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یحو نیمزرس  نکاما  رد  يریس 

: هدنسیون

ینسح ربکا  یلع 

: یپاچ رشان 

رعشم
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یحو نیمزرس  نکاما  رد  يریس 

باتک تاصخشم 

یحو نیمزرس  نکاما  رد  يریس  باتک : مان 
ینسح ربکا  یلع  هدنسیون :

هنیدم هکم و  خیرات  عوضوم :
یسراف نابز :

1 دلج : دادعت 
رعشم رشن  رشان :

نارهت پاچ : ناکم 
ناتسبات 1371 پاچ : لاس 

1 پاچ : تبون 
ص:1

هراشا
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ص:7

همدقم

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
نکل دنشکیم ، تمحز  دنوریم ، ّجح  هک  دنیبیم  رایسب  مدآ  ّجح ، لئاسم  هب  تسا  مدرم  ندرک  انشآ  هیـضق  ّمهم ، فیاظو  زا  رگید  یکی  »

هیلع یلاعت  هَّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  دننادیمن »...  ار  ّجح  هلأسم 
قشع زا  يدننام  یب  هولج  و  سفن ، نسوت  هار  ارف  يراکیپ  هصرع  و  وا ، زج  زیچ  همه  زا  دحّوم  ناسنا  ییاهر  جوا  زا  هوکشرپ ، یشیامن  ّجح 

. تسا یعامتجا  يدرف و  تایح  هرتسگ  رد  تیلوئسم ، یهاگآ و  و  راثیا ، و 
. تسا مالسا  بتکم  ياهشزرا  قیاقح و  رایع  مامت  رولبت  ّجح  سپ 

مزمز لالز  اب  لد ، راگنز  ملاع ، رـسارس  زا  زیگناروش  روضح  اـب  لاـس  ره  و  دـنراد ، هنیرید  ییانـشآ  یهلا ، تداـبع  نیا  اـب  هچ  رگ  ناـنمؤم 
شخبتایح ياههزومآ  زا  نوحشم  ام ، گنهرف  بدا و  ثاریم  هچ  رگ  و  دننکیم ، قاثیم  دیدجت  تسود  ترـضح  اب  و  دنیادزیم ، دیحوت 

. تسا هدنام  روجهم  هتخانشان و  ّمهم ، هضیرف  نیا  زا  يرامشیب  داعبا  زونه  اّما  تسا ، ّجح 
ماکحا فراعم و  ریاس  نوچمه  زین  ار  ّجـح  هیلع ، یلاعتهَّللاناوضر  ینیمخ  ماـما  كاـنبات  ياههشیدـنا  وترپ  رد  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ 

. دنایامن ار  نآ  ینغ  ياوتحم  نیتسار و  يامیس  و  دناشن ، شیوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  یمالسا ،
یهاگآ و اب  رازگ  ّجـح  نمؤم  و  دوش ، هدناسانـش  هتخانـش و  ّجـح ، تاکرب  راثآ و  داعبا و  هفـسلف و  ات  تسا ، شیپ  رد  زارد  یهار  زونه  اّما 

. دراذگب ماگ  دوب ، ءایلوا  ءایبنا و  فّقوت  و  هَّللاۀکئالم ، طوبه  ّلحم  هک  همیظع ، رعاشم  و  همیرک ، فقاوم  نآ  رب  ینید ، روعش 
زا ماهلا  اب  يربهر  مّظعم  ماقم  هثعب  گرزب ، فده  نیا  ققحت  ياتسار  رد 
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زیزع ربهر  دنمـشزرا  ياهدومنهر  زا  يریگهرهب  فیرّـشلا و  هّرـس  ّسدـق  یمیهاربا ، ّجـح  رگایحا  لحار  ماما  راگدـنام  الاو و  ياههشیدـنا 

هار ارف  يدیدج  لصف  دنکیم  شالت  تاقیقحت ، شزومآ و  تنواعم  سیسأت  اب  یلاعلا ، هّلظّدم  ياهنماخ  هَّللا  ۀیآ  ترضح  یمالـسا  بالقنا 
فیلأت و قیقحت و  هصرع  رد  ور  نیا  زا  دیاشگب . نیفیرش  نیمرح  نایهار  نارئاز و  و  ّجح ، گنهرف  هب  نادنمقالع  و  ناملـسم ، نادنمـشیدنا 
، مالـسا گرزب  ياهتیـصخش  تشذگرـس  خـیرات و  هسدـقم ، نکاما  اب  ییانـشآ  ّجـح ، فراعم  قیاقح و  نوماریپ  نوگانوگ  راـثآ  همجرت 

يور شیپ  کنیا  هچنآ  تسا . هدرک  زاغآ  ار  ییاه  شالت  ّجـح  بادآ  لـئاسم و  شزومآ  هژیو  هب  تارطاـخ و  هضرع  اهدادـیور و  یـسررب 
. رتفد نیا  زا  تسا  يزبس  گرب  دراد  رارق  هدنناوخ 

مّظعم ماقم  هثعب  تاقیقحت  شزومآ و  تنواعم  هار  نیا  رد  و  تساک ، دـهاوخ  اـهیئاسران  زا  ناروشیدـنا ، یهارمه  ییاـمنهار و  ناـمگ  یب 
طسوت یحو  نیمزرس  نکاما  رد  يریس  باتک  دراشفیم . یمرگ  هب  ار  نانآ  تسد  و  هدرک ، لابقتـسا  نادنمقالع  همه  يراکمه  زا  يربهر ،

رد تارابع و  حیحصت  شیاریو ، زا  سپ  هدیدرگ و  میظنت  هیهت و  ینسح  ربکا  یلع  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج  دنمجرا  لضاف 
اب هکنآ  دـیما  تسا  هتفرگ  رارق  مرتـحم  ناگدـنناوخ  راـیتخا  رد  ینونک  لکـشهب  جـح ، تاـقیقحت  زکرم  رد  نتم  یـسیونزاب  دراوم  ياهراـپ 

قیقد تخانش  و  رتشیب ، تریصب  یهاگآ و  اب  دنناوتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  یبن  مرح  نارئاز  مارحلا و  هَّللا  تیب  زیزع  جاجح  نآ ، هعلاطم 
. دندرگ دنمهرهب  یهلا  يونعم و  رفس  نیا  ناوارف  تاکرب  زا  هنیدم ، هّکم و  نکاما  هب  تبسن 

نالکتلا هیلع  قیفوتلا و  هَّللا  نم  و 
هثعب تاقیقحت  شزومآ و  تنواعم 

يربهر مظعم  ماقم 
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هرونم هنیدم  لوا : شخب 

هراشا
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هنیدم يایفارغج 

رارق تادلاخ ، رئازج  زا  هجرد  لوط 70  و  اوتسا ، طخ  زا   23 ضرع 5 / رد  و  تسا ، عقاو  هکم  لامش  و  هدج ، یقرش  لامش  رد  هرونم ، هنیدم 
. تسا رتمولیک  ًابیرقت 500  یعرش و  خسرف  دودح 90  هکم  ات  نآ  هلصاف  دراد . عافترا  ایرد  حطس  زا  رتم  هتفرگ و 720 

. دشابیم رتمولیک  دودح 20  نآ  ضرع  رتمولیک و  ًابیرقت 30  بونج  هب  لامـش  زا  هگلج  نآ  دادتما  تسا ، هگلج  کی  نایم  رد  هنیدم ، رهش 
. تسا عبنی )  ) عوبنی نآ  ردنب  دراد و  رارق  هگلج  نیا  لامش  تمسق  رد  هنیدم 

. تسا بسانم  ناتخرد  شرورپ  يزرواشک و  يارب  هقطنم  نیا  نیمز 
و لصتم ، هایس  ياههوک  هب  عرزی و  مل  ياهتشد  هب  بونج ) قرش و  لامـش و   ) تهج هس  زا  هتفرگ ، نایم  رد  ار  هنیدم  رهـش  هک  هگلج  نیا 
رد تسا ، هنیدم  بونج  و  برغ ، قرش و  رد  یناشفشتآ  داوم  اهگنـس و  لماش  هک  تشد ، هس  نیا  تسا . دودحم  ایرد  هب  برغم  فرط  زا 

«(1) . » دوشیم هدیمان  هّرح »  » اهتشد نیا  ياهشخب  زا  يرایـسب  تسا . هدوب  لکـشم  رایـسب  رتش ، هلیـسوهب  باهذ  بایا و  رظن  زا  هتـشذگ 
. دنراد هلصاف  رگیدکی  اب  هدوب و  فلتخم  یکچوک  یگرزب و  رظن  زا  هنیدم ، فارطا  ياههوک 

هنیدم فورعم  ياههوک 

. دنمانیم زین  يربکلا » ءامج   » ار نآ  و  تسا ، دتمم  و  هریت ، گنر ، خرس  هک  تسا ، ریعواریع )  ) رئاع هوک ، یبرغ  بونج  تمس  رد 

. دشاب هدیشوپ  گنر  هریت  یناشفشتآ  ياهگنس  زا  نآ  حطس  هک  دوشیم  هتفگ  یخالگنس  نیمز  هب  هرح  - 1
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هک تسا ، علَس »  » مانب هوک  هتشر  کی  یبرغ ، لامـش  برغم و  تمـس  رد  دراد . رارق  یقرـش  لامـش  تهج  رد  هک  تسا  دحا  هوک  يرگید  و 

. تسا هدوب  دحا  علس و  هوک  نیبام  ماش ، هار  و  دراد ، لاصتا  رهش  هب  شاهشوگ  کی 
يادهش  » ناتسربق دراد ، لاصتا  هرجش  دجسم  هب  دوشیم و  هدیمان  يرغصلا » ءامج   » هک تسا ، يرتتسپ  هوک  هتشر  کی  بونج ، فرط  رد 

. دراد رارق  يرغصلا » ءامج   » نماد رد  تسا و  عقاو  رهش  یبرغ  بونج  تهج  رد  ینعی  هوک ، نیمه  هب  کیدزن  هّرح »
يداو  » ار نآ  بونج  رهـش و  قرـشم  نیبام  تحاسم  و  قینلا » نوصح  يداو   » ار رهـش  نیتلبقوذ و  دجـسم  ات  هرجـش  دجـسم  نیبام  تحاـسم 

. دنیوگیم انوئار »
، کچوک هوک  دـنچ  تاغاب  نیا  ناـیم  رد  دراد ، دادـتما  رتمولیک  هد  زا  شیب  و  عقاو ، نآ  بونج  فرط  رد  هنیدـم ، ياهناتـسلخن  تاـغاب و 

فیـصوت هفیطقوبا »  » هکنانچ دـناهدروآ ، دوجوب  ار  یفیطل  هرظنم  و  دـنیوگیم ، ءاـمج »  » اـهنآ هب  هک  هدـش  عقاو  يدـنق ) هلک   ) گـنر خرس 
: دنکیم

نوریج باوبا  نم  بلقلا  یلا  یهشا  امهنیب  ءامجلاو  لخنلاو  رصقلا 
ناهنپ تسه  هچ  ره  زو  ادیپ  تسه  هچ  ره  زا  نایعا  نیرتخرف  ءایشا  نیرتابیز 
ناوضر تساهغاب  زا  یبوط ، اهخاش  زا  هنیدم  اهرهش  زا  ص )  ) دمحم ءایبنا  زا 

