش  هدیشوپ و  مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا  یسک  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دزاس و  كاپ  راکنا  رفک و  لها  زا  ار 

مه رد  شیارب  نیمز  هک  تسا  یسک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  وا  .تسا  مارح  شمان  ندرب  ناهن و 
هب نیمز  طاقن  نیرترود  زا  ردب  باحـصا  دادعت  هب  نت  شباحـصا 313  زا  .ددرگ  یم  راومه  شیارب  يراوشد  ره  دوش و  یم  هدـیچیپ 

… . دنیآ مهارف  وا  درگ 

: دومرف همادا  رد 

؛ َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َجَرَخ  ٍلُجَر  ِفَالآ  ُهَرَشَع  َوُه  ُدْقَْعلا َو  َُهل  َلَمَک  اَذِإَف  ُهَْرمَأ  ُهَّللا  َرَهْظَأ  ِصاَلْخِْإلا  ِلْهَأ  ْنِم  ُهَّدِْعلا  ِهِذَه  َُهل  ْتَعَمَتْجا  اَذِإَف 
هک دقع  نوچ  و  دنک ) روهظ   ) دزاس رهاظ  ار  شرما  یلاعت  يادخ  دنیآ ، یم  مهارف  وا  درگ  هب  صالخا  لها  زا  دادعت  نیا  نوچ  (1) و 

دونـشخ یلاعت  يادخ  ات  دشک  یم  ار  ادخ  نانمـشد  دـنک و  یم  مایق  یلاعت  يادـخ  نذا  هب  دـش ، لماک  دـشاب  درم  رازه  هد  زا  ترابع 
.ددرگ

.تسا جورخ  مایق و  مود  شخب  روهظ و  تسخن  شخب  دوصقم  تسا ؛ تواـفتم  جورخ »  » و رما » راـهظا   » تیاور نیا  رد  تسا  نشور 
روهظ و نامز  هب  رظان  یخرب  ینعی  دومن ؛ عفر  يدنب  مسقت  نیا  اب  ار  مایق  روهظ و  نامز  دروم  رد  تایاور  یخرب  فالتخا  ناوتب  دـیاش 

.دشاب مایق  نامز  هب  رظان  رگید  یضعب 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  ندوب  یمتح  .ود 

هب هک  نآرق  تایآ  زا  یضعب  رب  نوزفا 

ح2. ص377 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
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ترـضح مایق  روهظ و  ندوب  یعطق  هب  یتایاور  هدش  هداد  نیمز (2)  رب  تفالخ  ییاوشیپ (1) و  تراشب  هتسیاش  نانمؤم  ناتـسدورف و 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  .تسا  هدرک  حیرصت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

مایق ام  نادناخ  زا  ّقحب ، مئاق  نآ  زا  شیپ  هکنیا  رگم  ددرگن ، اپ  هب  زیخاتـسر  زگره   (3) اَّنِم ؛ … ِّقَْحلا  ُِمئاَق  َموُقَی  یَّتَح  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َال 
.دنک

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینچمه 

عولط فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  جورخ  هباد ، دود ، لاّجد ، ینایفـس ، دوب : دهاوخ  تمایق  ییاپرب  زا  شیپ  زیچ  هد  ریزگان  هب 
زا هک  یشتآ  برعلا و  هریزج  رد  نتفر  ورف  قرشم و  رد  نتفر  ورف  مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  ندمآ  دورف  دوخ ، برغم  زا  دیشروخ 

.دهد (4) قوس  رشحم  يوس  هب  ار  مدرم  ات  دمآ  دهاوخ  نوریب  ندع  رعق 

: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدینش  دیوگ : یبلح  یلع  نب  دمحم 

يادـن تسا و  یمتح  سابع  ینب  فالتخا   (5) ِمُوتْحَْملا ؛ َنِم  ِِمئاَْـقلا  ُجوُرُخ  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ُءاَدِّنلا  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ِساَّبَْعلا  ِیَنب  ُفاَِـلتْخا 
.تسا یمتح  زین  مئاق  جورخ  تسا و  یمتح  زین  ینامسآ 

رد زگره  هک  تسا  یعطق  یمتح و  روما  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ (6)  دـننام  تایاور و  نیا  زا 
.دریگ یمن  تروص  فلخت  نآ 

هیآ 5. (، 24  ) صصق نیثِراْولا ؛) ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُرن  َو  - . ) 1
ُمُهَنید ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  - . ) 2

؛) َنوُقِـساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  ًاْئیَـش َو  یب  َنوُکِرُْـشی  ینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  ْمَُهل َو  یـضَتْرا  يِذَّلا 
هیآ 55. (، 24) رون

ح230. ص59 ، ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلارابخا  نویع  قودص ، - . 3
ح426. ص436 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 4

ح484. ص 310 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 5
ح1. ص377 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، کن : - . 6
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مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  رصانع  نیرت  مهم  .هس 

روهظ يارب  طرش »  » ناونع هب  يروما  دش ، دای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  طیارش  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه 
اهنآ ناوت  یم  عومجم  رد  هک  .دـنک  یم  شقن  يافیا  مایق ، رـصانع  ناونع  هب  زین  رگید  روما  یخرب  اهنآ  رب  نوزفا  .تسا  حرطم  ماـیق  و 

(1) درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ار 

هللا لجع  يدهم  ترـضح  .دـنراد  مهم  یـشقن  يزوریپ  يریگ و  لکـش  رد  ییاه  ناسنا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  یناسنا ؛ رـصانع  .فلا 
شود رب  ار  یمهم  فیاظو  هک  دنتسه  ییاه  ناسنا  ناروای  ماجنارس  نارای و  يو ، زا  سپ  مایق و  ربهر  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

.دنراد (2)

ات هتفرگ  یهلا  ياهدادـما  زا  .تسا  هجوت  لباق  مایق ، رد  اهنآ  دوجو  هک  اه  ناسنا  زا  ریغ  یلماوع  ینعی ، اه ؛ ناـسنا  زا  ریغ  رـصانع  .ب 
.دنیآ (3) یم  رامش  هب  رصانع  نیا  زا  یشخب  ناربمایپ ، ثاریم 

مایق ناکم  نامز و  .راهچ 

تایاور رد  ناراذگ  تقو  بیذکت  هرابرد  هچنآ  دسر  یم  رظن  هب  تسا ؛ هدش  ریبعت  کی  روهظ  مایق و  نامز  هرابرد  تایاور  یخرب  رد 
.تسا روهظ  نامز  هب  طوبرم  دش ، رکذ 

يارب ناروای  ندمآدرگ  نایناهج و  رب  تجح  مامتا  نوچ  اهدادـخر  زا  یـضعب  اما  هدـشن ؛ نایب  ینـشور  هب  هچ  رگا  مایق  نامز  نیاربانب 
يزور .تسا  هدش  دای  ترضح  نآ  مایق  زور  ناونع  هب  اروشاع ، زور  زا  اهنآ  زا  یضعب  رد  هتبلا  .تسا  هدش  هتسناد  يرورض  مایق  زاغآ 

یم مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  رب  دـندرک و  یم  اـپ  رب  ازع  سلجم  نآ ، رد  دنتـشاد و  یم  هدـنز  ار  نآ  داـی  هعیـش ، ناـماما  هـک 
؛ دنتسیرگ

.دش دهاوخ  یسررب  لقتسم  تروص  هب  سرد  ود  رد  هعومجم  ود  نیا  تیمها  تهج  هب  - . 1
ایند هب  ترضح  نآ  روهظ  زا  سپ  هک  دنتسه  یـصلاخ  نانمؤم  ترـضح  ناروای  زا  یـشخب  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  - . 2

.دننک یم  تعجر 
.میزادرپ یم  دراوم  نیا  هب  هدنیآ  ياه  سرد  رد  - . 3
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.دوب ناشهودنا  زور  زور ، نیا  دندومن و  یم  رما  قیوشت و  وا  ترایز  هب  دندرک و  یم  ترایز  ار  ترضح  نآ 

قداص ماما  .تسا  هداد  رارق  زور  نیا  رد  ار  مایق  نیرت  گرزب  زاغآرـس  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  نآ ، تشادـگرزب  تمظع  دـیاش 
: دومرف مالسلا  هیلع 

.دنک یم  مایق  اروشاع  زور  رد  مئاق   (1) اروُشاع ؛ َمْوَی  ُِمئاقلا  ُموُقَی 

ماما .تسا  هدش  هراشا  مایق  ناکم  هب  نشور  روط  هب  رگید  یـضعب  اما  تسا ؛ هدش  هتـسناد  یکی  روهظ  مایق و  ناکم  تایاور  یخرب  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

… . دوش یم  هفوک  هجوتم  دنک و  یم  مایق  هکم  رد  مئاق  ترضح  نوچ   (2) ِهَفوُْکلا ؛… َیلِإ  َهَّجَوَتَی  ْنَأ  َداَرَأ  َهَّکَِمب َو  َماَق  اَذِإ  َِمئاَْقلا  َّنِإ 

( نارای ترضح و  حالس   ) مایق رازبا  .جنپ 

هراشا

بولغم روهقم و  رگمتـس ، لطاب و  ياه  تردـق  مامت  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  مایق  روهظ و  ماـگنه 
ات دنوش  یم  هتـشادرب  نیمز  يور  زا  زره  ياه  فلع  دننام  هدـش ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  نایاپ  یب  تردـق 
هب يزوریپ  نیا  هک  تسا  نیا  شـسرپ  اما  .دوش  داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  دیآ و  مهارف  لماک  تروص  هب  اه ، ناسنا  لامک  دشر و  هنیمز 

؟ دوش یم  زوریپ  اه  تردق  نآ  رب  يرازبا  هچ  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تسا و  تروص  هچ 

( ریشمش  ) فیس مایق ، ماگنه  ترـضح  نآ  حالـس  رازبا و  هناگی  دروخ و  یم  مشچ  هب  هراب  نیا  رد  ینـشور  نخـس  رتمک  تایاور ، رد 
رد .تسا (3)  هدش  رکذ 

ح68. ص282 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 1
ح3. ص231 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2

ج1، مالـسلا ، هیلع  اضرلارابخا  نویع  قودـص ، ح13 ؛ ص50 ، ج8 ، ح1 ؛ ص407 ، ج1 ، یفاـکلا ، ینیلک ، بوـقعی  نب  دـمحم  - . 3
ج3، راصبتسالا ، ح3 ؛ ص321 ، ج1 ، همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  ومه ، ح6 ؛ ص245 ، ج1 ، عیارـشلا ، للع  ومه ، ح29 ؛ ص59 ،

.رگید باتک  اه  هد  و  ح5 . ص164 ، هبیغلا ، ینامعن ، ح2 ؛ ص154 ، ج6 ، بیذهتلا ، ح5383 ؛ ص108 ،
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: دراد دوجو  هاگدید  ود  ییانک ، يانعم  ای  دوش  یم  لمح  یقیقح  يانعم  رب  ریشمش  نیا  ایآ  هک  هراب  نیا 

یقیقح يانعم  . 5-1

هرابرد نانیا  .تسا  صاخ  یگنج  رازبا  نامه  نآ ، قادصم  تسا و  یقیقح  يانعم  رد  ریشمش »  » هملک دربراک  دنرواب : نیا  رب  يا  هدع 
: دنراد ینوگانوگ  تاهیجوت  نانمشد ، رب  حالس  نیا  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندش  زوریپ 

همه هک  دهد  یم  رارق  يزاجعا  تردق و  ریـشمش  نآ  رد  دنوادخ  اما  دـنک ؛ یم  مایق  ریـشمش  اب  ترـضح  هچرگا  دـنیوگ : یم  یخرب 
.دزاس (1) یم  دوخ  يورین  روهقم  ار  دوجوم  ياه  حالس 

هک ینینوخ  ياه  گنج  ببس  هب  ای  دزادنا و  یم  راک  زا  ار  نمشد  تاحیلست  همه  روهظ ، رـصع  رد  دنوادخ  دنیوگ : یم  رگید  هتـسد 
ياه حالس  نامه  زا  گنج ، رد  ریزگان  هب  زین  مدرم  .دور  یم  نیب  زا  هتفرشیپ  ياه  حالس  مامت  ددنویپ ، یم  عوقو  هب  روهظ  هناتسآ  رد 

یم ریشمش  نامه  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نیاربانب  دننک ؛ یم  هدافتـسا  نآ ) دننام  ریـشمش و  ینعی   ) ییادتبا
.دگنج

دهاوخ هنارگمتـس  ریزگان  هب  اهنآ  زا  هدافتـسا  هک  اجنآ  زا  یلو  دریگ ؛ یم  رارق  ترـضح  رایتخا  رد  اـه  هحلـسا  همه  يا : هدـع  رظن  هب 
.درب یم  هرهب  ریشمش  حالس  زا  طقف  ترضح  دوب ،

هیلع رقاب  ماما  .دریگ  یم  شود  رب  ریـشمش  ینالوط  یتدـم  ترـضح ، نآ  دـنک  یم  تیاکح  هک  یتاـیاور  . 1 هاگدـید : نیا  ياه  لیلد 
: دومرف مالسلا 

یم نیب  زا  ار  نانمشد  دراد و  دوخ  هناش  رب  ریشمش  هام  تشه  تدم  (2) و  ُهَّللا ؛ یَضْرَی  یَّتَح  ًاجْرَه  ًاجْرَه  ٍرُهْشَأ  َهَِیناَمَث  َْفیَّسلا  ُعَضَی  َو 
… . دوش دونشخ  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  ات  درب 

ح43. ص649 ، ج2 ، لاصخلا ، قودص ، ك.ر : - . 1
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.دننک دای  تسا  تّوق  تردق و  هک  حالس  لولدم  زا  دنتسناوت  یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  . 2

نآ اب  هزرابم  ندوب  هنالداع  تهج  هب  هتفرشیپ  ياه  حالس  زا  يریگ  هرهب  فالخ  رب  ریشمش  نوچمه  هداس  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  . 3
، یعمج راتشک  ياه  حالس  هکنیا  هچ  تسین ؛ رتسگ  تلادع  ینامـسآ  ربهر  هتـسیاش  یهورگ ، راتـشک  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  .تسا 

! درب یم  نیب  زا  زین  ار  تعیبط  ناروناج و  هانگ ، یب  ياه  ناسنا  رب  هوالع 

ییانک يزاجم و  يانعم  . 5-2

زا دوخ ، ياعدا  نیا  رب  يددعتم  دهاوش  هورگ ، نیا  .تسا  یماظن  يورین  تردق و  زا  هیانک  ریشمش ، هک  دنرواب  نیا  رب  رگید  يا  هتسد 
یعافد يروانف  اهرازفا و  گنج  نوزفازور  تفرشیپ  هدرک ، راداو  لوق  نیا  هب  ار  ناشیا  هچنآ  یلو  دننک ؛ یم  رکذ  يا  هرواحم  تایبدا 
! دنا هدز  تسد  یهیجوت  نینچ  هب  دننک ، رارق  رب  یتبسن  هتفرشیپ ، ياه  حالس  ریشمش و  نیب  دنا  هتسناوتن  نانیا  هک  اجنآ  زا  .تسا 

رارق هدافتسا  دروم  دناوت  یم  دراذگب ، شیامن  هب  ار  ترضح  تردق  هک  يرازبا  ره  دنیوگ : یم  هتسناد ، تردق  دامن  ار  ریـشمش  نانآ 
.دریگ

ملع هداعلا  قراخ  لماکت  اب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دش ، دای  هچنآ  رب  نوزفا  .دـشاب  رت  لوبق  لباق  تسخن  هاگدـید  دـسر  یم  رظن  هب 
هب نآ  ملع  نیاربانب  .دـشابن  كرد  لباق  زورما  ياه  ناسنا  روصت  رد  زگره  هک  دـیآ  مهارف  ییاـه  حالـس  تسا  نکمم  ناـمز ، نآ  رد 

.تسا هدش  راذگاو  شلها 

رادـنپ فالخرب  یناهج و  رفک  ياهورین  ربارب  رد  تسا  يا  هزرابم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  لاح  ره  رد 
مایق نآ  نازاس  هنیمز  نیتسار و  نارظتنم  تسا  هتسیاب  هک  دش  دهاوخ  هتخیمآ  یناوارف  تامیالمان  اه و  یتخـس  اب  يزوریپ  نیا  یخرب ،
رقاب ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاّبن  ریـشب  زا  یطـساو  رکب  نب  یـسوم  .دنزاس  هدامآ  ار  دوخ  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  یناهج ،

نانآ مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع 
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هزادـنا هب  دوش و  یم  رارقرب  وا  يارب  دوخ  يدوخ  هب  اهراک  دـنک ، مایق  رگا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  هک  دـنیوگ  یم 
: دومرف ترضح  نآ  .دزیر  یمن  نوخ  یتماجح 

یِسْفَن يِذَّلا  اَّلَک َو  ِهِهْجَو  ِیف  َّجُش  ُُهتَیِعَابَر َو  ْتَیِمْدُأ  َنیِح  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ْتَماَقَتْسَال  ًاْوفَع  ٍدَحَِأل  ْتَماَقَتْـسا  َِول  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  اَّلَک َو 
رگا تسوا ! تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  تسین ؛ نینچ  زگره   (1) ِهَتَْهبَج ِِِ؛ َحَسَم  َُّمث  َقَلَْعلا  َقَرَْعلا َو  ُُمْتنَأ  ُنَْحن َو  َحَسْمَن  یَّتَح  ِهِدَِـیب 

نادند هک  هاگ  نآ  دش ؛ یم  تسرد  ادخ  لوسر  يارب  مّلـسم  روط  هب  دش ، یم  هار  هب  ور  رارقرب و  یـسک  يارب  دوخ ، يدوخ  هب  اهراک 
دهاوخن نینچ   ] تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس  زگره ، هن  دیسر ! مخز  ار  شتروص  تسکش و  ترضح  نآ  نیشیپ  ياه 

تلاح نآ  زا  يا  هناشن  ناونع  هب  ار  دوخ  یناشیپ  ترضح  نآ  سپـس  .مینک  كاپ  ار  هدش  هتـسب  نوخ  قرع و  امـش  ام و  هکنآ  ات  دش ]
.درک كاپ 

راـک هب  دوخ  ياـقب  يارب  ار  دوخ  شـالت  همه  دـننیبب  ترـضح  نآ  ماـیق  رد  ار  دوـخ  يدوباـن  هک  هاـگ  نآ  نانمـشد  هک  تسین  یکش 
رازبا و ندش  مهارف  راظتنا و  همه  نیا  سپ  دـشاب ، نینچ  رگا  دـنوش ! میلـست  یتحار  هب  هک  دوب  دـهاوخن  هنوگ  نیا  تفرگ و  دـنهاوخ 

؟ تسیچ يارب  یهلا  ياهدادما 

تاحوتف مایق و  يایفارغج  .شش 

مهیلع ناموصعم  رد  ینـشور  نخـس  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  يایفارغج  تایئزج  یگنوگچ و  هراب  رد 
دانـسا تسا  مزال  دـنزادرپ ، یم  مایق  هشقن  میـسرت  هب  تایاور  زا  يا  هراپ  هب  کـسمت  اـب  یخرب  هچناـنچ  دـیآ و  یمن  مشچ  هب  مالـسلا 

یم لوکوم  رگید  یناـمز  هب  لـصفم  ثحب  دوش و  یم  لـقن  تاـیاور  یخرب  اـجنیا  رد  ور  نیا  زا  .دریگ  رارق  یـسررب  دروم  تاـیاور ،
.ددرگ

تیالو و ریز  یکاخ  هرک  ياـج  همه  ترـضح ، یناـهج  ماـیق  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسین ، يدـیدرت  کـش و  چـیه  نآ  رد  هک  هچنآ 
وبا .دریگ  یم  رارق  وا  يربهر 

ح3. ص284 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
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: دیوگ ریصب 

لها ام  مئاق  رد  همه  تسا ، هدـش  عقاو  نانآ  رب  هک  ییاه  تبیغ  اب  ایبنا  ياه  ّتنـس  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دومرف تسیک ؟ تیب  لها  امش  مئاق  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  متفگ : دیوگ : ریصب  وبا  .ددرگ  یم  رادیدپ  وم  هب  وم  تیب 

یَلَع ُهَّللا  ُحَـتْفَیَف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهُرِهُْظی  َُّمث  َنُولِْطبُْملا  اَهِیف  ُباَتْرَی  ًهَْبیَغ  ُبیِغَی  ِءاَمِْإلا  ِهَدِّیَـس  ُْنبا  َِکلَذ  یَـسُوم  ِیْنبا  ِدـْلُو  ْنِم  ُسِماَْـخلا  َوُه 
ٌهَعُْقب ِضْرَْألا  ِیف  یَْقبَت  َال  اَهِّبَر َو  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ُقِرُْشت  ُهَْفلَخ َو  یِّلَُـصیَف  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ِهَّللا  ُحوُر  ُلِْزنَی  اََهبِراَغَم َو  ِضْرَْألا َو  َقِراَشَم  ِهِدَی 

نادنزرف زا  نیمجنپ  وا  ریصبوبا ! يا   (1) نوُکِرْـشُْملا ؛ َهِرَک  َْول  ِهَِّلل َو  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  ُنوُکَی  اَهِیف َو  ُهَّللا  َدـِبُع  اَّلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُْریَغ  اَهِیف  َدـِبُع 
ار وا  یلاعت  يادـخ  سپـس  دـننک ؛ ّکش  نآ  رد  نایوج  لطاب  هک  دـنک  یم  یتبیغ  .تسا  نازینک  هدّیـس  دـنزرف  وا  تسا ؛ یـسوم  رـسپ 

تشپ دیآ و  یم  دورف  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  دیاشگ ، یم  ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  تسد  رب  دزاس و  یم  راکـشآ 
نآ رد  یلاـعت  يادـخ  ریغ  هک  دـنام  یمن  يا  هعقب  نیمز  رد  ددرگ و  یم  نشور  شراـگدرورپ  روـن  هب  نیمز  .درازگ  یم  زاـمن  وا  رس 

.دیآ شوخان  ار  ناکرشم  هچرگ  ددرگ ؛ یم  یلاعت  يادخ  نآ  زا  نید  همه  .دوش  شتسرپ 

لحم مایق و  نایاپ  و  هکم ) نیمزرـس   ) هدوب اجنآ  زا  مایق  روهظ و  زاـغآ  هک  تسا  هدـش  هدرب  نیمز  زا  یقطاـنم  ماـن  تاـیاور  یخرب  رد 
ترـضح هک  ینیمزرـس  ناونع  هب  سدقملا  تیب  زا  نینچمه  هفوک .) نیمزرـس   ) دوب دـهاوخ  اجنآ  رد  زین  ترـضح  تموکح  رارقتـسا 

.تسا هدش  دای  دوش ، یم  قحلم  ترضح  هب  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  یسیع 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مایق  ماگنه  هب  مالـسلا ، اـمهیلع  میرم  نب  یـسیع  ادـخ  گرزب  ربماـیپ  ندـمآ  دورف  هکنیا  مهم  هتکن 
.درادن هار  نآ  رد  دیدرت  هک  تسا  يروما  زا  تباث و  تیعقاو  کی  ناناملسم ، همه  هاگدید  زا  فیرشلا ،

ح31. ص345 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
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.تسا هیام  نارگ  دوجو  نآ  تیناـقح  هب  قیدـصت  فارتعا و  ترـضح و  نآ  یناـهج  تکرح  تیوقت  وا ، ندـمآ  دورف  تمکح  دـیاش 
تماما درازگ و  یم  زامن  وا  تماما  هب  دنک و  یم  ادتقا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  یـسیع ، ترـضح  هکنآ  هژیوب 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دنک  یم  دییأت  قیدصت و  ار  وا  ینامسآ  یناهج و 

هک ماـگنه  نآ  .تسا  يدـهم  نم ، هیرذ  زا  (1) و  ُهَْفلَخ ؛ یَّلَـص  ُهَمَّدَقَف َو  ِِهتَرُْـصِنل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلََزن  َجَرَخ  اَذِإ  ُّيِدْهَْملا  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم 
.درازگ یم  زامن  وا  رس  تشپ  هتشاد ، مدقم  ار  يدهم  سپ  دوش ؛ یم  لزان  وا  يرای  يارب  میرم  نب  یسیع  دنک ، روهظ 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  تاکرب  راثآ و  یخرب  .تفه 

هراشا

مالسلا (2) هیلع  يدهم  ماما  مایق  تاکرب  راثآ و  یخرب  .تفه 

لطاب يدوبان  . 7-1

هبلغ قح ، نتشاداپرب  نآ ، فده  نیرت  مهم  هدوب و  ییارگ  قح  قح و  ساسا  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق 
تجح ندـش  هتخیگنارب  هثداح  هب  هک  نآرق  زا  یتایآ  رد  .تسا  لطاب  يدوبان  تنطیـش و  ترارـش و  نتـشادرب  یکیرات ، رب  رون  نداد 

َءاج : ) هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هتـسناد  نآ  تکرب  رثا و  نیرت  گرزب  لطاب  يدوبان  هدش ، هراشا  نارود  نایاپ  رد  یهلا 
: دومرف  (3) ًاقوُهَز ؛) َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو 

.دور یم  نایم  زا  لطاب  تلود  دنک ، مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه   (4) ِلِطاَْبلا ؛ َُهلْوَد  ْتَبَهَذ  مالسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  َماَق  اَذِإ 

ح4. ص218 ، یلامالا ، قودص ، - . 1
ناسکی فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  ییاپرب  راـثآ  اـب  راـثآ ، نیا  یخرب  تسا  نکمم  هتبلا  - . 2

.میزادرپ یم  نادب  لصفم  روط  هب  هعومجم  نیا  زا  ینایاپ  دلج  رد  هک  دنشاب 
هیآ 81. (، 17  ) ءارسا تسا :» یندشدوبان  هراومه  لطاب  يرآ ، .دش  دوبان  لطاب  دمآ و  قح  : » وگب و  - . » 3

ح432. ص287 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 4
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: دومرف هک  هدش  لقن   (1) یَّلََجت ؛) اذِإ  ِراهَّنلا  َو   ) هیآ لیذ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یمق  ریسفت  رد  نینچمه 

رب دـنک ، مایق  نوچ  هک  تسا  تیب  لها  ام  زا  مئاق  زور ،»  » (2) ِلِطاَْبلا ؛ ََهلْوَد  َبَلَغ  َماَق  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ُِمئاَْقلا  َوُه  ُراَهَّنلا 
.ددرگ زوریپ  لطاب  تلود 

نارفاک ناکرشم و  يدوبان  . 72

ترضح نآ  دندیسرپ ؛  (3) ًهَّفآَک ؛) ْمُکَنُوِلتاَُقی  اَمَک  ًهَّفآَک  َنیِکِرْشُْملا  ْاُوِلتاَقَو   ) هیآ لیوأت  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  هرارز 
: دومرف خساپ  رد 

هیلع هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ُْنیَد  َّنَُغْلبََیل  ِهَیْآلا َو  ِهِذَه  ِلیِوَْأت  ْنِم  ُنوُکَی  اَم  ُهُکِرُْدی  ْنَم  يَرَیَـس  اَنُِمئاَق  َماَق  ْدَق  َْول  ِهَیْآلا َو  ِهِذَه  ُلیِوَْأت  ْئِجَی  َْمل  ُهَّنِإ 
كرد ار  ام  مئاق  مایق  سک  ره  تسا ؛ هدیسرن  هیآ  نیا  لیوأت  عقوم  ِضْرَْألا ؛ ِرْهَظ  یَلَع  ٌكْرِش  َنوُکَی  َال  یَّتَح  ُْلیَّللا  َغََلب  اَم  ملـس  هلآ و  و 

يور رد  هک  يا  هنوگ  هب  دبای ؛ یم  شرتسگ  تسا ، زور  بش و  هک  ییاج  ات  دـمحم  نید  .دـنیب  یم  ار  نآ  لیوأت  دـنیبب ، ار  وا  دـنک و 
.دشابن یکرشم  نیمز 

؛) نوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   ) هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4)

: دیامرف یم 

اَّلِإ ِماَمِْإلِاب  ٌكِرْـشُم  َال  ِمیِظَْعلا َو  ِهَّللِاب  ٌِرفاَک  َْقبَی  َْمل  ُِمئاَْقلا  َجَرَخ  اَذِإَف  ُِمئاَْقلا ع  َجُرْخَی  یَّتَح  اَُهلیِوَْأت  ُلِْزنَی  اـَل  ُدـَْعب َو  اَُـهلیِوَْأت  َلََزن  اَـم  ِهَّللا  َو 
(5) ُْهُلْتقا ؛ ِینْرِسْکاَف َو  ٌِرفاَک  ِینَْطب  ِیف  ُنِمُْؤم  اَی  َْتلاََقل  ٍهَرْخَص  ِنَْطب  ِیف  ٌكِرْشُم  ْوَأ  ٌِرفاَک  َناَک  َْول  یَّتَح  ُهَجوُرُخ  َهِرَک 

هیآ 2. (، 92  ) لیل دزاغآ :» يرگ  هولج  نوچ  زور  هب  دنگوس  - . » 1
ص425. ج2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - . 2

«: ///. دنگنج یم  امش  اب  یگمه  نانآ  هک  نانچ  دیگنجب ، ناکرشم  اب  یگمه  و  - . » 3
دنچ ره  دنادرگ ، قئاف  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  درک ، هناور  تسرد  نییآ  تیاده و  اب  ار  دوخ  هداتـسرف  هک  یـسک  تسوا  - . » 4

هیآ 9. (، 61  ) فص دیآ :» شوخان  ار  ناکرشم 
ح16. ص670 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 5
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رد ناکرـشم  مامت  .دنک  روهظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ام  مئاق  هکنآ  رگم  دـیآ ؛ یمن  رد  ارجا  هلحرم  هب  هیآ  نیا  لیوأت  دـنگوس ! ادـخ  هب 
ارم تسا ، يرفاک  نم  نورد  نمؤم ! يا  دـیوگ : یم  نمؤم  هب  دـیآ و  یم  نخـس  هب  گنـس  هک  ییاج  اـت  دـنوش ؛ یم  وحم  نیمز  يور 

.ناسرب لتق  هب  ار  وا  نکشب و 

.تسا هدروآ  نایم  هب  رافک  ناکرشم و  يدوبان  زا  نخس  ینشور  هب  هک  تسا  تایاور  زا  یکدنا  رامش  اهنیا 

دنوادخ ناگدنب  يزرودرخ  دشر  . 73

تـسد یهلا  ياقل  لامک و  دشر و  هب  ناسنا  نآ  هجیتن  رد  دوش و  یم  یگدـنب  رتهب  دـنوادخ ، هک  تسا  یلوصا  تفرعم  تخانـش و  اب 
: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  راثآ  زا  یکی  هراب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دبای  یم 

دنوادخ دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه   (1) ْمُهُماَلْحَأ ؛ ِِهب  ْتَلَمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِهب  َعَمَجَف  داَبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَـی  ُهَّللا  َعَضَو  اَنُِمئاَق  َماَق  اَذِإ 
.ددرگ یم  لماک  اهنآ  قالخا  عمج و  ناشیا  ياه  هشیدنا  هتشاذگ ، ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد 

طسق لدع و  ییاپرب  . 74

طـسق لدـع و  تشاداپرب  زا  دـنا ، هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  مایق  یلاعتم  فادـها  هب  هک  یتایاور  عومجم  رد 
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ناوارف 

هیلع يداه  ماما  دیوگ : ینـسح  میظعلادبع  .تسا  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  ًاطِْـسق » الْدَـع َو  َضْرالا  ألْمی   » ریبعت اب  یناوارف  تایاور 
: دومرف مالسلا 

ِهِمْـسِاب ُهُرْکِذ  ُّلِحی  ُهُصْخَـش َو ال  يَریال  ُهَّنال  َلاَق  َِکلَذ  َفیَک  ُْتُلق َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلاـِب  ِساَّنِلل  َفیَکَف  ُنَسَْحلا  ِیْنبا  يِدـَْعب  ْنِم   …َو 
الْمیَف َجُرْخی  یَّتَح 

ح21. ص25 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
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يارب موش  امش  يادف  متفگ : دنشاب ؟ هنوگچ  وا  نیـشناج  اب  مدرم ، تسا و  نسح  مرـسپ  نم ، زا  سپ  … (1) الْدَع ؛… ًاطِْسق َو  َضْرالا 
…. دیامن داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  مایق  هکنآ  ات  دشابن ، اور  وا  مان  ندرب  دننیب و  یمن  ار  وا  صخش  اریز  دومرف : هچ ؟

داد لدـع و  زا  نیمز  ندـش  رپ  وا  مایق  رثا  نیرت  مهم  هداهن و  ناینب  طسق  لدـع و  هماقا  يارب  ار  شیوخ  تکرح  ترـضح  نآ  نیاربانب 
.دوب دهاوخ 

نایدا رگید  رب  مالسا  هبلغ  . 75

: دیوگ لیضف  نب  دمحم 

(2) َنوُِرفاَْکلا ؛) َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اوُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری   ) هفیرش هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ ،

ناـشناهد فپ  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـالو  دـنهاوخ  یم  ْمِهِهاَْوفَأـِب ؛ مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َهَیاـَلَو  اوـُئِفُْطِیل  َنوُدـیُِری 
.دننک شوماخ 

]؟ تسانعم هچ  هب  [؛) ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  : ) متفگ

َوُه ُروُّنلاَف   (3) اْنلَْزنَأ ) يذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللاـِب َو  اُونِمآَـف   ) َنیِذَّلا َّلَـج  َّزَع َو  ِِهلْوَِقل  ِهَماَـمِْإلا  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  نآ 
میا هداتـسرف  ورف  هک  يرون  شلوسر و  ادخ و  هب  هک  یناسک   » لج زع و  يادـخ  لوق  لیلد  هب  تسا ، تماما  هدـننک  مامت  ادـخ  ُماَمِْإلا ؛

.تسا ماما  نامه  رون  سپ  دنروآ ،» نامیا 

(4) ِّقَْحلا ؛) ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : ) متفگ

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ینعی ِّقَْحلا ؛ ُنیِد  َیِه  ُهَیَالَْولا  ِهِّیِصَِول َو  ِهَیَالَْولِاب  َُهلوُسَر  َرَمَأ  يِذَّلا  َوُه 