. دنتفگیم برثی »  » هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترجه  زا  شیپ  ار  هنیدم  « (1)»
هکم زاجح و  برثی و  رب  هقلامع ، موق  هاگنآ  دندوب و  « (2)  » هعیابت ای  عبت  موق  دنتفای  تنوکس  نآ  رد  حون  نافوط  زا  سپ  هک  یموق  نیتسخن 
هاگنآ دش . ثوعبم  تلاسرهب  مالسلا  هیلع  یسوم  هکنیا  ات  دنتشاد  هطلس  یحاون  نآ  رب  اهتدم  دندرک و  رایسب  متس  ملظ و  دندش و  طلـسم 
قطانم نیا  رد  نایدوهی  و  دنتخاس ، دوبان  ار  هقلامع  جیردت  هب  نانآ  تشاد و  لیسگ  وس  نآ  هب  شیوخ ، ناوریپ  زا  يرکشل  یسوم  ترضح 
یحاون نیا  هب  یحیـسم )  ) مور روتارپـما  ياهمتـس  زا  راـچانهب  ناـیدوهی  هک : دـننکیم  لـقن  نارگید  يومح و  توقاـی  دـندیزگ . تنوـکس 

هنیدم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  نامزلا  رخآ  ربمایپ  روهظ  دروم  رد  تاروت  ياهییوگـشیپ  رطاخهب  سپـس  دـندش و  هدـنهانپ 
. دندش نکاس  هنیدم  رد  دندرک و  چوک 

هدـیمان راـصنا »  » ماـنب جرزخ  سوا و  نیمه  اهدـعب  دنتـشاد ، تنوکـس  اـجنآ  رد  جرزخ  سوا و  دوهی و  ماوقا  هقلاـمع  زا  سپ  تروـصرههب 
. دندش

نیمرح ج 5 ص 30. يامنهار  - 1
یلا 43 هنیدم ص 36  پاچ  یسابع  دیمحلادبع  نب  دمحا  خیش  فیلات  راتخملا  هنیدم  یف  رابخالا  ةدمع  - 2
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هنیدم ياهمان  یماسا و 

تـسا ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدرک  لقن  هنیدم  يارب  مان  راهچودون  شفورعم  خیرات  رد  يدوهمـس »  » دراد يددعتم  ياهمان  هنیدم 
: زا

هَّللا لوسر  مرح  - 1
ۀبیط - 2

مالسالا ۀبق  - 3
( ادخ لوسر  نارای  رهش   ) راصنالا ۀیرق  - 5 « (1)  » برثی - 4

لوسرلا ۀنیدم  - 6
«(2)  ...« » مهلوح نم  ۀنیدملا و  لهال  ناک  ام  : » تسا هدرب  راکهب  ارنآ  زین  نآرق  هک  ۀنیدملا  زین  و  - 7

ةرجهلاراد - 8
ةرجهلا ضرا  - 9
نامیالا راد  - 10

راربألاراد - 11
مارحلا - 13 « (3)  » رایخألا راد  - 12

 ... هبلغ و - 14
. تسا هدرک  رکذ  نآ  يارب  مان  هن  تسیب و  يومح » توقای  »

. تسا هتفگ  مان  یس  يوغل ، يزاریش » دجم   » و
هدـش رکذ  رابخالا » ةدـمع   » باتک رد  اهمان  نیا  زا  يرایـسب  « (4) . » تسا هدـمآ  هنیدـم  يارب  مان  لهچ  تاروت  رد  هلاـبز » نبا   » لـقن قبط  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مرح  هنیدم  « (6) . » تسا هدشیم  هدناوخ  هبلغ  تیلهاج  رد  هک  هبلغ  هلمج  زا  « (5) . » تسا
. تسادخ مرح  هکم  هکنانچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مرح  هنیدم 

: یلقنهب دشابیم و  ریوع )  ) ریعو ات  ریاع  زا  نآ  دح  تسا و  مرح  هنیدم  دیوگیم : یلح » ققحم   » موحرم
( هنیدم رد  تسا  یهوک  مان  - ) روثات

«(7) . » تسین زیاج  نآ  رد  تخرد  عطق 

تسا هدمآ  هیآ 13  بازحا  هروس  رد  مان  نیا  - 1
هیآ 120 هبوت  هروس  - 2

رابخالا ص 68 ةدمع  - 3
نیفیرش ج 5 ص 23 نیمرح  يامنهار  - 4

68 رابخالا ص 9 - ةدمع  - 5
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رابخالا ص 43 ةدمع  - 6
یفاک ج 4 ص 564 عورف  تسا  لیم  هوک 12  ود  نیا  تحاسم  - 7
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. تسین یفـالتخا  ناناملـسم  اـم  نیب  تـسا  مرح  هنیدـم  هـکنیا  رد  دـیامرف : یم  رهاوـج  بحاـص  «(1) . » دراد دـیدش  تـهارک  نآ  رد  دــیص 

هنیدـم مرح  تسا . هدرک  هطاحا  ار  هنیدـم  برغم  قرـشم و  فرط  زا  هک  تسا  هوک  ود  مان  ریعو  ریاع و  دـیوگیم : کـلاسم  بحاـص  «(2)»
رد یلو  دش  دراو  ناوتیمن  مارحا  نودب  هکم  رد  اریز  دراد . قرف  هکم  مرح  اب  هنیدم  مرح  مکح  « (3) . » تسا خسرف  راهچ  رد  خسرف  راهچ 

. تسین نینچ  هنیدم  مرح 
 ... تسین و مارح  هنیدم  مرح  رد  یلو  تسا  مارح  نآ  رد  ندرک  دیصنینچمه  هکم و  مرح  رد  دیصندروخ 

نم مرح  مه  هنیدم  تسا ، هداد  رارق  مرح  ار  نآ  میهاربا  ترضح  هک  تسا  یهلا  مرح  هکم  هک  روطنامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نودـب تماـیق  رد  دریمب  مرح  ود  زا  یکی  رد  سک  ره  هـک : تـسا  هدـمآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  زین  یفورعم  ثیدـح  « (4) . » تسا

هنیدم تفارش  تلیضف و  « (5) . » ددرگیم روشحم  ردب  باحصا  اب  و  دوشیم . تشهب  دراو  باسح 
زا ًارهق  تانئاک ، فرشا  یهلا و  يایبنا  نیرتگرزب  نفدم  « (6) . » تسا هدرک  لقن  تیصوصخ  هن  دون و  نآ  لیاضف  هنیدم و  يارب  يدوهمس 

. دوب دهاوخ  فرشا  رترب و  نیمز  یمامت 
«(7) . » مارحلا لالحلا و  ءّوبم  ةرجهلا و  ضرا  نامیالاراد و  مالسالا و  ۀبق  هنیدملا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

دوصقم نینچمه  سدقملا و  تیب  نوتیزلاو )  ) نوتیز هب  دنگوس  زا  دوصقم  تسا و  هنیدـم  نیتلاو )  ) نیت هب  دـنگوس  زا  دوصقم  دومرف : زین  و 
تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  يردخ » دیعس  وبا  « » (8) . » تسا هکم  هفوک و  بیترت  هب  نیما  دلب  نینیس و  روط  هب  دنگوس  زا 

: دجسم هس  يوس  هب  رگم  تسین ، هتسیاش  ترفاسم  هک 
رد ای  تسا  رتهب  هنیدـم  رد  ندرک  لزنم  هک  دندیـسرپ  سنا » نب  کـلام   » زا « (9) . » یصقالا دجسم  مارحلادجسم و  هنیدمرد ،)  ) نم دجـسم 

؟ هکم

مالسالا ج 1 ص 278 عیارش  - 1
مالکلا ج 20 ص 75 رهاوج  - 2

یناث ج 1 ص 128 دیهش  کلاسم  - 3
دیرب یف  دیرب  مرحلا  اذه  و  - 4

مرح هدام  راحبلا ج 1  ۀنیفس  - 5
هعیشلا ج 10 ص 283 لئاسو  يدوهمس ج 2  افولا  ءافو  - 6

يرصم نیما  دمحم  نمحرلادبع  جح  کسانم  يرصم  لفون  قازرلادبع  ةرمعلا  جحلا و  باتک  - 7
هعیشلا ج 10 ص 283 لئاسو  - 8
رابخالا ص 95 و 96 ةدمع  - . 9
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نآ رب  لـیئربج  هدرک و  روـبع  اـجنآ  زا  ادـخ  لوـسر  هکنیا  رگم  تسین  یهار  اـجنآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـشابن  رتـهب  ارچ  هنیدـم ، رد  تـفگ :
زا نآ  رد  ترواـجم  یتح  و  بحتـسم ، نآ  ترواـجم  اـی  نآ  رد  تنوکـس  هنیدـم و  رد  تماـقا  « (1) . » تسا هدـش  لزان  اجنآ  رد  ترـضح 

. تسا لضفا  هکم  رد  ترواجم 
ناما رد  هک  يدارفا  نمض  رد  دورب  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  مرح  ای  ادخ  مرح  رد  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
سک ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداصماما  « (2) . » تسا فاعم  باوج  لاوس و  باسح و  زا  تمایق  رد  یـسک  نینچ  دوشیم . روشحم  دنتـسه 

. دریگب هزور  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هرونم  هنیدم  رد  زور  هس  ناسنا  تسا  بحتسم  « (3) . » تسا ناما  رد  دوش  نفد  مرح  رد 
مرح هفوک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مرح  هنیدم  تسادخ . مرح  هکم  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداصماما 

. تسا نم 
یم رهـش  دراو  هنهرب  ياپ  اب  هدایپ و  ترـضح  نآ  مارتحا  هب  ترایز  هنیدـم و  هب  فرـشت  ماـگنه  ءاـملع  ناـگرزب و  زا  يرایـسب  هتـشذگ  رد 

. تسا بحتسم  زین  رهش  هب  دورو  يارب  لسغ  یتح  و  تسا . بحتسم  ترایز  يارب  لسغ  « (4) . » دندش
یل ۀیاقو  هلعجاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  کیبن  مرح  اذه  مهللا  دیوگب : هلمج  زا  هک  تسا  هدش  لقن  رهـش  هب  دورو  يارب  ياهژیو  ياعد 

 ... باسحلا ءوس  باذعلا و  نم  اناما  رانلا و  نم 
هنیدم رگید  ياهزایتما 

يرای ار  وا  دنتفاتـش و  شلابقتـسا  هب  دـنداد و  هانپ  ییاهنت  تبرغ و  ماـگنه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  شمدرم  هک  تسیرهـش  هنیدـم 
. دندوب هدنار  ار  وا  شنایرهشمه  ریاس  شاهریشع و  موق و  هک  یلاح  رد  دندرک 

. دندومن يراکادف  راثیا و  مالسا ، هار  رد  و  هدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رانک  رد  گنج  ياهههبج  رد  هنیدم  مدرم 
. دیدرگ یمالسا  تموکح  نیلوا  زکرم  مالسا و  هاگیاپ  هک  تسا  يرهش  هنیدم 

یقالخا و يداصتقا ، یماظن ، یسایس و  یقوقح ، تایآ  هک  تسا  يرهش 

يدوهمس افولا  ءافو  - 1
مرح هدام  راحبلا  ۀنیفس  - 2

رازملا باوبا  جحلا  باتک  هعیشلا ج 10  لئاسو  - 3
جحلا لئاضف  باب  هیقفلا ج 2  هرضحی  نم ال  - . 4
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نآ رد  توخا  يردارب و  یمالسا و  یعقاو  داحتا  هک  تسیرهش  دش . لزان  نآ  رد  للملا و ...  نیب  طباور  هب  طوبرم  تایآ  تسا و  یعامتجا 

. دیدرگ ارجا  يزیر و  هیاپ  امسر 
هیلع قداصماما  بتکم  نادرگاش  سپـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هباحـص  طسوت  اجنآ  زا  مالـسا  فراـعم  نید و  ملاـعم  هک  تسیرهش 

. تفای شرتسگ  ناهج  رسارس  هب  مالسلا 
ار مالـسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  ناهج  يوناب  نیرتگرزب  كاپ  مسج  هتفرگرب و  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  كاپ  رکیپ  هک  تسا  يرهش 

رفن اهدصو  تماما ، تیالو و  نامـسآ  ناشخرد  هراتـس  راهچ  رهطم  كاپ و  رکیپ  تسا ، هداد  ياج  دوخ  نورد  رد  یفخم  ياهنیجنگ  نوچ 
. دنکیم يرادهگن  هشیمه  يارب  شیوخ  مرگ  ياهكاخ  رد  ار  مالسا  ردقنارگ  يادهش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارای  هباحصزا و 

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترایز 

لقن تنـس  لها  قیرط  زا  زین  يدایز  تایاور  هعیـش ، عبانم  رب  هوالع  نآ  بابحتـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترایز  تیمها  اب  هطبار  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  « (1) . » تسا هدیدرگ 

سک ره  دومرف : زین  و  « (2) . » ددرگ بجاو  نم  رب  تمایق  رد  وا  تعافش  دنک ، ترایز  ار  مربق  سک  ره  یتعافش :» هل  تبج  يربق و  راز  نم  »
ًایح ینراز  نم  دومرف : زاب  و  « (3) . » مشاب تمایق  رد  وا  عیفش  نم  هک  تسادخ  رب  دشاب  هتشادن  يدوصقم  نم  ترایز  زج  دنک و  ترایز  ارم 

«(4) . » همایقلا مویاعیفش  هل  تنک  اتیم  و 
هک تسا  ینارجاهم  ماقم  دـننامه  نم  نارئاز  ماـقم  دومرف : زین  و  « (5) . » دوب مهاوخ  دوخ  نارئاز  هیاـسمه  تماـیق  رد  نم  دومرف : نینچمه  و 

. دناهدومرف هک  تسا  هیاپ  نادب  ات  ترضح  نآ  ترایز  تیمها  « (6) . » دندرک ترجه  هنیدم  هب  نم  يرای  يارب 
. تسا هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  ییوگ  دنک ، ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سک  ره 

. هَّللا تیب  یلا  متجرخ  اذا  مکجح  هَّللا  لوسرب  اوّمتا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
«(7) . » زامن رازه  دصکی  اب  مارحلا  دجسم  رد  زامن و  رازه  اب 50  تسا  ربارب  هنیدم  دجسم  رد  زامن 

يدوهمس ج 1 افولا  ءافو  يدوهمس ج 1  افولا  ءافو  صافولا 82  ءافو  هصالخ  راتخملا ص 28  هنیدم  یف  رابخالا  ةدمع  - 1
راونالا ج 97 ص 139 راحب  - 2

راحب ج 97 ص 143 - 3
راونالاراحب ج 97 ص 144 - 4
جراونالاراحب 97 ص 145 - 5

یسوط ج 6 ص 4 خیش  ماکحالا  بیذهت  جراونالاراحب 97 ص 141  - 6
افولا ج 1 ص 420 ءافو  - 7
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رازه هد  اب  نم  دجسم  رد  زامن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  سابع  نبا  زا  دجاسم » مالعا   » رد یـشکرز » »

دجاسم رد  زامن  رازه  اب  تسا  ربارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلادجسم  رد  زامن  هک  میراد  يدایز  تایاور  هماع  عبانم  رد  « (1) . » تسا ربارب  زامن 
«(2) . » رگید

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دجسم  ای  یبنلا  دجسم 

هللا یلصربمایپ  هک  دنتـشاد  رارـصا  هدمآ ، ترـضح  نآ  لابقتـسا  هب  مدرم  زا  يدایز  ياههورگ  برثی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورو  اب 
زا هدرک و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  تثعب  لاس 12 و 13  رد  ینم  رد  هبقع  تعیب  ود  رد  هک  یناسک  اـصوصخم  دوش  دراو  ناـنآ  رب  هلآ  هیلع و 
زین راجنلا  ینب  هلیبق  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ّدج  يردام  لیماف  هوالعب  دنک . ترجه  هنیدم  هب  هک  دـندوب  هدرک  اضاقت  ترـضح  نآ 

. دوش دراو  دوخ  ّدج  يردام  نادنواشیوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دنتشاد  عقوت 
دیراذگب زاب  ار  رتش  هار  ةرومأم :» اهناف  اهلیبس  اّولخ  : » دومرف ترضح  نآ  یلو  دوب  دایز  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتش  يولج  مدرم  ماحدزا 

صلخم و ریقف و  یناملسم  هک  يراصنا  بویا  وبا  هناخ  رد  رب  رتش  ماجنارـس  درک . مهاوخ  لزنم  اجنامه  دیباوخ  اج  ره  تسا و  رومأم  وا  هک 
. درک تنوکس  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیباوخ و  دوب  نامیا  اب 

عفار نادنزرف  لیهـس  لهـس و  مان  هب  میتی  ود  هب  قلعتم  دـندرکیم و  کشخ  امرخ  اجنآ  رد  هک  دوب  ینیمز  ینعی  دـبرم » ، » هناخ نآ  رانک  رد 
نآ رد  هدـیرخ و  ار  نآ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (3) . » دـندوب هرارز » نب  دـعاس   » تلافک تحت  هک  دوب  راـجنلا  ینب  هفیاـط  زا  رمع  نب 

(. برغ هب  قرش  زا  عرذ  نآ 60  ضرع  بونج و  هب  لامش  زا  عرذ  داتفه  نآ  لوط   ) تخاس عارذ   60 تحاسم 70 * هب  يدجسم 
تخرد هنت  زا  ار  شیاهنوتـس  هدناشوپ و  امرخ  ياههخاش  اب  ار  نآ  فقـس  و  هتخاس ، ماخ  تشخ  زا  ار  دجـسم  هک  دـناهتفگ  ناخروم  رثکا 

هک دـندمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دزن  هدرک و  عمج  یلام  راصنا  هک : دـنکیم  لقن  هداـبع  زا  یقهیب  « (4) . » دـندوب هدرک  تسرد  امرخ 
ترـضح مردارب  دجـسم  فقـس  دومرف : زین  و  هشقنت » هفرخزت و ال  ال  : » دومرف تفریذپن و  ترـضح  دنزاسب ، ون  زا  دننک و  نییزت  ار  دجـسم 

رد نارای  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  صخش  ناخروم  قافتا  هب  هتسر » نبا   » هتشون قبط  « (5) . » دوب نینچ  زین  یسوم 

افولا ج 1 ص 321 ءافو  - 1
يدوهمس افولا  ءافو  رابخالا  ةدمع  - 2

یسراف همجرت  یقهیب ج 2 ص 187  ةوبنلا  لئالد  - . 3
یسراف همجرت  یقهیب ج 2 ص 187  ةوبنلا  لئالد  - 4

هرجهلاراد ص 209 ملاعم  - 5
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: دناوخیم ار  رعش  نیا  راک ، اب  نامزمه  ترضح  هک  دناهتفگ  نارگید  يرهز و  کلام و  نب  سنا  درکیم . راک  دجسم  يانب 

ةرجاهملا راصنالا و  رصناف  ةرخآلا  ریخ  الا  ریخ  مهللا ال 
: دناوخیم ار  رعش  نیا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  يدوهمس  لقن  هب  « (1)»

ادعاق امئاق و  اهیف  بأدی  ادجاسملا  رمعی  نم  يوتسی  ال 
: دندناوخیم ار  رعش  نیا  دندرک و  راک  هب  عورش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ماگمه  ًامومع  زین  مدرم  « (2)  » ادئاح رابغلا  نع  يری  نم  و 

لّلضملا لمعلاانم  کلذف  لمعی  یبنلاو  اندعق  نئل 
. دش هتخاس  یماظن و ...  یگنهرف و  یسایس و  يدابع و  هاگیاپ  نیرتگرزب  ناونعهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلا  دجسم  ماجنارس 

لقن هب  دـیدرگیم و  ساسحا  شیپ  زا  شیب  نآ  هعـسوت  موزل  ربیخ  حـتف  زا  سپ  هکنآ  اـت  دوب  تروصنیمه  هب  يرجه  لاس 7  ات  دجسم  نیا 
تلحر اـت  هـک  عرذ ،  100 ینعی 100 * دـمآ  رد  عبرم  لکـش  هب  هک  تفاـی  هعـسوت  يوـحن  هب  دجـسم  لاـس  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـصماما 

. دوب یقاب  عضو  نیمه  هب  « (3)  » هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
لخاد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع  سابع  هناخ  هفیلخ  تفای و  هعسوت  يرجه  لاس 17  رد  زین  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  دجسم  نیا 

دـناهدرک و لقن  ناسیون  هریـس  ناخروم و  مامت  ار  عوضوم  نیا  تسا . هدوبن  نآ  هبه  شورفهب و  یـضار  سابع  هک  یلاـح  رد  دومن  دجـسم 
هب رضاح  وا  هدوب  هداد  يرای  ار  وا  ًاصخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناخ  نیا  يانب  رد  نوچ  هک  دناهتـسناد  نآ  ار  سابع  يراددوخ  تلع 

. تسا هدشن  نآ  بیرخت 
لاس 29 رد  نامثع  وا  زا  دعب  « (4)  ... » تخاس دجسم  همیمض  بیرخت و  زین  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  هناخ  زا  یتمـسق  سپـس  رمع 

رمع داد . تعسو  عارذ  ضرع 150  هب  لوط 160 و  هب  ار  نآ  داد و  تروصهلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلادجسم  رد  یتافاضا  تارییغت و  يرجه 
هعسوت ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  يرجه  لاس 88  رد  دوب  هنیدم  یلاو  هک  ناورم  کلملادبع  تفالخ  نارود  رد  زین  زیزعلادبع  نب 

نآ رد  هتفای و  هعسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلا  دجسم  تبون  دنچ  رد  زین  دعب  ياههرود  رد  « (5) . » داد

هرجهلاراد ص 212 ملاعم  - 1
یفطصملا رابخاب  ءافولا  ءافو  - 2

دشر ص 64 و 65 نبا  هسیفنلا  قالعا  - 3
یسراف همجرت  يربط ج 9 ص 3815  خیرات  - 4
یسراف همجرت  یبوقعی ج 2 ص 58  خیرات  - 5
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. تسا هدیدرگ  صخشم  زین  هفصباحصا  لحم  هتفرگ و  رارق  لیطتسم  عبرم  کی  رد  هرهاط  هرجح 

دروآرب عبرم  رتم  هلآ 2475  هیلع و  هللا  یلـصیبنلا  دجـسم  تحاسم  يرجه ، نرق 13  لیاوا  رد  ینامثع  كرت  ناسانـشراک  تابـساحم  قبط 
. تسا هدش 

خیرات لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلا  دجسم  ياههعسوت  تارییغت و 

روتسد هب  هلبق  رییغت  زا  دعب  تشاد و  سدقملا  تیب  فرط  هب  برد  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلا  دجسم 
تشادن و یلاخوت  صخشم و  بارحم  یبنلا  دجسم  دندرک . زاب  هکم  فرط  هب  يرد  ربمایپ  دش و  هتسب  برد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