ح1. ص379 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
لماک ار  دوخ  رون  دـتفا  شوخان  ار  نارفاک  هچ  رگ  ادـخ  هکنآ  لاح  دـننک و  شوماخ  دوخ  ناهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  - . » 2

هیآ 8. (، 61  ) فص دینادرگ :» دهاوخ 
.8 هیآ (، 64  ) نباغت - . 3

.33 هیآ (، 9  ) هبوت تسا :» هداتسرف  قح  نید  تیاده و  هب  ار  دوخ  لوسر  هک  یئادخ  تسوا  - . » 4
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.تسا قح  نید  نامه  تیالو  درک و  رما  شا  یصو  تیالو  هب  ار  شلوسر  هک  تسوا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسانعم ]؟ هچ  هب  [ ؛) ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : ) متفگ

رب مئاق  مایق  نامز  رد  ار  نآ  َنوُِرفاْکلا ؛) َهِرَک  َْول  َو   ) ِِمئاَْقلا ِهَیَالَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  ُهَّللا َو  ُلوُقَی  ِِمئاَْقلا  ِماَِـیق  َدـْنِع  ِناَـیْدَْألا  ِعیِمَج  یَلَع  ُهُرِهُْظی 
«. دنهاوخن نارفاک  هچ  رگا  ، » مئاق تیالو  ینعی  تسا ،» دوخ  رون  هدننک  مامت  ادخ  و  : » دیامرف یم  ادخ  دهد ، هبلغ  اهنید  همه 

.تسا (1) لیوأت  نآ  ریغ  اما  تسا و  لیزنت  فرح  نیا  يرآ  دومرفمالسلا : هیلع  ماما  تسا ؟ لیزنت  نیا  مدرک : ضرع 

.میزادرپ یم  نادب  دوخ  لحم  رد  هک  تسا  هدش  هراشا  يدراوم  هب  تایاور  یخرب  رد  دش  دای  هچنآ  رب  نوزفا  هتبلا 

ح91. ص432 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 228 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_199_1
http://www.ghaemiyeh.com


200 ص :

ییامزآدوخ

راک هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يارب  باقلا  رگید  زا  شیب  مئاق  بقل  تایاوررد  ارچ  تسانعم و  هچ  هب  مایق  . 1
؟ تسا هتفر 

؟ لیلد هچ  هب  تسا ؟ روهظ  نامه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ایآ  . 2

.دیهد حیضوت  تیاور  کی  رکذ  هارمه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ناکم  نامز و  هراب  رد  . 3

حیضوت لیصفت  هب  ار  ریسفت  کی  هدومن  نایب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  حالـس  هراب  رد  اه  تشادرب  عاونا  . 4
.دیهد

حرـش تایاور  هب  دانتـسا  اب  ار  دروم  ود  هدرب ، مان  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  ماـیق  تاـکرب  راـثآ و  نیرت  مهم  . 5
.دیهد

���

شهوژپ يارب  عبانم 

، قافآ رشن  ینودیرف ، نیـسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مظاکدمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 1
.ش.ه 1379 نارهت :

.ش 1383 مق ، دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تیودهم ،) هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ  میحر ، رگراک ، . 2

.ق 1416 راهبلگ ، ناهفصا ، نتفلا ،) محالملا و   ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 3

.ش.ه نارهت 1378  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تکرش  یلالج ، سابع  همجرت  روهظ ، رصع  یلع ، یناروک ، . 4

.ش 1381 مق ، ءایفصالا ، رون  يزوریپ ، ات  روهظ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نیسح ، دیس  يوقت ، . 5
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مایق ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نانمشد  مهدزای : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

؛ لطاب قح و  ینایاپ  دربن  . 1

: مایق ماگنه  ترضح  نانمشد  یسانش  هنوگ  . 2

؛ ناناملسم ریغ  .فلا 

.ناناملسم .ب 

؛ ماقتنا . 3

: ماقتنا ماسقا 

؛ مزال هدیدنسپ و  ماقتنا  .فلا 

؛ زاُجم ماقتنا  .ب 

.اوران مومذم و  ماقتنا  .ج 

.ناطیش ماجرف  . 4
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دمآرد شیپ 

ییاـپرب يارب  لـطاب  لـها  ربارب  رد  بـالقنا  نیرت  گرزب  نیرخآ و  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ماـیق 
ات دـنددصرد  دـننک ، یم  شالت  وا  زا  يوریپ  هب  هک  یناسک  همه  اـت  هتفرگ  سیلبا  زا  تهج  نیمه  هب  .تسا  طـسق  لدـع و  تیمکاـح 

.دنزاس شوماخ  ار  قح  غورف 

ناسنا همه  ات  دچیپ  یم  مه  رد  ار  نانآ  یگدنز  راموط  هداد و  نایاپ  ار  لطاب  نایرج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
ریذپان فلخت  یهلا  هدعو  تسا و  دنوادخ  هدـعو  نیا  هتبلا  .دنـشاب  هتـشاد  ینئمطم  مارآ و  یگدـنز  ینید ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  اه ،

.تسا

: تسا یسررب  لباق  یتاعوضوم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نانمشد  هرابرد  ثحب 

لطاب قح و  ینایاپ  دربن  .کی 

هب ندیـسر  يارب  يدـنب  فص  نیا  .تسا  لطاب  ّقح و  يورین  ود  نیب  عازن  هنحـص  دـهاش  هراومه  دوخ ، ِیعامتجا  یگدـنز  رد  ناـسنا 
نیا دـنزادرپ و  یم  لطاب  زا  يور  هلابند  هب  یهورگ  ّقح و  زا  تعاطا  يرادـفرط و  هب  یخرب  ینعی  تسا ؛ دوخ  فادـها  اـه و  ناـمرآ 

دیآ و رد  لآ  هدـیا  هعماج  کی  تروص  هب  ناهج  هک  ینامز  .دـنامن  يرثا  لطاب  زا  هک  هاگ  نآ  ات  تشاد  دـهاوخ  همادا  نانچمه  عازن 
لطاب طاسب  زوریپ و  ّقح  رگشل  ددرگ ، مالعا  هزرابم  نیا  نایاپ 
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.ددرگ یم  دوخ  خیرات  زا  يا  هزات  هلحرم  دراو  تیرشب  دوش و  یم  هدیچرب 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  هب  ُلِطاْبلا ) َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج   ) تراـبع تاـیاور ، زا  یـضعب  رد  ساـسا ، نیا  رب 
ّقح و تموکح  روهظ  نآ ، لـماک  هنومن  هک  رفک  رب  ناـمیا  لـطاب و  رب  ّقح  يزوریپ  هنیمز  رد  تسا  یتراـشب  نیا  .تسا  هدـش  ریـسفت 

.تسا نیمز  هرک  یمامت  رد  تلادع 

گنج هب  ناوت  مامت  اـب  دریگ و  یم  تسد  رد  ار  ادـخ  بزح  ّقح و  هورگ  يربهر  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
دنمهوکـش هب  خیرات  دوش و  یم  زوریپ  یهلا ، یمتح  ياه  هدعو  قّقحت  رد  دزادرپ و  یم  ناطیـش  دونج  لطاب و  رفک و  ههبج  اب  ییاهن 

.دسر یم  دوخ  ماجرف  نیرت 

مایق ماگنه  ترضح  نانمشد  یسانش  هنوگ  .ود 

هراشا

اب ییوردور  يارب  ار  دوخ  ياه  شالت  نیرخآ  ات  دـنیآ  یم  مه  درگ  ناطیـش ، ناوریپ  اه و  ناطیـش  گرزب ، فاصم  نیا  رد  نامگ  یب 
رد هتبلا  دنک ؛ یم  یفرعم  مایق  ماگنه  رد  ار  ترـضح  نانمـشد  ياه  هنوگ  زا  یخرب  ینـشور  هب  تایاور  یـسررب  .دـنریگ  راک  هب  قح 

رارق هراشا  دروم  تایاور  رد  هک  اـجنآ  زا  اـما  دـنوشب ، زین  رگید  هورگ  زا  یـشخب  لـماش  اـه ، هورگ  نیا  تسا  نکمم  دراوم  يا  هراـپ 
ناناملـسم ریغ  . 1 دـنوش : یم  میـسقت  هورگ  ود  هب  نانمـشد  یلک  يدـنب  مسقت  کـی  رد  .دـندش  يدـنب  ناوـنع  هنوـگ  نیا  دـنا  هتفرگ 

(. ناقفانم هدمع  روط   ) ناناملسم . 2 اراصن ؛) دوهی و  ناکرشم ، نارفاک ، )

ناناملسم ریغ  . 21

ناکرشم نارفاک و  . 211

دننک یم  اعدا  هک  ناـنآ  دـنرافک ؛ ناکرـشم و  دـننک ، یم  ییارآ  فص  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ربارب  رد  هک  یهورگ  نیتسخن 
زا يریگولج  يارب  .دـننیب  یم  دوخ  ياوران  عفانم  عناـم  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  شخب  يدازآ  تضهن  دـنناهج و  مدرم  هدرکرس 

ورین نامورحم ، تیمکاح  ناشیا و  زا  نافعضتسم  يوریپ 
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ِنیِد يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   ) هفیرش هیآ  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنوش  یم  ریگرد  ماما  نایهاپـس  اب  هدرک و  هیهت 
: دیامرف یم   (1) َنوُکِرْشُْملا ؛) َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا 

دنلب دنوادخ  هب  كرشم  چیه  دنک ، مایق  مئاق  هک  هاگ  نآ   (2) هَجوُرُخ ؛ َهِرَک  اَّلِإ  ٌِرفاَک  َال  ِمیِظَْعلا َو  ِهَّللِاب  ٌكِرْشُم  َْقبَی  َْمل  ُِمئاَْقلا  َجَرَخ  اَذِإ 
.دش دهاوخ  دونشخان  وا  مایق  زا  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  يرفاک  چیه  هبترم و 

.دنزادرپ یم  ترضح  نآ  اب  گنج  ینمشد و  هب  يدنسرخان ، نیا  لابند  هب  نانآ 

نکمم تروص  نیرت  دـیدش  هب  تسا  ربمایپ  هویـش  نامه  هک  نانآ  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  دروخرب  هویش 
: هک دوب  دهاوخ 

یناسک تسادخ و  ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم   (3) ْمُهَْنَیب ؛) ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیذَّلا  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  )
.دننابرهم رگیدمه  اب  و ]  ] ریگتخس نارفاک ، رب  دنیوا ، اب  هک 

.دشاب رت  كاندرد  رت و  تخس  رایسب  دزاس ، مهارف  دنوادخ  هک  یطیارش  تهج  هب  دیاش 

نمشد نیرت  تخسرس  دوهی ، . 212

یتحار هب  ور  نیا  زا   (4) تسا ، هدرک  دای  نانمؤم  يارب  هورگ  نیرت  نمـشد  ناونع  هب  دوهی  زا  نآرق ، تایآ  یخرب  رد  لاعتم  دـنوادخ 
یـضعب رد  .دـننک  یمن  يراذـگورف  قح  ناراـی  بوکرـس  يارب  یـشالت  چـیه  زا  هورگ  نیا  یناـهج  بـالقنا  نآ  رد  تفگ : ناوت  یم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  زین  لاجد  ینمشد  هدش و  هتسناد  دوهی  زا  لاجد  ناوریپ  نیرتشیب  تایاور ،

دنچ ره  دـنادرگ ، زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  اـت  داتـسرف  تـسرد ، نـید  تیادـه و  اـب  ار  شربماـیپ  هـک  تـسا  یـسک  وا  - . » 1
هیآ 33. (، 9  ) هبوت دنشاب :» هتشادن  شوخ  ناکرشم 

ص87. ج2 ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، - . 2
هیآ 29. (، 48  ) حتف - . 3
هیآ 82. (، 5  ) هدئام - . 4
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ …: رمع  نبا  .تسا  نشور  رایسب 

.دنبارعا نانز و  دوهی و  وا  ناوریپ  رتشیب  (1) و  ُباَرْعَْألا ؛ … ُءاَسِّنلا َو  ُدوُهَْیلا َو  ِهِعاَْبتَأ  ُرَثْکَأ  … 

اراصن . 213

زا دنک ، یمن  مادـقا  یهلا  تاروتـسد  ییاپرب  هب  زج  دوخ ، یناهج  مایق  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هک  ییاجنآ  زا 
.دننک یم  ینمشد  وا  ربارب  رد  اراصن ، هلمج  زا  نانمشد  همه  ور  نیا 

ناناملسم . 22

هراشا

یخرب تهج  هب  اما  دنراد ، داقتعا  یمالـسا  ياه  هزومآ  هب  رهاظ  رد  هک  دـنزیخ  یم  رب  ترـضح  اب  ینمـشد  هب  یناسک  شخب ، نیا  رد 
ای دارفا و  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .دنریگ  یم  رارق  نانمشد  فص  رد  دننز و  یم  زاب  رس  ترـضح  نآ  يوریپ  زا  روهظ  ماگنه  روما ،

: دوش یم  هراشا  اه  هورگ 

ناقفانم . 221

رد هک  دنزیخ  یم  رب  ترضح  اب  هلباقم  هب  زین  يرگید  ياه  هورگ  اراصن  دوهی و  ناکرشم ، نارفاک ، زج  هب  دهد  یم  ناشن  اه ، یـسررب 
ناشعفانم دوخ ، رادنپ  هب  هک  دنتـسه  یناقفانم  نانآ  .دوش  یم  هدید  دنتـشاد ، ار  ماما  اب  تقفاوم  ياعدا  رت  شیپ  هک  یناسک  نانآ  نایم 

قیقد روط  هب  ییوگ  دننیب ! یم  طسق  لدع و  يانبم  رب  ار  ترـضح  نآ  مایق  رادنپ ، نیا  فالخ  رب  کنیا  دنتـسج و  یم  وا  روهظ  رد  ار 
جراخ وا  تیالو  رادم  زا  دنتساوخ ، یم  ایند  هب  ندیسر  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  هک  یناسک  دوش و  یم  رارکت  خیرات 

!! دنوش یم  دراو  ترضح  نآ  نانمشد  فص  رد  و 

رئاعـش هب  رهاظت  اـب  هدـش و  ناناملـسم  دراو  یمالـسا ، ياـه  يدازآ  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  ناـقفانم ، زا  يدارفا  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد 
! دنا هدرک  هدافتسا  یمالسا ، هعماج  تاناکما  زا  یمالسا ،

ص661. ج8 ، فنصملا ، هبیش ، یبا  نبا  ح2 ؛ ص528 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ك.ر : - . 1
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زا دـننک و  ارادـم  نانآ  اب  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک  یم  باـجیا  زین ، مالـسا  حـلاصم 
تموکح و رد  ذوفن  ددـص  رد  دارفا  هنوگ  نیا  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  تموکح  رد  .دـننکن  ییوـج  یپ  ناـشنورد 
رد ار  ناقفانم  دوش و  یم  هفوک  دراو  هنادنمزوریپ  نافلاخم ، تمواقم  نتـسکش  مهرد  زا  سپ  ترـضح ، .دنیآ  یم  رب  یمالـسا  هعماج 

.دراد یم  رب  نایم  زا  نامرفان ، فرحنم  ياه  هقرف  ریاس  فیدر 

نابلط تحار  . 222

دنک یم  داجیا  ناسنا  رد  ار  یتلاـح  یبلط  تذـل  .تسا  دـسافم  همه  أـشنم  یهاوخدوخ ، دراد و  یتسرپ  دوخ  رد  هشیر  یبلط » تحار  »
.دزاس یم  نوگرگد  ار  وا  یقالخا  يداقتعا و  ياهرایعم  همه  هک 

نودب هداس و  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  لابند  هب  رتشیب  وا  دشابن ؛ محازت  رد  وا  هافر  اب  هک  دنک  یم  هیجوت  يا  هنوگ  هب  ار  نید  بلط ، تذـل 
یمن يزوریپ  هب  نوخ  شتآ و  زا  نتـشذگ  نودب  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  یناهج  بالقنا  .دتفین  رطخ  رد  وا  يایند  هک  تسا  رـسدرد 

هتفر لابقتسا  هب  شیپاشیپ  نیتسار  نانمؤم  .دروآ  یم  رد  شیامزآ  هب  ار  اه  نامیا  الب ، غیت  قرب  ناربکتسم ، اب  نامورحم  دربن  رد  دسر ؛
شیوخ هاگیاپ  عضو و  هیجوت  سپ  رد  بهذـم ، نداد  رارق  زیواتـسد  اب  ناـبلط  تحار  یلو  دـنزاس ؛ یم  هداـمآ  اـهالب  يارب  ار  دوخ  و 

.دنیوج یم  اعد و .… رد  رتشیب  ار  راظتنا  دندوخ و  یگدنز  رکف  رد  زیچ ، همه  زا  شیب  راظتنا ، نارود  رد  .دنتسه 

ناشیدنا دومج  . 223

فده حور و  نطاب و  هب  هک  یناسک  دنشاب ، یم  نید  شرتسگ  عنام  هکدنا  یناسک  نیرت  مهم  زا  نایارگرهاظ  مالـسا ، خیرات  زاغآ  زا 
هب نیب و  هتوک  ار  ناـنآ  ینیع ، ياـه  تیعقاو  زا  ندوب  رود  .درگن  یمن  ار  بلاـق  تسوپ و  زا  رتارف  ناـشکرد  قفا  هدرکن و  هجوـت  نید 

رد دوش  یم  بجوم  نید ، هب  تبسن  ناشکرد  ندوب  دودحم  هدرک ، راچد  يروحم  دوخ 
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يوریپ مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  زا  تسا ، هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  دنـساشن و  ار  دوخ  فیلکت  ساـسح ، ياـه  ناـمز  اـه و  نارحب 
! دنزادرپب نانآ  اب  ییورایور  هب  زین  یهاگ  دننکن و 

هک دور  یمن  نایم  زا  یعامتجا ، راتفر  اه و  هشیدنا  رد  رجحت  طقف  هن  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه 
: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هزمح  یبأ  نب  دّمحم  .دنک  یم  هولج  ون ، ییاه  هنوگ  هب 

ًهَراَجِح َنوُُدبْعَی  ْمُه  ْمُهاَتَأ َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َْقلَی  َْمل  اَم  ِِهبْرَح  ِیف  یَْقلَی  مالـسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا 
اب دوخ  راکیپ  رد  مالسلا  هیلع  مئاق   (1) ِْهیَلَع ؛ ُهَنُوِلتاَُقی  ِهَّللا َو  َباَتِک  ِْهیَلَع  َنُولَّوَأَتَیَف  ِْهیَلَع  َنوُجُرْخَی  َِمئاَْقلا  َّنِإ  ًهَتوُْحنَم َو  ًابُـشُخ  ًهَروُْقنَم َو 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  دیدرگن ! هجاوم  نآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دش  دهاوخ  هجاوم  يزیچ  نانچ 
مئاق یلو  دـندرک ؛ یم  شتـسرپ  ار  هدیـشارت  ياه  بوچ  یگنـس و  ياه  تب  نانآ  هک  دـمآ  یم  مدرم  يوس  هب  یلاـح  رد  ملـس  هلآ و 

یم رب  گنج  هب  وا  اب  لیوأت  ناـمه  دانتـسا  هب  دـننک و  یم  لـیوأت  وا  هیلع  ار  ادـخ  باـتک  دـننک و  یم  جورخ  وا  هیلع  هک  تسا  ناـنچ 
: دنزیخ

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  دیوگ : راسی  نب  لیضف 

يور زا  مدرم  دـنک ، مایق  نوچ  ام  مئاق  ِهَِّیلِهاَْجلا ؛ ِلاَّهُج  ْنِم  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَلَبْقَتْـسا  اَّمِم  َّدَـشَأ  ِساَّنلا  ِلْهَج  ْنِم  َلَبْقَتْـسا  َماَـق  اَذِإ  اَـنَِمئاَق  َّنِإ 
.دش ور  هبور  ّتیلهاج  نانادان  يوس  زا  نآ  اب  ادخ  لوسر  هچنآ  زا  رتدیدش  دننک ؛ یم  دروخرب  وا  اب  لهج 

َروُخُّصلا َو َهَراَجِْحلا َو  َنوُُدبْعَی  ْمُه  َساَّنلا َو  یَتَأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  دومرف : تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا  متفگ :
َّنَلُخْدََـیل ِهَّللا  اَمَأ َو  َلاَق  َُّمث  ِِهب  ِْهیَلَع  ُّجَـتْحَی  ِهَّللا  َباَتِک  ِْهیَلَع  ُلَّوَأَتَی  ْمُهُّلُک  َساَّنلا َو  یَتَأ  َماَق  اَذِإ  اَـنَِمئاَق  َّنِإ  َهَتوُْحنَْملا َو  َبُشُْخلا  َناَدـیِْعلا َو 

هب یلاحرد  ادخ  لوسر  انامه   (2) ُّرُْقلا ؛ ُّرَْحلا َو  ُلُخْدَی  اَمَک  ْمِِهتُوُیب  َفْوَج  ُُهلْدَع  ْمِْهیَلَع 

ح3. ص297 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1

ح1. ص296 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2
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رد دنک  مایق  نوچ  ام  مئاق  دندیتسرپ ؛ یم  ار  نیبوچ  ياه  همّسجم  هدیشارت و  ياه  بوچ  خولک و  گنـس و  نانآ  هک  دمآ  مدرم  يوس 
: دومرف سپـس  دنیامن ! یم  جاجتحا  نادـب  وا  رب  دـننک و  یم  لیوأت  وا  هیلع  ار  ادـخ  باتک  یگلمج  هک  دـیآ  یم  مدرم  يوس  هب  یلاح 

.تفای دهاوخ  هار  نانآ  ياه  هناخ  نورد  ات  دنک  یم  ذوفن  امرس  امرگ و  هک  هنوگ  نادب  وا  يرتسگداد  جوم  دنگوس ! ادخ  هب  دینادب 

ات دراذـگ  یمن  یقاب  مدرم  يارب  یماهبا  دزادرپ و  یم  دوخ  تامادـقا  للع  فادـها و  نییبت  هب  توعد ، هلحرم  رد  ماما ، دـنامن  هتفگان 
.دنک یم  یماظن  مادقا  ترضح  دندز ، زاب  رس  نآ  زا  نانمشد  رگا  دش ، راکشآ  قح  هک  هاگ  نآ  .ددرگ  راکشآ  قح  مامت 

تکاله و هب  ار  دننک  یچیپرـس  دمحم  لآ  مئاق  تاروتـسد  زا  هک  ناشکرـس  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
: دومرف هک  تسا  هداد  تراشب  يدوبان 

.دوش یم  دوبان  دنک ، یچیپرس  سک  ره  دبای و  یم  تاجن  دنک ، يوریپ  وا  زا  سک  ره   (1) کَلَه ؛ ُْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  اََجن َو  ُهَِعبَت  ْنَم 

يرامـش هک  لیلد  نیا  هب  دـیاش  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  اه  برع  زا  یخرب  اب  ترـضح  نآ  دروخرب  تّدـش  زا  دـنچ  یتاـیاور  رد 
زین هزورما  .تسا  هتفرگ  تروص  نانآ  فرط  زا  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  هب  متس  نیرتشیب  دنتـسه و  اه  برع  نایم  زا  ناناملـسم 

ریصب وبا  .دروخ  یم  مشچ  هب  نانآ  زا  یهجوت  لباق  شخب  رد  رابکتسا ، اب  ییوس  مه  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  اب  ینمشد  نیا 
: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

وا و نایم  دـنک ، مایق  مئاق  هک  یماگنه   (2) َْفیَّسلا ؛ اَّلِإ  اَْهنِم  ُذُـخْأَی  اَم  ُْفیَّسلا  اَّلِإ  ٍْشیَُرق  ِبَرَْعلا َو  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ْنُکَی  َْمل  ُِمئاَْـقلا  َجَرَخ  اَذِإ 
.ریشمش زج  درک  دهاوخن  تفایرد  يزیچ  نانآ  زا  دوب ؛ دهاوخن  يزیچ  ریشمش  زج  شیرق  برع و 

ح 230. ص59 ، ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، - 1
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: دومرف زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِهَّللا ِیف  ُهُذُخْأَی  َال  ًادَحَأ َو  ُبِیتَتْـسَی  َال  َْفیَّسلا  اَّلِإ  ُُهنْأَش  َْسَیل  ٌدیِدَش  ِبَرَْعلا  یَلَع  ٍدیِدَج  ٍءاَضَق  ٍدیِدَج َو  ٍباَتِک  ٍدـیِدَج َو  ٍْرمَِأب  ُِمئاَْقلا  ُموُقی 
(1) ٍِمئَال ؛ ُهَمَْول 

دهاوخ تخـس  ای   ) دوب دهاوخ  نارگ  تخـس  برع  رب  نیا  .درک  دهاوخ  مایق  دـیدج  ییاضق  هزات و  تاروتـسد  نیون و  يرما  هب  مئاق ،
كاب يریگ  هدرخ  صخش  چیه  تمالم  زا  ادخ  راک  رد  دریذپ و  یمن  ار  سک  چیه  هبوت  تسین ؛ ریـشمش  اب  زج  يراک  ار  وا  تفرگ .)

.درادن

ماقتنا .هس 

هراشا

، يرتسگ تلادع  يزاس ، ناسنا  يرگ ، حالصا  ياه  هبنج  رب  نوزفا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  داعبا  زا  یکی 
مهیلع تیب  لها  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دنوادخ ، نانمشد  زا  یهاوخ  نوخ  دنوادخ  نید  يرگایحا  یشخب و  لامک 
.تسا رادروخرب  یصاخ  یگژیو  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  زا  یهاوخنوخ  نایم  نیا  رد  .تسا  خیرات  ناگدیدمتـس  همه  مالـسلا و 

: زا دنترابع  دوش ، یم  هتفرگ  ماقتنا  نانآ  زا  هک  ییاه  هورگ  تایاور  زا  هدافتسا  اب  نیاربانب 

دنوادخ نانمشد  . 31

مالـسلا و مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  رون  ندـید  ناـیب  زا  سپ  جارعم ، ثیدـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر 
: دومرف دنوادخ  دنتسه »؟ یناسک  هچ  نانیا  اراگدرورپ ! : » مدرک ضرع  دومرف … : اهنآ ، نایم  رد  دوخ  نیشناج  نیرخآ 

ومه تسا ؛ مئاق  نیا  دننایاوشیپ و  ناشیا   (2) ِیئاَدْعَأ ؛…  ْنِم  ُمِقَْتنَأ  ِِهب  یِماَرَح َو  ُمِّرَُحی  ِیلاَلَح َو  ُّلُِحی  يِذَّلا  ُِمئاَْقلا  اَذَه  ُهَِّمئَْألا َو  ِءَالُؤَه 
…. دریگ یم  ماقتنا  نم  نانمشد  زا  دزاس و  یم  مارح  ار  ارم  مارح  دنک و  یم  لالح  ارم  لالح  هک 

: دیوگ قاحسا  نب  دمحا 

ح 19. ص233 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ص93. هبیغلا ؛ ینامعن ، ح2 ؛ ص252 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2
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نب دمحا  يا  دومرف : درک و  نخس  زاغآ  وا  منک ؛ شسرپ  يو  زا  سپ  نیشناج  زا  متساوخ  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب 
تّجح زا  یلاـخ  زین  تماـیق  زور  اـت  تسا و  هتـشاذگن  تّجح  زا  یلاـخ  ار  نیمز  مالـسلا  هـیلع  مدآ  ناـمز  زا  یلاـعت  يادـخ  قاحـسا !

ار نیمز  تاکرب  دتـسرف و  یم  ناراب  هک  تسوا  رطاخ  هب  دنک و  یم  عفد  نیمز  لها  زا  ار  الب  هک  تسوا  هطـساو  هب  .تشاذگ  دهاوخن 
.دروآ یم  نوریب 

، تشگرب سپس  دش و  هناخ  لخاد  تساخرب و  ناباتش  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  نیـشناج  ماما و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ :
! قاحـسا نب  دـمحا  يا  دومرف : .دیـشخرد  یم  هدراهچ  بش  هام  دـننام  شتروص  هک  دوب  هلاس  هس  یکدوک  شا  هناش  رب  هک  یلاح  رد 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  وا  .مدومن  یمن  وت  هب  ار  مدنزرف  نیا  يدوبن ، یمارگ  وا  ياه  تّجح  یلاعت و  يادخ  دزن  رگا 
… . دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  هدنکآ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  تسا ؛ ملس  هلآ و  هیلع و 

؟ دوش نئمطم  نادب  مبلق  هک  تسه  يا  هناشن  ایآ  نم ! يالوم  يا  متفگ : دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 

اَی ٍْنیَع  َدَْعب  ًاَرثَأ  ُْبلْطَت  اَلَف  ِِهئاَدـْعَأ  ْنِم  ُمِقَْتنُْملا  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  اَنَا  دومرف : دـمآرد و  نخـس  هب  حیـصف  یبرع  نابز  هب  كدوک  نآ 
، هدـهاشم زا  سپ  وا ؛ نانمـشد  زا  هدـنریگ ، ماـقتنا  دـنوادخ و  نیمز  رد  هللا  هیقب  منم  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا   (1) َقاَحْـسِإ ؛ َْنب  َدَمْحَأ 

! نکم هناشن  يوج  تسج و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  . 32

هراشا

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  زا  ماقتنا  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

َلاَق َکِِّیبَن  ِْنبا  َکِّیِفَص َو  ِْنیَسُْحلِاب  اَذَه  ُلَعُْفی  َْتلاَق  ِءاَُکْبلِاب َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَِکئاَلَْملا  ِتَّجَض  َناَک  اَم  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْرمَأ  ْنِم  َناَک  امل 
َّلِظ ْمَُهل  ُهَّللا  َماَقَأَف 

ح1. ص384 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
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شدوخ دندش و  هتشک  شیاه  ناوج  باحصا و   ) دش هک  دش  نانچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  راک  نوچ   (1) اَذَِهل ؛ ُمِقَْتنَأ  اَذَِهب  َلاَق  ِِمئاَْقلا َو 
سپ دننک ؟ يراتفر  نینچ  تربمغیپ  رـسپ  هدیزگرب و  نیـسح  اب  دنتفگ : دندرک و  هیرگ  نویـش و  ادخ  يوس  هب  ناگتـشرف  دـنام ،) اهنت 

.مریگ یم  ار  وا  ماقتنا  نیا  اب  دومرف : دومن و  اهنآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هیاس  ادخ 

.تسا خـیرات  نامولظم  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  یمامت  نوخ  هدـنریگ  ماقتنا  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدـمآ  زین  تایاور  زا  يا  هراپ  رد 
: دومرف مالسلا  مهیلع  دوخ  ناردپ  زا  لقن  هب  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فنحأ  نب  تارف 

مالـسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  شدنزرف  ود  ترـضح و  نآ  سپ  دـمآ ، الاب  تارف  بآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  نامز  رد 
ورف  ) دنادرگزاب دوخ  ياج  هب  ار  بآ  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : نانآ  داتفا ، فیقث  هفیاط  رب  ناشرذـگ  نوچ  دـندش  راوس 

: دومرف ترضح  سپ  دناشن .)