. دندادن بارحم  رد  رییغت  زین  افلخ 
نب دیلو  روتـسد  هب  يرجه  ات 91  لاـس 88  زا  هک  دوب  هنیدـم  یلاو  زیزعلادـبع  نب  رمع  دروآرد ، تروصنیا  هب  ار  بارحم  هک  یـسک  نیلوا 

. درک يزاسزاب  ریمعت و  ار  دجسم  کلملادبع 
رب يدجـسم » وهف  ءاعنـصیلا  دجـسملا  اذه  ّدم  ول  : » دـناهدرک لقن  نومـضم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یثیدـح  قبط  اهدـعب  و 

. دندرامگ تمه  نآ  هعسوت 
: درک يدنب  عمج  ناوتیم  بیترت  نیدب  نونکات  زاغآ  زا  ار  نآ  هعسوت  دجسم و  نامتخاس  بیترت 

. عارذ  60 ترجه 70 * لوا  لاس  - 1
عارذ  100 ترجه 100 * متفه  لاس  - 2

: هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تلحر  زا  سپ 
. مود هفیلخ  طسوت  عبرم  رتم  ًاعمج 1400  عارذ ، عافترا 11  ضرع 130 و  لوط 140 و  هب  ترجه  مهدفه  لاس  رد  - 3

نیدب هتخاس و  جاس  بوچ  اب  ار  شفقـس  دنداد و  شیازفا  عارذ  هد  رادـقمهب  بونج  لامـش و  هلبق و  فرط  زا  يرجه   30 لاس 28 - زا  - 4
. دیسر عبرم  رتم  تحاسم 1896  هب  ینعی  دش ، هفاضا  رتم  ًابیرقت 496  بیترت 

هفاضا دجسم  تعسو  رب  نیئاپ  تمس  زا  زین  عارذ   200 دجسم و 180 * ولج  تمس  زا   200 لاس 200 * فرظ 5  رد  يرجه  لاس 88  رد  - 5
خیرات نآ  زا  هک  دش  هداد  رارق  هرانم  ای  هنذأم  کی  هشوگ  ره  رد  دیدرگ و  عبرم  رتم  رب 2369  غلاب  ًاعمج  هک  دش ،
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. دش موسرم  يدجسم  ره  رد  هنذئم  ای  هرانم 

. دنام یقاب  رگید  هرانم  راهچ  یلو  تفر  نیب  زا  اهيدوعس  لوا  هعسوت  رد  همحرلا  باب  هرانم 
: بیترت نیا  هب  تفای  شیازفا  ددع  جنپ  هب  اههرانم  ینامثع  دیجملادبع  ناطلس  دهع  رد  - 6

. هیبرغ هیماش  هرانم  - 1
. هیقرش هیماش  هرانم  - 2

یسیئر هرانم  ای  هیقرش  هیبونج  هرانم  - 3
. مالسا باب  هرانم  ای  هیبونج  هیبرغ  هرانم  - 4

. ۀمحرلا باب  هرانم  ای  هیبرغ  هرانم  - 5
عبرم رتم  هب 2450  دجـسم  تحاسم  درک و  هفاضا  عارذ  ار 180  نآ  ضرع  عارذ و  ار 300  دجسم  لوط  یـسابع  يدهم  لاس 161  رد  - 6

. تفای نایاپ  هعسوت  نیا  يرجه  لاس 165  رد  دیسر و 
طوقس دادغب  هکنآ  ات  درک  عورـش  ار  نآ  ریمعت  هَّللاب  مصعتـسم  یـسابع  هفیلخ  دش و  يزوس  شتآ  راچد  دجـسم  يرجه  لاس 654  رد  - 7
تعسو ظفح  اب  ار  دجسم  نووالق و ،...  دمحم  رصان  نمی  زا  فسوی  نیدلا  سمش  رصم ، زا  نیدلارون  روصنم  لثم  رگید  نیطالـس  درک و 

. دندرک ریمعت  يرییغت  هنوگ  ره  نودب  یلبق و 
ون زا  ار  دجـسم  وا  دنتـشون و  يابتیاق »  » هب ار  نایرج  هنیدـم  مدرم  دـش و  يزوس  شتآ  راـچد  ًاددـجم  دجـسم  يرجه  هن  نرق  رخاوا  رد  - 8
رب عبرم  رتم  عومجم 120  رد  هک  دومن . هفاضا  عارذ  مراهچ  کی  ود و  فرط  ره  زا  داد و  هعـسوت  ار  دجـسم  ودرک  انب  ون  یبارحم  تخاـس .

. دش هدوزفا  دجسم  تحاسم 
رد یسررب  زا  سپ  وا  و  دش ، هداد  شرازگ  دیجملادبع  ناطلس  هب  دجسم  هعسوت  ریمعت و  ترورـض  لاس 1263  ینعی  لاس  زا 380  دعب  - 9

. دیشک لوط  لاس  هک 13  درک  نآ  هعسوت  ریمعت و  هب  عورش  يرجه  لاس 1265 
رارق لیطتـسم  عبرم  کی  رد  هرهاط  هرجح  نآ  رد  هک  تفای  هعـسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلا  دجـسم  تبون  دـنچ  رد  زین  دـعب  ياههرود  رد 

. تسا هدیدرگ  صخشم  زین  هفصباحصا  لحم  هتفرگ و 
باب لیئاربج ، باب  ۀمحرلا ، باب  مالـسلا ، باب  ياهمان : هب  نآ  تحاسم  دـش و  هداد  هعـسوت  دجـسم  ًاددـجم  يرجه ، لاـس 1370  رد  - 10

دوب رکبوبا  باب  ءاسن ،
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. دیدرگ هدوزفا  نآ  هب  کلملا  باب  و  زیزعلادبع ، باب  باطخ ، نب  رمع  باب  يدیجم ، باب  نامثع ، باب  ياهمان  هب  رگید  برد  دنچ  هک 

. دش هفاضا  دجسم  هب  گرزب  يالصم  ناونعهب  رتم   35000 يرگید / هعسوت  رد  - 11
یلو دومن  داجیا  دجـسم  جراخ  رد  یلـصم  ناونعهب  دـندوب  هتخاس  یناـبیاس  نآ  يارب  هک  عبرم  رتم   43000 نآ / زا  دـعب  هعـسوت  رد  و  - 12

هب دش  هفاضا  دجسم  هب  بیرخت و  دجـسم  فارطا  ياههزاغم  اهرازاب و  ریخا  لاس  دنچ  رد  - 13 « (1) . » دندادن دجسم  نامتخاس  رد  يرییغت 
. تسا هتفای  شیازفا  عبرم  رتم   165000 هب / کنیا  مه  نآ  تحاسم  هک  یلکش 

. دیدرگ لیدبت  رتم  عافترا 92  اب  هرانم  هد  هب  تشاد  يدنلب  رتم  هدوب و 72  ددع  راهچ  هک  زین  دجسم  ياههرانم 
دودـح 65 عومجم  رد  یعرف و  برد  یلـصا و 14  گرزب و  برد  هک 16  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلا  دجـسم  ياهبرد  هعـسوت ، نیا  رد 

. تفای شیازفا  برد  هب 81  دوب  برد 
رفن  257000 هب / دیدج  ياههعـسوت  اب  هک  دوب  رفن  رازه  دودح 27  يزیچ  نارازگزامن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلا  دجـسم  یلبق  تیفرظ 

. تسا هدیسر 
. تسا هدش  ینیب  شیپ  زین  زامن ، هماقا  تهج  دجسم  فقس  زا  هدافتسا  يارب  یقرب  ناکلپ  بصن 5  دیدج  هعسوت  رد 

. دنیامن هدافتسا  نآ  زا  موزل  عقاوم  رد  هک  دناهدومن  ینیب  شیپ  یکرحتم  ياهفقس  دجسم ، زاب  ياضف  يارب  نینچمه 

يرجه لاس 1411  هکم  عبط  نمحرلا  فویض  هیرشن  - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رهطم  دقرم 

« دجسم لخاد  هسدقم  نکاما  رگید  هرهاط و  هرجح  »

هرهاط هرجح 

« ةرهاطلاةرجحلا  » ار سدقم  لحم  نآ  اذل  « (1) ، » تسا هدش  نفد  دوخ ، ینوکسم  هناخ  رد  نوچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمالسا  راوگرزب  ربمایپ 
. دناهدیمان هفیرشلاةروصقملا »  » ای و  هفیرشلا » ةرجحلا   » یهاگ و 

. تسا هدوب  نآ  جراخ  دجسم و  رانک  رد  البق  تسا ، صخشم  الماک  هتفرگ و  رارق  دجسم  یقرش  بونج  هیواز  رد  العف  هک  هرجح  نیا 
دالوف سم و  زا  حیرض ، لکـش  هب  یکّبـشم  راصح  اب  هک ، تسا  عبرم  رتم  نآ 240  یلک  تحاـسم  رتم و  نآ 15  ضرع  رتـم و  نآ 16  لوط 

هک تسا  یعلض  جنپ  ییانب  هرجح ، نیا  دشابیم . یجنرب  نآ  یبونج  فرط  نکیل  تسا ، هدش  يراکالط  يراکانیم و  سپـس  هدش و  هتخاس 
. تسا رتم  شش  انب  نیا  يدنلب  تسا و  عبرم  نآ  یبونج  علض  هس  و  ثلثم ، قاس  ود  نوچ  نآ ، یلامش  علض  ود 

هفرغ راهچ  اهامن ، قاط  اههرجح و  نیا  زا  دشابیم . امن  قاط  هرجح و  هس  ضرع  رد  و  امن ، قاط  هرجح و  شـش  لوط ، رد  فیرـش ، حیرض 
هک تسا  یتمـسق  هب  طوـبرم  رگید  هفرغ  ود  دراد و  رارق  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  دـقرم  هـک  تـسا  یتمـسق  هـب  طوـبرم 

نورد تسین . تیؤر  لباق  الماک  حیرـض  نآ ، فارطا  رد  هدش  داجیا  عناوم  اب  هنافـساتم  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  بوسنم 
. تسا اههیاپ  نیا  يور  رب  دبنگ ، فقس  و  دراد ، ضرع  مین  رتم و  ود  هیاپ  ره  هک  تسا ، هیاپ  راهچ  رب  لمتشم  حیرض ، نیا 

نآ رب  ءارـضخلا ) ۀـّبق   ) زبس دـبنگ  هک  دراد  دوجو  بلاج  رایـسب  ياهگنر  هب  رمرم ، گنـس  زا  ییاهنوتـس  هرهاـط ، هرجح  ياـههشوگ  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  اهنوتس 

یبنلا نفد  نبا  باتک  - 1
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نیب زیاـمت  هجو  عقاو  رد  و  دراد ، قرف  دجـسم ، ياهنوتـس  اـب  هک  هدـش  هداد  شارت  يدومع ، کـیراب و  یّـصاخ ، کبـس  اـب  اهنوتـس ، نیا 

. تسا اهنآ  یکاکح  شارت و  کبس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ، یبنلادجسم هرهاط و  هرجح  ياهنوتس 
هدش نیئزت  یندید ، ابیز و  یتروصهب  و  دشابیم ، دودنارز  تسا ، جنرب  سم و  دالوف و  زا  هک  حیرض  ياههکبش  و  هرجح ، ياهنوتس  يور 

. تسا
. تسا هدش  هتشون  یبرع  هب  يرایسب  راعشا  و  دیجم ، نآرق  تایآ  زین ، نآ  ياههبیتک  فارطا و  رد 