نیا نم و  مسق ! ادخ  هب  دـینادب   (2) اَِنئاَمِدـِب ؛ ُِبلاَُطی  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  يِدـْلُو  ْنِم  اًلُجَر  ُهَّللا  َّنَثَْعبََیل  ِناَذَـه َو  َياَْنبا  اَنَأ َو  َّنَلَْتقَُأل  ِهَّللا  اَمَأ َو 
یهاوخنوخ هک  دنازیگنا  یم  رب  نامّزلارخآ  رد  ار  نم  نادنزرف  زا  يدرم  دنوادخ  دیدرت  نودب  دش و  میهاوخ  هتـشک  ًانیقی  مدـنزرف  ود 

.درک دهاوخ  ام 

هتشک شنادنواشیوخ  زا  یکی  هک  دنیوگ  یسک  هب  تغل  رظن  زا  روتْوَم »  » .تسا روتْوَم »  » ترـضح نآ  باقلا  زا  یکی  مقتنم ، رب  هوالع 
ای  (4) هدلاوب » روتوم   » ناونع اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  تایاور ، یخرب  رد  .تسا (3)  هدشن  هتفرگ  وا  ياهب  نوخ  یلو  هدش ؛

هدش دای   (5) هیباب » روتوم  »

ص33. ج2 ، یلامالا ، یسوط ، ح6 ؛ ص465 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
ح1. ص8 ، ج2 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  کن : ح1 ؛ ص140 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 2

ص509. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، - . 3
ح22. ص178 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 4

ص322. ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  ص179 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، - . 5
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تسا نکمم  تیاور ، نیا  رد  ردپ  زا  دارم  .تسا  هدشن  یهاوخنوخ  هبلاطم و  وا  نوخ  زا  هدش و  هتشک  شردپ  هک  یـسک  ینعی ، تسا ؛
مهیلع موصعم  ناماما  همه  لماش  هک  تسا  ردـپ  سنج  هکنیا  ای  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

.دشاب مالسلا 

ره رد  .تسا  هدش  هداد  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  یـضعب  رد  ترـضح و  نآ  تسد  هب  دـنوادخ و  هدارا  هب  ماقتنا  نیا  دـنچ  یتایاور  رد 
ماقتنا شنادناخ  دوخ و  نانمـشد  زا  ترـضح  دوخ  هکنیا  ای  دریگب  ماقتنا  شنانمـشد  زا  وا  تسد  هب  دـنوادخ  دـنک  یمن  یتوافت  لاح 

.تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدعو  نیا  دریگب ،

ِیف ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو   ) هیآ هراب  رد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایزلا  لماک  رد 
: دومرف  (1) ْلتَْقلا ؛)

نیـسح نوخ  زا  ماقتنا  هب  دنک و  یم  مایق  تسا ؛ دمحم  لآ  مئاق  وا   (2) ٍِّیلَع ؛… ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِمَِدب  ُُلتْقَیَف  ُجُرْخَی  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُِمئاَق  َِکلَذ 
… . دنز یم  راتشک  هب  تسد  یلع ، نب 

: دوش یم  روصت  تروص  ود  هب  ماقتنا  نیا  هتبلا 

.دریگ یم  ماقتنا  نانآ  زا  ترضح  هاگ  نآ  دندرگ ؛ یم  رب  ایند  هب  هدش  دای  نارگمتس  هکنیا : تسخن 

حلاص نب  مالّسلا  دبع  .دنریگ  یم  رارق  ماقتنا  دروم  دندونـشخ ، دوخ  ناگتـشذگ  ناردپ و  ياهراک  هب  هک  نانآ  نادنزرف  هکنیا : رگید 
ترضح هک  تسیچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نیا  هراب  رد  ناترظن  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  دیوگ : يوره 

: دومرف

نالتاق نادنزرف  دنک  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  ینامز  اَِهئَابآ ؛ ِلاَعِِفب  ِْنیَسُْحلا ع  ِهَلَتَق  َّيِراَرَذ  َلَتَق  ُِمئاَْقلا  َجَرَخ  اَذِإ 

هیآ (، 17  ) ءارـسا دنک :» يور  هدایز  لتق  رد  دیابن  وا ]  ] سپ میا ، هداد  یتردق  يو  تسرپرـس  هب  دوش ، هتـشک  مولظم  سک  ره  و  - . » 1
.33

ص63. تارایزلا ، لماک  یمق ، هیولوق  نبا  - . 2
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؟ تشک دهاوخ  ناشناردپ  رادرک  رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

(1) يرْخُأ ؟) َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  : ) تسیچ هیآ  نیا  يانعم  سپ  متفگ : .تسا  روط  نیمه  دومرف : ترضح 

: دومرف خساپ  رد  ماما 

َناَک ًاْئیَـش  َیِـضَر  ْنَم  اَِهب َو  َنوُرِخَتْفَی  ْمِِهئَابآ َو  ِلاَـعِِفب  َنْوَضْرَی  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِهَلَتَق  ُّيِراَرَذ  ْنَِکل  ِِهلاَْوقَأ َو  ِعیِمَج  ِیف  ُهَّللا  َقَدَـص 
ُمُُهُلتْقَی اَمَّنِإ  ِِلتاَْقلا َو  َکیِرَـش  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َْدنِع  یِـضاَّرلا  َناََکل  ِبِْرغَْملِاب  ٌلُجَر  ِِهْلتَِقب  َیِـضَرَف  ِقِرْـشَْملِاب  َِلُتق  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  ُهاَتَأ َو  ْنَمَک 

هیلع نیـسح  نالتاق  نادنزرف  نکل  تسا ؛ هتفگ  تسرد  شیاهراتفگ  مامت  رد  دنوادخ   (2) ْمِِهئَابآ ؛ ِلْعِِفب  ْمُهاَضِِرل  َجَرَخ  اَذِإ  ُِمئاَْـقلا ع 
ار نآ  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب ، یـضار  يراک  زا  سک  ره  دننک و  یم  راختفا  نآ  هب  دنتـسه و  یـضار  ناشناردپ  رادرک  زا  مالـسلا 

.دوب دهاوخ  کیرش  لتاق  اب  ادخ  دزن  دشاب ، یضار  لتق  نیا  زا  برغم  رد  يرگید  دوش و  هتشک  قرشم  رد  یسک  رگا  و  هداد ، ماجنا 

.مینک يا  هراشا  نآ  عاونا  موهفم و  هب  ماقتنا ، ثحب  تیمها  تهج  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

یپ رد  رتشیب  يرـشب ، ياه  ماقتنا  هک  تسا  نیا  رد  ود  نیا  توافت  .دنوادخ  هب  هاگ  دوش و  یم  هداد  تبـسن  ناسنا  هب  هاگ   (3) ماقتنا » »
ور نیازا  دنک ! ناربج  ار  دوخ  تسکش  یماکان و  دهاوخ  یم  هلیسو  نیدب  هدید و  نمشد  هیحان  زا  یناوتان  رثا  رب  درف  هک  تسا  ینایز 

بیسآ رثا  رب  یهلا  ماقتنا  اما  .دوش  یم  قح  فالخ  اوران و  ياهراک  بکترم  هتفر ، نوریب  يور  هنایم  ّدح  زا  ماقتنا ، نتفرگ  نمض  هاگ 
هب وا  ماقتنا  هکلب  درادـن ، هار  وا  رد  رطاخ  یفـشت  تسین و  ریذـپ  بیـسآ  دـنوادخ  اریز  تسین ؛ رطاخ  یّفـشت  يارب  ای  دـنوادخ  ندـید 

ساسارب ناراک ، هانگ  نداد  رفیک  يانعم 

.164 هیآ (، 6  ) ماعنا دراد :» یمنرب  ار  يرگید  هانگ ]  ] راب يرادربراب  چیه  و  - . » 1
ح5. ص273 ، ج1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، - . 2

.یبلاطوبادمحم ماقتنا ، لخدم  میرک ، نآرق  فراعملا  هریاد  زا : هتفرگرب  - . 3
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.تسا تلادع  قح و 

ماقتنا ماسقا 

؛ تسا هداهن  هعیدو  هب  تاناویح  یخرب  یتح  اه  ناسنا  همه  دوجو  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتایح  لصا  کی  يریگ » ماقتنا  سح  »
حابم و هدیدنـسپ ، ماقتنا  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دراد  ینوگانوگ  هوجو  ماـکحا و  تیفیک  دروم و  بساـنت  هب  نآ ، زا  يرو  هرهب  نکیل 

: درک میسقت  دنسپان 

نتفرگ نارگمتس و  اب  هلباقم  ور  نیازا  تسا ؛ فلاخم  هعماج  ای  درف  هب  يدعت ، ملظ و  هنوگره  اب  مالسا ، مزال : هدیدنسپ و  ماقتنا  .فلا 
دهد یم  نامرف  ناناملسم  هب  هبوت ،»  » هروس تایآ 14و 15  رد  میرک  نآرق  .درامـش  یم  بجاو  هاگ  حودمم و  يرما  ار  نامولظم  قح 
نانآ ياه  لد  هتـسشن و  ورف  هدیدمتـس  نانمؤم  مشخ  نیمز ، يور  زا  رفک  كرـش و  عفر  نمـض  ات  دـننک ، دربن  ناکرـشم  نارفاک و  اب 

.دبای یفشت 

یخاتـسگ بجوم  دوشن ، هتفرگ  ماقتنا  نارگمتـس  زا  رگا  هک  دشاب  ببـس  نادب  دراوم ، نیا  رد  ماقتنا  بوجو  ندوب و  هدیدنـسپ  دیاش 
.دبای یم  شرتسگ  هعماج  رد  ینماان  داسف و  هتشگ و  نارگید  قوقح  ندش  لامیاپ  نانآ و 

زیاج راک ، نیا  دشاب ، هتشادن  نارگید  يارب  يدمایپ  وا  نتفرگ  ماقتنا  دشاب و  ناسنا  دوخ  هجوتم  زواجت ، متـس و  رگا  زاُجم ؛ ماقتنا  .ب 
هب ماقتنا  نتفرگ  هتبلا  .تسا  ّریخم  وا  وفع  ای  ملاظ  زا  ماقتنا  نتفرگ  نیب  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  ناسنا  هک  اـنعم  نیدـب  .دوب  دـهاوخ  اور  و 

.دشاب هداد  ار  نآ  هزاجا  مالسا  هک  تسا  زیاج  يدراوم  رد  هکلب  تسین ؛ اور  دراوم ، همه  رد  قلطم و  روط 

اوران و دشاب ، يدعت  زواجت و  اب  هارمه  اجبان و  ياه  ینمشد  هنالهاج ، ياه  بصعت  زا  هتساخرب  رگا  ماقتنا ، اوران : مومذم و  ماقتنا  .ج 
فرطرب یملظ  هدماین و  تسد  هب  یقح  طقف  هن  اه  ماقتنا  نیا  رد  اریز  تسا ؛ دنسپان 
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هک یماقتنا  اما  .تسا  یمومذـم  رما  نیا  دوش و  یم  داسف  ملظ و  أشنم  نارگید و  قوقح  ندـش  لامیاپ  بجوم  دوخ  هکلب  ددرگ ، یمن 
.تسا مزال  هدیدنسپ و  ماقتنا  دوش ، یم  دای  نآ  زا  ترضح  یناهج  مایق  رد 

ناطیش ماجرف  .راهچ 

وا ماـیق  ترـضح و  اـب  درف  نیرت  نمـشد  ار  وا  ناوت  یم  تسا و  هجوـت  لـباق  ترـضح ، اـب  ینمـشد  رد  ناطیـش  شقن  هک  ییاـجنآ  زا 
.دوش یم  هراشا  وا  تشونرس  اه و  تیلاعف  هب  اجنیا  رد  تسناد ؛

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تسد  هب  يو  يدوبان  تسا  هدمآ  یـضعب  رد  اما  تسا ؛ توافتم  ناطیـش ، ماجنارـس  هراب  رد  تایاور 
: تفگ هک  هدش  لقن  عیمج  نب  بهو  زا  .دوب (1)  دهاوخ  فیرشلا  هجرف 

َنیِرَظنُْملا َنِم  َکَّنِإَف  َلاَق  َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ینْرِظنَأَف    ِ ّبَر َلاَق  : ) هک مدیـسرپ  سیلبا  هتفگ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
(2) ِمُوْلعَْملا ؛) ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ 

: دومرف ماما  دوب ؟ دهاوخ  يزور  هچ  نآ ،

ُهَُقنُع ُبِرْـضیَف  ِِهتیِـصاَِنب  ُذُـخْأیَف  اَنَِمئاَق  ُهَّللا  ُثَْعبی  ِمْوی  َیلِإ  ُهَرَْظنَأ  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَِکل  ـال َو  َساَّنلا  ُهَّللا  ُثَْعبی  ُمْوی  ُهَّنَأ  ُبَسَْحت  ُبْهَو َأ  اـی 
ات ار  وا  ّلجوزعدـنوادخ  هکلب  زگره ! تـسا ؟ گرزب  زیخاتـسر  زور  نآ  ینک  یم  ناـمگ  اـیآ   (3) ُمُوْلعَْملا ؛ ُْتقَْولا  َوُه  ُمْوْیلا  َِکلَذَـف 

ماگنه نآ  .دز  دـهاوخ  ار  شندرگ  هتفرگ ، شا  یناشیپ  زا  ار  وا  [ ام مئاق  هاگ [  نآ  .تسا  هداد  تصرف  دـنک ، ماـیق  اـم  مئاـق  هک  يزور 
.تسا مولعم  تقو  زور 

، رـصع نآ  رد  ینالقع  يالاب  رایـسب  دـشر  روهظ و  رـصع  رد  قیاقح  ندـش  نشور  اـب  هک  دـشاب  نیا  تیاور ، زا  دوصقم  تسا  نکمم 
يارب یلاجم  رگید 

.دش دهاوخ  هراشا  هراب  نیا  رد  اه  شسرپ  یخرب  هب  هعومجم  نیا  ینایاپ  دلج  رد  - . 1
تقو و ]  ] زور ات  یناگتفای ، تلهم  زا  وت  : » دومرف .هد » تلهم  دـش  دـنهاوخ  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  ارم  سپ  اراگدرورپ ، : » تفگ - . 2

تایآ 36 38. ( 15  ) رجح « .مولعم
ص240. همامالا ، لئالد  يربط ، ص242 ؛ ج2 ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، - . 3
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، تایاور یخرب  رد  هتبلا  .تسا (1)  وا  تلهم  نایاپ  نیا ، دوش و  یم  دوبان  حالـس و  علخ  ًالمع  وا  دنام و  دهاوخن  یقاب  ناطیـش  ياوغا 
.تسا (2) هدش  هتسناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسد  هب  ناطیش  تکاله 

، هیصولا تابثا  يدوعـسم ، ص246 ؛ هماـمالا ، لـئالد  يربط ، ح5 ؛ ص42 ، ج2 ، همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، کـن : - . 1
ص15.

ح96. ص244 ، ج60 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 2
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  ار  هورگ  ود  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نانمشد  ياه  هنوگ  زا  یخرب  نآرق  تایآ  هاگن  زا  . 1

؟ هنوگچ ارچ و  دریگ ؟ یم  ماقتنا  ییاه  هورگ  هچ  زا  مایق  ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 2

هتفر ایند  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  دریگ ؛ یم  ماقتنا  نیـسح  ماما  نالتاق  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هنوگچ  . 3
؟ دنا

.دیهد حرش  ار  کی  ره  دوش ؟ یم  میسقت  عون  دنچ  هب  ماقتنا  . 4

.دیهد حیضوت  تسا ؟ هتسناد  هنوگچ  ار  ناطیش  ماجرف  یمالسا  تایاور  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1379 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، نآرق ، هاگدید  زا  یسانش  نمشد  تمحر ، ینامسیرا ، يرفعج  . 1

، ملق حول و  یگنهرف  تاعلاطم  یناـسر و  عـالطا  هسـسؤم  مق ، یـسانش ، نمـشد  یلیلحت  خـیرات  همانـسرد  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  . 2
.ش 1383

.ش زییاپ 1381 ش5 ، تیودهم ، یصصخت  زکرم  راظتنا ، همانلصف  يزیتس ، راظتنا  يراکنا ، يدهم  رباص ، دمحم  يرفعج ، . 3

.ش 1383 مق ، دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تیودهم ،) هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ  میحر ، رگراک ، . 4

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  هار  هب  مشچ  فیرـشلا ،» هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ناـفلاخم  ناـقفاوم و  ، » ساـبع دیـس  يوضر ، . 5
.ش 1378 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  فیرشلا ،
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ناروای نارای و  مهدزاود : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناروای  نارای و 

صاخ نارای  کی 

؛ صاخ نارای  ياه  یگژیو 

.نز نارای 

: صاخ نارای  یسانش  هنوگ 

؛ لادبا

؛ رایخا

؛ بئاصع

.ابجن

(: ناروای  ) ماع نارای  ود 

.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نارای  راعش 
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دمآرد شیپ 

زا ناربمایپ  همه  .دنتـسه  ناشیا  یناهج  تضهن  يزوریپ  هیام  ناشیا و  دنمناوت  ناوزاب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  ناروای  نارای و 
اب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دنتفای ؛ یم  تسد  ییاه  يزوریپ  هب  هدوب و  دنم  هرهب  یهارمه  نیا 

نیتسار نارای  تدـهاجم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  دـناسر و  ماـجنا  هب  ار  دوخ  گرزب  تلاـسر  راـصنا ، نارجاـهم و  یهارمه 
خیرات رد  نیرز  یگرب  دوخ  نارای  کمک  هب  اروشاع ، مایق  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  دروآ و  تسد  هب  یگرزب  ياه  يزوریپ  دوخ ،

.داهن راگدای  هب 

.دنشاب روآدای  یناهج  مایق  نآ  رد  ار  اه  ناسنا  نیا  روضح  تیمها  هراومه  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ات  هدش  ببس  هاگیاج  نیا 
زیچ هس  رد  دوش  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يزوریپ  ببـس  هک  ار  یلماوع  عومجم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف  (1) ُهُولِْجعَتْسَت ؛) الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ   ) هک هیآ  نیا  هراب  رد  هتسناد و 

(2) ِبْعُّرلا ؛ َنِینِمْؤُْملا َو  ِهَِکئاَلَْملا َو  ٍداَنْجَأ  ِهَثاَلَِثب  ُهَّللا  ُهَدِّیَُؤی  یَّتَح  ِِهب  َلِْجعَتْسَت  َال  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َرَمَأ  اَنُْرمَأ  َو 

رما ّلج  ّزع و  يادخ  تسا ، ام  رما  نآ 

.1 هیآ (، 16  ) لحن دینکم :» باتش  نآ  رد  سپ  دیسررد ، ادخ  رما  ناه ] - . »] 1
ح43. ص243 ، ح9 ؛ ص 198 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2
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.ساره نانمؤم و  ناگتشرف ، زا : دنترابع  هک  دیامرف  يرای  رکشل ]  ] هس اب  ار  وا  هکنآ  ات  دوشن  باتش  نآ  دروم  رد  هک  هدومرف 

ثحب نآ  هراب  رد  هدرک و  میسقت  شخب  ود  رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يزوریپ  لماوع  عومجم  تیاور ، نیا  زا  يریگ  هرهب  اب 
.مینک یم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناروای  نارای و 

هراشا

هناتـسآ رد  هک  دـن  روـهظ  نازاـس  هنیمز  زین  و  دـنا ؛ هدرک  يرپـس  یکین  هب  ار  تبیغ  نارود  هک  دـنا  نیتـسار  نارظتنم  ناـمه  ناـنمؤم ،
میـسقت شخب  ود  هب  ار  اه  ناسنا  نیا  عومجم  رد  تایاور  .دنا  هدرک  لمع  یگتـسیاش  هب  دوخ  فیاظو  هب  ترـضح ، ندـش  هتخیگنارب 

(. ناروای  ) ماع نارای  صاخ و  نارای  .تسا  هدرک 

صاخ نارای  .کی 

هراشا

نیا شیاتس  رد  یناوارف  ثیداحا  .دنتـسه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هژیو  نارای  زا  نت   313 تسخن ، هتسد  اما 
نیا لیوأت  رد  مالـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  .تسا  هدـش  لیوأت  نانآ  هب  دـنچ  یتایآ  میرک  نآرق  رد  هدـش و  دراو  زاتمم  هورگ 

(1) هَدوُدْعَم ؛)… ٍهَّمُأ  یلِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  َو  : ) لاعتم دنوادخ  نخس 

: دندومرف هک  هدش  لقن 

يدهم نارای  دودعم ، تما  زا  دارم   (2) ِفیِرَْخلا ؛ ِعَزَقَک  ًاعَزَق  ٍهَدِحاَو  ٍهَعاَس  ِیف  َُهل  َنوُعَمْجَی  َلاَق  ٍرَْدب  ِهَّدِعَک  ًهَّدِع  ِینْعَی  ٍهَدوُدْعَم  ٍهَّمُأ  … 
.دندرگ یم  عمج  زییاپ  رد  هک  ییاهربا  دننام  دنوش ؛ یم  عمج  یتعاس  رد  نانآ ، .ردب  گنج  دارفا  رامش  هب  نت   313 دننامزلارخآ ؛ رد 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ّصاخ  نارای  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

هیآ 8. (، 11  ) دوه مینکفا :».… ریخأت  هب  نانآ  زا  یهاگدنچ  ات  ار  باذع  رگا  و  - . » 1
ح36. ص241 ، هبیغلا ، ینامعن ، ك.ر : زین : ح42 ؛ ص55 ، ج51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 2
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راتفرگ دـنوادخ  تاذ  هرابرد  ار  نانآ  ياه  لد  دـناوت  یمن  زیچ  چـیه  .تسا  نهآ  ياه  هراـپ  دـننام  ناـشیاه ، بلق  ییوگ  هک  ینادرم 
، دوخ نابـسا  رب  هک  ییوگ  دیـشاپ … دـنهاوخ  مه  زا  ار  اهنآ  دـننک ، هلمح  اه  هوک  رب  رگا  .دنتـسه  گنـس  زا  رت  تخـس  .دزاس  کش 
، اه گنج  رد  هدیخرچ ، شیوخ  ماما  درِگ  .دنیوج  یم  تکرب  راک  نیا  زا  دنشک و  یم  تسد  ماما  بسا  نیز  رب  .دنتـسه  باقع  دننام 

همهمه ناشزامن  رد  دنباوخ ؛ یمن  اه  بش  هک  ینادرم  .دنهد  یم  ماجنا  شیارب  دهاوخب ، ار  هچ  ره  دنزاس و  یم  وا  رپس  ار  دوخ  ناج 
ناریـش بش و  نایاسراپ  .دنراوس  دوخ  ياه  بکرم  رب  حبـص  هداتـسیا و  شیوخ  ياپ  رب  اه  بش  .دنراد  لسع  روبنز  يادص  نوچ  يا 

… دنتسه اه  غارچ  دننام  .تسا  رتدایز  شیاقآ  يارب  زینک  تعاطا  زا  ناشماما ، ربارب  نانآ  تعاطا  .دنازور 

ناشراعش .تسا  ادخ  هار  رد  ندش  دیهـش  ناشیانمت  .دنتداهـش  ناهاوخ  كانمیب و  ادخ  سرت  زا  .تسا  لیدنق  ناشیاه  لد  هک  ییوگ 
تشحو هام ، کی  هلـصاف  هب  نانآ  شیپاشیپ  دننک ، یم  تکرح  یتقو  .دیزیخ » اپ  هب  نیـسح  یهاوخ  نوخ  يارب  مدرم ! يا  : » تسا نیا 

.دنک (1) یم  يرای  ار  نیتسار  ماما  نانآ  هلیسو  هب  ادخ  .دنور  یم  الوم  يوس  هب  هتسد  هتسد  نانآ ، .دنک  تکرح 

: دومرف هک  دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا 

َرَکَذ َال  مالـسلا َو  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِهَّوُِقل  ًایِّنَمَت  اَّلِإ  دـیِدَش (2) ) ٍنْکُر  یلِإ  يِواَء  ْوَأ  ًهَُّوق  ْمُِکب  یل  َّنَأ  َْول   ) ِِهلْوَِقل مالـسلا  هیلع  ٍطُول  ُلْوَق  َناَک  اَم 
َال اَهوُعَلََقل َو  ِدیِدَْحلا  ِلاَبِِجب  اوُّرَم  َْول  ِدـیِدَْحلا َو  َِربُز  ْنِم  ُّدَـشََأل  ُهَْبلَق  َّنِإ  اًلُجَر َو  َنیَِعبْرَأ  َهَُّوق  یَطُْعَیل  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنِإ  ِِهباَحْـصَأ َو  َهَّدِـش  اَّلِإ 

هلباقم يارب  شاک  : » تفگ یم  شموق  هب  مالسلا  هیلع  طول  یتقو   (3) َّلَج ّّ؛ َّزَع َو  ُهَّللا  یَضْرَی  یَّتَح  ْمُهَفُویُس  َنوُّفُکَی 

ص308. ج52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 1
.80 هیآ (، 11  ) دوه - . 2

ح27. ص673 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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نیا اب  وا  .دشاب  هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ییاناوت  هک  تشاد  وزرآ  متسج ؛» یم  هانپ  راوتـسا  یهاگ  هیکت  هب  ای  متـشاد  یتردق  امـش  اب 
نهآ هراـپ  زا  وا  بـلق  دراد و  ار  درم  لـهچ  ییاـناوت  يو ، باحـصا  زا  يدرم  اریز  تـسا ، هدرک  داـی  ار  وا  باحـصا  يراوتـسا  مـالک 

دونـشخ یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  دننکن  ماین  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  دنَنَک و  َرب  ار  نآ  دنرذگب ، نهآ  ياه  هوک  رب  رگا  .تسا  رتراوتـسا 
.ددرگ

صاخ نارای  ياه  یگژیو  . 1-1

هراشا

: تسا نینچ  اهنآ  زا  یضعب  هک  هدش  رکذ  تایاور  رد  یناوارف  تاکن  ترضح ، صاخ  نارای  ياه  یگژیو  هراب  رد 

ندوب ناوج  . 1-1-1

ياه هچنغ  نتفکـش  يارب  تسا  یلـصف  .تسا  یناسنا  تایح  ياـه  تصرف  نیرتزیگناروش  یگدـنز و  تاـظحل  نیرتریذـپلد  یناوج ،
ابیز و ياه  هفوکش  باداش و  زبسرس و  ياه  هناوج  ناناوج ، .تیونعم  نامیا و  لالز  ششوج  يارب  تسا  یمـسوم  تفرعم و  لامک و 

تیعقوم نیا  رب  هراومه  ینید  ياه  هزومآ  یناوج ، ناوج و  مهم  هاگیاج  هب  هجوت  اـب  .دـنا  یناـسنا  تاـیح  یگدـنز و  تخرد  ریذـپلد 
.تسا هدومن  هجوت  نادب  تبسانم  هب  هدرک و  یناوارف  دیکأت 

ناوج يدرم  تئیه  رد  ترـضح  دوخ  طقف  هن  دوعوم ، یجنم  یناـهج  ماـیق  ییاـپرب  رد  هک  تسا  نیا  دـیکأت  دروم  دراوم  نیا  زا  یکی 
.دوب دنهاوخرامش  مک  نانآ  نایم  نالاسگرزب  هدوب و  یناوج  نس  رد  وا  ّصاخ  نارای  رتشیب  هک  درک  دهاوخ  روهظ 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

لجع مئاق  نارای  انامه   (1) ُْحلِملا ؛ ِداّزلا  لَقَاَو  ِداّزلا ، ِیف  ِْحلِملاَک  ْوَا  ِنیَعلا ، ِیف  ِلْحُکلاَک  َِّالا  مِهیف  َلوهُک  ٌبابَـش ال  ِِمئاقلا  َباحـصَا  َّنِا 
هب رگم  تسین ؛ ناشنایم  ریپ  دنناوج و  یگمه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

ح10. ص315 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
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.تسا کمن  هار ، هشوت  رد  زیچ  نیرتمک  هار و  هشوت  رد  کمن  ردق  هب  ای  مشچ  رد  همرس  هزادنا 

اهنآ رامش  ندوب  دودحم  . 1-1-2

ادیپ ار  یهلا  تجح  نآ  اب  تمزالم  یگتسیاش  هک  یناسک  روهظ ، هناتـسآ  رد  هژیوب  تبیغ و  نارود  رد  يراد  نید  یتخـس  هب  هجوت  اب 
نارای رامـش  تسا : هدش  هتفگ  تایاور  زا  يرامـش  رد  تهج  نیا  زا  دوب ؛ دنهاوخ  دودـحم  دنـسرب ، نامیا  هجرد  نیرتالاب  هب  دـننک و 

زمر و ياراد  رگید ، دادعا  زا  يرایـسب  دننام  زین  ددع  نیا  .تسا (1)  نت  فیرشلا 313  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  صاخ 
.تسا هدیشوپ  ناهنپ و  ام  رب  هک  تسا  ییاهزار 

ناگدننک تعیب  نیتسخن  . 1-1-3

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا لیئربج  دنک  یم  تعیب  مئاق  اب  هک  یسک  نیتسخن   (2) مالسلا ؛ هیلع  ُلِیئَْربَج  مالسلا  هیلع  َِمئاَْقلا  ُِعیاَُبی  ْنَم  َلَّوَأ  َّنِإ 

: دومرف دننک  یم  تعیب  یحو  هتشرف  زا  سپ  هک  یناسک  نیتسخن  هراب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ْنِم ُراَیْخَْألا  ِماَّشلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ُلاَدـْبَْألا  َرْـصِم َو  ِلْهَأ  ْنِم  ُءاَبَجُّنلا  ُمِهِیف  ٍرْدـَب  ِلْهَأ  ُهَّدِـع  ٌفِّیَن  ٍهَئاُِمثاََلث َو  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  َِمئاَْقلا  ُِعیاَُـبی 
(3) َمیُِقی ؛ ْنَأ  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ُمیُِقیَف  ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ 

اهنآ ندوب  مکاح  يراد و  مچرپ  . 1-1-4

نآ نارگمتـس ، هیلع  هزرابم  رد  وا  نارای  تسا و  یتیگ  همه  رد  طسق  لدع و  ییاپرب  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  مایق 
زا تموکح  نارود  رد  دـندوب ، ماما  راد » مچرپ   » نانمـشد اب  هزرابم  رد  هکنآ  زا  سپ  .درک  دـنهاوخ  يرای  مهم  نیا  يارب  ار  ترـضح 

ناهج فلتخم  قطانم  رب  يو  نامکاح  نارازگراک و 

ص59. رردلا ، دقع  یطویس ، ص554 ؛ ج4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشین ، مکاح  - . 1
ح 18. ص671 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

ص476. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 3
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: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  بلطم  نیا  .دوب  دنهاوخ 

ُماَّکُح ْمُه  ِهَیِْولَْألا َو  ُباَحْصَأ  ْمُه  ٍرَْدب َو  ِلْهَأ  َهَّدِع  اًلُجَر  َرَشَع  َهَثاََلث  ٍهَئاُِمثاََلث َو  ُُهباَحْصَأ  َُهلْوَح  ِهَفوُْکلا َو  ِرَْبنِم  یَلَع  ِِمئاَْقلا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک 
رامـش هب  نت و  هک 313  شباحـصا  تسا و  هفوـک  ربـنم  رب  هک  مرگن  یم  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هب  اـیوگ   (1) ِهـِْقلَخ ؛ یَلَع  ِهِـضْرَأ  ِیف  ِهَّللا 
… . دنشاب یم  نیمز  رد  شقلخ  رب  یلاعت  يادخ  نامکاح  نارادمچرپ و  نانآ  دنتسه و  وا  فارطا  رد  دنا  ردب  گنج  باحصا 

ندوب دنم  تردق  . 1-1-5

نیا زا  تسا ؛ زین  ینامسج  تردق  دنمزاین  يونعم ، یحور و  تردق  رب  نوزفا  یناهج ، مایق  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يرای 
: دیوگ نیعا  نب  کلملا  دبع  .تسا  هدش  هراشا  صاخ  نارای  هداعلا  قوف  ییاناوت  هب  یتایاور  رد  ور 

ضرع هدـش ؟ هچ  ار  وت  دومرف : ترـضح  .متـسیرگ  هدز ، متـسد  رب  هیکت  يریپ ] زا   ] متـساخرب و اج  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دزن  رد 
: دومرف ماما  منک ؟ كرد  ار  ناتیزوریپ  امش و  هقح  تموکح  مراد ، نت  رد  ییورین  ات  هک  متشاد  نآ  دیما  نم  مدرک :

ُْمْتنُک اَْهتَعَلََقل َو  َلاَبِْجلا  اَِهب  َفِذـُق  َْول  ِدـیِدَْحلا  َِربُزَک  ْمُُکبُوُلق  ْتَلِعُج  اًلُجَر َو  َنیَِعبْرَأ  َهَُّوق  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  َیِطْعُأ  َِکلَذ  َناَـک  ْدَـق  َْول  ُهَّنِإ  … 
لهچ يورین  امـش  زا  يدرم  رب  ددرگ ،) اـم  يزوریپ  روهظ و  ماـگنه  و  ، ) دوشب ناـیرج  نیا  رگا  یتسار  هب   (2) اَهَناَّزُخ ؛ ِضْرَأـْلا َو  َماَِوق 
نامز نآ  رد  امش  و  دننکرب ، ياج  زا  ار  اهنآ  دننز  اه  هوک  هب  اهنآ  اب  رگا  ددرگ ؛ نهآ  ياه  هراپ  نوچ  امش  ياه  لد  دوش و  هداد  درم 

.دیشاب یم  نآ  ناراد  هنیزخ  نیمز و  يور  نامکاح 

: تسا هدمآ  نینچ  تلص  نب  ناّیر  لقن  رد  مایق  ربهر  يارب  يدنمتردق  نیا  هتبلا 

ح25. ص672 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ح449. ص294 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2
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لدع زا  ار  نیمز  هک  یسک  نآ  اّما  متـسه ، رمالا  بحاص  نم  دومرف : دیتسه ؟ رمالا  بحاص  امـش  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 
تسا یسک  مئاق  .ینیب  یم  ارم  ندب  فعض  هک  یلاح  رد  مشاب  وا  هنوگچ  متـسین و  دشاب ، هدش  روج  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس ، هدنکآ 

، دنک زارد  نیمز  يور  تخرد  نیرت  گرزب  هب  ار  شتـسد  رگا  هک  تسا  دنمورین  نانچ  دـنک  یمایق  ناناوج  رظنم  ناریپ و  ّنس  رد  هک 
.دشاپ (1) یم  ورف  نآ  ياه  هرخص  دروآرب ، دایرف  اه  هوک  نیب  رگا  دنک و  یمرب  ياج  زا  ار  نآ 

نتشاد تمارک  . 1-1-6

یط تردـق  ياراد  هک  تسا  نآ  اه  تمارک  نیا  زا  یکی  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ترـضح  نارای  تامارک  زا  تایاور  یـضعب  رد 
یخرب راـیتخا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتردـق  نیا  اـما  تسین ؛ موـلعم  ینـشور  هب  اـم  يارب  رما  نیا  تقیقح  هـچ  رگا  .دنتـسه  ضرـالا 
هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننک  يرپس  ینامز  كدنا  رد  ار  ینالوط  رایـسب  ياه  تفاسم  نآ  اب  هک  دهد  یم  رارق  دوخ  ناگدنب 

: دومرف مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  ضرالا  یط 

شیوس هب  وا  ناوریپ  نیمز  رانک  هشوگ و  زا  سپ ،  (2) ُهوُِعیاُبی ؛… یَّتَح  ُضْرَالا  ُمَُهل  يوُْطت  ِضْرَالا  ِفارْطَا  ْنِم  ُُهتَعیش  ِهیِلا  ُریصَیَف  … 
.دننک یم  تعیب  وا  اب  هکنیا  ات  دوش ، یم  هدیچیپ  مه  هب  اهنآ  يارب  نیمز  دنیآ و  یم  درگ 

نز نارای  . 1-2

نایب قبط  دـنراد و  ییازـس  هب  شقن  زین  نانز  سدـقم ، داهج  گرزب و  راکیپ  نآ  یلـصا  هتـسه  لیکـشت  رد  هک  تسا  يروآدای  مزـال 
رد مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنراد  روضح  مایق  نآ  يزکرم  هتسه  هارمه  ماما و  یلصا  نارای  زا  نز ، هاجنپ  ثیداحا ، زا  یضعب 

ح7. ص376 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ص263. نیظعاولاهضور ، يروباشین ، لاتف  - . 2
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: دومرف هراب  نیا 

؛ … ًاضَْعب ْمُهُـضَْعب  ُعَْبتَی  ِفیِرَْخلا  ِعَزَقَک  ًاعَزَق  ٍداَعیِم  ِْریَغ  یَلَع  َهَّکَِمب  َنوُعِمَتْجَی  ًهَأَْرما  َنوُسْمَخ  ْمِهِیف  اًلُجَر  َرَـشَع  َهَعِْـضب  ٍهَئاُِـمثاََلث َو  ِهَّللا  َو 
هکم رد  جـح  مسوم  ریغ  رد  زییاپ ، لصف  رد  ربا  ياه  هعطق  دـننام  تساهنآ ، نایم  رد  زین  نز  هاجنپ  هک  درم   313 دنگوس ! ادخ  هب   (1)

.دنوش یم  عمج  همظعم 

: دنزاس یم  نشور  ار  هتکن  ود  عوضوم ، نیا 

هدوب و مورحم  شیوخ  قوقح  زا  خـیرات ، لوط  رد  ناـنز  مالـسا  سدـقم  نید  رد  هژیوـب  یناـیحو  ياـه  هزوـمآ  دـیکأت  مغر  هب  .مکی 
ناوـنع هـب  دـنبای و  یم  زاـب  ار  شیوـخ  یعقاو  تیـصخش  گرزب ، بـالقنا  نآ  نارود  رد  اـما ، .تـسا  هدـش  ریقحت  ناـنآ  تیــصخش 

یعقاو و شزرا  هک  دراد  يا  هژیو  تیمها  عوضوم ، نیا  .دـننک  یم  تکرـش  یناهج  هعماج  رد  میظع ، لّوحت  نآ  یلـصا  نارازگراـک 
.دزاس یم  صخشم  ار  وا  ياهدادعتسا  یبایشزرا  نز و  عون  يدنمناوت  تردق و  هیاپ 

.دننک تکراشم  دنناوت  یم  اه ، یگدنزاس  اه و  تیلوئـسم  رگید  رد  دـننکن ، تکرـش  میقتـسم  ییورایور  داهج و  رد  رگا  نانز  .مود 
لئاسم رد  .دننک  افیا  يا  هتسجرب  شقن  دنشاب و  دمآراک  دنناوت  یم  یهلا  فراعم  شزومآ  یمالـسا و  گنهرف  شرتسگ  رد  نینچمه 

.دنشاب هتشاد  يا  هدنزاس  شقن  دنناوت  یم  زین  یتیبرت  یعامتجا و  لئاسم  ههبج و  تشپ 

هعماـج رد  مهم ، عوضوم  نیا  یتیبرت  رثا  .دـنک  یم  نشور  ار  وا  هّجوت  لـباق  لـماکت  دـشر و  نز و  هاـگیاج  يدـنمجرا  عوضوم ، نیا 
.دشاب نانآ  تیصخش  یبایزاب  دشر و  ناوت  یسانشزاب  نانز و  یهاگآدوخ  دناوت  یم  رظتنم ،

رد دنزاسب و  ار  دوخ  تیصخش  یقالخا ، یمالسا و  قیقد  ياهرایعم  اب  دیاب  نونکا  مه  زا  نانز  یناهج ، بالقنا  نآ  رد  تکرـش  يارب 
لمع ملع و  دعب 

ص64. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  - . 1
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ماجنا ار  یمهم  ياهراک  هدـنیآ  رد  دـنراد و  هدـهع  رب  یگرزب  ياـه  تیلوئـسم  هدـنیآ ، رد  نونکا و  مه  هک  دـننادب  دـنبای و  لـماکت 
، روهظ زا  شیپ  ات  دنشوکب ، شیوخ  تیبرت  رد  دنزادرپب و  مالسا  تسرد  قیقد و  تخانـش  هب  نونکا  مه  زا  یتسیاب  سپ  .داد  دنهاوخ 

هتشاد ار  قح  یعاد  هب  ندناسر  کمک  گرزب و  تکرح  نآ  رد  تکرش  یگتسیاش  نآ  زا  سپ  و  دنریگ ، رارق  رظتنم  نانز  هگرج  رد 
.دنشاب (1)

صاخ نارای  یسانش  هنوگ  . 1-3

هراشا

نوگانوگ و ياهداژن  اه و  هورگ  زا  هکلب  دنتسین ؛ یصاخ  هقطنم  داژن و  فنـص ، زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نارای 
.دننیمز هرک  طاقن  یصقا  فلتخم و  قطانم  زا  دنباتش  یم  ترضح  نآ  يرای  هب  هک  یناسک  .دنتسه  ناهج  رساترس  زا 

يدهم ترضح  نارای  هراب  رد  یلصفم  نخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
: تسا هدرک  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

هتخانش ینادرم  (2) و  اًلُجَر ؛… َرَشَع  َهَثاََلث  ٍهَئاِمَثاََلث َو  ٍرَْدب  ِلْهَأ  ِدَدَع  یَلَع  ِداَِلْبلا  یِـصاَقَأ  ْنِم  َُهل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُعَمْجَی  ٌهَمَّوَسُم  ٌلاَجِر  … 
.دروآ یم  درگ  ردب  باحصا  ددع  هب  نت  دالب 313  طاقن  یصقا  زا  وا  يارب  یلاعت  يادخ  رادمان ، هدش و 

: دنرارق نیا  زا  هک  تسا  هدش  هراشا  زین  یصاخ  ياه  هورگ  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  هتبلا 

لادبأ . 1-3-1

نآ .تسا  اپرب  ناشیدب  ناهج  دشابن و  یلاخ  نانآ  زا  نیمز  هاگ  چـیه  هک  دنتـسه ]  ] ادـخ ناصاخ  ناگتـسیاش و  زا  یهورگ  لادـبأ ،» »
هب هک  رامش  نآ  ات   (3) دزیگنارب ، وا  ياج  هب  ار  يرگید  ناسنا  لاعتم  دنوادخ  دریمب ، نانآ  زا  یکی  هک  هاگ 

(. فرصت اب   ) ص75 76 یگدنز ، رصع  یمیکح ، دمحم  - . 1
ص268. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، ك.ر : - . 2

ص125. ج11 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ك.ر : - . 3
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.دنامب (1) لماک  هراومه  تسا  داتفه  یلوق  هب  تفه و  یلوق 

زا رفن  لهچ  .دنک  یم  لزان  ار  يزور  دراد و  یم  هگن  اپ  رب  ار  نید  اهنآ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  دنا  یهورگ  نانآ ، دنا : هتفگ  زین  یخرب 
.دریگ (2) یم  رارق  وا  ياج  هب  وا  دننامه  يرگید  سک  دورب ، ایند  زا  یکی  هاگره  .دنتسه  دالب  ریاس  رد  رفن  یس  ماش و  رد  ناشیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ْنِم ُراَیْخَْألا  ِماَّشلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ُلاَدـْبَْألا  َرْـصِم َو  ِلْهَأ  ْنِم  ُءاَبَجُّنلا  ُمِهِیف  ٍرْدـَب  ِلْهَأ  ُهَّدِـع  ٌفِّیَن  ٍهَئاُِمثاََلث َو  ِماَقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  َِمئاَْقلا  ُِعیاَُـبی 
رصم و لها  زا  ابجن  نانآ  نیب  رد  هک  دننک  یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  مئاق  اب  ردب  لها  رامش  هب  رفن  دنچ  دصیـس و   (3) قاَرِْعلا ؛ ِلْهَأ 

.دنتسه قارع  لها  زا  رایخا  ماش و  لها  زا  لادبا 

هب ار  دوخ  روهظ ، ماگنه  هک  دنتـسه  ماش  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارای  زا  یهورگ  لادبا »  » ساسا نیارب 
.دننک یم  تعیب  ناشیا  اب  هدناسر  هکم 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دارفا  نیا  یگژیو  هراب  رد 

زور ناریـش  بش و  ناـبهار  ناـنآ   (4) ِماـقَْملاَو ؛ … ِنْکُّرلا  َْنَیب  ُهَنوُِعیاـُبیَف  ِدـیِدَحلا  َُربُز  مُُهبُوُلق  َناـک  ِراـهَّنلِاب  ٌثُوُیل  ِلـْیَّللِاب  ٌناـبْهُر  … 
.دننک یم  تعیب  مالسلا ) هیلع  يدهم   ) وا اب  ماقم ، نکر و  نایم  تسا ؛ تخس  دالوف  نوچ  ناشیاه  لد  .دنتسه 

رایخا . 1-3-2

، ناکین يانعم  هب  تغل  رد  رایخا » »

.لادبا همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - . 1
ص45. ج8 ، نیعلا ، دمحا ، نب  لیلخ  - . 2

ج15، ناـبح ، نبا  حیحـص  ص270 ؛ ج12 ، یلعی ، یبا  دنــسم  ص208 ؛ صاصتخالا ، دـیفم ، ص476 ؛ هبیغلا ، باـتک  یـسوط ، - . 3
ح20769. فنصملا ، یناعنص ، قازرلا  دبع  ح19070 ؛ فنصملا ، باتک  هبیش ، یبا  نبا  ص159 ؛

ص208. صاصتخالا ، دیفم ، - . 4
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زا یهورگ  نانآ  هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  راتفر  کـین  ياـه  ناـسنا  نارتوکین (1) و  ناگدیزگرب ،
اب ماقم  نکر و  نیب  دندنویپ و  یم  ترـضح  نآ  هب  قارع  زا  هک  دنتـسه  نت   313 هلمج زا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  ّصاخ  نارای 

.دننک یم  تعیب  ناشیا 

بئاصع . 1-3-3

.دنناگتـسراو نادهاز و  زا  یهورگ  هباصع » : » تسا هدش  هتفگ  .تسارفن  لهچ  ات  هد  نیب  یهورگ  يانعم  هب  هباصع »  » عمج بئاصع » »
ار دوخ  روهظ ، ماگنه  هک   (3) دنتسه ، قارع  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارای  نانآ  تایاور ، یخرب  قبط   (2)

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دننک (4)  یم  تعیب  وا  اب  دنناسر و  یم  هکم  هب 

…. دنیآ یم  نوریب  قارع  زا  ییاه  هورگ  (5) …و  ِقارِعلا ؛ … ُِبئاصَعَو  … 

ابجن . 1-3-4

: دومرف ترضح  نآ  هتفگ  شیپ  تیاور  رد 

… . دنیآ یم  نوریب  رصم  زا  ابجن   (6) َرْصِم ؛ … ْنِم  ُءابَجُّنلا  ُجُرْخَیَف 

: دومرف یتیاور  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

لها رامش  هب  نت ، دنچ  دصیـس و   (7) رْـصِم ؛ … ِلْهَا  ْنِم  ُءابَجُّنلا  مِهِیف  رَْدب  ِلْهَا  هَدِـع  فِّیَنَو  هئامثالَث  ِماقَملاَو  ِنکُّرلا  َنَیب  َِمئاقلا  ُِعیاُبی 
 … رصم لها  زا  ابجن ، نانآ  نیب  .دننک  یم  تعیب  مئاق  اب  ماقم  نکر و  نیب  ردب ،

.رایخأ همانتغل ، ادخهد ، - . 1
ص123. ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  ص233 ؛ ج9 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - . 2

ح19070. فنصملا ، باتک  هبیش ، یبا  نبا  ح20769 ؛ فنصملا ، یناعنص ، قازرلا  دبع  - . 3
فشک یلبرا ، ص248 ؛ همامالا ، لئالد  يربط ، ص208 ؛ صاصتخالا ، دیفم ، ص88 ؛ ح51 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دمحم  - . 4

ص479. ج2 ، همغلا ،
ص208. صاصتخالا ، دیفم ، - . 5
ص208. صاصتخالا ، دیفم ، - . 6

ح502. ص476 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، - . 7
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…. دنراد دوجو 

ناقلاط

زا دندنویپ  یم  وا  هب  اجنآ  زا  ترـضح  نارای  زا  یـشخب  هک  هدرک  هراشا  یقطانم  هب  زین  تایاور  یخرب  هدـش  دای  ياه  هورگ  رب  نوزفا 
.درک هراشا  ناقلاط »  » نیمزرس هب  ناوت  یم  اهنآ  هلمج 

يدهم ترضح  نارای  زا  یخرب  هاگتساخ   (1) رهبا ، نیوزق و  نایم  يرهـش  ای  دشاب و  خلب  ورم و  نیب  يا  هقطنم  هچ  ناقلاط ، زا  روظنم 
.دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ّتنس  لها  عبانم  رد 

دنتـسه ینادرم  هطخ ، نآ  رد  اّما  هرقن ؛ زا  هن  تسا و  الط  زا  هن  هک  تسا  اجنآ  رد  ییاه  جـنگ  ياراد  دـنوادخ  ناقلاط ! لاح  هب  اشوخ 
.دنشاب (2) یم  نامزلارِخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  نارای  نانآ ، تسا و  تفرعم  هتسیاش  هک  دنا  هتخانش  هنوگ  نآ  ار  ادخ  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؛ هدمآ  زین  هعیش  عبانم  رد  رگید  يا  هنوگ  هب  تیاور  نیمه 

تسا و هدـشن  هتـشارفارب  دـنا  هدـیچیپ  ار  نآ  هک  يزور  زا  هک  تسا  یمچرپ  و  تسین ، هرقن  ـالط و  زا  هـک  تـسه  ناـقلاط  رد  یجنگ 
گنـس زا  نامیا  قیرط  رد  هتفاین و  هار  نآ  رد  ادخ  هب  نامیا  رد  یکـش  .تسا  نهآ  ياه  هراپ  دـننام  اهنآ  ياه  لد  هک  دنتـسه  ینادرم 

چیه دصق  اهنآ  رکـشل  .دـنراد  یم  رب  نایم  زا  هدـنک و  ياج  زا  دـننکب ، ياج  زا  ار  اه  هوک  هک  دـنراداو  ار  نانآ  رگا  .تسا  رت  مکحم 
هب ار  دوخ  ندب  كربت  يارب  اهنآ  دوخ  دنراد و  نیرز  ياه  نیز  اهنآ  ياه  بسا  .دنک  یم  بارخ  ار  نآ  هکنیا  زج  دننک ، یمن  يرهش 

يراک ره  دننک و  یم  عافد  يو  زا  دوخ  ناج  اب  هتفرگ و  نایم  رد  ار  ماما  اه  گنج  رد  اهنآ  .دنیاس  یم  ماما  بسا  نیز 

ص6. ج4 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، هللا  دبع  نب  توقای  - . 1
ص262. ج7 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ص82 ؛ ج2 ، يواتفلل ، يواحلا  یطویس ، - . 2
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نوچمه تدابع  لاح  رد  نانآ  همزمز  دـنباوخ ؛ یمن  اه  بش  هک  تسا  اهنآ  نایم  رد  ینادرم  .دـنهد  یم  ماـجنا  شیارب  دـشاب ، هتـشاد 
بهار و بش  تقو  رد  اهنآ  .دـننک  یم  هلمح  نمـشد  هب  هراوس  اهزور  دنلوغـشم و  تدابع  هب  ار  بش  مامت  .تسا  لسع  روبنز  همزمز 

لد دـنا و  هدنـشخرد  ياه  غارچ  دـننام  .دـنراد  يراشفاپ  شیاقآ  هب  تبـسن  زینک  زا  شیب  ماـما  يرادربناـمرف  رد  .دنریـش  زور  ماـگنه 
دنوادخ هار  رد  هک  دـننک  یم  انمت  دـنراد و  تداهـش  ياعدا  .دنـشاب  یم  دونـشخ  ادـخ  فوخ  زا  و  تساه ، لیدـنق  نوچمه  ناشیاه 

هام کی  هزادنا  هب  نانآ  شیپاشیپ  اهنآ  بعر  دنرذگ ، یم  اج  ره  زا  نیسح !» ناهاوخ  نوخ  يا  : » تسا نیا  نانآ  راعش  .دندرگ  هتشک 
یم زوریپ  ار  تقیقح  قـح و  يوـس  هب  ورـشیپ  مه  دـنوادخ  .دـنور  یم  شیپ  هـب  ور  هنوـگ  نیدـب  دریگ و  یم  ياـج  ياـه  لد  رد  هار 

.دنادرگ (1)

زا .دنا (2)  هدرک  انعم  ناریا  دـننامه  یعیـسو  رایـسب  هقطنم  هب  ار  نآ  زین  یهورگ  یلو  دـنا ؛ هتـسناد  يا  هژیو  هقطنم  ار  ناقلاط  یخرب ،
عون تیاور ، رد  اریز  دنتسه  ترـضح  نآ  هژیو  نارای  باحـصا و  نانآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ّتنـس ، لها  عبانم  رد  هدش  رکذ  تیاور 
ياه شفرد  رکـشل و  تیّمک و  زا  نخـس  تیفیک ، یگنوگچ و  نایب  رب  هوالع  راونالاراحب  تیاور  رد  اّما  تسا  هدـش  صخـشم  ناـنآ 

.تسا هدمآ  نایم  هب  زوریپ  حتاف و 

ماما زا  ریصب  وبا  .تساخ  دنهاوخن  رب  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  يرای  هب  نانآ  زا  يرامـش  هک  هدش  هراشا  یناسک  هب  مه  یتایاور  رد 
: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

اوُزَّیَُمی اوُصَّحَُمی َو  ْنَأ  ْنِم  ِساَّنِلل  َُّدب  َال  َلاَق  ٌرِیثََکل  ْمُْهنِم  َْرمَْألا  اَذَه  ُفِصَی  ْنَم  َّنِإ  َُهل  َلیِقَف  ٌریِسَی  ْیَش ٌء  ِبَرَْعلا  َنِم  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  َعَم 
ِلَابْرِْغلا َنِم  ُجُرْخَیَس  اُوَلبْرَُغی َو  َو 

ص307. ج52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 1
ص260. روهظ ، رصع  یناروک ، یلع  کن : - . 2
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یناسک برع  زا  انامه  دش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دوب ؛ دـهاوخ  يزیچان  دادـعت  برع  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  هارمه  هب   (1) ٌرِیثَک ؛ ٌْقلَخ 
ندش لابرغ  يزاسادج و  يزاسکاپ و  ناحتما و  دروم  هکنیا  زا  دنریزگان  مدرم  دومرف : دـنناوارف ، دـننک ، یم  فیـصوت  ار  رما  نیا  هک 

.دش دنهاوخ  جراخ  لابرغ  زا  يرایسب  مدرم  کیدزن ، هدنیآ  رد  دنریگ و  رارق 

نمی مولظم  مدرم  ات  هتفرگ  هزغ  مولظم  ناملـسم  برع و  مدرم  يرای  زا  .میتسه  نانآ  زا  یگرزب  ياه  شیاـمزآ  دـهاش  زورما  اـم  هتبلا 
هدـنیآ رد  رگید  ياه  شیامزآ  دـشاب  تسا ! هدـمآ  دـیدپ  برع  ناناملـسم  يارب  اـم  نارود  رد  هک  تسا  یتاـناحتما  همه  همه و  و …

؟ دشاب هنوگچ 

( ناروای  ) ماع نارای  .ود 

هراشا

عمج هکم  رد  عیرس  روط  هب  نانآ  .دسر  یم  ترـضح  نآ  ناروای  هب  تبون  روهظ ، زاغآ  رد  ترـضح  صاخ  نارای  ندمآدرگ  زا  سپ 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  دش ؛ دهاوخ  رازه  هد  رب  نوزفا  ادتبا  رد  ترضح  نآ  ناروای  رامش  .دنوش  یم  وا  يرای  هدامآ  هدش ،

: دومرف

هارمه رگم  دـنک ، یمن  جورخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما   (2) ٍفَالآ ؛ ِهَرَـشَع  ْنِم  َّلَـقَأ  ِهَّوُْقلا  ُولوُأ  ُنوُکَی  اَـم  ٍهَُّوق َو  ِیلوُأ  ِیف  اَّلِإ  ُجُرْخَی  اَـم 
.دنتسین رفن  رازه  هد  زا  رتمک  نارای  نیا  و  دیشر ، دنمورین و  نارای 

هب یگتـسیاش  هب  تبیغ  نارود  رد  هک  دنترـضح  نآ  یعقاو  نایعیـش  نامه  نارای ، زا  یـشخب  هکنیا  دـش  روآداـی  دـیاب  اـجنیا  رد  هچنآ 
: دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  هراب  نیا  رد  .دنا  هدرک  لمع  دوخ  فیاظو 

ُضَْعب ِیتْأَی  َمْوَی   ) یلاعت يادخ  لوق  نیا  ریسفت  رد  ماما 

ص204. هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ح2 ؛ ص370 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
ح20. ص654 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2
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: دومرف  (1) ًاْریَخ ؛) اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ 

ُءاَِیلْوَأ َِکَئلوُأ  ِهِروُهُظ  ِیف  َُهل  َنیِعیِطُْملا  ِِهتَْبیَغ َو  ِیف  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  اَنِِمئاَق  ِهَعیِِـشل  َیبوُط  ٍریَِـصب  َابَأ  اَی  .اَّنِم  ِرَظَْتنُْملا  ِِمئاَْقلا  َجوُرُخ  ِینْعَی 
(2) نُونَزْحَی ؛ ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َنیِذَّلا ال  ِهَّللا 

وا روهظ  رظتنم  شتبیغ  رد  هک  یناسک  ام ، مئاـق  نایعیـش  لاـح  هب  اـشوخ  ریـصب ! اـبا  يا  دومرف ]: سپـس  ، ] اـم رظتنم  مئاـق  جورخ  ینعی 
.دنوش یم  نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یفوخ  هن  هک  دنتسه  ادخ  يایلوا  نانآ  .دنیوا  رادربنامرف  زین  شروهظ  لاح  رد  دنتسه و 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نارای  راعش 

يانعم هب  تغل  رد  راث »  » .تسا مالسلا » هیلع  نیسحلا  تاراثلای   » مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نارای  راعش  هدش  هتفگ  تایاور  یخرب  رد 
تسا و نارگمتـس  زا  ماقتنا  یناهج  مایق  ییاپرب  رد  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  فادـها  زا  یـشخب  .تسا (3)  یهاوخ  نوخ 

دنیاجک : » دوب دـهاوخ  نینچ  راعـش  نیا  يانعم  سپ  .درک  دـنهاوخ  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  هب  راعـش  نیا  اب  نانآ 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نیسح .»؟ ناهاوخ  نوخ  دنیاجک   » ای  (4) نیسح »؟ نالتاق 

اوُراَس اِذا  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ِتاراَثل  اَی  مُهُراعِش  ِهّللا  ِلیبَس  ِیف  اُولَتُقی  ْنَا  َنوَّنَمَتَیَو  ِهَداهَّشلِاب  َنوُعدَی  َنوُقِفْشُم  ِهَّللا  ِهَیشَخ  ْنِم  ْمُهَو  … 
نانآ هّللا » ّالا  هلا  ال   » دایرف دنسرت و  یم  ادخ  زا  طقف  يدهم … نارای   (5) ٍرهَش ؛ َهَریِسَم  ْمُهَماَمَا  ُبعُّرلا  ُِریسَی 

هب دوخ  ندروآ  نامیا  رد  يریخ  ای  هدرواین  نامیا  اًلبق  هک  یـسک  دـیآ ، دـیدپ ]  ] تراگدرورپ ياه  هناشن  زا  يا  هراـپ  هک  يزور  - . » 1
«. دشخب یمن  دوس  شندروآ  نامیا  تسا ، هدرواین  تسد 

ص357. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2
ج3، نیرحبلا ، عـمجم  یحیرط ، ص236 ؛ ج8 ، نیعلا ، باتک  دـمحا ، نب  لیلخ  ص97 ؛ ج4 ، برعلا ، ناـسل  روـظنم ، نبا  ك.ر : - . 3

ص234.
ص235. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، ك.ر : - . 4

ح82. ص307 ، ج52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - . 5
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یم ور  هک  وس  ره  هب  .تسا  نیسحلا » تاراثلای   » نانآ راعش  .دنیادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  تداهـش و  يوزرآ  رد  هراومه  تسا و  دنلب 
.دتفا یم  مدرم  لد  رد  شیپاشیپ  ریسم  هام  کی  هزادنا  هب  نانآ ، زا  ِسرت  دنروآ ،

هدش هتسناد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يرای  ماگنه  هب  ناگتـشرف ، راعـش  ترابع ، نیا  تایاور ، زا  یـضعب  رد 
.تسا

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.تسا نیسحلا » تاراثل  ای   » ناشراعش دنتسه و  وا  نارای  زا  اهنآ  سپ   (1) ْنیَسُْحلا ؛ ِتاَراََثل  اَی  ْمُهُراَعِش  ِهِراَْصنَأ َو  ْنِم  َنُونوُکَیَف 

امهیلع یلع  نب  نیـسح  نوچ  تسا  نشور  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  یهلا  ناگتـشرف  اب  گنهامه  ترـضح  نارای  راعـش  زین  تیاور  نیا  قبط 
هیلع نیـسح  ماما  نوخ  زا  ماقتنا  لطاب ؛ يامن  مامت  دامن  نامز ، نآ  رد  يو  نانمـشد  تسا و  تقیقح  قح و  ياـمن  ماـمت  هنیآ  مالـسلا 
ناهج ناتـسدورف  همه  يوزرآ  هدنروآرب  یناهج ، لدع  تموکح  دوب و  دهاوخ  خیرات  لوط  رد  نامولظم  همه  نوخ  زا  ماقتنا  مالـسلا 

.تسا خیرات  لوط  رد 

ص129. یلامالأ ، ومه ، ص299 ؛ ج1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، - . 1
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ییامزآدوخ

اهنآ دـهد  یم  يراـی  دـییأت و  ینایرکـشل  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  دـنوادخ  هدـش  هتفگ  تاـیاور  رد  . 1
.دیهد حیضوت  ار  هنومن  کی  دنمادک ؟

.دیسیونب ار  دروم  ود  هدرب ، مان  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صاخ  نارای  ياه  یگژیو  . 2

.دیهد حیضوت  نانآ  رامش  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صاخ  نارای  نایم  رد  نانز  روضح  هراب  رد  . 3

.دیهد حیضوت  ار  هورگ  ود  هدرب ، مان  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صاخ  نارای  ياه  هنوگ  . 4

؟ دننک یم  حرطم  ار  راعش  نیا  ارچ  تسیچ و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  راعش  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1380 مق ، باتک ، ناتسوب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 1

.ش .ه  1380 مق : رئاز ، تاراشتنا  باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 2

.ش 1383 مق ، دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تیودهم ،) هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ  میحر ، رگراک ، . 3

، مق نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  تیالو ، نابات  غورف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  . 4
.ش 1378

.ش.ه  377 مق : مالسا ، بتکم  تاراشتنا  مود ، چ  دیما ، نیرخآ  دواد ، یماهلا ، . 5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  رد  یبیغ  ياهدادما  مهدزیس : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

یبیغ ياهدادما  یسانش  موهفم  .فلا 

: نآرق هاگن  زا  یبیغ  دادما  یخرب  .ب 

؛ یندشن هدید  نایهاپس  . 1

؛ ناگتشرف اب  يرای  . 2

؛ نانمؤم ياه  لد  ندرک  مارآ  . 3

؛ نانمشد ياه  لد  رد  سرت  . 4

.رگناریو ياهداب  . 5

: یبیغ ياهدادما  زا  يرادروخرب  طیارش  .ج 

؛ نامیا . 1

؛ ییاسراپ . 2

؛ يرادیاپ . 3

.دنوادخ هار  رد  ششوک  . 4

روهظ رصع  رد  یبیغ  ياهدادما  یخرب  .د 

؛ ناگتشرف . 1

؛ نانمشد لد  رد  سرت  . 2

.تعیبط ياهورین  . 3
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دمآرد شیپ 

ار فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يزوریپ  ياه  هنیمز  هداد و  مه  هب  تسد  دـنچ  یلماوع  میناد  یم  هک  هنوگ  نامه 
نارای و هاگ  نآ  تسا ؛ ترضح  نآ  دوخ  تیصخش  يزوریپ ، نیا  لماع  نیرت  یلصا  نیرت و  یساسا  .دننک  یم  مهارف  یناهج  مایق  رد 

.تسا نیرفآ  شقن  دنوادخ  یبیغ  ياهدادما  ود ، نآ  رانک  رد  ناشیا و  ناروای 

همه رد  نآ  یگدرتسگ  تمظع و  ياضتقا  هب  اما  تسا ؛ دنوادخ  يراج  ياه  تنس  یعیبط و  روما  رب  گرزب ، مایق  نیا  ساسا  هچ  رگا 
وا رایتخا  رد  ار  یعیبط  قوف  ناهنپ و  ياهورین  زا  یخرب  دنوادخ  هتفرشیپ ، رایسب و  تاناکما  هب  نانمـشد  ندوب  زهجم  زین  و  نیمز ، هرک 

.دوش مهارف  رتهب  هچ  ره  ناشیا ، يزوریپ  تابجوم  ات  داد  دهاوخ  رارق 

عوضوم ناگرزب ، تانایب  زین  مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  نانخس  میرک ، نآرق  تایآ  زا  يدنم  هرهب  اب  ات  دوش  یم  شالت  سرد  نیا  رد 
.مییامن یسررب  ناکما  دح  رد  ار 

: تسا یسررب  لباق  ریز  دراوم  رد  یبیغ  ياهدادما  رد  ثحب 

یبیغ ياهدادما  یسانش  موهفم  .کی 

هژاو ود  زا  بکرم  يریبعت  یبیغ » دادما  »
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ياهزیچ هب  دادما ، .دور  یم  راک  هب  ینتـشاد  تسود  دراوم  رد  رتشیب ، تسا و  يرگید  ندرک  يرای  دادـما »  » .تسا بیغ »  » و دادـما » »
هژاو یخرب  .تسا  یفخم  هدیـشوپ و  ناـسنا  زا  هک  تسا  يزیچ  بیغ »  » .دور یم  راـک  هب  مـه  تاـیونعم  رد  تـسین و  رـصحنم  يداـم 

.دنا هتفرگ  مشچ  زا  هدیشوپ  يانعم  هب  ار  نآ  ناهوژپ ،

ناهج ناوت  یم  نآ ، يوغل  يانعم  هب  تیانع  اب  دنچ  ره  .دریگ  یم  همـشچرس  بیغ  زا  هک  تسا  ییاهددم  يانعم  هب  یبیغ » ياهدادما  »
، نآرق هک  نانچ  تسناد  یبیغ  ياهدادما  قیداصم  زا  بیغ و  ملاع  زا  هتفرگ  ددـم  ار  نآ  رد  دوجوم  ياه  تمعن  همه  تایح  مظن و  و 

رشب یگدنز  رد  هژیو  ياهددم  يانعم  هب  حالطصا ، رد  بیکرت  نیا  یلو  تسا (1)  هتسناد  دنوادخ  ياهدادما  زا  ار  نادنزرف  لاوما و 
.تسا

نآ دوخ  ینامـسآ  هفیحـص  يادتبا  رد  دـنوادخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ بیغ  هب  نامیا  ناربمایپ ، ياه  هزومآ  نیرترب  زا  دـیدرت  نودـب 
: دیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  بیغ  هب  نامیا  تسخن  درمش  یمرب  ار  ناراگزیهرپ  ياه  یگژیو  هک  هاگ 

هیام تسین و  يدـیدرت  چـیه  نآ  رد  هک  یباتک  تسا  نیا   (2) ِْبیْغلِاب ؛)… َنُونِمُؤی  َنیذَّلَا  َنیقَّتُْمِلل  ًيدُـه  ِهِیف  َْبیَرال  ُباتِْکلا  َکـِلَذ  )
.دنروآ یم  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  تسا ؛ ناگشیپاوقت  تیاده 

تروص نیرتهب  هب  خیرات ، لوط  رد  اهدادما  نیا  .تسا  دنوادخ  ناهنپ  ياهدادـما  هب  داقتعا  هب  طوبرم  بیغ ، هب  داقتعا  نیا  زا  یـشخب 
.تسا هداد  تاجن  يدوبان  لاوز و  زا  ار  اهنآ  هدمآ و  اه  ناسنا  کمک  هب  نکمم 

دـنک و یم  عافد  نآ  زا  دراد و  یم  هگن  ار  قح  نایرج  بناج  لطاب ، اب  قح  هلباقم  رد  دـنوادخ ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا 
یهاگ عافد ، نیا 

هیآ 6. (، 17) ءارسا - . 1
هیآ 2و3. (، 2  ) هرقب - . 2
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یبالقنا لطاب و  اب  قح  ییورایور  نیرت  عیسو  نیرت و  گرزب  رد  هتبلا ، .دریگ  یم  تروص  یبیغ  ياهدادما  ناهنپ و  ياهورین  قیرط  زا 
.درک دهاوخ  هولج  شیپ  زا  شیب  یهلا  تنس  نیا  دهد ، یم  خر  ناربمایپ  فادها  ياتسار  رد  هک 

نآرق هاگن  زا  یبیغ  ياهدادما  .ود 

هراشا

.دنا هدوب  دنوادخ  يرای  دنمزاین  هتـسیاش  ناگدـنب  هک  هتـسناد  یثداوح  اه و  گنج  رد  رتشیب  ار  یبیغ  ياهدادـما  روضح  نآرق  تایآ 
: تسا رارق  نیدب  یبیغ  دادما  قیداصم  زا  یضعب 

یندشن هدید  نایهاپس  . 21

: تسا هدرک  دای  یندشن ) هدید  نایهاپس  « ) اهوََرت َمل  اًدونُج   » ریبعت اب  دروم  هس  رد  نآرق 

: دیامرف یم  هدرک ، هراشا  روث  راغ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زیمآ  هرطاخم  عضو  هب  هک  اجنآ  رد  یکی 

ینایهاپس اب  ار  وا  و  داتـسرف ، ورف  وا  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  سپ  … (1) اهْوََرت َو ؛)… َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  ِْهیَلَع َو  ُهَتَنیکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  )… 
… . درک و دییأت  دیدید ، یمن  ار  اهنآ  هک 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درگ  زا  ناناملـسم  دیـسر و  ّتقوـم  يزوریپ  هب  نینح ، گـنج  رد  نمـشد  هک  هاـگ  نآ  نـینچمه 
: دیشخب تاجن  ار  نانآ  یئرمان  هاپس  هلمج  زا  یبیغ  ياهدادما  دندش ، هدنکارپ 

دوخ هداتسرف  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  هاگ  نآ   (2) اهْوََرت َو ؛)… َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َنینِمْؤُْملا َو  یَلَع  ِِهلوُسَر َو  یلَع  ُهَتَنیکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  )
… . دیدید و یمن  ار  اهنآ  هک  داتسرف  ورف  ینایهاپس  دروآ و  دورف  نانمؤم ، رب  و 

فارطا رد  قدنخ  ندنک  رهش و  رد  ندنام  هب  راچان  ناناملسم  ودندرک  هرصاحم  ار  هنیدم  رهش  مالـسا ، نانمـشد  هک  دوب  یعقوم  موس 
! دندش نآ 