يزیر حرط  فلتخم  طوطخ  شوقن و  اب  بلاج ، رایـسب  يانیم  گنر  هب  سم و  زا  هتفای ، شـشوپ  گـنر ، زبس  یـشاک  اـب  هک  ءارـضخلا ، ۀـّبق 
. تسا هتشگ 

: دشابیم هلبق  هب  تشپ  نآ  يدورو  باب  هک  دراد  باب  راهچ  هرهاط ، هرجح  نیا 
. رسالاب یبرغ و  تهج  رد  ۀمحرلا ) بابای  ، ) دوفولا باب  - 1

. ورشیپ یبونج و  تهج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ( لوسرلا بابای  ، ) هبوتلا باب  - 2
. اپ نییاپ  یقرش و  تهج  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  باب  - 3

. رس تشپ  لامشرد و  دّجهّتلا ، باب  - 4
تمسق رد  تایاور ) یضعب  هبانب  ، ) مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  ربق  و  هرجح ، یبونج  تمـسق  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  رهطم  دقرم 

. دراد رارق  نآ ، یلامش 
نآ ربق  کیدزن  رمع  رکبوبا و  ربق  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  رونم  ربق  یلو  درادن ، دوجو  يدقرم ، رگید و  حیرـض  هرجح ، لخاد  رد 

. تسا صخشم  ترضح ،
رمع رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  ربق  نتفرگ  رارق  یگنوگچ 

هدهاشم هک  تسا  یمیسرت  اهنآ ، نیرتروهشم  هک  هدرک ، رکذ  تیفیک  تفه  نیخیش ، و  ترضح ، نآ  ربق  يارب  دوخ ، خیرات  رد  يدوهمس » »
: دیئامرفیم

هللا یلصربمایپ  دزن  ياهداتسرف  دندش ، هرـصاحم  نیملـسم  طسوت  هظیرق  ینب  دوهی  هک  یماگنه  دوب . مالـسا  هاپـس  نارادرـس  زا  یکی  هبابلوبا 
، ترـضح دـیامن . مالعا  ار  حلـصطیارش  هدـمآ ، اهنآ  نایم  هب  مالـسا ، نارادرـس  زا  یکی  اـت  دـندرک  تساوخرد  و  هدومن ، مازعا  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  روتـسد  يارجاروظنم  هب  مه  دنزب ، ناشن  ود  ریت  کی  اب  تساوخ  وا  دنتـشاد ، مازعا  تیرومأم  نیا  هب  ار  هبابلوبا » »
دزن ار  دوخ  ماقم  هتـشاد  رذحرب  گنج  زا  ار  اهنآ  تشاد ، نانآ  ناگرزب  اب  هک  یتسود  هقباس  رطاخ  هب  مه  و  دـنک ، میلـست  داهنـشیپ  اهنآ  هب 

يدنلب هطقن  زارف  رب  دش  کیدزن  هظیرق  ینب  هب  یتقو  اذل  دربب ، الاب  نانآ 
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24 ص :
نامثع بارحم  ای  دجسم  یلعف  بارحم  ریوصت  لحم 

رد یلو  درک ، توعد  مالسا  يورین  ربارب  رد  طرش ، الب  میلست  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تعاطا  هب  ار  ناگدش  هرصاحم  تفر و 
. دز دنهاوخ  ار  امش  ندرگ  دیوشن  میلست  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دومن  دوخ  يولگ  هب  هراشا  تسد  اب  نمض 

هللا یلـصربمایپ  دزن  هک  نآ  نودب  ماهدومن ، تنایخ  مدیمهف  دش ، رادیب  منادجو  هاگانب  مدش ، جراخ  هعلق  نآ  زا  هک  یتقو  دیوگیم : هبابلوبا 
هجیتن منک و  هعجارم  هلآ  هیلع و 
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25 ص :
اذـغ زور  هنابـش  هس  و  متـسب ، نوتـس  نیمه  هب  ار  دوخ  بانط ، اب  و  هتفر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  هب  مهد ، شرازگ  ار  تیرومأـم 

. مدرکیم هیرگ  بترم  هدروخن و 
، دوب هدش  هدیشخب  نونکات  درکیم ، وفع  ياضاقت  و  دمآیم ، نم  دزن  ًامیقتسم  هبابلوبا  رگا  دومرف : دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ربخ ،

. ددرگ نّیعم  شتشونرس  و  دسرب ، یهلا  رما  دیاب  هتفر ، ادخ  هناخ  هب  نوچ  یلو 
. دیدرگ عقاو  لوبق  دروم  يو  هبوت  دش و  لزان  یحو  موس ، زور  ماجنارس 

اذل دناسرب ، وا  هب  ار  هدژم  نیا  هک  تفرگ  هزاجا  تشگ ، فقاو  یحو  نایرج  زا  یتقو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  رسمه  هملس  ما  دناهتـشون 
ینامز دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : و  دـنک ! زاب  ار  شیوخ  ياهبانط  هک  دـشن  رـضاح  هبابلوبا ، یلو  تخاس ، ربخ  اـب  ار  وا  هدـمآ و  دجـسم  هب 

. دنک زاب  ار  بانط  هدمآ ، ًاصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  هک  دش  مهاوخ  دجسم  زا  جورخ  هب  رضاح 
مالعا ار  شاهبوت  لوبق  هدرک و  زاب  وا  زا  ار  باـنط  شیوخ  تسد  اـب  هدومن ، لـمع  وا  تساوخرد  قبط  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 

ای و  هبابلوبا » هناوتـسا   » ماـن هب  و  تفرگ ، رارق  هباحـصمارتحا  دروم  نوتـس ، نیا  دـعب  هب  خـیرات  نآ  زا  داد . رارق  تبحم  دروم  ار  وا  و  دومرف ،
سّرحملا نوتس  « (1) . » دیدرگ فورعم  هبوت  نوتس 

رد ریرس  نوتس  هک  تسا . عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هرجح  برغ  تمس  رد  یلعف  حیرض  ای  هکبـش  دادتما  رد  هک  تسا  يرّودم  نوتس 
. دراد رارق  نآ  لامش  یماش و  تهج  رد  دوفولا  نوتس  نآ و  بونج  ای  هلبق  تهج 

تهج نیمه  هب  دومنیم . تسارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  لحم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دسیونیم : افولا  ءافو  شباتک  رد  يدوهمس 
ج 1،ص 447) افولا ، ءافو  . ) دناهدیمان مالسلا  هیلع  یلع  نوتس  ار  نآ 

یلصم ای  مالسلا  هیلع  یلع  نوتس  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلا  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زامن  لحم  اجنآ 
. دناهتفگ زین  مالسلا  هیلع  یلع 

زاـمن داـیز  ناـکم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  کـلام  نـب  سنا  زا  زین  و  يراـخب ، حیحـصلثم  تنـس  لـها  عباـنم  رد 
. تسا هدناوخیم 

میهاربا ج 1 ص 271 نب  یلع  ریسفت  ماشه - نبا  هیوبنلا - ةریسلا  - . 1
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26 ص :
( اهتأیه  ) دوفو نوتس 

. دراد رارق  رهطم  حیرض  دادتما  رد  یماش  تمس  رد  هک  تسا  يرّودم  نوتس 
روـضح هـب  تارکاذـم  يارب  ار  یـسایس ...  یبهذـم و  ياهیگدـنیامن  فـلتخم و  ياـهتئیه  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصربمایپ  ناـکم  نـیا  رد 

. دنتفریذپیم
هشیاع نیرجاهم ، هعرق ، نوتس 

تهج رد  هک  تسا  يرّودم  نوتس  نیموس  میاهتفاین .) يراذگمان  نیا  يارب  یتسرد  لیلد  هتبلا   ) هدش روهشم  هشیاع  نوتس  هب  هک  نوتـس  نیا 
كربتم اهنوتس  نیا  « (1) . » دـناهتفگ مه  نارجاهم  سلجم  نآ  هب  اذـل  تسا  هدوب  نارجاهم  تسـشن  عامتجا و  لـحم  دراد ، رارق  ربنم  یبرغ 

«(2) . » دـناهدرک دـیکات  اهنآ ، رانک  رد  نارئاز  تدابع  رب  مالـسلا  هیلع  قداصماما  زا  یتیاور  لـقن  اـب  نارگید ، و  هر )  ) ینیلک موحرم  هدوب و 
لیئاربج ماقم  نوتس 

هدوب اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هناخ  برد  هتشگ و  بصن  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  برد  لحم  رد  هک  هدوب  ینوتس 
هیلع یلع  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زور  ره  مدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  زور  لـهچ  دـیوگیم : ءارمحلا  یبا  تسا 

مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دـیری  امنا  «: » (3)  » دناوخیم ار  هیآ  نیا  ةولصلا و  ةولصلا  تفگیم : داتسیایم و  مالـسلا 
«(4)  ...« » ًاریهطت

. دشابیمن رودقم  نآ  هب  یسرتسد  حیرض  برد  ندوب  هتسب  يزلف و  ياههکبش  راوید و  دوجو  تلع  هب  نکیل 
دجهت نوتس 

ناکم نیا  رد  ار  دوخ  دجهت  بش و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دراد و  رارق  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هرجح  برد  اب  ربارب  هک  تسا  ینوتس 
ریرس نوتس  « (5) . » دناهدروآیم ياج  هب 

یبرغ دادتما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نفد  لحم  کیدزن  رد  هک  تسا  يرّودم  نوتس  نیلوا 

يدوهمس ج 1 ص 440 افولا  ءافو  - 1
جحلا ج 4 ص 557 باتک  یفاک  عورف  - 2

يدوهمس ج 1 ص 450 افولا  ءافو  - 3
هیآ - . 4

450 جءافولاءافو 1 ص 451 - - 5
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27 ص :
. درکیم تحارتسا  اجنآ  رد  ربمایپ  یهاگ  و  دشابیم . نآ  برغم  رد  زین  هبابلوبا  نوتس  دراد و  رارق  حیرض 

یگدیسر اهنآ  تالکشم  هب  تفگیم و  خساپ  مدرم  تالاوس  هب  هداد و  هیکت  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  ینوتـس  نامه  نیا 
هنانح نوتس  « (1) . » دومنیم

: دناهدرک لقن  نینچ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هباحصرفن  هد  زا  لقن  هب  ناخروم  رثکا  ار  نوتس  نیا  ناتساد 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  هک  يزور  نیتسخن  دنتخاس ، يربنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  يارب  باحـصا  زا  یخرب  داهنـشیپ  هب  نوچ 

، دشاب هدرک  مگ  ار  دوخ  هچب  هک  يرتش  زاوآ  دننام  دادیم ، هیکت  نادب  ینارنخس  عقوم  ترـضح  هک  نوتـس  نآ  تفرگ ، رارق  ربنم  هشرع  رب 
« هناّنح نوتـس   » ار نآ  تهج ، نیا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هقراف  نیح  ۀـقانلا ، ّنحت  اـمک  ّنحف  عزجلا ، عزج   ) دـمآرد هلاـن  نینح و  هب 

يو دـش ، هنیدـم  مکاح  مکح ، نب  ناورم  هکنیا  ات  دوب  یقاـب  هیواـعم ، ناـمز  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  زا  سپ  ربنم  نیا  « (2) . » دنیوگ
. دش میدقت  دجسم  نیا  هب  ییاهبنارگ  ياهربنم  اهدعب  تسشنیم ! نآ  رب  دنتخاس و  وا  يارب  دوب  هلپ  شش  ياراد  هک  يربنم  داد  روتسد 
هنیدـم لها  یلو  دنداتـسرف ، يربنم  مادـک  ره  دـّیوم »  » و قوقرب » رهاظ   » و سوربب » رهاظ   » و لدنـصبوچ ، زا  نمی ، هاـشداپ  رفظم ،»  » هلمج زا 