هیآ 40. (، 9  ) هبوت - . 1

هیآ 26. (، 9  ) هبوت - . 2
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یلص ربمایپ  دندوب !! هدرک  ادیپ  ادخ  هرابرد  یصاخ  ياه  نامگ  هدیسر و  هاگولگ  هب  ناشناج  هریخ و  ناملـسم  ناگدنمزر  ياه  مشچ 
ياهرکـشل اهنآ  نیرت  مهم  زا  هک  دمآ  نانآ  يرای  هب  یبیغ  ياهدادما  نآ  یپ  رد  تساوخ ، کمک  دـنوادخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

: دوب یئرمان 

َنُولَمْعَت اـِمب  ُهَّللا  َناـک  اـهْوََرت َو  َْمل  ًادُونُج  ًاـحیر َو  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاـج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
[ رد  ] امـش يوس  هب  ییاهرکـشل  هک  هاـگ  نآ  دـیرآ ؛ داـی  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   (1) ًاریَصب ؛)

.تسانیب هراومه  دینک ، یم  هچنآ  هب  ادخ  میداتسرف و  دیدید ، یمن  ار  اهنآ  هک  ییاهرکشل  يدابدنت و  نانآ  رس  رب  سپ  .دندمآ 

ناگتشرف اب  يرای  . 22

، نآرق تایآ  زا  یهجوت  لباق  شخب  .تسا  دوخ  ناربمایپ  يرای  هب  ناگتـشرف  ندمآ  دـنوادخ ، ناهنپ  ياه  کمک  قادـصم  نیرت  مهم 
نـشور .دنک  یم  تیاکح  مالـسا  ردـص  ياه  گنج  رد  ناناملـسم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ناگتـشرف  يرای  زا 

.تسا هدرک  هراشا  ردب  گنج  رد  روضح  نیا  هب  نآ  رد  هک  تسا  یتایآ  هنومن  نیرت 

َنِّم ٍفَالاَء  ِهَثاَلَِثب  مُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  نَأ  ْمُکَیِفْکَی  َنل  َنِینِمْؤُْمِلل َأ  ُلوُقَت  ْذِإ  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل  َهَّللا  ْاوُقَّتاَف  ٌهَّلِذَأ  ُْمتنَأ  ٍرْدَِبب َو  ُهَّللا  ُمُکََرصَن  ْدََقل  (َو 
ادـخ ًانیقی  َنیِمِّوَسُم ؛) ِهَکئَلَْملا  َنِّم  ٍفَالاَء  ِهَسْمَِخب  مُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اَذاَـه  ْمِهِرْوَف  نِّم  مُکُوتْأَـی  ْاوُقَّتَت َو  ْاوُِربْصَت َو  نِإ  یَلب  َنِیلَزنُم  ِهَکئَلَْملا 

هک هاگ  نآ  .دییامن  يرازگ  ساپـس  هک  دشاب  دینک ! اورپ  ادخ  زا  سپ ، .درک  يرای  دـیدوب - ناوتان  هکنآ  اب  ردـب - گنج ]  ] رد ار  امش 
ربص رگا  يرآ ، دنک »؟ يرای  هدمآدورف ، هتشرف  رازه  هس  اب  ار  امش  ناتراگدرورپ ، هک  تسین  سب  ار  امـش  ایآ  : » یتفگ یم  نانمؤم  هب 

و  ] شوج نیمه  اب  دییامن و  يراگزیهرپ  دینک و 

هیآ 9. (، 33  ) بازحا - . 1
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.درک (1) دهاوخ  يرای  رادناشن  هتشرف  رازه  جنپ  اب  ار  امش  ناتراگدرورپ  هاگ ] نامه  ، ] دنزاتب امش  رب  شورخ ]

نانمؤم ياه  لد  ندرک  مارآ  . 23

.دوش یم  ریذپ  لمحت  یگدنز  طیارش  نیرت  تخـس  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  نانمؤم  هب  دنوادخ  ياه  تبهوم  نیرت  مهم  زا  لد  شمارآ 
ینانمشد اب  يو  دروخرب  لامتحا  راغ و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ندش  یفخم  نامز  ای  گنج  ساسح  تاظحل  رد 

.دندش رادروخرب  دنوادخ  يرای  نیا  زا  دندوب ، هتفر  شیپ  شا  يریگتسد  زرم  ات  هدمآ و  وا  نتشک  دصق  هب  هک 

نانمشد ياه  لد  رد  سرت  . 24

هنومن ناونع  هب  .درک  یم  يرای  ار  قح  ههبج  نانمشد ، لد  رد  ساره  نتخادنا  اب  یهاگ  هدش ، دای  ياهدادما  رب  نوزفا  لاعتم  دنوادخ 
: تخاس هریچ  نمشد  بلق  رب  یناهگان  هراب و  کی  ار  سرت  هاپس  شیوخ  هدعو  ساسارب  ردب  گنج  دنوادخ 

…. دنکفا مهاوخ  تشحو  نارفاک  لد  رد  يدوز  هب   (2) َبْعُّرلا ؛) … ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  یف  یِْقلُأَس  )… 

رگناریو ياهداب  نداتسرف  . 25

: دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  هدش  نانمؤم  يرای  نانمشد و  نتفر  نیب  زا  ببس  هک  تسا  ییاهداب  یهلا ، ياهدادما  زا  رگید  یکی 

نامیا هک  یناسک  يا   (3) اَهْوََرت ؛) ْمَّل  اًدُونُج  اًحیِر َو  ْمِْهیَلَع  اَْنلَـسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاَـج  ْذِإ    ْ ُمْکیَلَع ِهَّللا  َهَمِْعن  ْاوُرُکْذا  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اـَُّهیَأَی  )
يدابدنت و نانآ  رـس  رب  سپ  دـندمآ ، رد ]  ] امـش يوس  هب  ییاهرکـشل  هک  هاگ  نآ  دـیرآ ؛ دای  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیا ! هدروآ 

.میداتسرف دیدید ، یمن  ار  اهنآ  هک  ییاهرکشل 

تایآ 23 25. ( 3  ) نارمع لآ  - . 1
هیآ 12. (، 8  ) لافنا - . 2

هیآ 9. (، 33  ) بازحا - . 3
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یبیغ ياهدادما  زا  يرادروخرب  طیارش  .هس 

هراشا

طباوض و تسا ، هنامیکح  وا  تساوخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  نکیل   (1) دهد ؛ یم  يرای  دهاوخب  سکره  هب  دنوادخ  یهلا ، ننس  ساسا  رب 
: تسا حرش  نیدب  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد  دوجو  هژیو  ياهدادما  زا  يرادروخرب  يارب  یطیارش 

نامیا . 31

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  هک  نانچ  تسا ؛ نامیا  یهلا  ياهدادما  زا  يرادروخرب  طرش  نیتسخن 

.مینک یم  يرای  ًاعطق  دنا ، هدیورگ  هک  ار  یناسک  دوخ و  ناگداتسرف  ام  تقیقح ، رد   (2) اونَماء ؛)… َنیذَّلاو  انَلُسُر  ُرُصنََنل  ّانا  )

: دیامرف یم  زین  یشخب  شمارآ  بلاق  رد  یبیغ  دادما  هرابرد 

.داتسرف ورف  ار  شمارآ  نانمؤم  ياه  لد  رد  هک  سک  نآ  تسوا   (3) َنینِمؤُملا ؛) ِبُوُلق  یف  َهَنیکَّسلا  َلَزنا  يذَّلا  َوُه  )

ییاسراپ . 2 3

: هک تسا  دنوادخ  ياهدادما  زا  يدنم  هرهب  ياه  طرش  رگید  زا  یهلا ، ياوقت  يراگزیهرپ و 

دینک ربص  رگا  يرآ ،  (4) نیِمِّوَسُم ؛) ِهَکئَلَْملا  َنِّم  ٍفَالاَء  ِهَسْمَِخب  مُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اَذاَه  ْمِهِرْوَف  نِّم  مُکُوتْأَی  ْاوُقَّتَت َو  ْاوُِربْصَت َو  نِإ  یَلب  )
رادناشن هتـشرف  رازه  جنپ  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  هاگ ] نامه  ، ] دـنزاتب امـش  رب  شورخ ] و   ] شوج نیمه  اب  دـییامن و  يراگزیهرپ  و 

.درک دهاوخ  يرای 

مُهَءاَج ( ؛ هیآ 13 (، 3  ) نارمع لآ  دـنک :» یم  دـییأت  دوخ  يرای  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  و  « ؛) ُءاـشَی نَم  ِهِرـصَِنب  ُدـّیَُؤی  ُهَّللاو  - . ) 1
ِهَّللا ِرصَِنب  ( ؛ 110 هیآ (، 12) فسوی دنتفای :» تاجن  میتساوخ ، یم  هک  ار  یناسک  سپ  .دیسر  نانآ  هب  ام  يرای  « ؛) ُءاَشَن نَم  یُّجنَف  انُرصَن 

هیآ 5. (، 30  ) مور «: ) دنک یم  يرای  دهاوخب  ار  هک  ره  « ؛) ُءاشَی نَم  ُرُصنَی 
.51 هیآ (، 40  ) رفاغ - . 2
هیآ 4. (، 48  ) حتف - . 3

هیآ 125. (، 3  ) نارمع لآ  - . 4
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يرادیاپ . 33

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  .دوش  یم  یهلا  ياهدادما  بلج  ببس  هک  تسا  يروما  زا  هدیقع  رواب و  رب  يراوتسا  مدق و  تابث 

، تقیقح رد   (1) نودَعوت ؛) ُمتنُک  یتَّلا  ِهَّنَجلِاب  اورِشباو  اونَزَحت  الو  اوفاَخت  ّالا  ُهَکلَملا  ُمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اومقَتسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اولاق  َنیذَّلا  َّنا  )
میب ناه ، :[ » دنیوگ یم  و   ] دنیآ یم  دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، یگداتـسیا  سپـس  تسادخ » ام  راگدرورپ  : » دنتفگ هک  یناسک 

.دیدرگ داش  دیدوب ، هتفای  هدعو  هک  یتشهب  هب  دیشابم و  نیگهودنا  دیرادم و 

دنوادخ هار  رد  ششوک  . 34

: میناوخ یم  هیآ  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ دنوادخ  هار  رد  ششوک  شالت و  اهدادما ، نیا  بلج  طیارش  رگید  زا 

.مییامن یم  نانآ  رب  ار  دوخ  ياه  هار  نیقی  هب  دنا ، هدیشوک  ام  هار  رد  هک  یناسک   (2) اَنَُلبُس ؛)… ْمَُّهنَیِدَْهَنل  اَنِیف  ْاوُدَهاَج  َنیِذَّلا  َو  ) 

مایق روهظ و  رد  دـنوادخ  یبیغ  ياهدادـما  هب  دـش ، هراشا  نآ  طیارـش  دـنوادخ و  صاخ  ياهدادـما  قیداصم  زا  یـضعب  هب  هک  لاـح 
.میزادرپ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج 

روهظ رصع  رد  یبیغ  ياهدادما  .راهچ 

هراشا

همه دـنوادخ  دـناسر ، یم  ناـیاپ  هـب  ار  یهلا  ياـیلوا  ناربماـیپ و  ماـمتان  هار  یجنم ، دوـعوم  یهلا و  هریخذ  نـیرخآ  هـک  ییاـجنآ  زا 
.داد دـهاوخ  رارق  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يارب  دوب ؛ هداد  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  هک  ار  یبیغ  ياهدادـما 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

مئاق … (3) ِهّللا ؛ … ِرصَِنب  ُدَّیُؤی  یْتَیب … ِلْهَا  ُِمئاق 

هیآ 30. (، 41  ) تلّصف - . 1
هیآ 69. (، 29  ) توبکنع - . 2

ح2. ص257 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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.دوش یم  دییأت  یهلا  يرای  هب  نم ، تیب  لها 

: دنرارق نیا  زا  اهدادما  نیا  زا  یخرب 

ناگتشرف . 41

تیاور ریثک  نب  نمحّرلا  دبع  .دنتـسه  یهلا » ناگتـشرف  ، » دنیآ یم  وا  نارای  دنوادخ و  تجح  نیرخآ  يرای  هب  هک  یبیغ  ياهورین  زا 
: تسا هدرک 

: هک هیآ  نیا  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف  (1) ُهُولِْجعَتْسَت ؛) اَلَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  )

هدومرف رما  ّلج  ّزع و  يادخ  تسا ، ام  رما  نآ   (2) بْعُّرلا ؛ َنُونِمْؤُْملا َو  ُهَِکئاَلَْملا َو  ٍداَنْجَأ  ُهَثاََلث  ُهُدِّیَُؤی  ِِهب  ُلَْجعَتُْسی  َال  ِهَّللا  ُْرمَأ  اَنُْرمَأ  َوُه 
.ساره نانمؤم و  ناگتشرف ، زا : دنترابع  هک  دیامرف  يرای  رکشل ]  ] هس اب  ار  وا  دنوادخ ]  ] هکنآ ات  دوشن  باتش  نآ  دروم  رد  هک 

هللا لجع  يدهم  ترـضح  مایق  رد  ناگتـشرف  شقن  روضح و  یگنوگچ  هب  لصفم  روط  هب  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
: تسا هدش  لقن  بلغت  نب  نابا  .تسا  هدش  هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

لوسر هرز  دراد و  نت  هب  قربتسا  زا  يا  هماج  هک  هفوک  فجن  رب  منیب  یم  ار  مئاق  ییوگ  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 
ترضح نآ  ندب  هزادنا  ات  دوش  یم  داشگ  زاب و  مه  زا  وا ، نت  هب  دیشوپ  ار  نآ  نوچ  .دشوپ  یم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ادخ لوسر  مچرپ  .تسا  يراکشآ  صّخشم و  يدیفـس  شمـشچ ، ود  نایم  هک  دوش  یم  دیفـس  هایـس و  یبسا  رب  راوس  سپـس  .ددرگ 
لیئربج دومرف : دوش ؟ یم  هدروآ  وا  يارب  ای  تسا  ناهنپ  دوجوم و  نونکا  مچرپ  مدرک : ضرع  .تسوا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

يزیچ رب  مچرپ  نآ  اب  .تسا  دنوادخ  ترصن  زا  نآ  هیاس  و  ادخ ، شرع  ياهدومع  زا  نآ  هتـسد  دروآ ، یم  ترـضح  نآ  يارب  ار  نآ 
زین دنیآ و  یم  دورف  هتشرف  رازه  هن  نآ  اب  هارمه  .دزاس  یم  دوبان  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دیآ ، یمن  دورف 

هیآ 1. (، 16  ) لحن دینکم :» باتش  نآ  رد  سپ  دیسررد ، ادخ  رما  ناه ] - . »] 1
ح9. ص 198 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 2
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حون اب  هک  دنا  یناگتشرف  نامه  نانآ  يرآ ، دومرف : دنتسه ؟ هارمه  ناگتـشرف  نیا  همه  ایآ  مدرگ ! تیادف  مدرک : ضرع  .هتـشرف   313
ایرد یتقو  هک  دنا  ییاه  نامه  و  دندوب ، وا  هارمه  دش ، هدـنکفا  شتآ  هب  میهاربا  یتقو  هک  دـنا  یناگتـشرف  نامه  دـندوب و  یتشک  رد 
درب نامـسآ  هب  شیوخ  يوس  هب  ار  یـسیع  دنوادخ ، یتقو  هک  دنتـسه  دنا  یئاه  نامه  و  دندوب ، وا  هارمه  دـش  هتفاکـش  یـسوم  يارب 
يا هتشرف  و 313  دندوب ، هارمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  دنتسه  راد  ناشن  هتـشرف  رازه  راهچ  و  دندوب ، وا  هارمه 

رد ندیگنج  هزاجا  ات  دنتفر  الاب  نامسآ  هب  هک  دنتسه  يا  هتشرف  رازه  راهچ  نانآ  اب  هارمه  و  دندوب ، ترـضح  نآ  اب  ردب ، زور  رد  هک 
ترضح نآ  ربق  رانک  رد  نانآ  دوب ! هدش  هتشک  ترضح  نآ  هک  دنتشگزاب  نیمز  هب  یتقو  یلو  دنریگب ؛ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  باکر 
.دنـشک یم  راظتنا  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  جورخ  نانآ  دنیرگ و  یم  تمایق  زور  ات  ترـضح  نآ  رب  دندنام و  دولآ  رابغ  يوم و  ناشیرپ 

(1)

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یشایع 

ْمُه ِْرمَْألا َو  اَذَـه  َبِحاَص  اوُرُْـصنَی  یَّتَح  َنوُدَعْـصَی  َال  ُدـَْعب َو  اوُدِعَـص  اَم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍرْدـَب  َمْوَی  ًادَّمَُحم ص  اوُرَـصَن  َنیِذَّلا  َهَِکئاَـلَْملا  َّنِإ 
نیا زا  سپ  دنتفرن و  نامـسآ  هب  سپ  نآ  زا  دندرک ، يرای  نیمز  رد  ار  ادخ  لوسر  ردـب  گنج  رد  هک  یناگتـشرف   (2) ٍفَالآ ؛ ُهَسْمَخ 

.دنتسه نت  رازه  جنپ  نانآ  ار و  رما  نیا  بحاص  دننک  يرای  هکنآ  ات  تفر  دنهاوخن  زین 

: دیوگ یم  نینچ  جارعم  بش  رد  دنوادخ  زا  لقن  هب  یتیاور ، رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

اب منک و  یم  يراـی  ار  يدـهم )  ) وا دوـخ  نایرکـشل  اـب  (3) و  ِیتَوْعَد ؛ …  َِنْلُعی  یَّتَـح  ِیتَِکئاَـلَِمب  ُهَّنَّدـُمََأل  يِدـْنُِجب َو  ُهَّنَرُْـصنََأل   …َو 
.دنک راکشآ  ار  متوعد  هکنآ  ات  مناسر ، یم  ددم  وا  هب  مناگتشرف 

ح4. ص 309 ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - . 1
ص197. ج1 ، یشایع ، ریسفت  - . 2

ح4. ص254 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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نانمشد لد  رد  سرت  . 42

نارگمتس ناکرشم و  نارفاک ، لد  رب  ار  هرهلد  سرت و  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  رد  لاعتم ، يادخ 
.دنک یم  بلس  نانآ  زا  ار  ینمشد  يریگ و  میمصت  تردق  هدنکفا ، زیتس  قح 

یم نادـنمتردق  لد  رد  يو ، زا  ساره  روهظ ، ماگنه  ینعی  تسا ؛ ِرْـصَّنلِاب » ٌدَّیَُؤم  ِبْعُّرلاـِب َو  ٌروُْصنَم  ، » وا هک  هدـش  هتفگ  یتاـیاور  رد 
درادن و هنحص  رد  مدرم  روضح  موزل  اب  یتافانم  رما ، نیا  هتبلا  .دنباتـش  یم  شنارای  وا و  کمک  هب  یندیدان ، یبیغ و  ياهورین  دتفا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننک  يرای  شا  یلاعتم  فادها  هب  ندیسر  ات  ار  ترضح  نآ  دیاب  مدرم 

زا یهاپـس  نانمؤم و  زا  یهاپـس  ناگتـشرف ، زا  یهاپـس  دنراد : تکرـش  وا  يزوریپ  رد  دـننک و  یم  يرای  هاپـس  هس  ار  يدـهم  بالقنا 
.تشحو (1) بعر و 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفقث  ملسم  نب  دمحم 

.تسا هدش  يرای  نانمشد ، لد  رد  سرت  نداتفا ]  ] هب ام  مئاق   (2) ِبْعُّرلِاب ؛ ٌروُْصنَم  اَّنِم  ُِمئاْقلَا 

تعیبط ياهورین  . 43

؛ تسا هدرک  زهجم  نآ  هب  ار  دوخ  ناربماـیپ  دـنوادخ  هک  تسا  یعیبط  تاـناکما  اـهورین و  ریخـست  یهلا ، یبیغ  ياهدادـما  زا  یـضعب 
یبیغ ياهدادما  هلمج  زا  یعیبط ، لماوع  یتایاور ، رد  .تسا (3)  هدش  دای  اهنآ  زا  نآرق  رد  هک  اهربا و … اه ، نافوط  اهداب ، دـننامه :

زا لـقن  هب  جارعم  ثیدـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  .تسا  هدـش  رکذ  یهلا  تّجح  نیرخآ  يراـی  يارب 
: تسا هدومرف  نینچ  دنوادخ 

ح43. ص243 ، ح9 ، ص198 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 1
ح 16. ص 330 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

هیآ 9. (، 33  ) بازحا 81 ؛ هیآ (، 21) ایبنا - . 3
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…. مزاس یم  وا  مار  ار  تخس  ناشکندرگ  منک و  یم  وا  رَّخـسم  ار  داب  و  باعِّصلا …،… َباقِّرلا  َُهل  َّنَِللَذُألَو  َحایِّرلا  َُهل  َّنَرِّخَـسَُالَو  … 
(1)

یناهج مایق  تمظع  لیلد  هب  باحـصا ، نارای و  زا  يدـنم  هرهب  رب  نوزفا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  نیارباـنب 
.دنک یم  هدافتسا  زین  یبیغ  ياهدادما  زا  یهلا ، هدارا  نذا و  هب  دوخ ،

رگید ياهدادما  یخرب  . 4-4

یهلا ياهدادـما  رامـش  رد  دـناوت  یم  هک  هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  تاـیاور  رد  زین  رگید  روما  یخرب  هدـش ، داـی  ياهدادـما  رب  نوزفا 
.دشاب

.دوش هدیدرون  مه  رد  شنارای  ترضح و  نآ  يارب  نیمز ، هک  تسا  نآ  روهظ  رـصع  رد  یهلا  ياهدادما  زا  یکی  ضْرَالا : یِط  .فلا 
یم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسا  هدـش  ریبعت  ضرالا » یط   » هب شناراـی  ترـضح و  نآ  تفاـسم  یط  یگنوگچ  زا  دـنچ  یتاـیاور  رد 

: دیامرف

.دوش یم  هدیدرونرد  شیارب  نیمز  هک  تسا  یسک  وا ،  (2) ٍْبعَص ؛ ُّلُک  َُهل  ُّلِذَی  ُضْرَْألا َو  َُهل  يَوُْطت  يِذَّلا  َوُه  َو 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  هدش ، دای  ياهدادما  رب  نوزفا  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  مالـسلا : مهیلع  ناربمایپ  ياه  ثاریم  .ب 
لوسر دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تشاد  دهاوخ  هارمه  زین  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  ياه  ثاریم  یخرب  روهظ ، ماگنه  فیرـشلا  هجرف 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

(3) ًاْملُظَو ؛ ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسقَو  ًالْدَع  اهُالْمیَف  ِءاِیبنَالا  ِهَریِخَِذب  ِیتأی  ُمَمُالا ، اهِیف  ُّلِضَت  ٌهَریَح  ٌهَبیَغ َو  َُهل  ُنوُکَت  يِْدلُو ، ْنِم  يِدـْهَملا 
دروآ و یم  ار  ناربمایپ  هریخذ  وا  .دنوش  هارمگ  نآ  رد  مدرم  هک  دوب  دـهاوخ  یتریح  تبیغ و  وا  يارب  تسا ، نم  نادـنزرف  زا  يدـهم 

.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ؛ یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 

ح4. ، 23 باب ص254 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
ح5. ص371 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 2

ح 5. ص 287 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 3
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شقن هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  تسین ؛ تسد  رد  ینـشور  نخـس  تسا ، هدـش  عمج  ترـضح  دزن  یفدـه  هچ  هب  روما  نیا  هکنیا  هراـبرد 
؛ تخاس دـهاوخ  قّقحم  ار  نانآ  هتـساوخ  وا  تسا و  ایلوا  ایبنا و  همه  تیلاعف  همادا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 

.تفرگ دهاوخ  رارق  يو  رایتخا  رد  نانآ  رازبا  مامت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم 

ییاه هناشن  اه ، ثاریم  نیا  دـنک و  توعد  مالـسا )  ) یهلا نیتسار  نید  هب  ار  نایدا  همه  ناوریپ  دراد  هفیظو  ترـضح  نآ  هکنیا  رگید 
تیاده لماع  مالـسلا ، هیلع  حیـسم  ترـضح  ندنام  هدنز  تایاور ، رد  هک  هنوگ  نامه  ور  نیا  زا  .تسا  ترـضح  نآ  ندوب  قحرب  زا 

ياه ثاریم  ناوت  یم  تسا ؛ هدش  یفرعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  يوریپ  هب  ناشیا  ندنادرگرب  نایحیـسم و 
.تسناد نانآ  رب  تّجح  مامتا  يارب  يرازبا  ار  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  رگید 

یلص مالسا  یمارگ  ربمایپ  مچرپ   » (4) و حالس ،»  » (3) هرز ،»  » (2) همامع ،»  » (1) نهاریپ ،» : » زا تسا  ترابع  اه ، ثاریم  نیا  زا  یضعب 
(8) درک » یم  ینابرق  نآ  رد  يو  هک  یتشط   » و مالسلا (7) » هیلع  یسوم  ترضح  ياصع   » (6) و گنس »  » (5) ملس ،» هلآ و  هیلع و  هللا 

(9) مالسلا .» هیلع  نامیلس  ترضح  يرتشگنا   » و

.تسا گرزب  ناربمایپ  فادها  یمامت  هدنریگرب  رد  ناشیا ، مایق  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  فده  لاح  ره  هب 

ج42. ص350 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 1
ح285. ص224 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2
ح285. ص224 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 3

ح39673. لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  ح285 ؛ ص224 ، ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  ح40؛ ص349 ، هبیغلا ، ینامعن ، - . 4
ح1. ح28 و 435 ، ، 343 هبیغلا ، ینامعن ، - . 5

ح3. ص231 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 6
، همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  قودـص ، ح28 ، ص238 ، هبیغلا ، ینامعن ، ح1 ؛ ص231 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - . 7

ح7. ص376 ، ج2 ،
ح1. ص232 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 8

ح27. ص343 ، هبیغلا ، ینامعن ، ح1 . ص231 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 9
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فدـه عقاو  رد  هک  ار  دوخ  فدـه  مالـسلا ، مهیلع  گرزب  ناربمایپ  ثاریم  نتفرگ  رایتخا  رد  اـب  وا  میظع ، هماـگنه  نآ  رد  ور  نیا  زا 
.دنک یم  توعد  دوخ  يوس  ار ، نایدا  ناوریپ  دشخب و  یم  ققحت  تسا  هدوب  نانآ  عیمج 

راک ماجنارس 

اب هدـش و  زوریپ  زاس  تشونرـس  ییاهن و  ياه  گنج  نیا  رد  وا ، عاجـش  نمؤم و  نایهاپـس  ناراـی و  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح 
نیرتدب هب  نارگمتـس ، نارفاک و  تشونرـس  ناس  نیدب  .دننک  یم  دوبان  ار  لطاب ) ههبج   ) نانمـشد یبیغ ، ياهدادما  زا  نتفرگ  کمک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دروخ  یم  مقر  تروص 

َّلُک ِِهب  ُرِیُبی  ٍدیَِعب َو  َّلُک  َُهل  ُبِّرَُقی  ِضْرَْألا َو  َزُونُک  َُهل  ُرِهُْظی  ٍْبعَص َو  َّلُک  َُهل  ُلِّلَُذی  ٍریِـسَع َو  َّلُک  َُهل  ُهَّللا  ُلِّهَُـسی  اَّنِم  َرَـشَع  ِیناَّثلا  َوُه   …َو 
ره ناسآ و  ار  یتخس  رما  ره  وا  يارب  دنوادخ  تسا ؛ ناماما  ام  نیمهدزاود  وا  (1) و  دیِرَم ؛ ٍناَْطیَش  َّلُک  ِهِدَی  یَلَع  ُِکلُْهی  ٍدِینَع َو  ٍراَّبَج 

طّـسوت هب  هدرک  کیدزن  يو  يارب  ار  يدیعب  ره  .دزاس و  یم  راکـشآ  شیارب  ار  نیمز  ياه  جـنگ  دـنک و  یم  راومه  ار  يراوشد  رما 
.دزاس كاله  يو  تسد  هب  ار  يدّرمتم  ناطیش  ره  دنک و  یم  دوبان  ار  دونع  ناراّبج  یمامت  يو 

: دیوگ یم  ملسم  نب  دمحم 

: دومرف ترضح  نآ  تسیچ ؟ یشْغَی ؛) اذِإ  ِْلیَّللا  َو   ) زا دارم  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

؛ َیِـضَْقنَت یَّتَح  ْمِِهَتلْوَد  ِیف  َِربْصَی  ْنَأ  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َِرمُأ  ِْهیَلَع َو  ْتَرَج  ِیتَّلا  ِِهَتلْوَد  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّشَغ  ِیناَّثلا  ِعِضْوَْملا  اَذَه  ِیف  ُْلیَّللا 
تلود ات  درک  ربص  ترـضح  نآ  دوب و  وا  هب  ّقلعتم  هک  یماقم  رد  نینمؤملا  ریما  رب  تشاد  اور  متـس  هک  تساـینالف  هیآ ، نیا  رد  بش 

.ددرگ یضقنم  اهنآ 

ح6. ص368 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - . 1
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زا مئاق  زور  زا  روظنم   (1) لِطاَْبلا ؛ ََهلْوَد  َبَلَغ  َماَق  اَذِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ُِمئاَْقلا  َوُه  ُراَهَّنلا  دومرف : یَّلََجت ) اذِإ  ِراهَّنلا  َو   ) هرابرد ماما  هاگ  نآ 
.دوش یم  زوریپ  لطاب  ياه  تلود  رب  دنک ، مایق  یتقو  تسا ؛ تیب  لها  ام 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  دنوادخ  .دوش (2)  یم  هدیچرب  یتیگ  هنحص  زا  لطاب  یکیرات  دمد و  یم  ّقح  تلود  رجف  ماگنه  نیا  رد 
شنارای وا و  تسد  هب  ار  اه  لطاب  اه و  تعدب  دنادرگ و  یم  زوریپ  ار  مالـسا  نییآ  هدومن ، ناهج  برغ  قرـش و  کلام  ار  شنارای  و 

.دنک (3) یم  دوبان 

یناهج لدـع  تموکح  ییاپرب  هب  تبون  دـش ، هتـشارفارب  نیمز  هرک  همه  رد  قح  يزوریپ  مچرپ  یناهج  ماـیق  نیا  رد  هک  هاـگ  نآ  … 
.دسر (4) یم 

ص425. ج2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - . 1
ص448. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، لطابلا ؛» مالظ  یلجنیو  ّقحلا  حبص  ؤلألتی  اهدنعف  - . » 2

میهاربا نب  یلع  لطابلا ؛» عدـبلا و  هباحـصاب  هب و  لجوّزع  هللا  تیمی  نیدـلا و  رهظی  اـهبراغم و  ضرـالا و  قراـشم  هللا  مهکّلمی  - . » 3
ص87. ج2 ، یمق ، ریسفت  یمق ،

.تخادرپ میهاوخ  ینارون  نارود  نآ  یسررب  هب  دعب ، دلج  رد  دنوادخ  يرای  هب  - . 4
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ییامزآدوخ

؟ تسا هنوگچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  رد  نآ  هاگیاج  تسانعم و  هچ  هب  یبیغ  ياهدادما  . 1

.دیربب مان  ار  هنومن  جنپ  تسا ؛ هدرک  دای  یبیغ  ياهدادما  ناونع  هب  یناوارف  روما  زا  نآرق  تایآ  . 2

.دیهد حیضوت  ار  هنومن  ود  هدرب  مان  ار  اهنآ  تسا ؛ یطیارش  دنمزاین  یبیغ  ياهدادما  زا  يدنم  هرهب  . 3

مان ار  اهنآ  ياه  هورگ  هداد ، حیضوت  مایق  ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  ناگتشرف  یناسردادما  هراب  رد  . 4
.دیربب

هراب نیا  رد  تسا ، ناربمایپ  ياه  ثاریم  یناـهج  ماـیق  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ياـهرازبا  زا  یـشخب  . 5
.دیربب مان  ار  ییاه  هنومن  هداد  حیضوت 

���

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1380 مق : رئاز ، تاراشتنا  باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 1

.ش 1383 مق ، دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تیودهم ،) هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ  میحر ، رگراک ، . 2

.ش  377 مق : مالسا ، بتکم  تاراشتنا  مود ، چ  دیما ، نیرخآ  دواد ، یماهلا ، . 3

.ش 1383 مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تیودهم ، رد  ییاهراتسج  میحر ، رگراک ، . 4

، مق نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  تیالو ، نابات  غورف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  . 5
.ش 1378
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تّیودهم ياه  هصرع  یسانش  بیسآ  مهدراهچ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

ّتیودهم یسانش  بیسآ  تیمها  موهفم و 

: ّتیودهم ثحابم  رد  بیسآ  لماوع 

؛ فیرحت لعج و  . 1

؛ مزال یهاگآ  نودب  یصصخت  نوتم  هب  هعجارم  . 2

؛ فیعض ربتعم و  ریغ  عبانم  زا  هدافتسا  . 3

؛ یلبق یگدامآ  نودب  تاهبش  اب  ههجاوم  . 4

؛ تسردان ياه  قیبطت  واهریسفت  . 5

.يرورضریغ ثحابم  حرط  . 6
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دمآرد شیپ 

زا ار  نآ  هک  تسا  خـیرات  لوط  رد  یمالـسا ، هعماج  یگدـنلاب  دـشر و  ییایوپ ، لـماوع  نیرتدـنمناوت  زا  تیودـهم  هزومآ  هب  داـقتعا 
ياه تشادرب  اه و  هشیدنا  اب  دوخ  خـیرات  رد  رواب  نیا  تفگ : دـیاب  هنادـنمگوس  .دـنک  یم  ظفح  اه  یهابت  اهداسف و  رد  ندـیتلغورف 

.تسا هدش  لیدبت  نآ  يارب  يّدج ، ياه  تفآ  اه و  بیسآ  هب  هتفر  هتفر  هدش و  ور  هب  ور  يرایسب  تسردان 

، اه تفآ  اه و  بیسآ  نیا  ییاسانـش  ترورـض  تسا ، هدروآ  يور  رواب  نیا  هب  ینوزفازور ، لکـش  هب  ام  هعماج  هک  ینونک  رـصع  رد 
يّدج هجوت  دروم  زین  عوضوم  نیا  تیودهم ، گنهرف  هعسوت  جیورت و  نمض  تسا  مزال  دوش و  یم  ساسحا  رگید  نامز  ره  زا  شیب 

.دریگ رارق 

گنهرف نیا  زا  ناوت  یم  هزوح ، نیا  رد  هدـش  دراو  یقادـصم  یموهفم و  ياه  لالتخا  عفر  اه و  تفآ  هب  هجوت  تروص  رد  نامگ  یب 
نآ هب  ندیسر  يارب  ار  هاوخ  تقیقح  لسن  نآ  اب  تسج و  هرهب  قح  ریـسم  رد  تکرح  يارب  رازبا  نیرتدمآراک  نیرترثؤم و  ناونع  هب 

یهاگآ هئارا  يودـهم  ثحابم  هب  تسرد  شرگن  ندرک  مهارف  يارب  ماگ  نیرت  مهم  نیاربانب  .تخاس  هدامآ  یناـهج  گرزب و  لوحت 
.تسا تسردان  ياه  هنامگ  زا  زیهرپ  هتسیاب و  ياه 
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، هدومن هراشا  شخب  تاـیح  گـنهرف  نیا  جـیورت  يارب  اـه  بیـسآ  اـه و  عناـم  نیرت  مهم  زا  یخرب  هب  دوش  یم  شـالت  سرد  نیا  رد 
.مینک توعد  رکفت  لمات و  هب  ار  نادنم  هقالع 

یسانش بیسآ 

هراشا

لماوع نیا  ییاسانش  يانعم  هب  یسانش  بیسآ  دوش و  یم  اه  هدیدپ  رد  یهابت  يراجنهان و  لالتخا ، ببس  هک  تسا  يزیچ  بیـسآ ،» »
هب ای  دریگ و  رارق  یمهف  جک  ای  یمهف و  مک  یمهفن ، دروم  هاگره  اهرواب  رگید  نوچمه  زین  تیودهم  هب  تشادرواب  .تسا  بابـسا  و 

.دنیب یم  بیسآ  هدش ، لکشم  راچد  دوش ، نایب  تسردان  تروص 

دراو رخاف  داقتعا  نیا  رد  نونکات  هک  ییاه  یـشیدنا  جک  اه و  يور  جک  هک  تسا  نیا  تیودهم ، یـسانش  بیـسآ  زا  روظنم  نیاربانب 
.دوش هئارا  ههاریب  هیاریپ و  هنوگره  زا  رود  هب  نآ  تقیقح  دریگ و  رارق  ییاسانش  دروم  هدش ،

یهجوت یب  .تسا  يرورض  اه ؛ تفآ  اه و  بیسآ  اب  ییانشآ  هک  دراد  تیمها  هزادنا  نامه  هب  تیودهم ، ثحابم  رد  تسرد  تخانش 
بولطم فدـه  هب  ندیـسر  عنام  هداد ، رارق  تسردان  ریـسم  رد  ار  هدـمآ  تسد  هب  تفرعم  دـناوت  یم  اه ، تفآ  یفارحنا و  ثحاـبم  هب 
لوصحم تشادرب ، ماگنه  کش  نودـب  دـنام ؛ یم  لفاغ  اه  تفآ  اـه و  بیـسآ  زا  دزادرپ و  یم  تشاـک  هب  طـقف  هک  یناـبغاب  .دـشاب 

هک اهنآ  زا  يریگ  شیپ  يارب  دـشاب  يا  هنیمز  دـناوت  یم  اه  تفآ  اه و  بیـسآ  زا  یهاگآ  لاحره  هب  .دروآ  دـهاوخن  تسد  هب  یبوخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

نآ زا  يریگـشیپ  يراددوخ و  هب  رداـق  دسانـشن ، ار  يّرـش  تفآ  سکره   (1) هنم ؛ عانتمالا  یلع  ردـقی  مل  رـشلا  هرـضم  فرعی  مل  نم 
.تسین

طقف هن  هک  تسا  ور  هبور  يّدج  گرزب و  ياهدیدهت  اب  هتشذگ  زا  شیب  هزورما  تیودهم  هزومآ 

ح1917. ص 106 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  يدمآ ، دحاولا  دبع  - . 1
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دنمـشزرا رکفت  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  زین  لخاد  زا  هکلب  هدش  يزیر  همانرب  یتاغیلبت  مجاهت  بلاق  رد  نانمـشد و  نافلاخم و  فرط  زا 
.تسا هتفرگ  رارق  موجه  دروم  تیودهم 

ناوت یمن  هجو  چیه  هب  اما  دوش !! یبایزرا  یطارفا  قشع  ای  یحول  هداس  یهاگآان و  يور  زا  یلخاد  ياهدیدهت  تسا ، نکمم  هچرگا 
یم هدز  نماد  نانمشد  طسوت  دشاب ، هناهاگآان  ای  هتساوخان و  رگا  یتح  نایرج  نیا  هک  ارچ  تفرگ ؛ هدیدان  ار  اهنآ  راوگان  ياهدمایپ 

.دروآ یم  دیدپ  دنمشزرا  رواب  نیا  هرکیپ  رب  یناوارف ، یبیرخت  راثآ  دوش و 

بیسآ ياه  هنوگ 

فیرحت لعج و  . 1

يارب یتبـسانم ، ره  هب  نانآ  ور  نیا  زا  تسا ؛ اـه  لـطاب  هب  نآ  نتخاـس  هدولآ  تقیقح ، کـی  ربارب  رد  نانمـشد  ياـه  شـالت  زا  یکی 
هار ات  دـننز  یم  فیرحت  لعج و  هب  تسد  نکمم ، ياهرازبا  همه  زا  يدـنم  هرهب  اب  ینید  ياه  هزومآ  كانبات  رهوگ  ندرک  دولآرابغ 

.دنزاس مهبم  هاگآان  ياه  ناسنا  رب  ار 

ار وا  راتفگ  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  یناسک  هنیدـم  هلاس  هد  نارود  رد  هژیو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  اب  ناـمز  مه 
خـیبوت و دروم  ترـضح  نآ  فرط  زا  تّدـش  هب  هک  دـنداد  یم  تبـسن  ودـب  ار  ییاه  هدرکان  اه و  هتفگاـن  اـی  دـندرک و  یم  فیرحت 

.دندش یم  عقاو  شنزرس 

مهیلع تیب  لها  تشادگرزب  رد  وا  ياه  شرافـس  نتفرگ  هدیدان  یهلا ، برق  هاگراب  هب  هنئمطم » سفن   » نآ دـنلب  حور  جورع  زا  دـعب 
هب لقن  زین ، و  فیرحت ، عضو ، لعج ، رب  ار  هار  ینرق  ات  شثیداحا ، لـقن  یتح  نتـشون و  زا  نتـشادزاب  زین  ناـنآ و  زا  يوریپ  مالـسلا و 

دراو تنس  رابتعا  رب  يریذپان  ناربج  تابرض  دومن و  زاب  ثیدح  رب  يرگید  تافآ  انعم و 
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.تخاس (1)

.تسا تیودهم  ثحب  هدوب ، تایاور  نیعضاو  نیلعاج و  عمط  دروم  یلیالد  هب  نارود  نیا  رد  هک  یثیداحا  هلمج  زا  نایم  نیا  رد 

: تسا رارق  نیا  زا  یخرب  هک  هتفرگ  رارق  موجه  دروم  ینوگانوگ  ياه  هزیگنا  هب  تیودهم ،»  » هب طوبرم  تایاور 

.دنا هدوب  یسایس  ياه  تردق  تایاور ، نیا  رد  فیرحت  لعج و  ياه  هزیگنا  نیرت  مهم  زا  یسایس : ياه  هزیگنا  .فلا 

لعج اب  هشیپ  متـس  نامکاح  زا  يرایـسب  .تسا  روهظ  ياه  هناشن  زین  دوعوم و  ياه  یگژیو  ناـنآ ، موجه  دروم  هصرع  نیرت  مهم  هک 
.دنتخاس یم  طبترم  تیودهم  ياه  ثحب  هب  ار  دوخ  هب  نابستنم  ای  شیوخ و  تیاور ،

يارب ناـنآ ، نارادمدرـس  زین  بهاذـم و  اـه و  هقرف  ناوریپ  هک  تسا  تسد  رد  یناوارف  دـهاوش  یبهذـم : يا و  هقرف  ياـه  هزیگنا  .ب 
نـشور تیودـهم ، نایعدـم  .دـندز  یم  نآ  فیرحت  ای  ثیداحا و  لعج  هب  تسد  يدراوم  رد  دوخ ، رواب  تیناـقح  تیعقوم و  تیبثت 

، هیـسووان هیریغم ، هیرقاـب ، هیناـسیک ، زا  .دـندوب  دوـخ  تیعقوـم  تیبـثت  لاـبند  هب  هلیـسو  ره  هب  هک  تسا  فارحنا  نیا  قادـصم  نـیرت 
.درک هراشا  شخب  نیا  قادصم  نیرتزراب  ناونع  هب  ناوت  یم  هیدیز  هیفقاو و  هیحطف  هیلیعامسا ،

هب یـشخب  رابتعا  رد  تیودهم  هاگیاجو  رابتعا  زا  هعماج  ناتـسدورف  هژیوب  اه  هلیبق  ماوقا و  زا  یخرب  يا : هلیبق  یموق و  ياه  هزیگنا  .ج 
.دنداد تبسن  دوخ  هب  هدرک و  فیرحت  ای  لعج و  ار  ییاه  تیاور  ور  نیا  زا  دنتفرگ ؛ یم  هرهب  دوخ  نامدرم 

.دش تباین  ای  تیودهم و  هصرع  رد  نیغورد  ياهاعدا  ندمآ  دیدپ  ببس  هناگادج ، روط  هب  ای  مه ، اب  لماع  هس  نیا 

( فرصت اب   ) ص27 ثیدح ، نتم  دقن  ياه  شور  ینابم و  يرامعم ، دواد  ك.ر : - . 1
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ياضتقا زگره  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تایـصوصخ  ندوب  نشور  لـیلد  هب  هچرگا  باـن ، تیودـهم  یـساسا  تیهاـم 
زا يریگ  هرهب  اب  یناوارف  دارفا  هدش ، دراو  ییاور  نوتم  هب  هک  ییاه  بیـسآ  ببـس  هب  خیرات  لوط  رد  اما  درادن ؛ ار  نیغورد  ياهاعدا 

.دنا هدرک  حرطم  ار  ییاهاعدا  مدرم ، یهاگآان  زین  دوجوم و  ياه  هنیمز 

بلج ار  يا  هدع  نابطاخم  یهاگآان  ای  یگداس  تهج  هب  هداد و  رارق  يّدج  دیدهت  دروم  ار  تیودهم  هزومآ  نیغورد ، ياهاعدا  نیا 
.تسا (1) هدرک 

تیباب تباین و  تیودهم ، ياعدا  . 2

ياه هزیگنا  اب  اهاعدا  نیا  تسا : ندوب  يدـهم  ياعدا  هدرک  ور  هبور  يّدـج  یتارطاخم  اب  ار  تیودـهم  گنهرف  هک  ییاـه  بیـسآ  زا 
: دـننام دز  مقر  یمالـسا  هعماج  يارب  يراوگاـن  ياهدـمایپ  هتفرگ و  لکـش  یبلط و … اـیند  ترهـش و  تردـق ، هسوسو  هناـبلط ، هاـج 

ياه هقرف  زا  تعباتم  رثا  رد  ینید  تافالتخا  نید و  ندـش  هتفرگ  يزاب  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  ریـسم  زا  يرود  مدرم ، یهارمگ 
… . و یفارحنا ،

باون ، » موصعم ياوشیپ  اب  مدرم  يورردور  طابترا  ندـش  عطق  اب  ارغـص ، تبیغ  زاغآ  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  تداهـش  زا  سپ 
وخ شور  نیا  اب  هتفر ، هتفر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  .دـندرک  زاـغآ  ار  يا  هژیو  ياـه  شـالت  مدرم ، ییاـمنهار  يارب  صاـخ »

.دز مقر  ناریفس  نیا  يارب  ار  يدنلب  هاگیاج  دوخ  نیا  دنداد و  یم  ماجنا  هناگراهچ » ناریفس   » هار زا  ار  دوخ  ياهراک  هتفرگ و 

نیا هتبلا  .دندش  بیاغ  ماما  تباین  یعدم  غورد  هب  ییایند ، فادها  هب  ندیسر  يارب  شیدناژک ، نامیا و  تسـس  يدارفا  نایم ، نیا  رد 
نیا رب  یگرزب  ياـه  تراـسخ  هدوب و  حرطم  تواـفتم  ياـه  هنوگ  هب  زین  هزورما  درادـن و  هتـشذگ  ياـه  هرود  هب  صاـصتخا  بیـسآ 

.دزاس یم  دراو  گنهرف 

.مهد سرد  ج2 ، تیودهم ، همانسرد  هدنراگن ، کن : - . 1
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تایلیئارسا یخرب  ندش  دراو  . 3

هب تایلیئارسا  دورو  هدرک ، دیدهت  يّدج  يا  هنوگ  هب  هراومه  ار  مالسا  دنلب  ياهزومآ  هک  ییاه  بیـسآ  نیرت  گرزب  زا  کش  نودب 
زا دنامن ؛ رود  هب  مالسا  نانمشد  عمط  زا  ناناملسم  یگدنز  رد  نآ  ریثأت  تیمها و  تهج  هب  تیودهم  ثحابم  .تسا  یمالسا  تایاور 

.درک دیدهت  ار  هعومجم  نیا  يدنچ  یلیئارسا  تایاور  ور  نیا 

هژیوب تایاور ، نیا  زا  يرایـسب  دانـسا  .تسا  هدوب  فارحنا  نالوج و  نیا  هصرع  اه ،» هناـشن  ثحب  ، » تیودـهم تاـعوضوم  ناـیم  رد 
یگنهامه و زین ، تلالد  رظن  زا  نآ  رب  نوزفا  .تسا  داـمتعا  لـباقریغ  فیعـض و  هتفاـی  هار  هعیـش  عباـنم  هب  تنـس  لـها  عباـنم  زا  هچنآ 

.تسا هدش  یناوارف  ياه  ینوگرگد  راچد  نامز ، رذگ  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  دوش و  یمن  هدید  تایاور  زا  يرایسب  نایم  مزال ، ماجسنا 

نوزفازور يدنم  هقالع  هب  خساپ  رد  هک  تسا  رگمتس  نامکاح  هژیوب  ناهاوخدب  نانمشد و  شالت  نآ ، ندمآ  دیدپ  ببـس  نیرت  مهم 
دراوم رد  هدروآ ، دوجو  هب  تاـیاور  رد  ار  یتارییغت  دـیآ ، یم  دـیدپ  هدـنیآ  رد  هک  ياهدادـخر  یگنوگچ  زا  یهاـگآ  هب  ناناملـسم 

تایاور و لقن  اب  هتساوخان  ای  هتـساوخ  ار  اه  فارحنا  نیا  رازاب  هک  یناسک  دندوبن  مک  هتبلا  دنا !! هدز  ثیدح  لعج  هب  تسد  یناوارف 
.دندرک (1) رت  مرگ  زور  هب  زور  راثآ ، نیودت 

زا ار  تایاور  نیا  لصا  دـنا  هتـساوخ  تایاور  نیا  يروآدرگ  اب  تسا  غورد  یگتخاس و  رابخا ، هنوگ  نیا  هکنیا  زا  یهاگآ  اـب  یخرب 
اب هزورما  تروص ، ره  رد  اما   (2) دننک ؛ ظفح  يدوبان  رطخ 

هریزج نایبلا ، هبطخ  همئالا ، نایب  روهظ ، تامالع  رد  یشهوژپ   ) دقن يوزارت  رد  ارضخ  هریزج  یلماع ، یضترم  رفعج  دیس  کن : - . 1
ص41. ارضخ ،)

هنوک عم  ربخلا  اذـه  تدروا  اّمنا  دـسیون : یم  هدروآ ، روهظ  ياه  هناشن  دروم  رد  هک  ینـالوط  تیاور  لـیذ  رد  یـسلجم  همّـالع  - . 2
هجرف یلاعت  هللا  لجع  مئاقلاب  رابخالا  یلع  هلامتـشأل  هّللا ، هنعل  دعـس  نب  رمع  هّللا  قلخ  ّرـش  یلا  ًایهتنم  هدنـس  نوکو  ًاـطولغم  ًافّحـصم 

ص227. ج52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  هّللا ؛) تاولص  هیلع  فلاؤملاو  فلاخملا  ؤطاوت  ملعیل  فیرشلا 
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.تسا فیرحت  لعج و  لصاح  اهنآ ، زا  يرامش  مک ، تسد  هک  مییور  هبور  یتایاور 

مزال یهاگآ  نودب  یصصخت  نوتم  هب  هعجارم  . 4

ینتفریذپ هک  هنوگ  نامه  .تسا  ملع  نآ  ناسانـشراک  ناهاگآ و  ریـسفت  دنمزاین  یـشخب  رد  رگید  مولع  نوچمه  ینید ، صاخ  نوتم 
هعجارم اب  ات  دوش  یم  هتساوخ  وا  زا  دنک و  زیوجت  ینامرد  دوخ  يرامیب  يارب  یکشزپ ، ثحابم  یلصا  نتم  هب  هعجارم  اب  یسک  تسین 

یملع و ياه  نتم  دـیاب  یمومع ، ثحاـبم  زا  ریغ  .تسا  هنوگ  نیمه  عضو  زین  ینید  ثحاـبم  هزوح  رد  دزادرپب ؛ اوادـم  هب  کـشزپ  هب 
زا يدنم  هرهب  غارـس  صـصخت  نودب  یـصخش  اسب  هچ  .دوش  هدافتـسا  اهنآ  تاحیـضوت  ریـسفت و  زا  هداهناو و  نآ  لها  هب  یـصصخت 

.دوش تشادرب  ءوس  فارحنا و  راچد  ای  درواین و  تسد  هب  ار  رظن  دروم  موهفم  یلو  دورب ؛ نآرق  تایآ  ای  تایاور و 

تـسا نکمم  یهاگآ ، ملع و  نودـب  اه  نآ  زا  هدافتـسا  هک  تسناد  دـیاب  تیودـهم ،»  » ییاور عبانم  ندوب  سرتسد  رد  مغر  هب  هزورما 
.دنک يودهم  فراعم  مهف  هنیمز  رد  یتالکشم  راچد  ار  صخش 

فیعض ربتعم و  ریغ  عبانم  زا  هدافتسا  . 5

زین ربتعم  ریغ  تسس و  عبانم  زا  هدافتسا  تسا ، يدنسپان  راک  مزال ، ياه  یهاگآ  نودب  یصصخت  عبانم  هب  هعجارم  هک  نازیم  نامه  هب 
هب يا  هزادـنا  ات  ناوت  یم  ینئارق ، اب  اما  دومن ، هئارا  باتک  کی  يارب  یـصخشم  راـبتعا  ناوت  یمن  ینـشور  هب  هچرگا  .تساز  بیـسآ 

تسین و مزال  رابتعا  ياراد  یلیالد  هب  دوجوم ، ییاور  عباـنم  زا  یـشخب  .تفاـی  تسد  تاـیاور  لـقن  هب  فلؤم  هجوت  باـتک و  راـبتعا 
باتک هب  ناوت  یم  نشور  روط  هب  دنا : هدرک  لقن  ار  اه  نآ  تایاور ، هنوگ  نیا  رابتعا  هب  هجوت  نودب  اه  باتک  زا  یضعب  هنافسأتم 
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هتفرگ رارق  هدافتـسا  دروم  هدرتـسگ  روط  هب  فلؤم ، زین  تاـیاور و  زا  يرایـسب  فعـض  مغر  هب  هک  درک  هراـشا  داـمح  نب  میعن  نتفلا 
.تسا

هب ییاه  لیلد  هب  هک  یناسک  دنتـسین  هدوبن و  مک  اما  تسا ؛ نید  ناگرزب  هفقو  یب  ياه  شالت  لصاح  بان  تیودـهم  هزورما  هچ  رگا 
لولعم ار  اه  بیسآ  زا  یـشخب  ینـشور  هب  ناوت  یم  ور  نیا  زا  دنا ! هدومن  مادقا  شزرا  مک  ای  شزرا  یب  ياه  باتک  فیلأت  نیودت و 

.تسناد رابتعا  مک  ای  رابتعا  یب  راثآ 

یلبق یگدامآ  نودب  تاهبش  اب  ههجاوم  . 6

اب هکنآ  هژیوب  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  اه  ههبـش  ياقلا  دنک ، یم  دـیدهت  تّدـش  هب  ار  تیودـهم  هب  رواب  هک  ییاه  بیـسآ  زا  رگید  یکی 
رازبا زا  يدنم  هرهب  بیـسآ ، نیا  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یکی  تسا ! هتفر  الاب  اه  نآ  راشتنا  تعرـس  یعمج  طابترا  لیاسو  ندمآ  دیدپ 

.تساه ناسنا  یهاگآ  ياقترا  دشر و  تهج  رد  هدشدای ،

نانمشد ذوفن  ياه  ار ه  زا  یکی  هک  ارچ  دنا ، هدش  هیصوت  یهاگآ  شناد و  شیازفا  هب  اه  ناسنا  هراومه  یناوارف  تایاور  تایآ و  رد 
.تسا نانآ  ینادان  لهج و  اه  ناسنا  تاداقتعا  رد 

مزال ور  نیا  زا  .دـنا  هتفر  هناشن  ار  نانآ  داقتعا  رواب و  ناـناوج  هژیوب  مدرم  مومع  یملع  ياـه  یتساـک  زا  هدافتـسا  اـب  نانمـشد  زورما 
زگره اه ، شـسرپ  اه و  ههبـش  تروص  نیا  رد  هک  دریگ  تروص  روخرد  یـشالت  يداقتعا  ياه  ناینب  هب  یـشخب  ماکحتـسا  رد  تسا 

.درک دهاوخن  داجیا  تاداقتعا  رد  یللخ 

تسردان ياه  قیبطت  اهریسفت و  . 7

هراشا

ناگدنسیون ناگدنیوگ و  یخرب  طسوت  هک  تسا  ییاهریسفت  هدرک ، دیدهت  ار  تیودهم  ياه  ثحب  رتشیب  هک  ییاه  بیـسآ  هلمج  زا 
دنمزاین اه ، ییوگ  شیپ  نیا  رب  اهنآ  ریـسفت  اما  دراد ، دوجو  تایاور  ثداوح و  یخرب  نیب  اـه  تهابـش  یخرب  هچرگا  .دوش  یم  هئارا 

رد .تسا  يراوتسا  مکحم و  ياه  لیلد 
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: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یگرزب  هرتسگ  لماع  نیا  اه  بیسآ  نایم 

راظتنا عوضوم  رد  . 7-1

ثحب هاگآ  نانمـشد  و  هاگآ ، ان  ناتـسود  یخرب  ات  هدش  ببـس  نیا  تسا و  تیودـهم  رد  مهم  رایـسب  هلوقم  کی  جرف » راظتنا   » ثحب
رتشیب دـنراد  یپ  رد  زین  یبرخم  یعامتجا  راـثآ  هک  راـظتنا  دروم  رد  یفارحنا  ياـه  هاگدـید  .دـنروآ  دـیدپ  نآ  رد  ار  یفارحنا  ياـه 

: تسا ریز  دراوم  رب  لمتشم 

يارب يا  هـفیظو  نآ ، زا  رتـشیب  هتـسناد و  رـصحنم  یئزج ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  جرف ، يارب  اـعد  رد  ار  راـظتنا  یخرب  .فـلا 
.دنتسین لئاق  شیوخ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دـنرادن و  شود  رب  یفیلکت  دـیآ و  یمن  رب  اهنآ  زا  يراـک  تبیغ ، نارود  رد  دـندقتعم : یهورگ  .ب 
!! دهد یم  ناماس  ار  اهراک  روهظ  ماگنه  دوخ ، فیرشلا 

زا رپ  ییایند  هک  روهظ  هنیمز  ات  تشاد  دیابن  نآ  داسف  هب  يراک  دوش و  اهر  دوخ  لاح  هب  یتسیاب  هعماج  دـنا : هتـشادنپ  موس  هورگ  .ج 
: دیآ مهارف  تسا  داسف  ملظ و 

دز نماد  اهنآ  هب  یتسیاب  هکلب  تفرگ ؛ ار  ناهانگ  اهداسف و  يولج  دیابن  طقف  هن  دنرادنپ ؛ یم  هداهن ، رتارف  یماگ  هورگ ، نیمراهچ  .د 
: دوش مهارف  رتشیب  هچ  ره  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هنیمز  ات 

نامز رد  تموکح  ییاپرب  يارب  يراک  ره  دندقتعم : هتسناد و  مالـسا  فالخرب  لطاب و  لکـش ، ره  هب  ار  یتموکح  ره  زین  یهورگ  ه . 
: تسا تایاور  صوصن و  فلاخم  عرش و  فالخ  تبیغ ،

ناـمز ماـما  روهظ  يارب  یگداـمآ  ناوت و  رادـقم  هب  يزیتس  ملظ  روهظ ، ياـه  هنیمز  ندروآ  مهارف  ياـنعم  هب  راـظتنا  هاگدـید  تیوقت 
.دراد بیسآ  نیا  عفر  رد  یمهم  مهس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
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تاقالم عوضوم  . 7-2

یطارفا ییارگ  تاقالم  ثحب  دنک ، یم  داجیا  بیـسآ  توافتم ، ياه  تبـسن  هب  نادنم  هقالع  مومع  رد  هک  یمهم  ياه  تفآ  زا  یکی 
دننک یم  تاقالم  ياعدا  قافتا ، نیرت  هداس  هب  ای  لیلد  یب  هک  تسا  ینایعدم  ندمآ  دیدپ  تفآ ، نیا  راوگان  ياهدمایپ  زا  .تسا (1) 

هب طقف  ار  دارفا  هدش و  لفاغ  یساسا  فیاظو  رگید  زا  دنرادنپ و  یم  ترضح  رادید  هب  ندیسر  ار  شیوخ  هفیظو  مامت  هک  یناسک  ای 
! دنناوخ یم  ارف  هفیظو ، نیرترب  ناونع  هب  لمع ، نیا 

یـساسا و ياه  ثحب  زا  دـننک و  یم  اه  تیاکح  نیا  لـقن  فرـص  ار  شیوخ  تقو  ماـمت  هک  یـسلاجم  لـفاحم و  تسین  مک  هزورما 
.دنزرو یم  تلفغ  تیودهم  هشیدنا  نیداینب 

نایعّدم ناداّیـش و  هب  درکیور  يزادرپ ، لایخ  ییارگ و  مهّوت  رادید ، قیفوت  مدع  رثا  رد  يدیماان  سأی و  بیـسآ ، نیا  دـمایپ  نیرتمک 
رادید و هب  لداعتم  ریغ  هزادنا و  زا  شیب  مامتها  لیلد  هب  یلـصا ، فیاظو  ماجنا  زا  ندـنام  رود  تاقالم ، نایعّدـم  تباین و  تیودـهم ،

.تسا رادید ، مدع  تلع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  هب  ینیبدب 

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  اب  طابترا  رد  هدـش  ثعاب  تافّرـشت  تاـقالم و  ثحب  هب  یطارفا  نتخادرپ  تفگ : دـیاب  هنادـنمگوس 
یبلاطم اه و  ناتساد  اه و  تیاکح  زا  تسا  ُرپ  اه  هعومجم  نیا  دبای ! يا  هداعلا  قوف  جاور  هدش و  هتشون  ییاه  باتک  فیرشلا ، هجرف 
تقیقح زا  يا  همـش  یخرب ، رد  و  تساه ! نآ  ناگدنـسیون  ياه  یفاب  لایخ  تاروصت و  زا  هتـساخرب  تسردان و  اهنآ  زا  يرایـسب  هک 

.دراد دوجو 

یفارحنا و ياه  نایرج  ندـمآ  دوجو  هب  دـهاش  روشک ، قطانم  زا  یخرب  رد  هک  هدـش  ثعاب  اه ، تیاکح  اه و  باتک  هنوگ  نیا  جاور 
ياه هتساوخ  هب  یخرب  رذگهر  نیا  زا  هتبلا  .میشاب  یفارخ  هنابیرف و  ماوع  هنادرخبان و  تاقافتا  ثداوح و 

.دنیامرف عوجر  نادنم  هقالع  میداد  صاصتخا  تاقالم  ثحب  هب  ار  سرد  کی  مود  دلج  رد  ام  - . 1
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دروآ یم  دیدپ  ار  يّوج  بیـسآ  نیا  .دنـسر  یم  زین  ییاه  ترهـش  هب  ییایند ، رادیاپان  ياه  هرهب  رب  نوزفا  هتفای ، تسد  دوخ  یناسفن 
نافلاخم نآ  لابند  هب  دروآ ! یم  مهارف  ار  يرکف  ياه  فارحنا  هنیمز  دنک و  یم  نیبدـب  هعیـش  دـیاقع  هب  ار  هشیدـنا  لّقعت و  لها  هک 

دـبای و یم  لاقتنا  نارگید  هب  تبث و  عیـشت  مان  هب  ناگدز  ماوع  ماوع و  باوصان  دـیاقع  دـنبای و  یم  شرتسگ  دـشر و  ناکما  عیـشت ،
اه گنـسرف  یعقاو ، مالـسا  اب  هک  دوش  حرطم  يا  هنوگ  هب  دـنراد ، قفاوت  یمالـسا  ياه  هقرف  مامت  نآ ، لصا  رد  هک  يا  هدـیقع  کـی 

.دنک (1) یم  گنت  ناحلصم ، ناشیدنا و  تسرد  یمالسا و  نارو  شیدنا  رب  ار  عافد  نادیم  دراد و  هلصاف 

؛ دندش یم  لئان  ناراوگرزب  نآ  رادید  هب  مالسلا ، مهیلع  ناماما  ربمایپ و  نامز  رد  هراومه  هک  یناسک  دندوبن  مک  مینک  شومارف  دیابن 
.دندش یم  عقاو  ناشیا  بضغ  مشخ و  دروم  مه  یهاگ  دندرب و  یمن  اه  تاقالم  نآ  زا  ینادنچ  یتفرعم  هرهب  اما 

، یتخانش مزال  ياه  یگتـسیاش  زا  دنتـسه ؛ اه  یهاگآ  نیا  لاقتنا  راد  هدهع  هک  يدارفا  تسا  هتـسیاب  اه ، بیـسآ  نیا  زا  يرود  يارب 
ار هعماج  دارفا  یقلت  زرط  ای  شرگن و  هدیجنس ، حیحص و  یلوصا ، تاعالطا  هئارا  اب  دنناوتب  ات  دنشاب  رادروخرب  يدرکلمع  یفطاع و 

تیودـهم گنهرف  يزاس  هنیداهن  يارب  ماگ  نیرترثؤم  نیرت و  مهم  نیا  دـنهد و  رییغت  تبثم  تهج  رد  تیودـهم ، ثحابم  هب  تبـسن 
.تسا

ترضح هب  اه  ناکم  اه و  نامز  یخرب  ساسا  یب  باستنا  . 7-3

نادب مامتها  یعون  هب  ترـضح  نآ  هب  ناگدا  دـلد  تسا و  مامه  ماما  نآ  هب  بستنم  ای  طبترم  یعون  هب  اه  نامز  اه و  ناکم  زا  یخرب 
طبترم ترـضح  نآ  هب  ار  اه  ناکم  یخرب  یعطق ، دانتـسا  لیلد و  نودـب  وجدوس ، دارفا  زا  یخرب  ات  هدـش  ببـس  دوخ  نیا  .دـنراد  اـه 

يویند عماطم  هب  نآ  وترپ  رد  دنزاس و 

ص 35 34. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  ك.ر : - . 1

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 293 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_264_1
http://www.ghaemiyeh.com


265 ص :

نآ هب  اه  نامز  ای  اه و  ناکم  لیلد  نودـب  ياه  باستنا  زا  يرگنـشور  اب  ات  تسا  نادنمـشناد  املع و  رب  ور  نیا  زا  دـنبای : تسد  دوخ 
.دنزاس رود  نافرحنم  تنطیش  زا  ار  مدرم  هدرک ، يریگ  شیپ  بیاغ  ماما 

روهظ طیارش  . 7-4

نیا دنا : هتـشادنپ  یخرب  .تسا  هدش  هتـسناد  داسف  متـس و  زا  نیمز  ندش  راشرـس  روهظ ، هناتـسآ  یگژیو  نیرت  مهم  دنچ  یتایاور  رد 
طرـش نیا  ندمآ  مهارف  رد  روهظ  رما  رد  عیرـست  يارب  تسیاب  یم  هک  دـننامگ  نیا  رب  ور  نیا  زا  تسا ؛ روهظ » طیارـش   » زا تیعـضو 

.تسا يّدج  ضراعت  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلمج  زا  ینید  ياه  هزومآ  همه  اب  دوخ  هراگنا  هک  تشاد !! یمهس 

تایاور رد  یـسررب  اب  .میرادـن  يا  هفیظو  چـیه  اـم  نآ ، ربارب  رد  تسا و  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  عضو  نیا  دـنا : هتـشادنپ  رگید  یخرب 
.تسا هدش  رکذ  تایاور  رد  صخشم  روط  هب  اه  هناشن  هدرکن و  هراشا  هتکن  نیا  هب  یثیدح  زگره  اه ، هناشن  هب  طوبرم 

هک تسا  تبیغ  رصع  رد  یمالـسا  تموکح  ندوب  عورـشمان  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلیطعت  هاگدید ، نیا  رابنایز  ياه  مایپ 
! تسین ادخ  نید  نانمشد  ياه  هتساوخ  زج  يزیچ 

روهظ زا  شیپ  ياه  مایق  . 7-5

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ماـیق  زا  شیپ  یماـیق  ره  هک  دـنا  هدرک  تشادرب  هنوگنیا  تیاور  دـنچ  رهاـظ  زا  دارفا  یخرب 
! تسا دودرم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رظن  زا  تسکش و  هب  موکحم  فیرشلا ،

اب ریگارف  هزرابم  نانمـشد و  اب  داهج  زین  صاصق و  دودح و  هماقا  دننام  یمالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  يارجا  هک  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
لوبق دروم  هدیدنـسپ و  يراک  یمالـسا ، ماظن  يرارقرب  يارب  شالت  نیاربانب  تسین ؛ نکمم  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  اب  زج  داـسف ،