. دندرک میدقت  دجسم  هب  دنتخاس و  اّلطم  يربنم  هدش  عمج  دوخ 
دومن و لاسرا  رمرم ، گنـس  زا  يربنم  ياـبتیاق » ، » لاس 888 رد  دـش . دوباـن  دوب  دجـسم  نیا  رد  هچنآ  يرجه  لاـس 886  يزوس  شتآ  رد 
هب ار  يابتیاق  ربنم  تشاد و  میدقت  تسا  بوکالط  دیفـس و  رمرم  زا  هک  ار  ینونک  ربنم  يرجه ، لاس 998  رد  ینامثع  دارم » ناطلس   » سپس

. دندرب ابق  دجسم 
هقّلخم نوتس 

. وبشوخ نوتس  ینعی  هقلخم  هناوتسا 
. دناوخیم زامن  وس  نآ  هب  ربمایپ  و  دوب . هلبق  تهج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یلصم  هب  هدیبسچ  نوتس  نیا 

زورما یلو  داتسیایم ، زامن  هب  هک  یتقو  دوب  ماما  تسار  تهج  رد  هناوتسا  نیا 

ءافولاءافو ج 1 ص 447 ۀلابز  نبا  ۀنیدملا  رابخا  - 1
يدوهمس افولا  ءافو  - 2
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28 ص :
. تسا یلصا  لحم  زا  رتولج 

دناوخ زامن  وا  رانک  رد  درک و  باختنا  ار  هقلخم  هناوتسا  ۀملس  میدمآ  رهظ )  ) یحض زامن  يارب  عوکا  نب  ۀملس  اب  دیوگیم : دیبع  نب  دیزی 
. دناوخیم زامن  اجنیا  رد  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تفگ : یناوخیمن  زامن  دجسم  رگید  ياج  رد  متفگ ، وا  هب 

لیئاربج ماقم 

یبونج و راوید  ود  یقالت  لحم  هک  رد ، کی  اب  لیطتـسم ، عبرم  لکـش  هب  تسا ، یکچوک  لـحم  مرح ،) لـخاد  ، ) یقرـش بونج  هیواز  رد 
راوید و  دـناهدرک ) زاب  هزات  هک   ) عیقبلا باب  نیب  نونکا  هک  دـنیوگیم  لیئاربج » ماقم   » ار اجنیا  دـشابیم ، نآ  نادواـن  ریزو  دجـسم ، یقرش 

. دراد رارق  یبونج 
نآ رب  سپس  تفرگیم ، هزاجا  و  داتسیایم ، اجنیا  ددرگ ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  رب  تساوخیم  یحو ، نیما  هاگره  هک  هدش  لقن 

. تسا هدوب  اجنیا  ًابلاغ  یحو  لوزن  لحم  و  دشیم ، دراو  ترضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  بارحم 

تسا بارحم  نیدنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد 
هلبق هب  ور  هاگره  تسا و  هضور  تاذاحم  هداتـسیایم و  لحم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  یبارحم  اـهنآ  زا  یکی  - 1

. دراد رارق  بارحم  نیا  رهطم ، ربق  تسار  فرط  و  ربنم ، پچ  فرط  رد  دیتسیاب ،
زا فّوجم  بارحم  دیوگیم : دوخ  ننـس »  » رد یقهیب » . » تسا هدوبن  یلعف  تروصنیا  هب  فّوجم و  ءادـتبا  بارحم ، نیا  نیخروم ، لقن  قبط 

. تسا يوما ) هفیلخ   ) زیزعلادبع نب  رمع  تاعارتخا 
. درک یعارتخا  نینچ  دننک ، رورت  ار  وا  دنتساوخ  جراوخ  هکنآ  زا  سپ  يو  دننادیم ، هیواعم  نامز  زا  ار  فّوجم  بارحم  یضعب  و 

. تسا يراکالط  بآ  و  یشاقن ، و  يراکچگ ، اهتمسق  ریاس  و  تسا ، رمرم  گنس  زا  بارحم ، نیا  هرازه 
لاس 974 رد  هک  تسا  ینامیلـس  بارحم  هب  فورعم  و  دشابیم ، ربنم  تسار  فرط  و  بارحم ، نیا  تاذاحم  هک  تسا ، یفنح  بارحم  - 2

رما هب  يرجه 
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29 ص :
. هدش هتخاس  نامثع  نامیلس  ناطلس 

نونکا و  دراد ، رارق  دجسم  یبونج  راوید  رد  و  هتفای ، ماجنا  يو  هلیسو  هک  دجـسم  هب  هدش  هفاضا  تمـسق  رد  هک  تسا ، نامثع  بارحم  - 3
نیا رانک  دـنکیم  شخپ  ار  تعامج  ماما  يادـصهک  ینوفورکیم  و  دـنناوخیم ، بارحم  نیا  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  مرح  تاعامج  همئا 

. دنمانیم زین  تاوقالا » ۀکد  بارحم   » ار بارحم  نیا  تسا و  بارحم 
بـش زاـمن  ناـکم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  تسا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هرجح  تـشپ  نآ  و  تـسا ، دّـجهت  بارحم  - 4

«. ۀلفان هب  دجهتف  لیللا  نم  و  : » تسا هدش  هتشون  نآ  رد  و  هدناوخیم ،
. تسا هرهاط  هرجح  لخاد  و  دّجهت ، بارحم  بونج  رد  هک  تسا ، مالسلا  اهیلع  همطاف  بارحم  - 5

. دشابیم يابتیاق  ياهانب  زا  تسا و  عقاو  دجسم  یقرش  بونج  رد  هک  تسا  یبارحم  - 6

هفصباحصا هفص و 

زا رتم  مین  دودح  هک  « (1)  » دنیوگیم اّلظ )  ) ای هفصار  نآ  هک  دراد  رارق  ییوکس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  یمیدق  تمسق  رخآ  رد 
رد « (2) . » دندرکیم تنوکس  ناکم  نآ  رد  دنتشادن و  طاسب  رد  یهآ  هک  دوب  ناملـسم  ریقف  نارجاهم  لحم  ناکم  نیا  تسا . رتدنلب  نیمز 
دزن هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ادخ و  قشع  هب  اهنت  دنتشاد  يدالوا  رـسمه و  هن  ياهناشاک و  هن  هناخ و  هن  هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  اجنیا 

یقلت مالـسا  نانامهیم  نانآ  يراـخب  حیحـصرد  یثیدـح  قباـطم  « (3) . » دـندرگ دـنمهرهب  ناشیا  فاـطلا  زا  اـت  دـندوب  هدـمآ  ترـضح  نآ 
. دندشیم

ناشدادعت دش و  انب  ناناملسم  يافعـض  يارب  دجـسم  رد  هفـصنیا  دیوگیم : ءایلوالا  ۀیلح  رد  میعن  وبا  « (4) . » دوب رفن  هورگ 92  نیا  دادعت 
يارب ار  ناکم  نیا  هلبق  رییغت  زا  سپ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دجهت  ناکم  اجنآ  دیوگیم : رجح  نبا  « (5) . » دوب رفن  دصزا  شیب 

ار نآ  ضرع  رتم و  ار 12  نآ  لوط  هیزاجحلا » ۀلحرلا   » هدنسیون دنیوگیم  زین  تاوغالا » ۀکد   » ار نآ  داد  صاصتخا  هفـصباحصا  تنوکس 
رتم و  8

يدوهمس ص 453 افولا  ءافو  - 1
هیاهنلا ج 3 ص 37 رد  ریثا  نبا  صءافولاءافو 453  - 2

یسانشهنیدم ص 109 - 3
یسانشهنیدم ص 109 - 4

ءافولاءافو ج 1 ص 453 - 5
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30 ص :
. تسا ناناملسم  زا  یعمج  ترایز  تدابع و  يارب  یلحم  نونکا  تسا و  هتشون  رتم  یتناس  ار 40  شعافترا 

امرخ و كراچ  کی  يزور  هنابـش  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  تخاـس و  نیعم  هفـصلها  هب  داوس  شزومآ  يارب  ار  تباـث  نب  دـیز  « (1) ، » ربمایپ
. دومرف ررقم  نان  یمک 

امنب اـم  يارب  يرکف  دزوسیم ، اـم  يولگ  میدروخ  اـمرخ  هک  سب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  ناـنآ  زا  یکی  يزور 
نآ رد  اهلد  یلو  دوشیم  تنیز  سیفن  ءایشا  اب  هبعک  دننام  امش  هناخ  دش و  دهاوخ  بوخ  رایـسب  امـش  عضو  نم  زا  سپ  دومرف : ترـضح 

«(2)  ... » دوشیم رتشیب  ایند  هب  یگتسبلد  دور  الاب  یگدنز  حطس  هچ  ره  دوب . دهاوخن  افصو )  ) یکاپ نیا  هب  زور 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  ياههرانم 

. دوبن ياهرانم  دجسم  يارب  ربمایپ  نامز  رد 
هک دسیونیم  یبوقعی  تفگیم : تشاد  رارق  دجسم  رانک  رد  ياهناخ  رد  هک  یعفترم  نوتس  رب  یلقن  هب  يدنلب و  هطقن  زارف  رب  ار  ناذا  لالب 

هرانم راهچ  يرجه  ات 91  لاس 88  رد  کلملادبع  نب  دیلو  نامز  رد  « (3) . » تخاس دجسم  يارب  ياهرانم  بالک »  » مان هب  یسابع  مالغ  ًادعب 
ياهرانم ریخا  ياهلاس  رد  هک  دش . هتخاس  دجـسم  يارب  هرانم  جنپ  ینامثع  يافلخ  نامز  تاریمعت  رد  دش . هتخاس  دجـسم  هشوگ  راهچ  رد 

. دندومن ثادحا  دیدج  هرانم  راهچ  هدرک و  ناریو  دوب  ۀمحرلا  باب  ترواجم  رد  هک  ار 
: زا دنترابع  اههرانم 

. دش هتخاس  يرجه  ات 892  ياهلاس 886  رد  يابتیاق  ناطلس  نامز  رد  هک  دراد . رارق  دجسم  یلبق  راوید  یقرش  علـض  رد  هیـسیئر  هرانم  - 1
. دراد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زبس  دبنگ  رانک  رد  دوب و  عافترا  رتم  ياراد 60  هرانم  نیا 

يرجه لاس 706  رد  یبارخ  زا  سپ  دش . هتخاس  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  رد  دراد و  رارق  دجسم  یبرغ  علض  رد  هک  مالسلا : باب  هرانم  - 2
. تسا هدش  هتخاس  ًاددجم  زین 

. تفر نیب  زا  اهيدوعس  ریخا  ياههعسوت  رد  یلو  تخاس  يرجه  لاس 888  رد  ار  نآ  يابتیاق  هک  همحرلا  باب  هرانم  - 3
. دش انب  زیزعلادبع  کلم  طسوت  دجسم  هعسوت  رد  هک  تسا  ییاه  هرانم  4 و 5 -

هیزاجحلا ص 209 ۀلحرلا  - 1
یسانشهنیدم ص 110 - 2

یبوقعی ج 1 ص 401 خیرات  - 3
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31 ص :
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  یماش  راوید  یبرغ  علض  رد  يرگید  یقرش و  علض  رد  یکی 