هک لطاب  ياه  مایق  رد  تکرش  ینعی  تایاور ؛ زا  یضعب  رد  مایق  زا  یهن  تسا و 
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مایق ناونع  هب  هک  ییاه  تکرح  ای  دریگ و  یم  ماجنا  مزال  ياه  هنیمز  طیارـش و  هب  هجوت  نودب  هک  ییاه  مایق  ای  درادن و  یهلا  هزیگنا 
.دوش هدرمش  دودرم  تسا ، هعماج  حالصا  ریسم  رد  هک  یتکرح  بالقنا و  ره  هکنیا  هن  ددرگ ؛ یم  عورش  يودهم 

میهافم زا  طلغ  ياه  تشادرب  اه و  یـشیدنا  جـک  لباقم  رد  دـناوت  یم  هعماج ، دارفا  نیب  رد  تریـصب  ملع و  تیوقت  تهج  رد  شالت 
.دشاب هتشاد  ییازسب  یحالصا  شقن  ینید ،

روهظ ياه  هناشن  . 7-6

هدوب نادـنم  هقالع  هجوت  دروم  هراومه  تسا ، هدـنیآ  ثداوح  زا  ییوگ  شیپ  یعون  هب  هکنیا  ندوب و  باّذـج  لیلد  هب  اه  هناشن  ثحب 
ياـه هزیگنا  اـب  یخرب  هچ  رگا  .تسا  هدوب  ناـحول  هداـس  تسرداـن  يریگ  هرهب  نادایـش و  عمط  دروم  هراومه  لـیلد  نیمه  هب  تسا ؛

کیدزن هب  بذاک  ياه  دـیما  داجیا  لثم  نآ  راوگان  ياه  دـمایپ  زا  اما  دـنا ، هتخادرپ  اه  هناشن  رب  ثداوح  زا  یـضعب  قیبطت  هب  یبوخ ،
.دنتسه لفاغ  روهظ و …  ندوب 

مدع یصصخت و  یّنف و  بلاطم  رد  صصختم  ریغ  دارفا  تلاخد  تسردان ، ياهرادنپ  نوچ  یلماوع  رد  ناوت  یم  ار  بیسآ  نیا  هشیر 
.درک وجو  تسج  نایعّدم ، لباقم  رد  بسانم  لمعلا  سکع  نتشادن  املع و  طسوت  یفاک  يرگنشور 

زا یضعب  روهظ و  زا  سپ  نامزمه و  مه  نآ  تسا ؛ روهظ  یمتح  ياه  هناشن  طقف  لوبق ، لباق  ياه  هناشن  هک  دش  تباث  دوخ  لحم  رد 
.درادن روهظ  اب  یطابترا  لوبق  لباق  تایاور  رد  دوش  یم  حرطم  هناشن  ناونع  هب  هک  يروما 

ریغ اه ، هناشن  رب  ثداوح  زا  یخرب  قیبطت  هدادـن و  خر  روهظ  ياه  هناشن  زا  کی  چـیه  نونک  اـت  تفگ  ناوت  یم  ینـشور  هب  نیارباـنب 
.تسا (1) لوبق  لباق 

تشه گنج  ناریا ، یمالسا  بالقنا  نوچ  یگرزب  ثداوح  روهظ ، ياه  هناشن  ثحب  رد  لاثم  ناونع  هب 

.دییامرف هعجارم  باتک  نیمه  رد  اه  هناشن  ثحب  هب  - . 1
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ریـسفت روهظ  اب  طابترا  رد  یعون  هب  دـناوت  یم  هچ  رگا  نآ ، دـننام  برغ و  ناهج  رد  ریخا  ثداوح  یخرب  ناریا ، قارع و  ناـیم  هلاـس 
.دیامن یم  لکشم  سب  يراک  تایاور ، یخرب  اب  قیقد  روط  هب  نآ  قابطنا  اما  دوش ؛

یم هجیتن  نیا  هب  هدـش  دای  تایاور  لقن  اب  دـسیون : یم  ینایفـس  هراب  رد  یتایاور  رکذ  زا  سپ  ناگدنـسیون  زا  یکی  هکنیا  رگید  لاثم 
رد ( نیش  ) فرح دوجو  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  ینایفس  نیتسخن  هک  تسین  دیعب  ینایفس  ود  دوجو  لامتحا  هک  میسر 

تمصع و تیب  لها  رابخا  رد  تحارـص  اب  وا  مان  رگا  دشاب و  قارع  یقلفا )  ) ثعب بزح  سیئر  قلفا ) لشیم   ) نامه هدش  هراشا  وا  مان 
هک تسا  نینچ  هتـسویپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  شور  هتبلا  .تسا  هدوب  وا  تراقح  یتسپ و  رطاخ  هب  هدـماین ، مالـسلا  مهیلع  تراهط 

.دنا (1) هدرک  یم  دای  مسا  هب  ار  یسک  رتمک  الومعم 

روهظ يارب  يراذگ  تقو  . 7-7

نانخـس رد  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  يارب  ناـمز  نییعت  تیودـهم  گـنهرف  ياـه  بیـسآ  زا 
بیذکت روتـسد  هدش و  هدرمـش  نایوگ  غورد  زا  تقو  ناکدننک  نییعت  هکلب  هدش ، یهن  راک  نیا  زا  طقف  هن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 
ناگدـنب رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  روهظ  تقو  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  تمکح  هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  رداـص  اـهنآ 

.دنامب یفخم 

شیپ دـیوگب  هکنیا  ای  لاس ؛ نالف  زا  هام  نالف  زا  زور  نالف  رد  : » دوش یم  هتفگ  الثم  ضرف و  یفلتخم  ياـه  هنوگ  هب  تقو  نییعت  نیا 
دراد و يا  هزادـنا  ناسنا  کی  رمع  طسوتم  و …  دـننک » یم  كرد  ار  روهظ  عطق  روط  هب  اه  ناوج   » الثم ای  و  لاس » نـالف  ندیـسر  زا 

همه نآ  دننام  اهنیا و  .تساهنآ  رمع  طسوتم  لاس  زا  رتمک  روهظ  ینعی  دید ، دنهاوخ  متح  روط  هب  نینس  نالف  دوش : یم  هتفگ  یتقو 

زین و  ص 58 ؛ فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  يدیهـش ، یمـشاه  هللادـسا  دیـس  - . 1
 …. و روهظ ؛ رصع  یلع ، یناروک ، کن :
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.تسا هدش  یهن  اهنآ  زا  تایاور  رد  هک  هدوب  روهظ  تقو  نییعت 

، روهظ نامز  نییعت  اب  هنادرخبان  يرایـسب  .تسا  صخـشم  نامز  ياـضقنا  زا  سپ  يدـیماان  داـجیا  بیـسآ ، نیا  راوگاـن  ياهدـمایپ  زا 
زین یخرب  هتبلا  دنا ! هدرک  داجیا  یتالکشم  روهظ  نتفاین  ققحت  اب  رظن  دروم  نامز  ندیـسر  زا  سپ  هدروآ و  دیدپ  ار  یبذاک  ياهدیما 

! تسا هدش  يا  هرابود  بیسآ  دوخ  نیا  هک  دننک  اپو  تسد  یهیجوت  دنا  هتساوخ  ادب »  » ثحب ندرک  حرطم  اب 

روهظ رما  رد  یگدز  باتش  . 7-8

لیلد زا  یکی  دـیاش  .تسا  هدـش  عقاو  شهوکن  دروم  تایاور  رد  هک  تسا  روهظ  ققحت  يارب  باتـش  هلجع و  رگید ، ياه  بیـسآ  زا 
؛ دـیآ یم  دـیدپ  رظتنم ، ِناسنا  رد  يدـیمون  سأی و  هلجع ، لاـبند  هب  هک  تسا  نآ  روهظ ، رما  رد  یگدز  باتـش  هلجع و  زا  یهن  ياـه 

دوش یم  رارق  یب  روهظ  ریخأت  زا  لیدبت و  تیاکش  ضارتعا و  تلاح  هب  وا  میلست  تلاح  دهد و  یم  تسد  زا  ار  ییابیکـش  شمارآ و 
!! دسر یم  ماما ، راکنا  هب  یهاگ  و 

نیب زا  ار  بیـسآ  نیا  زا  یـشخب  دناوت  یم  اضر ، میلـست و  ربص و  راثآ  نایب  زین  لیجعت و  بقاوع  هب  تبـسن  نادنمـشیدنا  يرگنـشور 
ات دـناوت  یم  تسا  وا  مارم  هار و  ماما و  تخانـش  ریـسم و  نیا  رد  تکرح  هفیظو و  ماجنا  هک  مهم  هتکن  نیا  هب  رکذـت  نینچمه ، .دربب 

.دشاب رثؤم  تفآ  نیا  نامرد  رد  يدودح 

ترضح یماظن  شور  . 7-9

ییاه لیلحت  رکذ و  تایاور  رد  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  اه  نآ  يدوبان  نارگمتس و  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دروخرب  یگنوگچ 
.تسا هدش  هئارا  هراب  نیا  رد 

هدش حرطم  يزیر  نوخ  تنوشخ و  نیرتمک  نودب  روما  میظنت  زین  یخرب  رد  گرزب و  رایسب  ياهراتشک  زا  نخس  اهنآ  زا  یـضعب  رد 
گنهرف نیا  هب  ار  یکانرطخ  ياه  بیسآ  هدش ، هئارا  ياه  لیلحت  نآ  لابند  هب  تیاور و  هتسد  ودره  نامگ  یب  .تسا 
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.تسا هدز  دنمشزرا 

رب درادـن و  يراـگزاس  ایـصوا  ناربماـیپ و  تلاـسر  تاـیآ و  حور  اـب  زیرنوخ ، بلط و  تنوشخ  يا  هرهچ  ناوـنع  هب  ترـضح  یفرعم 
ربمایپ دـننام  تسا و  راـگدرورپ  تمحر  تفأر و  رهظم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  دارفا ، نیا  رّوصت  فـالخ 
رتشیب دناوخ و  یم  نآرق  مالـسا و  هب  راکـشآ ، لیالد  نشور و  نایب  اب  ار  ناگمه  ادـتبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب 

نانمـشد تخـسرس و  نافلاخم  اب  طقف  مالـسلا  هیلع  ماما  نیاربانب  .دندنویپ  یم  وا  هب  دنهد و  یم  خساپ  ار  ترـضح  نآ  توعد  مدرم 
.دنک یم  دروخرب  حالس  اب  دنمهف  یمن  ریشمش  نابز  زج  دننز و  یم  زابرس  قح  نتفریذپ  زا  هناهاگآ  هک 

سرت و ماما ، هب  تبسن  ترفن  یگدزلد و  داجیا  نوچمه  ییاهدمایپ  ياراد  دنتسه  دنـس  فعـض  ياراد  یخرب  هک  تایاور  هتـسد  نیا 
شریذپ مدع  زا  سرت  تهج  هب  حـلاص  لامعا  ماجنا  زا  يدـیماان  نابرهم و  يردـپ  ناونع  هب  ماما  شریذـپ  مدـع  ترـضح و  زا  فوخ 

.دشاب یم  ماما و …  طسوت 

يرورضریغ ثحابم  حرط  . 8

، ترضح یگدنز  لحم  تسا ؛ نابطاخم  يارب  بسانم  ریغ  يرورض و  ریغ  ثحابم  ندناشک  تیودهم ، هصرع  رد  اه  بیـسآ  رگید  زا 
ثحابم زا  هتخاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  دارفا  ناهذا  هک  دنتـسه  یثحاـبم  زا  نادـنزرف و … دادـعت  نارـسمه ، دادـعت  رـسمه ، جاودزا ،
ندروآ مهارف  يزاس و  هنیمز  يارب  نآ  هئارا  هدـنیآ و  يژتارتسا  میـسرت  نییبت و  ماما ، هب  تبـسن  اـم  هفیظو  ماـما ، تفرعم  نوچ  یمهم 

.تسا هتشاد  زاب  روهظ و … طیارش 

.دزیهرپب يرورض  ریغ  ياه  ثحب  زا  هدومن ، هئارا  یبسانم  ثحب  بطاخم ، تخانش  اب  دیاب  تسدربز  هریچ و  هدنـسیون  ای  بیطخ  کی 
شقن دوش و  یم  هدرمـش  ترورـض  کی  اـهنآ  هب  نتخادرپ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  فراـعم  يودـهم ، باـن  گـنهرف  رد  ناـمگ  یب 

دراد و نایعیش  هب  یشخب  یهاگآ  تهج  رد  یساسا 
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.تسا مهم  رایسب  تبیغ  نامز  رد  اهنآ  درکلمع  هوحن  میسرت  يارب 

ندنامزاب هدیاف ، یب  یهاگ  یحطس و  ثحابم  گنت  بوچراهچ  رد  تیودهم  ثحب  ندرک  روصحم  بیسآ ، نیا  راوگان  ياهدمایپ  زا 
ثحابم حرط  اب  سپ  .تسا  دنتـسم  ریغ  لیلد و  یب  نانخـس  تاـفارخ و  دورو  يارب  يزاـس  رتسب  يرورـض و  يدربراـک و  ثحاـبم  زا 
نایناهج هدافتسا  ضرعم  رد  ار  ثحب  نیا  هتخانـشان  ياه  تیفرظ  ناوت  یم  نابطاخم ، مومع  يارب  هدافتـسا  لباق  نیداینب و  يرورض و 

.داد رارق 

هعلاطم اب  مهم  رما  نیا  تسا و  هاگآ  ناسانـشراک  هب  زاین  ینید  ياه  هزومآ  همه  نوچمه  يودـهم  ياـه  ماـیپ  لاـقتنا  رد  هکنیا  هجیتن 
.دوش یم  لصاح  ربتعم  عبانم  رد  رمتسم  قیقد و 
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ییامزآدوخ

؟ تسا رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  ّتیودهم  ثحابم  یسانش  بیسآ  هزورما  ارچ  . 1

.دیسیونب هنیمز  نیا  رد  ار  هزیگنا  ود  هداد ، حیضوت  ار  نآ  تسا  فیرحت  لعج و  هلئسم  تیودهم ، رد  مهم  ياه  بیسآ  زا  یکی  . 2

.دیهد حیضوت  دشاب ؟ از  بیسآدناوت  یم  هنوگچ  مزال  یهاگآ  نودب  یصصخت  نوتم  هب  هعجارم  . 3

.دییامن نایب  راظتنا  ثحب  رد  ار  نآ  هداد ، حیضوت  تسردان  ياه  قیبطت  اهریسفت و  بیسآ  هراب  رد  . 4

؟ دنمادک دنک  دیدهت  ار  روهظ  ياه  هناشن  ثحب  تسا  نکمم  هک  ییاه  بیسآ  نیرت  مهم  . 5

���

شهوژپ يارب  عبانم 

ناتسمز زییاپ و  تیودهم ، یـصصخت  زکرم  ناگرامش 1و2 ، راظتنا ، همانلصف  تیودهم ،» یتیبرت  یسانش  بیـسآ  ، » ورـسخ يرقاب ، . 1
.ش 1380

زکرم و 12 ، ناگرامـش 11  راظتنا ، همانلـصف  تیودـهم ،» یتیبرت  ياه  بیـسآ  زا  یخرب  هب  يزادـنا  مشچ  ، » میرم مالـسالا ، نیعم  . 2
.ش 1383 ناتسبات ، راهب و  تیودهم ، یصصخت 

.ش راهب 1384 تیودهم ، یصصخت  زکرم  ش 15 ، راظتنا ، همانلصف  اه ،» بیسآ  تیودهم و  هشیدنا  ، » رباص دمحم  يرفعج ، . 3

هدکشهوژپ هرامـش 3 ، دوعوم ، قرـشم  همانلـصف  تیودـهم ،» رد  تاـفارخ  یعاـمتجا  ياهدـمایپ  اـهرتسب و  ، » یـضترم روـپ ، دواد  . 4
.ش زییاپ 1386 تیودهم ،

.ش 1372 مق مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسسؤم  مالسلا ، مهیلع  نایاوشیپ  هریس  يدهم ، ییاوشیپ ، . 5
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(3) تّیودهم یسانش  باتک  مهدزناپ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: ياه باتک  اب  ییانشآ 

یلمآ يداوج  هللادبع  هللا  تیآ  رثا : دوعوم ، دوجوم  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 1

ردص دمحم  دیس  هللا  تیآ  رثا : روهظ ، زا  سپ  خیرات  . 2

يدیهش یمشاه  هللادسا  دیس  رثا : فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  . 3

يدیمعلا مشاه  رماث  دیس  رثا : سونقق ، راظتنا  رد  . 4

يدیهش یمشاه  هللادسا  دیس  رثا : ناهج ، بهاذم  مالسا و  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  . 5

رورپ تداعس  یلع  رثا : رون ، روهظ  . 6

یقداص یفطصم  رثا : روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  . 7

ناگدنسیون زا  یعمج  رثا : فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  . 8

یناسارخ داوج  دمحم  رثا : فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  . 9

سواط نب  دیس  رثا : نتفلا ،) محالملا و  ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  . 10
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دمآرد شیپ 

مومع هدنیازف  هجوت  زین  هزات و  ياه  ههد  رد  ینید  ياه  هشیدنا  رد  يرگن  فرژ  شرتسگ  یمالـسا و  تاعلاطم  هب  نوزفازور  شیارگ 
ياه ثحب  هلـسلس  رد  ار  یتوافتم  ياه  هصرع  نوگانوگ و  ياه  یـسررب  هنیمز  تیودـهم ، ثحابم  هب  ناوج  لسن  هژیو  هب  ناناملـسم 

.تسا هدروآ  مهارف  يودهم 

هک ساسا  یب  تسـس و  راثآ  یخرب  هئارا  هدش و  مهارف  رتسب  نیا  زا  ناشیدـناژک  تسردان  اج و  هبان  ياه  يریگ  هرهب  رگید ، يوس  زا 
يرما ار  مکحم  یملع و  تسرد ، یتاعلاطم  عباـنم  اـب  ییانـشآ  تیمها  هدـش  يرگن  یحطـس  جاور  ییارگ و  هفارخ  شرتسگ  هب  رجنم 

.تسا هتخاس  ریذپان  بانتجا 

هنیمز نیا  رد  اهنآ  یفرعم  دـیامن ، کمک  ربتعم ، عباـنم  اـب  ییانـشآ  رد  هصرع  نیا  نادـنم  هقـالع  هب  دـناوت  یم  هک  ییاـه  هار  زا  یکی 
مزـال ماکحتـسا  زا  نآ ، بلاـطم  رتـشیب  مـک  تـسد  اـی  دنتــسه  شریذـپ  لـباق  راوتــسا و  ییاوـتحم  ياراد  هـک  ییاـه  باـتک  .تـسا 

نیا زا  ییاه  باتک  زا  یخرب  هب  نیشیپ  دلج  ود  نوچمه  سرد  کی  رد  میدید  بسانم  نیاربانب  دنرادروخرب ؛
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.مینک (1) هراشا  تسد 

دوعوم دوجوم  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 1

میظنت شخب  هس  رد  هک  تسا  یلمآ  يداوج  هللادـبع  هللا  تیآ  زا  ییاه  هتـشون  اهراتفگ و  ثحابم ، هعومجم  هدـنریگرب  رد  باتک  نیا 
: تسا بلاطم  نیا  يواح  هدش و 

یسانش ماما  مکی : شخب 

: زا تسا  ترابع  هک  هدش ، میظنت  لصف  هس  رد  شخب  نیا 

ماع تماما  لصف 1 .

مدع رب  يودهم  ناهرب  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  هاگن  رد  بصن  تماما و  تماما ، یتهاقف  هرهچ  نوچمه : یتاعوضوم  هب  لصف  نیا  رد 
رد یلهاج  گرم  تاـیح و  هنـالهاج ، یگدـنز  راـیعم  مالـسلا ، هیلع  ماـما  هب  تفرعم  هرمث  لوقعم  تاـیح  مدرم ، تسد  هب  ماـما  نییعت 
رب توبن  مهف  توبن و  رب  تماما  تخانـش  فقوت  یلقع ، تایح  ياه  هناشن  بتارم و  نآرق ، هاگدـید  زا  ناسنا  تاـیح  یحو ، گـنهرف 

.تسا هتخادرپ  ماما و … تفرعم  یعقاو  موهفم  ندرم ، ناملسم  هار  نیرتهب  ماما ، تفرعم  دیحوت ، كاردا 

صاخ تماما  لصف 2 .

لین مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  ات  مالـسلا  هیلع  میهاربا  زا  تیالو  رارمتـسا  درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  لـصف  نیا  ياـه  ثحب  زا 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  كرابم  دوجو  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تراشب  تماما ، هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  حلاص  نادـنزرف  همه 

ماما دالیم  بش  ییاتمه  زار  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ردـق  بش  نابعـش  همین  يودـهم ، كراـبم  هرجـش  هبیط  هملک  روهظ  فیرـشلا ،
لجع نامز  ماما  تفرعم  هار  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  دالیم  دیع  ردق ، بش  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 
روهظ ود  تقیقح و  کی  ترتع  نآرق و  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تخانـش  هار  نیرتالاو  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا 

و…

لباق رتشیب  یلیالد  هب  رگید ، ياه  باـتک  اـب  هسیاـقم  رد  هک  تسا  ببـس  نادـب  اـه  باـتک  نیا  یفرعم  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  - . 1
.دنتسه هدافتسا 

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 304 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_275_1
http://www.ghaemiyeh.com


276 ص :

یصخش تیودهم  لصف 3 .

هب فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ندوب  دوجوم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ناوریپ  رواب  هب  هراشا  اب  لصف  نیا  رد 
.تسا هتخادرپ  نافلاخم  هاگدید  دقن 

راظتنا مود : شخب 

: تسا هتفای  ناماس  رارق  نیدب  لصف  راهچ  رد  شخب  نیا 

باتفآ عاعش  لصف 1 .

ندرب هرهب  یگنوگچ  زین  نآ و  رارسا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  هب  طوبرم  تاعوضوم  هب  لصف  نیا  رد 
.تسا هدش  هراشا  طبترم  تاعوضوم  بیاغ و  ماما  زا 

راظتنا تقیقح  لصف 2 .

زا یخرب  راـظتنا … نیرترب  هار  نیرتـهب  راـظتنا ، تـقیقح  قـقحت  طیارـش  مالـسلا ، مـهیلع  تـیب  لـها  بـتکم  رد  راـظتنا  جرف ، راـظتنا 
.تسا لصف  نیا  تاعوضوم 

رظتنم لصف 3 .

…. نارظتنم لیاضف  يدیماان ، زا  نارظتنم  ندیهر  نارظتنم ، یلامک  لحارم  ناگتخیهرف ، راظتنا  يرترب 

فیلاکت داعبا و  راظتنا ، لصف 4 .

فیاظو نآ ، یگنوگچ  ترورض و  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  اب  طابترا  نارظتنم ، فیلاکت  راظتنا ، راثآ  نآ  رد  هک 
.تسا هدش  یسررب  ثحب و  اه  هورگ  فیاظو  نارظتنم ، یصخش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يودهم  هلضاف  هنیدم  ات  روهظ  زا  موس : شخب 

: تسا هتفرگ  لکش  لصف  ود  رد  شخب  نیا 

باتفآ روهظات  لصف 1 … .

یخرب روهظ ، رصع  یمومع  يامیس  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  هاگ  روهظ ، یمومع  راثآ  روهظ ، ترورـض  نآ  رد  هک 
.تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  روهظ  ماگنه  ياهدادخر 
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يودهم همیرک  تلود  لصف 2 .

ياه یگژیو  يودـهم ، هنیدـم  هسدـنه  بولق ، زیگنا  لد  راهب  يزوریپ ، اـت  روهظ  زا  جرف ، شوخ  ياـهزور  نوچ : ییاـه  ثحب  هب  هک 
هولج يودهم ، تموکح  رد  یلمع  يرظن و  لقع  لامک  يودهم ، رهشنامرآ 
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.تسا هدش  هجوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يودهم  تموکح  رد  يرادنید  ریظن  یب 

………. U I ………. 
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روهظ زا  سپ  خیرات  . 2

هدرک و فیلات  ار  نآ  ردص  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  هک  تسا  یباتک  ناونع  روهظلادـعبام » خـیرات   » باتک همجرت  روهظ  زا  سپ  خـیرات 
.تسا هدنادرگرب  یسراف  هب  روپ  يداجس  نسح 

یلک ناونع  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هراـبرد  ییاـه  شهوژپ  هتـشر  کـی  زا  هعومجم  نیموس  هک  رثا  نیا 
تایاور و زا  يدـنم  هرهب  اب  لصفم و  يا  هنوگ  هب  دـهد ، یم  خر  روهظ  زا  سپ  هک  ییاـه  هدـیدپ  هب  تسا ، يدـهملا  ماـمالا  هعوسوم 

.تسا هتخادرپ  ناگرزب  نانخس 

: تسا هتفرگ  لکش  یلک  شخب  هس  رد  رثا  نیا 

: تسا هتفرگ  ناماس  راتفگ  ود  رد  روهظ » تامدقم  اه و  هناشن   » ناونع اب  نآ  لوا  شخب 

، روهظ یلک  ینابم  . 1

، روهظ هب  کیدزن  ثداوح  . 2

ییاپرب روهظ و  نارود  ثداوح   » ناونع اـب  مود  شخب  .تسا  یمهم  ياـه  لـصف  هدـنرادربرد  هدـش  داـی  ياـهراتفگ  زا  کـی  ره  هتبلا 
: تسا هتخادرپ  طوبرم  تاعوضوم  هب  ییاهراتفگ  نمض  رد  ترضح ،» نآ  تافو  ات  مالسلا  هیلع  ماما  یناهج  تلود 

؛ روهظ يانعم  . 1

؛ ناهج هنالداع  حتف  . 2

؛ يودهم یناهج  تلود  . 3

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  نایاپ  . 4

رب یگدـنز  ماجنارـس  هک ، هتخادرپ  ثحب  نیا  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  زا  سپ  ناهج  ناونع  اـب  موس  شخب  رد 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  مامه  ماما  نآ  تلحر  زا  سپ  یکاخ  هرک  نیا  يور 

هب ار  ثحب  رورـش  راک و  هبت  اه  ناسنا  نامز  رد  تمایق  ییاـپرب  هعماـج و  تلود و  ياـه  یگژیو  ناونع : اـب  راـتفگ  ود  رد  هلئـسم  نیا 
.تسا هدرب  نایاپ 
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هک هنوـگ  ناـمه  باـتک  نیا  رد  زیگنارب  لـمأت  هتکن  .تسا  ناگدـننک  تعجر  تعجر و  ثحب  شخب  نیا  ياـه  ثـحب  نـیرت  مـهم  زا 
.تسا صاخ  هجوت  تقد و  دنمزاین  اه  هنیمز  یخرب  رد  هک  تسا  فلؤم  ياه  هاگدید  هدرک  هراشا  نادب  زین  مجرتم 

میهف هدـنناوخ  رب  هک  تسا  یـصاخ  هاگدـید  ياراد  حـلاص  ياـیلوا  تموـکح  تعجر و  هزجعم ، نوـچمه : لـئاسم  یخرب  رد  ناـشیا 
نخـس ناشیا  یخیرات  هبرجت  مالـسلا و  هیلع  ماما  يربهر  لماکت  رد  تبیغ  ریثأت  زا  باتک  عضاوم  یخرب  رد  نینچمه  .تسین  هدیـشوپ 

اذل دنک ، یم  اپرب  تموکح  یهلا  ددم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح  اریز  تسا ، لمأت  لحم  ًادج  هک  تسا  هتفر 
یخیرات هبرجت  اب  یتبـسن  تسا ، یهلا  تیالو  هولج  هک  وا  تیالو  درگن و  یم  لـئاسم  هب  يداـع  ياـه  ناـسنا  زا  رترب  ـالاو و  یقفا  رد 

.درادن

………. U I ………. 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  . 3

: تسا هدش  میظنت  شخب  جنپ  رد  هک  تسا  يدیهش  یمشاه  هللادسا  دیس  رثا  باتک  نیا 

روهظ مئالع  لوا : شخب 

هب نآ  زا  سپ  تسا و  هراشا  اهنآ  ماسقا  هب  روهظ ، میالع  هراب  رد  هعیـش  نادنمـشناد  ياـه  هاگدـید  یخرب  رکذ  زا  سپ  شخب  نیا  رد 
.تسا هتخادرپ  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  هراب  رد  لیصفت 

.تسا هداد  خـساپ  اه  شـسرپ  یخرب  هب  هراشا و  اه  هناشن  هراب  رد  اه  ماهبا  زا  يا  هراپ  هب  یـساسا ، هتکن  دـنچ  ناونع  اب  مود  شخب  رد 
.تسا هتخادرپ  لصفم  روط  هب  ناسارخ  زا  ياه  مچرپ  نایناریا و  يزاس  هنیمز  هب  طوبرم  تایاور  هب  شخب  نیا  رد 

هدوب يا  هژیو  هاگیاج  ياراد  ثحب  نیا  هدنسیون  هاگن  رد  دیاش  تسا ؛ یناسارخ  ینسح و  دیس  تضهن  هراب  رد  زین  باتک  موس  شخب 
.تسا هداد  رارق  یسررب  دروم  هناگادج  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  هک 

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


280 ص :

رد نیمز  قرـشم  ياه  تضهن  يربهر  نآ  رد  هدرک و  لابند  ار  موس  شخب  ثحب  تضهن ، يربهر  ناونع  اب  زین  باـتک  مراـهچ  شخب 
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  روهظ  هناتسآ 

هک یلماوع  هب  هراشا  اب  شخب  نیا  رد  يو  .تسا  هدـناسر  ناـیاپ  هب  يزوریپ  لـماوع  عوضوم  اـب  ار  باـتک  مجنپ ، شخب  رد  ماـجنارس 
یمدرم يورین  هدنامرف و  تقایل  ربهر ، یگتسیاش  یساسا  رـصنع  هس  هب  دنک ، یم  هریچ  ینایفـس  هاپـس  رب  ار  نایناریا  هداد  مه  هب  تسد 

.تسا هدرک  هراشا 

يرت نوزفا  لمأت  تقد و  دـنمزاین  تسا ، روهظ  ياه  هناشن  هدـنیآ و  ثداوح  هراب  رد  باتک  نیا  زا  يریگمـشچ  شخب  هک  ییاجنآ  زا 
ناوارف زین  فیعـض  تایاور  لوبق ، دروم  حیحـص و  تایاور  رانک  رد  اـه ، هناـشن  ثحب  رد  دـش  هتفگ  دوخ  لـحم  رد  هکنیا  هچ  .تسا 

.دراد دوجو 

………. U I ………. 

( يرواب يدهم  یسانش و  دوعوم  ورملق  رد  یشواک   ) سونقق راظتنا  رد  . 4

روحم باتک ، نیا  رد  .تسا  هدـش  همجرت  هدازیلع  يدـهم  تسد  هب  فیلأت و  يدـیمعلا  مشاه  رماث  دیـس  هلیـسو  هب  سونقق ، راظتنا  رد 
.تسا وا  هب  طوبرم  یثیدح  یمالک و  یخیرات ، ثحابم  و  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تیصخش   » شهوژپ یلصا 

يرفاو ياه  هرهب  یعیـش  هژیو  هب  یمالـسا  دنلب  فراعم  زا  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رب  هیکت  رب  هوالع  فلؤم 
تافیرحت داقتعا ، نیا  راثآ  دیاوف و  ترضح و  نآ  هب  داقتعا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تخانـش  .تسا  هدرب 

یتاعوضوم رگید  زا  ّتیودهم ، هب  داقتعا  هیلع  نانمشد  يزیر  همانرب  هنیمز و  نیا  رد  یخیرات  یثیدح 
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.تسا هتخادرپ  نآ  هب  فلؤم  هک  تسا 

هیلع يدـهم  ترـضح  روهظ  دوجو و  هب  یمـالک  یخیراـت و  تاداـقتعا  یلیلحت ، یفیـصوت و  شور  زا  هدافتـسا  اـب  يو  نآ  رب  هوـالع 
.تسا هدروآ  درگ  یبوخ  هب  هعومجم  نیا  رد  ار  مالسلا 

: تسا رارق  نیا  زا  باتک  ياه  لصفرس  زا  یخرب 

: تسا ریز  ياه  لصف  ياراد  هدز و  نآ  رب  یتاقیلعت  هدرک  هراشا  فلؤم  همدقم  هب  یسانش  دوعوم  ناونع  اب  لّوا  شخب  رد 

، نیلقث هنییآ  رد  دوعوم  يامیس  . 1

، تخانش يدهم  . 2

، یهوژپ يدهم  ياه  هاگشزغل  . 3

.يریذپدرخ ّتیودهم و  باب  رد  يراتسج  . 4

: تسا لیذ  نیوانع  اب  لصف  تفه  ياراد  يرواب » يدهم   » ناونع اب  مود  شخب 

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  یفطاع  ياهدنویپ  قیمعت  ترورض  يرواب و  يدهم  . 1

، یناور تینما  يرواب و  يدهم  . 2

، راظتنا یفاکش  دبلاک  . 3

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  ءایبنا و  تثعب  . 4

، راظتنا ناوراک  رالاس  هلفاق  هعیش ، . 5

، يرواب يدهم  هیلع  یناهج  رابکتسا  ياه  هئطوت  . 6

.بدا رهپس  رد  ناهن  رهم  . 7

………. U I ………. 