. تسا رتم  اهنآ 17  ساسا  یپو و  دراد . عافترا  رتم  اههرانم 70  نیا  زا  کی  ره 
«(1) . » تسا هدش  هتخاس  زین  يرگید  ياههرانم  ریخا  ياههعسوت  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  ياهبرد 

. دجسم یقرش  راوید  رد  نآ  برد  تشه  دوب . برد  تسیب  ياراد  دجسم  يرطم  هلابز و  نبا  هتشون  قبط  کلملادبع  يانب  رد 
. دجسم یبرغ  راوید  رد  برد  تشه 

. تشاد رارق  یبنلا  دجسم  یلامش  ای  یماش  تمسق  رد  نآ  برد  راهچ 
: زا دوب  ترابع  دجسم  یقرش  ياهبرد 

(. مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هناخ   ) مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هناخ  يذاحم  مالسلا  هیلع  یلع  باب  - 1
. درکیم دمآ  تفر و  دجسم  لخاد  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  يرد  یبنلا : باب  - 2

. دوبن دجسم  لخاد  تشاد و  رارق  نوریب  رد  هک  دوب  نامثع  هناخ  يذاحم  برد  نیا  نوچ  نامثع : باب  - 3
هب رصع  ره  رد  سانـشرس  صخـشم و  دارفا  تنوکـس  تبـسانم  هب  رگید  ياهبرد  و  دش . ثادحا  باطخ  نب  رمع  نامز  هک  ءاسنلا : باب  - 4

. تفاییم شهاک  رییغت و  نانآ  تیعضو  رییغت  اب  دعب  دشیم و  زاب  دجسم  يوس 
: درمش رب  ناوتیم  ار  اهبرد  نیا  هدش  هداد  اهلاس  نیا  رد  هک  ییاه  هعسوت  زین  ینامثع و  يانب  رد 

زین هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  همع  هکتاع  هب  بوسنم  هکتاع  باب  هک  دراد . رارق  همحرلا  باب  مالسلا و  باب  نآ  یبرغ  علض  برغ و  رد  - 1
. دوشیم هتفگ 

. تسا ءاسنلا  باب  لیئاربج و  باب  دجسم  قرش  رد  - 2
. تسا لسوتلا  باب  يدیجم و  باب  نآ  لامش  رد  - 3

: تسا هدش  هفاضا  زین  اهباب  نیا  ریخا  ياههعسوت  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  دجسم  برغ  رد  هک  همحرلا  باب  مالسلا و  باب  نیب  رکبوبا  باب  - 1

. یبرغ راوید  رد  دوعس  کلم  باب  - 2
. دجسم یلامش  راوید  برغ  رد  باطخ  نب  رمع  باب  - 3

121 یسانشهنیدم ص 122 - - 1
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32 ص :
. یقرش راوید  رد  زیزعلادبع  باب  - 4

نایم یقرـش  علـض  راوید  رد  مالـسلا  باب  يذاحم  عیقب  هب  یباب  ًاریخا  - 6 « (1) . » دجـسم یلامـش  راوید  قرـش  رد  نافع  نب  نامثع  باب  - 5
. دناهدرک حاتتفا  لیئربج  باب  یبونج و  نکر 

. تسا دودسم  اًلک  درادن و  یباب  تسا  هلبق  هک  دجسم  یبونج  علض 
لخاد هب  اهنآ  زا  دوب و  مالسا  فورعم  ياهتیـصخش  هب  قلعتم  اههناخ  نیا  دوب . زاب  دجـسم  هب  فارطا  ياههناخ  زا  ییاههرجنپ  اهبرد و 

دنتـسیرگنیم و نآ  نورد  هب  دنتـشاد  دجـسم  فرطهب  يا  هخوخ )  ) هرجنپ ای  هنزور  هک  ییاه  هناخ  نابحاصو  دشیم . دمآ  تفر و  دجـسم 
. دوب هدش  یخرب  رخافت  بجوم  عوضوم  نیا 

هب شاهناـخ  برد  زا  ریغ  برد  کـی  اـهنت  تسب و  دـشیم  زاـب  دجـسم  هب  هک  ییاـهبرد  همه  یحو  روتـسدهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هللا یلـصربمایپ  دنتفگ : دندرک و  ادصو  رـس  یخرب  زور  نامه  هچ  رگ  « (2) . » دوب مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  برد  نآ  تشاذگ و  زاب  دجـسم 
هیلع یلع  هناخ  برد  طقف  هتـسب و  مه  ار  سابع  شیومع  هناـخ  برد  هکلب  تسا ، هتـسب  ار  نسم  ریپ و  هباحـصیاهبرد  اـهنت  هن  هلآ  هیلع و 
یلع باب  ریغ  باوبالا  هذه  دّسب  ترما  یناف  دومرف : اهفرح  نیا  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  تسا !؟ هدراذگ  زاب  ار  مالـسلا 

«(3) . » مکئاق هیف  لاقف  مالسلا  هیلع 
. دننزیم ییاهفرح  یخرب  هک  منیبیم  یلو  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  زج  اهرد  یمامت  نتسب  هب  مدش  رومام  ادخ  فرط  زا  نم 

«(4) . » تعبتاف ءیشب  ترما  یّنکلو  هتحتف  ًائیش و ال  تددس  ام  هَّللاو 
. مدرک تعاطا  نم  درک و  رما  دنوادخ  هکنآ  رگم  متشاذگن ، زاب  متسبن و  ار  يزیچ  نم  هک  يدنوادخهب  دنگوس 

میارب دشیم  هداد  نمب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  هدش  هداد  تلـصخ  هس  یلع  هب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  یثیدـح  زین  مکاح 
: تفگ دوب ؟ هچ  دندیسرپ  دندادیم . نمب  ار  يوم  خرس  نارتش  هکنیا  زا  دوب  رتهب 

مالسلا اهیلع  همطاف  اب  جیوزت  - 1
لالح وا  يارب  دوب ، لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يارب  هچنآ  دش و  هداد  تنوکـس  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دننامه  وا  - 2

. دش
لقن رمع  نبا  لوق  زا  وحن  نیدب  بلطم  نیمه  یئاسن  ننـسو  دـمحا  دنـسم  رد  « (5) . » دـش هداد  وا  هب  ربیخ ، گنج  رد  یهدـنامرف  مچرپ  - 3

هدش

114 یسانشهنیدم ص 115 - - 1
114 یسانشهنیدم ص 115 - - 2

مکاح ج 3 ص 125 كردتسم  - 3
مکاح ج 3 ص 125 كردتسم  - 4

نیصیحص ج 3 ص 125 كردتسم  - 5
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33 ص :
ار يوم  خرـس  نارتش  هکنیا  زا  دوب  رتهب  دندادیم  نم  هب  ار  یکی  رگا  هک  دش  هداد  « (1)  » مالسلا هیلع  یلع  هب  تلـصخ  هس  تفگ : هک  تسا 

: دنهدب نم  هب 
مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  اب  جیوزت  - 1

. وا هناخرد  زج  دش ، هتسب  دشیم ، زاب  دجسم  هب  هک  اهرد  همه  - 2
. هدش هداد  وا  هب  یهدنامرف  مچرپ  ربیخ  گنج  رد  - 3

«(2) . » دناهتفگ نخس  هراب  نیا  رد  لیصفت  هب  نارگید  هیبلح و  هریس  فلؤم 

عیقب هاگمارآ 

تسین هام  رون  هب  تجاح  ار  هعقب  كرابم  نیا 
( قفش  ) عیقب دراد  ناهن  يدیشروخ  هرذ ، ره  لد  رد 

سدقم ناکم  نیا  دشابیم . هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربمایپ  ربق  زا  سپ  اهناکم ، نیرتتلیـضف  اب  نیرتسدـقم و  عیقب :
نارای هباحـصزا و  يریثک  عمج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نادـنزرف  نارـسمه و  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ماما  راـهچ  نفد  لـحم  هک 
. تسا ياهداعلا  قوف  شزرا  ياراد  يونعم ؛ یخیرات و  هاگدید  زا  تسا  مالسا  ناگرزب  ءادهش و  ءاملع ، زا  يدایز  دادعت  ترضحنآ و 

: نآ یناعم  عیقب و 
دقرغ مانب  یتخرد  سدقم ، ناکم  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  و  دنمانیم . مه  عیقبلا  ۀـنج  تسا  هنیدـم  ناتـسربق  نیرتیمیدـق  هک  ار  عیقب  ناتـسربق 

، دشاب تخرد  ياههشیر  تخرد و  نآ  رد  هک  یناکم  ای  عیـسو ، هاگیاج  هب  برع ، نابز  رد  عیقب  تسا . فورعم  زین  دـقرغلا » عیقب   » هب هدوب ،
. دوشیم قالطا 

. دقرغلا عیقب  هنم ، و  اهلوصا ، ارجش و  هیف  ّالا  ًاعیقب  یّمسی  و ال  لیق )  ) عسّتملا ناکملا  ضرالا : نم  عیقبلا  تسا : هدمآ  نیرحبلا  عمجم  رد 
. تسا یتخرد  مان  دقرغ »  » و هدمآ ، زین  هعرزم  و  هعقب ، و  ناتستوت ، ینعم  هب  عیقب  دنیوگیم : یضعب 

ار تمسق  ود  ره  و  هتـشادرب ، ار  عیقب  ود  نیب  راوید  رخاوا  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  تاّمعلا » عیقب   » مان هب  يرگید ، هعطق  دقرغلا ، عیقب  رانک  رد 
. دناهدروآ رد  ناتسربق  کی  تروصهب 

دمحا ج 4 ص 369 دنسم  - 1
هیبلح ج 3 ص 460 ةریس  - 2
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؟ تسا هدش  عقاو  اجک  رد  عیقب 

عراش هب  لامـش  زا  هک  هدش ، عقاو  هنیدم  رهـش  طسو  رد  ًابیرقت  رـضاح  لاح  رد  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیبنلا  دجـسم  یقرـش  تمـس  رد  عیقب 
. تسا دودحم  رذ ، یبا  عراش  هب  برغ  زا  و  یلاوعلا ، باب  عراش  هب  بونج  زا  و  نیتس ، عراش  هب  قرش  زا  و  زیزعلادبع ،

راوید ینامیـس  ياهكولب  اب  ار  ناتـسربق  نیا  رود  ات  رود  ًادـعب  هک  دوب ، هدـش  تسرد  ماخ  تشخ  لـگ و  زا  عیقب ، ياـهراوید  هتـشذگ  رد 
. دندرک بصن  ییاه ، هرجنپ  و  اههدرن ، زین  راوید  يور  هدیشک و 

. دوب هتسب  نآ ، ریغ  رد  دشیم و  زاب  اههزانج  نفد  يارب  اهنت  عیقب  ياهبرد  شیپ  لاس  دنچ  ات  هنافساتم 
يور هب  نآ  برد  زور  زا  یتاعاس  رد  یناریا ، نیلوئسم  تامادقا  ناریا و  ناملـسم  مدرم  تساوخرد  لابندهب  ش و  لاس 1365 ه . زا  نکیلو 

. دوشیم هدوشگ  نارئاز 
: عیقب تلیضف 

زا رـس  نآ  نینوفدـم  و  دوشیم ، هتفاکـش  تمایق  زور  رد  هک  تسا  یناکم  نیتسخن  عیقب ، نیمزرـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
دندرگیم رــضاح  رــشحم  يارحــصرد  عـیقب ، زا  رفن ، رازه  اـتفه  تماـیق  زور  رد  و  هـکم . نـیمز  نآ  زا  سپ  و  دـنروآیم ، نوریب  كاـخ 