ناهج بهاذم  مالسا و  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  . 5
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زا يدیهـش  یمـشاه  هللادـسا  دیـس  رثا  یـسراف ، نابز  هب  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  روهظ  رد  یتدـیقع ، یخیرات  راتـشون  باتک  نیا 
: تسا هداد  ناماس  شخب  هدزاود  رد  ار  شیوخ  رثا  هاتوک ، راتفگ  شیپ  زا  سپ  فلؤم  .تسا  رصاعم  ناققحم 

تلاصا تیودهم و  هلئسم  رد  . 1
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، دوهی دننام   ) یمالساریغ بهاذم  ریاس  نیعبات و  هباحص و  رظن  سپس  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  راکنا  ياه  هشیدنا  نآ و 
(. رگید نایدا  ماوقا و  اراصن ،

، مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  تایاور و  دادعت  ّتنس و  لها  عیشت و  سپس  مالسا ، هاگدید  زا  دوعوم  يدهم  . 2

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  تخانش  . 3

ریثک نبا  يدادغب و  بیطخ  یسلدنا و  مزح  نبا  دننام   ) نافلاخم نایب  يدهم و  ثیداحا  تحص  هب  تنـس  لها  نادنمـشناد  فارتعا  . 4
(، یقشمد

یطاباس داوج  یضاق  ناکلخ ، نبا  یبرع ، نیدلا  یحم  یعفاش ، یقهیب  يدادغب ، جلث  یبا  نبا  دننام   ) تنـس لها  نادنمـشناد  راتفگ  . 5
…(، یفنح و

، دوعوم يدهم  ناونع  زا  هدافتسا  ءوس  تیودهم و  نایعدم  ناقرشتسم و  راتفگ  . 6

، نآ تیمها  تایاور و  نآرق و  رد  راظتنا  دروم  رد  . 7

، دیجم نآرق  رد  شروهظ  ياهدیون  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 8

(، رگید نایدا  سدقم  بتک  ریاس  لیجنا و  تاروت ، دننام   ) رگید نایدا  سدقم  ياه  باتک  رد  روهظ  ياهدیون  . 9

، تسا ینامسآ  بتک  متاخ  نآرق  هکنیا  تایاور و  رد  نآرق  تیمتاخ  ناهج و  هدنیآ  نید  . 10

یبرغ نادنمشناد  ياه  هتفگ  لقن  نادنمشناد و  فارتعا  راب ، گرم  ياه  حالس  عارتخا  یقالخا ، داسف  شرتسگ  يدیماان ، سأی و  . 11
، یناهج تموکح  موزل  رب  ینبم 

، ناشیا هقح  تموکح  تدم  روهظ ، تقو  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  زا  یخرب  . 12

نیقرشتسم و نیملسم و  زا  معا  نارصاعم  يارآ  دیدج و  ياه  باتک  هعیش و  ینس و  ثیداحا  رابخا و  هب  تبـسن  یبوخ  طلـست  فلؤم 
.تسا عماج  دیفم و  دوخ  عون  رد  باتک  نیا  اذل  .دراد  اهودنه و …
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………. U I ………. 
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رون روهظ  . 6

یـسراف هب  درف ، يریزو  داوجدـمحم  دیـس  ملق  هب  هک  تسا  رورپ  تداعـس  یلع  رثا  هئیـضملا ،» ُسوُـمُّشلا   » همجرت روـن  روـهظ  باـتک 
.تسا هدش  نادرگزاب 

دروم ار  تعجر  هلئـسم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناگدـنز  خـیرات  یـشرازگ ، هویـش  هب  فلؤم  رثا  نیا  رد 
، اه یگژیو  رکذ  هب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  زا  یلک  ییامیـس  هئارا  اـب  ادـتبا  يو  .تسا  هداد  رارق  یـسررب 

تدالو ندوب  یفخم  تلع  ترضح و  نآ  تماما  هب  طوبرم  تایاور  یکدوک ، رد  ترـضح  نآ  ملع  تالاح و  لیامـش ، اه ، تلـصخ 
تبیغ ات  تدالو  ماگنه  زا  رگید  لئاسم  یخرب  تبیغ و  ناـمز  رد  جرف  راـظتنا  تلیـضف  اـهنآ ، راـکنا  تلع  يدـهم و  نارکنم  ناـشیا ،

.دزادرپ یم  ارغص 

للع هفـسلف و  صاخ ، تباین  نوچ  یلئاسم  ترـضح و  نآ  روهظ  ناـمز  اـت  اربک  ارغـص و  تبیغ  هب  طوبرم  تاـیاور  یـسررب  هب  سپس 
.درامگ یم  تمه  اربک  تبیغ  رد  ناشیا  اب  رادید  یگنوگچ  تبیغ و  رصع  رد  هعیش  فیاظو  عاضوا و  نآ ، ندش  ینالوط  تبیغ و 

ترـضح نآ  تلحر  رمع و  یگنوگچ  تموکح و  مایا  ثداوح  روهظ ، ماگنه  رد  نامـسآ  نیمز و  عاضوا  عیاقو و  اه ، هناشن  هاگ  نآ 
ندوب ریذپان  فلخت  هب  هراشا  اب  نایاپ ، رد  .دهد  یم  خساپ  هنیمز  نیا  رد  اه  شسرپ  یخرب  هب  هدرک ، یسررب  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  ار 

.دنک یم  یسررب  ار  نآ  نامز  ياهدادخر  تاعفد و  یگنوگچ ، تلع ، تعجر ،

………. U I ………. 
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روهظ ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  . 7

زا یقداص  یفطـصم  طسوت  هک  دراد  روهظ  ياه  هناشن  مئالع و  هب  ون  یهاگن  دیدج و  يدرکیور  روهظ » ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  »
.تسا هدش  نیودت  خیرات  نارگشهوژپ 

نیا هک  ییاجنآ  زا  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  یخیرات  ياه  هناشن  باب  رد  يواکودنک  باتک  نیا 
.دسر یم  رظن  هب  يرورض  نآ  یسررب  هجوت و  دراد ، طابترا  مدرم  یمومع  ياهرواب  اب  راکشآ ، هدنز و  تروص  هب  عوضوم 

هنوگ هب  نونکات  هدوب  باذج  یعوضوم  میدق  زا  هک  روهظ  ياه  هناشن  تفگ : دیاب  فیلأت  نیا  توافتم  دـیدج و  شرگن  دروم  رد  اما 
عون نیا  زا  دـنا ، هدز  ملق  عوضوم  نیا  رد  هک  یناسک  همه  تسا و  هدـشن  لیلحت  یـسررب و  یخیراـت  یهاـگن  اـب  مه  نآ  یقیقحت  يا 

هک دـهد  یم  ناشن  روهظ  ياـه  هناـشن  هراـبرد  باـتک  اـه  هد  هب  هعجارم  .دـنا  هدرک  اـفتکا  ثیداـحا  همجرت  لـقن و  هب  تلفغ و  هاـگن 
نیا رتشیب  .دنا  هدرکن  دروخرب  یلیلحت  هناققحم و  اهنآ  اب  هدرک و  رارکت  ار  هتشذگ  عبانم  تایاور  دیدج ، ناگدنسیون  رتشیب  هنافـسأتم 

اه هناشن  نایب  راظتنا  طقف  باتک ، زا  صاخ  تمـسق  نآ  رد  هک  یبطاخم  دنتـسه ؛ دوخ  بطاخم  تقوم  ندرک  عناق  ددـصرد  اه  باتک 
ثیداحا و مقس  تّحص و  زا  ثحب  رگید ، ياه  هناشن  اب  نآ  طابترا  هناشن ، کی  هرابرد  رابخا  همه  یـسررب  ياج  ور ، نیا  زا  .دراد  ار 

نآ هک  دنک  یـسررب  یخیرات  ياه  شرازگ  رب  هیکت  اب  ات  تسا  ددص  رد  هدش  دای  باتک  .تسا  یلاخ  رایـسب  اهنآ  عبانم  دقن  لیلحت و 
تمالع ًاتقیقح  اهنیا  ایآ  دنراد و  روهظ  اب  یطابترا  هچ  دـنا  هدـش  عقاو  هدوب و  روهظ  ياه  هناشن  دوش  یم  روصت  هک  یخیرات  ثداوح 

ییوگ شیپ  ای  تسا و  هتشذگ  اهنآ  عوقو  زا  لاس  اهدص  هک  یلاح  رد  دنتسه ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ 
مالسلا مهیلع  همئا  ربمایپ و 
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.دنشاب یم  هدنیآ  هرابرد 

تفه نمـض  رد  تسخن  لصف  رد  .تسا  هتفای  ناماس  لصف  ود  رد  نآ  لصاح  هک  هدرک  لابند  ار  ییاه  ثحب  رظن  تقد  اب  باـتک  نیا 
قرف رد  راظتنا  تبیغ و  تیودـهم  هشیدـنا  هچخیرات ، هناشن ، هژاو  نایوار ، عبانم ، یـسررب  .تسا  هدرک  هراشا  ثحب  تاـّیلک  هب  راـتفگ 
نیا تسخن  لصف  هناگ  تفه  ياهراتفگ  هعاسلا ،» طارـشا   » و روهظ » ياه  هناشن   » یگتخیمآ روهظ و  ياه  هناشن  رب  يرورم  یمالـسا ،

.دنتسه باتک 

عولط ینایفـس ، هیکز ، سفن  لتق  هایـس ،) ياه  مچرپ   ) دوس تایار  یـسررب  هب  روهظ ، یخیرات  ياه  هناشن  ناونع  اب  مود  لصف  رد  يو 
.تسا هتخادرپ  راتفگ  شش  رد  ینسح ، روهظ  یناسارخ و  مایق   (1) برغم ، زا  دیشروخ 

………. U I ………. 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  . 8

لـصف نیتسخن  .تسا  لصفرـس  هد  لماش  دزادرپ و  یم  تیودـهم  ثحابم  یلیلحت  یـسررب  هب  تایاور ، تایآ و  هب  رظن  اـب  باـتک  نیا 
تثارو و ادتقا ، مامتئا و  هطیح  هس  رد  ار  تلاسر  نیا  هدرک و  هراشا  تیودـهم  هب  تبـسن  ینید  مولع  ياه  هزوح  تلاسر  هب  نآ  نیلوا 

.دنک یم  فیرعت  تباین 

طابترا ناکما  مدع  رب  ینبم  ضقانتم  هاگدید  ود  لقن  هب  دراد و  رظن  تبیغ  رصع  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  طابترا  هب  مود  تمـسق 
.دنک یم  هراشا  کی  ره  هلدا  طابترا و  ناکما  يرگید  و 

نآ ياه  هفلؤم  هب  دراد و  صاصتخا  راظتنا » رصع  رد  یمالسا  تموکح   » ثحب هب  باتک  تمسق  نیموس 

.تسا يرتشیب  تقد  دنمزاین  تمایق  ییاپرب  يارب  نآ  ندوب  هناشن  هب  هجوت  اب  روهظ  ياه  هناشن  رامش  رد  هناشن  نیا  رکذ  - . 1
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ورملق رد  تلاخد  تبیغ ، رصع  رد  تموکح  لیکشت   » و تبیغ » رـصع  رد  مایق  تیعونمم  «، » روهظ ياه  هناشن  زا  ملظ  يریگارف   » ینعی
.دزادرپ یم  اهنآ  زا  مادک  ره  یسررب  دقن و  هب  هدرک و  حرطم  ار  موصعم  ماما 

یم نآ  هسیاقم  هب  دنک و  یم  هراشا  هلـضاف  هنیدم  هب  تبـسن  هاگدـید  ود  رکذ  هب  هلـضاف ) هنیدـم  تیودـهم و   ) باتک مراهچ  تمـسق 
سپس .دزادرپ  یم  اهنآ  يدنب  عمج  هب  هدرک و  حرطم  مسیلایـسوس  یباراف ، نوطالفا ، رظنم  زا  ار  رهـش  نامرآ  ادتبا  رد  ینعی ، دزادرپ ؛

.دنک یم  حرطم  ار  یمالسا  يودهم و  هلضاف  هنیدم 

رظن روهظ  زا  شیپ  يراد  نید  ياـه  هصخاـش  هب  دراد و  هراـشا  روـهظ  زا  شیپ  ینید  یگدـنز  يراد و  نید  هب  باـتک  ثحب  نیمجنپ 
.دراد

.دراد هراشا  اه  هناشن  عاونا  هب  هتخادرپ و  روهظ ، ياه  هناشن  یسررب  هب  باتک  مشش  ثحب 

.دراد رظن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یگدنز  دلوت و  هب  باتک  تمسق  نیمتفه 

هدش هتخادرپ  نآ  هب  باتک  متشه  تمسق  رد  هک  تسا  یعوضوم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نافلاخم  ناقفاوم و 
.تسا

سپس هدرک و  یسررب  یلقن  تروص  هب  ار  هلئسم  نیا  ادتبا  هک  تسا  هعیش  یمالک  عبانم  رد  تبیغ  هفسلف  یـسررب  باتک  مهن  لصفرس 
هدرک حرطم  سپ  یـسوط و  خیـش  دـیفم ، خـش  قودـص ، خیـش  لثم  يدارفا  هاگن  زا  ار  تبیغ  هفـسلف  هتخادرپ و  نآ  یلقع  یـسررب  هب 

.تسا

ینـس هعیـش و  یمالـسا  ياه  تیـصخش  عبانم  راثآ و  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مه  باتک  ثحبم  نیرخآ  رد 
.يزودنق هدوملا  عیبانی  ینامعن ، هبیغلا  قودص ، خیش  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  لثم : يراثآ  دننک ، یم  حرطم 

………. U I ………. 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  . 9

ماما روهظ  تماما و  هرابرد  یلیصفت  یشهوژپ  رثا ، نیا 
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، یناسارخ داوج  دمحم  ملق  هب  یثیدح ، یمالک  ياوتحم  اب  یلیلحت و  ییاور  هویش  هب  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
 : زا دـنترابع  نآ  تاـعوضوم  نیرت  مهم  هک  تسا  عوـنتم  هدرتـسگ و  یعرف  یلـصا و  نیواـنع  ياراد  باـتک  نیا  .تسا  هدـش  فیلأـت 

، تبیغ تایـصوصخ  هعبرا ، باون  ایبنا ،) ثیراوم  راثآ و  نتـشاد  هارمه  دـننام   ) یفیرـشت میالع  تماما ، ياه  هناـشن  یـصخش  میـالع 
، تیبرت ینید ، یعاـمتجا ، ياـه  هنتف  زورب  یئزج ، یلک و  جرف  تبیغ ، تاهبـش  هب  خـساپ  تبیغ ، نارود  عیاـقو  اربـک ، ارغـص و  تـبیغ 

هریس يزوریپ و  روهظ و  تیفیک  نارظتنم ، فیلاکت  روهظ ، میالع  یلیصفت  حرش  عیشت ، ملاع  هب  صتخم  ياه  هنتف  یسایس ، یقالخا و 
.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یتموکح 

………. U I ………. 

( نتفلا محالملا و  ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  . 10

، سواط نب  دیس  هب  روهـشم  م664 ق )  ) سوواط نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلا  یبا  نیدلا  یـضر  هتـشون  باتک  نیا 
.تسا هدش  رشتنم  قیقحت و  رمالا  بحاص  هسسؤم  طسوت  هک  تسا 

هزوح رد  يو  راـثآ  نیرتـشیب  یناـفرع ، تیـصخش  هب  هجوت  اـب  اـما  تسا ؛ یناورف  راـثآ  ياراد  نوگاـنوگ  ثحاـبم  رد  فلؤم  هچ  رگا 
زا هک  تسا  ناگتـشذگ  راثآ  يروآدرگ  ای  صیخلت  اهنآ  زا  ضعب  يو  راثآ  نایم  رد  .تسا  هتفرگ  لکـش  یتیبرت  یقـالخا و  ثحاـبم 

.درک هراشا  راتشون  نیا  رد  رظن  دروم  رثا  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلمج 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  ياه  هنتف  هب  هک  تسا  یتایاور  لقن  نآ  ياوتحم  دیآ ، یم  تسد  هب  باتک  مان  زا  هک  هنوگ  نامه 
: تسا تنس  لها  رثا  هس  صیخلت  شنیزگ و  عقاو  رد  باتک  نیا  .دنک  یم  هراشا  ملس  هلآ و 
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(م228ق) یعازخلا يزورملا  دامح  نب  میعن  نتفلا ، . 1

نرق 4) ياملع  زا  ( ) ییاسحلا  ) یناسحلا خیشلا  نب  یسیع  نب  دمحا  یلیلسلا  حلاصوبا  نتفلا ، . 2

م298ق)  ) يروباسینلا زازبلا  ثراحلا  نب  ییحی  نب  ایرکز  ییحیوبا  نتفلا ، . 3

زا یخرب  هک  هتخادرپ  تیاور  لقن  هب  زین  رگید  ياه  باتک  یخرب  زا  هدرک ، لقن  هدـش  دای  ياه  باـتک  زا  هک  یتاـیاور  رب  نوزفا  هتبلا 
.دنا مولعمان  اهنآ  ناگدنسیون  ای  هتخانشان و  راثآ  نآ 

شقن باتک  نیا  رابتعا  نازیم  رد  دـناوت  یم  رثا  نیا  رد  تیاور  اب 308  دامح  نب  میعن  نتفلا  باتک  هژیوب  الاب  هناگ  هس  عباـنم  یـسررب 
.دشاب هتشاد  یمهم 

یتیاور هچنانچ  هک : دوش  یم  روآدای  اج  دنچ  رد  ور  نیا  زا  تسا ، هدوب  هاگآ  هدرک ، لقن  هک  یتایاور  یخرب  فعـض  هب  فلؤم  ایوگ 
.تسا هدرک  لعج  ار  نآ  هک  تسا  یسک  ندرگ  هب  شهانگ  هدش ، لقن  عقاو  فالخ 

نآ فلؤم  هجوتم  ار  تاـیاور  تاریـصقت  همه  هدرک و  رود  يراـتفرگ  زا  ار  دوخ  یعون  هب  زین  یلیلـس  نتفلا  زا  شلقن  يادـتبا  رد  يو 
تسا هدش  روآدای  ار  هدشدای  نومضم  زین  هدرک  لقن  ییحی  نب  ایرکز  نتفلا  زا  هچنآ  نایاپ  رد  .تسا  هدومن 

دوخ هدرک  شالت  نانخس  نیا  اب  تسا و  یناوارف  تالاکشا  ياراد  روبزم ، راثآ  زا  هدش  لقن  تایاور  هک  هدیسر  رواب  نیا  هب  دیس  سپ 
.دنک رود  نآ  ياهدمایپ  زا  ار 

، ناشیا لقن  دسر  یم  رظن  هب  اما  هتخاس ؛ رود  تایاور  نایوار و  فعـض  لاکـشا  زا  ار  دوخ  یعون  هب  نانخـس  نیا  لقن  اب  دـنچره  يو 
دیس هک  دنتسین  نیا  لابند  زگره  ور  نیا  زا  .دنرادن  ار  یـسررب  شهوژپ و  هلـصوح  نادنچ  هک  تسا  يدارفا  زا  یخرب  دامتعا  بجوم 

مادک زا  ار  تایاور  سوواط  نب 
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! تسا هدرک  لقن  عبنم 

دننک و یم  یقلت  حیحص  یتیاور  ار  نآ  یعیش ، عبنم  رد  تیاور  کی  دوجو  فرص  هب  هک  ییاه  باتک  راثآ و  تسین  مک  هزورما  هتبلا 
نوزفا لمأت  تقد و  نآ  دـننام  رثا و  نیا  ياوتحم  رد  ات  دراد  یم  نآ  رب  ار  يرگـشهوژپ  ره  نیاربانب  دـننک ! یم  بترتم  نآ  رب  يراـثآ 

.دراد اور  يرت 
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ذخآم عبانم و 

.ق 1418 میرکلا ، نآرقلاراد  نارهت ، موس ، پاچ  دنودالوف ، يدهم  دّمحم  همجرت : میرک ، نآرق  .1

.ات یب  مق ، هرجهلا ، راد  تاراشتنا  یضر ، دیس  هدنروآدرگ : هغالبلا ، جهن  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  .2

.ق 1379 مق ، همالع ، تاراشتنا  هسسؤم  بقانملا ، بوشآرهش ، نبا  .3

.ش 1367 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مود ، لامعالا ، لابقا  یسوم ، نب  یلع  سواط ، نبا  .4

.ق 1408 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  .5

.ق 1381 یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، مالسلا ، مهیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، .6

.ش 377 مالسا ، بتکم  مق ، مود ، دیما ، نیرخآ  دواد ، یماهلا ، .7

.ش 1379 قفش ، مق ، مهدزون ، ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، .8

.ق 1407 ریثک ، نبا  راد  توریب ، يراخب ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، .9

.ق 1370 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، مود ، نساحم ، دلاخ ، نب  دمحم  نبدمحا  یقرب ، .10

.ش 1372 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق ، مالسلا ، مهیلع  نایاوشیپ  هریس  يدهم ، ییاوشیپ ، .11

[. ات یب   ] یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، يذمرت ، ننس  یسیع ، نب  دمحم  يذمرت ، .12

.ش 1366 مق ، تاغیلبت ، رتفد  تاراشتنا  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  دمحم ، نب  دحاولا  دبع  يدمآ ، یمیمت  .13

.ش تاغیلبت 1377 رتفد  مق ، دقن ، يوزارت  رد  ءارضخ  هریزج  یضترم ، رفعج  .14

.ش  1382 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، موس ، چ  مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  .15

.ق  1400 يدومحم ، هسسؤم  توریب ، نیطمسلا ، دئارف  دمحم ، نب  یلع  ینیوج ، .16

، نیـسردم هعماـج  مق ، يراـفغ ، ربـکا  یلع  حیحـصت : مالـسلا ، مهیلع  لوـسرلا  لآ  نـع  لوـقعلا  فـحت  یلع ، نـب  نـسح  ینارح ، .17
.ق 1404

دلج 3 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


.ش 1378 قافآ ، نارهت ، مکی ، تسیب و  لحاس ، رجف  رد  دّمحم ، یمیکح ، .18

.ات یب  نارهت ، اونین ، هناخباتک  تاراشتنا  دانسالا ، برق  رفعج ، نب  هللا  دبع  یمق ، يریمح  .19

.ش 1373 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، همانتغل ، ربکا ، یلع  ادخهد ، .20

.ش یضر 1412 فیرش  اج ] یب  ، ] بولقلا داشرالا  نسحلا ، یبا  نب  نسح  یملید ، .21
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.رشنلا هعابطل و  هفرعملا  راد  توریب ، يواجبلا ، دمحا  یلع  قیقحت : لادتعالا ، نازیم  (م748ق ،) نامثع نب  دمحا  نب  دمحم  یبهذ ، .22

[. ات یب   ] باتکلا رشن  رتفد  اج ] یب  ، ] مود نارقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  دّمحم ، نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  .23

.ق 1409 مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسسوم  مق ، لوا ، پاچ  دلج ، هس  حئارجلاو ، جئارخلا  نیدلا ، بطق  يدنوار ، .24

.ش 1384 نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  مق ، لوا ، پاچ  یسانش ، دوعوم  رغصا ، یلع  یناوضر ، .25

.ق  1410 رکفلا ، راد  توریب ، دواد ، یبا  ننس  ثعشا ، نب  نامیلس  یناتسجس ، .26

.ش 1380 نارهت : باتک ، ءایحا  درف ، يریزو  داوج  دّمحم  دّیس  همجرت  رون ، روهظ  یلع ، رورپ ، تداعس  .27

.ق  1416 ناهفصا ، ناهفصا ، راهبلگ  نتفلاب ، فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرشتلا  سوواط ، نب  دیس  .28

بهاذـملا نـیب  بـیرقتلل  یملاـعلا  عـمجملا  نارهت ، يدــهملا ، راـبخا  یف  يدروـلا  فرعلا  رکب ، یبا  نـب  نمحرلادــبع  یطویــس ، .29
.ق 1427 هیمالسالا ،

، باتک ناتـسوب  مق ، راد ، هقیرط  لضفلاوبا  قیقحت  همجرت و  ؟ تیعقاو اـی  هناـسفا  ارـضخ  هریزج  نارگید ، یقت و  دـمحم  يرتشوش ، .30
.ش 1380

[. ات یب   ] هبطرق هسسوم  رصم ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نبدمحا  ینابیش ، .31

.ش 1385 یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  مق ، لوا ، پاچ  روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  یفطصم ، یقداص ، .32

.ق �، 1419 هموصعملا هدّیسلا  هسسوم  مق ، رثالا ، بختنم  هّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  .33

.ش  1378 مق : هیملع ، هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  اضر ، دّیس  ردص ، .34

.ش  1379 نارهت : دوعوم ، هسسوم  نورق ، زارف  رب  يربهر  رقاب ، دّمحم  دّیس  ردص ، .35

.ش 1382 فراعم ، کین  نارهت ، مود ، هداز ، راختفا  نسح  دیس  همجرت : اربک ، تبیغ  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، .36

.ق 1402 مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  هبتکم  ناهفصا ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  دمحم ، دیس  ردص ، .37

.ات یب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  هبتکم  ناهفصا ، روهظلا ، دعب  ام  خیرات  دمحم ، دیس  ردص ، .38

.ق 1395 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، .39
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1395 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، مود ، پاچ  دلج ، ود  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیـسح  نب  یلع  نبدّمحم  قودص ، .40
.ق

.ق 1403 نیسردم ، هعماج  مق ، مود ، لاصخ ، هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، .41
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.ق 1413 نیسردم ، هعماج  مق ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، .42

.ات یب  یملاعلا ، سلجملا  تاروشنم  اج ، یب  یمظعالا ، نمحرلا  بیبح  ققحم : فنصملا ، قازرلادبع ، یناعنص ، .43

.ش 1361 مق : یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مهدزای ، چ  دلج ، تسیب  نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دّمحم  ییابطابط ، .44

.ق 1404 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  موس ، چ  ریبکلا ، مجعملا  دمحا ، نب  نامیلس  یناربط ، .45

.ق  1403 سدقم : دهشم  یضترم ، رشن  جاجتحالا ، یلع ، نبدمحا  یسربط ، .46

.ش 1377 نارکمج ، دجسم  مق ، مود ، بقاثلا ، مجن  نیسح ، ازریم  یسربط ، .47

.ق.ه  1383 فجن : هیردیح ، هناخباتک  مود ، چ  یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  مساقلا ، یبا  نب  دّمحم  یلمآ ، يربط ، .48

.ات یب  تاعوبطملل ، رئاخذلاراد  مق ، همامالا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نبدّمحم  يربط ، .49

، باـتک ناتـسوب  مق ، موـس ، پاـچ  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  تموـکح  هب  يزادـنا  مشچ  نیدـلا ، مـجن  یـسبط ، .50
.ش 1380

.ق  1415 هثعبلا ، هسسؤم  یف  رشنلاو  هعابطلا  زکرم  مق ، لوا ، پاچ  دلج ، هس  نیرحبلا ، عمجم  نیدلا ، رخف  یحیرط ، .51

.ات یب  هیوضترم ، هبتکم  فرشا ، فجن  تسرهفلا ، نسحلا ، نبدّمحم  یسوط ، .52

.ق  1411 یمالسا ، فراعم  هسسوم  مق ، لوا ، پاچ  هبیغلا ، باتک  نسحلا ، نبدّمحم  یسوط ، .53

.ش 1375 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، .54

هریزج نایبلا ، هبطخ  همئـالا ، ناـیب  روهظ ، تاـمالع  رد  یـشهوژپ   ) دـقن يوزارت  رد  ارـضخ  هریزج  یـضترم ، رفعج  دیـس  یلماـع ، .55
.ش 1377 موس ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، يرهپس ، دمحم  همجرت : ارضخ ،

.ق 1409 تیبلا ، لآ  هسسوم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، .56

.ق 1412 هفرشملا ، مقب  نیسردملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  مق ، هیوغللا ، قورفلا  م395 ،)  ) لاله وبا  يرکسع ، .57

.ق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  ححصم  صاصتخا ، دیفم ،) خیش   ) نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  يربکُع ، .58

.ق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، داشرالا ، دیفم ،) خیش   ) نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  يربکُع ، .59
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�، ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسوم  مق ، هدازیلع ، يدهم  قیقحت  همجرت و  سونقق ، راظتنا  رد  مشاه ، رماث  دّیـس  يدیمع ، .60
.ش 1375

.ق 1417 یملعا ، تاروشنم  توریب ، یشایع ، ریسفت  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، .61

.ق 1346 نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، يرئاضغلا ، نبا  لاجر  نیسح ، نب  دمحا  يرئاضغ ، .62

.ات یب  یضر ، تاراشتنا  مق ، نیظعاولا ، هضور  یلع ، نب  نسح  نبدّمحم  يروباشین ، لاتف  .63

.ق 1409 هرجهلا ، راد  هسسؤم  اج ، یب  نیعلا ، باتک  دمحا ، نب  لیلخ  يدیهارف ، .64

، قافآ رشن  ینودیرف ، نیسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مظاکدّمحم ، دّیـس  ینیوزق ، .65
.ش  1379 نارهت :

.عیزوتلا رشنلا و  هعابطلل و  رکفلا  راد  توریب ، یقابلا ، دبع  دمحم  قیقحت : هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دّمحم  ینیوزق ، .66

[. ات یب  ، ] یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، ملسم ، حیحص  جاجح ، نب  ملسم  يریشق ، .67

.ق 1356 هیوضترم ، فجن ، تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  یمق ، .68

.ش  1363 مق : یضر ، تاراشتنا  مود ، چ  لئاضفلا ، لیئربج ، نب  ناذاش  یمق ، .69

.ش  1379 نارهت : يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  لامآلا ، یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، .70

.ق 1404 باتکلا ، راد  هسسؤم  مق ، یمق ، ریسفت  مشاه ؛ نب  میهاربا  نب  یلع  یمق ، .71

.ش  1348 دهشم : دهشم ، هاگشناد  یشک ، لاجر  رمع ، نبدّمحم  یشک ، .72

.ش 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مراهچ ، پاچ  دلج ، تشه  یفاکلا ، بوقعی ، نبدّمحم  ینیلک ، .73

، توریب يوـالتفلا ، دـمح  يدـهم  قیقحت  مالـسلا ، هیلع  ناـمزلا  بحاـص  راـبخا  یف  ناـیبلا  دّـمحم ، هللادـبع  وبا  یعفاـشلا ، یجنک  .74
.ق  1421 ءاضیبلا ، هجحملاراد 

نارهت 1378 یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  لـلملا  نیب  رـشن  پاـچ و  تکرـش  یلـالج ، ساـبع  همجرت  روهظ ، رـصع  یلع ، یناروک ، .75
.ش.ه
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.ق  1411 یمالسا ، فراعم  هسسؤم  مق ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  یلع ، نارگید ، یناروک و  .76

.ق 1409 عیزوتلا ، رشنلا و  هعابطلل و  رکفلا  راد  توریب ، ماحللا ، دیعس  ققحم : فنصملا ، هبیش ، یبا  نبا  یفوک ، .77

.ق 1410 رشن ، پاچ و  هسسوم  ات ،] یب  ، ] تارف ریسفت  میهاربا ، نب  تارف  یفوک ، .78

.ّتیودهم یصصخت  زکرم  مق ، راظتنا ، همانلصف  ناگدنسیون ، زا  یهورگ  .79

.ق  1409 توریب : هلاسرلا ، هسسوم  دلج ، هدزناش  لامعلازنک ، یلع ، نیدلا  ءالع  يدنه ، یقتم  .80

.ق  1404 ءافولا ، هسسوم  توریب ، دلج ،  110 راونالاراحب ، رقاب ، دّمحم  یسلجم ، .81

.ش 1369 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  لوقعلا ، هآرم  رقاب ، دّمحم  یسلجم ، .82
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.ات یب  هیقیفوتلا ، هبتکملا  هفرع ، دمحم  دمحم  نمیا  هللا / دبعوبا  قیقحت : نتفلا ، (م229 ،) دامح نب  میعن  يزورم ، .83

.ق 1417 نایراصنا ، هسسوم  مق ، هیصولا ، تابثا  نیسحلا ، نب  یلع  يدوعسم ، .84

.ق 1410 هعیش ، هقف  هسسوم  توریب ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  .85

.ش 1360 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطصم ، .86

.ش 1379 اردص ، مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  مایق و  یضترم ، يرهطم ، .87

.ش 1386 باتک ، ناتسوب  مق ، مود ، پاچ  ثیدح ، نتم  دقن  ياه  شور  ینابم و  دواد ، يرامعم ، .88

.ش 1380 شیارس ، رشن  نارهت ، لوا ، پاچ  یسراف ، گنهرف  دمحم ، نیعم ، .89

، حـیاصن تاراشتنا  مق ، ولحلا ، دـمحم  حاتفلا  دـبع  قیقحت : رظتنملا ، راـبخا  یف  رردـلا  دـقع  ییحی ، نب  فسوی  یعفاـش ، یـسدقم  .90
.ق  1416

.ش 1380 هیمالسالا ، بتکلاراد  ملهچ ، چ  هنومنریسفت ، رصان ، نارگیدو ، يزاریش  مراکم  .91

، دلج کی  رد  دلج  ود  مجنپ ، پاچ  ینیوزق ، يرئاح  يدهم  دّیس  همجرت  مراکملا ، لایکم  یقت ، دّمحم  دّیـس  یناهفـصا ، يوسوم  .92
.ش  1379 ردب ، تاراشتنا  تاقیقحت و  رتفد  نارهت ،

.ش 1380، ام لیلد  مق ، دار ، يودهم  یلعدمحم  دیواج ، لعشم  راصعا ،» نورق و  لوط  رد  راثآ  هدیزگرب  ، » ربکا یلع  روپ ، يدهم  .93

.ق  1407 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، دلجود ، یشاجنلا ، لاجر  (م450ق ،) سابع نب  دمحا  نب  یلع  نبدمحا  یشاجن ، .94

.ق  1397 قودصلا ، هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعن ، .95

.ق 1412 نارهط ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  یلع ، يدورهاش ، يزامن  .96

.ق  1408 مق : مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  دلج ، هدجیه  لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، ازریم  يرون ، .97

[. ات یب  ، ] یضر مق ، نیظعاولا ، هضور  لاتف ، نسح  نب  دمحم  يروباشین ، .98

.ق  1401 مایخ ، هناخپاچ  مق ، هئیضملا ، راونالا  بختنم  میرکلادبع ، نب  یلع  یفجن ، یلین  .99

، مق مود ، پاچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  هللادسا ، دیـس  يدیهـش ، یمـشاه  .100
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.ش 1380 راکزیهرپ ، تاراشتنا 

هبتکم هرهاق ، روشاع ، یفطصم  ققحم : رظتنملا ، يدهملا  تامالع  یف  رصتخملا  لوقلا  یکملا ، رجح  نبدمحم  نبدمحا  یمتیه ، .101
.ات یب  نآرقلا ،

نیملاعلا بر  هللادمحلا 
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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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