. دنوشیم تشهب  لخاد  زین  باسح  نودب  و  دشخردیم ، هدراهچ  بش  هام  دننام  ناشتروصهک 
بلط نآ ، رد  ناگتفخ  يارب  تفریم و  عیقب  ترایز  هب  بش  ياههمین  رد  یتح  اهراب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  خیرات ، یهاوگ  هب 
لها یلا  تثعب  ینا  متسرفب : دورد  عیقب  لها  رب  ات  مراد  تیرومام  دومرفیم : زین  و  زرمایب . ار  عیقب  لها  ایادخ  دومرفیم : هدرکیم و  ترفغم 

. مهیلع یّلصال  عیقبلا 
عیقب كاخ  رد  ردقنارگ  ياههنیجنگ 

اجنآ رد  مالـسا ، راکادـف  نازابرـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نازیزع  نیرتهب  هک  تسا ، هنیدـم  یمیدـق  ناتـسربق  عیقب : میتـفگ  هکناـنچ 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  مان  هب  نونکا ، هک  دننوفدم 

مالسلا و هیلع  رقاب  ماما  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  ینعی : مالـسلا  مهیلع  هعیـش  همئا  زا  موصعم ، ماما  راهچ  دقرم  - 1
. تسا ناتسربق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداصماما 

. دشابیم اجنآ  رد  زین  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ناهنپ  ربق  یلقن ) هب  انب  - ) 2
. هیقر و  موثلک ، ما  بنیز ، میهاربا ، دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نادنزرف  روبق  - 3
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. ترضحنآ نارسمه  روبق  - 4

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ردام  دسا  تنب  همطاف  ربق  - 5
. هلآ هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  يومع  سابع  ربق  - 6

. هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ياههمع  هکتاع  هّیفصربق و  - 7
. هلآ هیلع و  هللا  یلصترضح  نآ  یعاضر  ردام  هیدعس  همیلح  ربق  - 8

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  رسمه  رفعج ، نب  هَّللادبع  و  مالسلا ، هیلع  یلع  ردارب  لیقع  ربق  - 9
. يردخلا دیعس  وبا  و  ذاعم ، نبدعس  ربق  - 10

. مالسلا هیلع  قداصماما  دنزرف  لیعامسا  ربق  - 11
. مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ردام  نینبلا  ما  ربق  - 12

. بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  نایفس  و  نوعظم ، نب  نامثع  ربق  - 13
. تسا صخشم  مولعم و  اهنآ  لحم  هک  هّرح  هعقاو  يادهش  دحا و  يادهش  زا  یعمج  ربق  - 14

. ترضح نآ  راوگرزب  هباحصزا  یخرب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمالسا  یمارگ  ربمایپ  ناگتسب  همئا و  نادنزرف  زا  یخرب  روبق  - 15
. مالسا گرزب  نیغلبم  اّرق و  ادهش و  املع و  زا  ياهدع  ثیدح و  نایوار  زا  یهورگ  روبق  - 16

ناشروبق دناهدیمرآ و  سدقم  نیمزرس  نیا  رد  نونکات ، مالسا  ردصزا  هک  ماقم  الاو  دارفا  هتسجرب و  ياهتیصخش  زا  يرایسب  ماجنارـس  و 
. تسا لوهجم 

ضوع ار  رهـش  نآ  هرهچ  هک  دوبیم  لـلجم  داـبآ و  ناـنچنآ  تشاد ، رارق  یمالـسا  دـالب  رگید  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  هچناـنچ ، هک  يروـبق 
. درکیم

نکل دـننوفدم ، مالـسا  رباکا  یمارگ و  هباحـصزا  رفن  رازه  هد  هاگمارآ  نیا  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  کلام  زا  اـفولا  ءاـفو  رد  يدوهمس 
نرق نیا  رد  مه  ار  اهنآ  زا  يرایسب  هنافـسأتم  و  هتفر ، نیب  زا  نامز  رورم  هب  هدوب  مولعم  هک  مه  رگید  یخرب  و  یفخم ، اهنآ  زا  يدادعت  روبق 

. دناهدرب نایم  زا  ریخا 
. دناهدش نفد  ناتسربق  نیا  رد  نیعبات ، باحصا و  زا  رفن  رازه  ود  زا  شیب  دراد : هدیقع  نیمرحلا » ةآرم   » هدنسیون اشاپ » تعفر  »

: دننام هباحصزا 
. دوسالا نب  دادقم  - 1
. ثراح نب  کلام  - 2
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. یعخن رتشا  کلام  - 3

. دیعس نب  دلاخ  - 4
. تفریذپیم لداع  دهاش  ود  ياج  هب  ار  وا  یهاوگ  تداهش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  نیتداهشلاوذ ، ۀمیزخ  - 5

. هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هدناوخرسپ  هثراح ، نب  دیز  - 6
. هدابع نب  دعس  - 7

. يراصنا هناجد  وبا  - 8
. يراصنا هَّللادبع  نبرباج  - 9

. هریون نب  کلام  - 10
. مقرا نب  دیز  - 11

. تباث نب  ناّسح  - 12
. هدابع نب  دعس  نب  سیق  - 13

 ... هرارز نب  دعسا  - 14
هللا یلصمالسا  ربمایپ  اب  ناگدننک  تعیب  زا  يو  دوب ، هرارز  نب  دعسا  دش ، نوفدم  عیقب  رد  راصنا  زا  هک  یسک  نیتسخن  دناهتـشون : نیخروم 

. تسا هدوب  ینم  نیمزرس  رد  ترجه ) زا  شیپ   ) مود لوا و  هبقع  رد  هلآ ، هیلع و 
: نیرجاهم زا  و 

. دوب راد  هدهع  ار  هشبح  هب  لوا  نارجاهم  هورگ  یتسرپرس  هک ، دوب  وا  مه  درک و  ترجه  هنیدم  هشبح و  هب  هک ، تسا  نوعظم  نب  نامثع 
، دناهدش نفد  اجنیا  رد  زین  مالسلا ) مهیلع   ) همئا نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  ناگتـسب  زا  يرگید  دادعت  هدش ، دای  دارفا  رب  هوالع 

: هلمج زا 
. مالسلا هیلع  یلع  دنزرف  هیفنح ، دمحم  - 1

. مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف  دیز  رفعج و  ینثم و  نسح  - 2
یلوتم رغصا  نیسحا   ) رغصا نیسح  ربکا ، نیـسح  رهاب ، هَّللادبع  فرـشالارمع ، ياهمانهب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نادنزرف  زا  نت  راهچ  - 3

(. تسا هدوب  رادروخرب  زین  یئالاو  تیعقوم  زا  هک  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  شدج  تافوقوم 
. هملس ما  بنیز و  هَّللادبع ، میهاربا ، مالسلا . هیلع  رقاب  ماما  نادنزرف  زا  - 4

. عطفا هَّللادبع  لیعامسا و  مالسلا  هیلع  قداصماما  نادنزرف  زا  - 5
. مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف  زا  قحسا  هَّللادیبع و  - 6
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. مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  نادنزرف  - 7

 ... ینثم و نسح  دنزرف  ثلثم  نسح  رغصا ، نیسح  نادنزرف  زا  نیفراعلا  ریما  هَّللادبع  نوچ  يرگید  ناگداز  ماما 
: دننام دشابیم ، زین  ناغلبم  ءاّرق و  نایوار و  زا  یهورگ  دقرم  عیقب  هوالعب 

. دوعسم نب  هَّللادبع  - 1
. لبج نبذاعم  - 2

. ملاس - 3
رد و  دراد ، يرایسب  تافیلات  و  هدومن ، نیودت  یباتک  تاداس ، باسنا  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  یقیقعلا ، ۀباسنلا  ییحی  نیسحلاوبا  - 4

. تسا هتفرگ  رارق  سیدقت  دیجمت و  دروم  زین  لاجر  بتک 
همالع و  دومن ، لاسرا  هر ) « ) یلح همالع   » روضح هب  هرونم  هنیدم  زا  یتالاؤس  هک  تسا  یسک  وا  یجرعا ، نیسحلا  نانس  نب  انهملا  دیس  - 5

. تسا فورعم  ۀیئانهملا » لئاسملا  ۀبوجا   » مانب یباتک  تروصهب  اهباوج ، نآ  نونکا  داد و  باوج  يو  تالاؤس  هب  مه 
رد نکیلو  هدوب  هاگراب  دـبنگ و  هعقب و  ياراد  ًامومع  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دـقرم  عیقب و  هتـشذگ  رد  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 

، هدش هتـشاذگ  روبق  نییاپ  الاب و  رد  هک  گنـس  هعطق  دنچ  زج ، نآ  زا  يراثآ  چیه  نونکا  مه  هدـیدرگ و  بیرخت  اهنآ  همه  ریخا  ياهلاس 
. درادن دوجو 

يافوتم 614 ریبُج  نبا  لوسرلا ) ۀـنیدم  رابخا  باتک  رد   ) يرجه يافوتم 643  راجن  دومحم  نب  دـمحم  هکنانچ  روبق  نیا  بلغا  هکیلاح  رد 
. تسا هدوب  هدش ، هتشون  ياهگنس  هبیتک و  ياراد  دناهداد ، حرش  ارنآ  تایصوصخ  هدهاشم و  ار  اهنآ  يافوتم 779  هطوطب  نبا  يرجه و 

. تسا هداد  حرش  ار  اهنآ  دوخ  همانرفس  رد  هدید و  ار  راثآ  نیا  يرجه  لاس 1320 و 1302  رد  یناهارف  نیسح  ازریم  زین  و 
: عیقب هنحصنیرتكانهودنا  نیرتمولظم و 

نوچ هک  تسا  یموصعم  مولظم و  ماما  راهچ  روبق  رترابهودـنا ، اـهنآ  همه  زا  هک  تسا  یناوارف  زیگنانزح  رابهودـنا و  ياههنحـصعیقب  رد 
لد رد  يدیشروخ ،
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: دناهدنام روتسم  كاخ 

. مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مود  ياوشیپ  - 1
. مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مراهچ  ياوشیپ  - 2

. مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مجنپ  ياوشیپ  - 3
. مالسلا هیلع  قداصرفعج  ماما  مشش  ياوشیپ  - 4

دوخ نازیزع ، نآ  زا  کی  ره  نیفدـت  عییـشت و  يارجام  عیقب و  رد  ناراوگرزب  نآ  نفد  تداهـش و  تلع  ناـیب  لاـح و  حرـش  تسا  یهیدـب 
. تسین نآ  شیاجنگ  ار  رصتخم  نیا  تخادرپ و  نآ  هب  رگید  ياج  رد  دیاب  هک  دبلطیم  هناگادج  یتالاقم  لقتسم و  یباتک 

. مینکیم رکذ  ار  عیقب  رد  نوفدم  ناگرزب  زا  یخرب  یناگدنز  یلامجا  حرش  یفارگویب و  زا  یتمسق  کنیا  و 
: دسا تنب  همطاف  - 1

نیرجاهم زا  هک  يو  تسا . بلاط  یناه و  لـیقع ، رفعج ، مالـسلا ، هیلع  یلع  رداـم  و  بلاـطوبا ، رـسمه  مشاـه ، دـنزرف  دـسا : رتخد  همطاـف 
رد هک  تسا  یسک  اهنت  تسا و  روهشم  يراکزیهرپ  یکاپ و  هب  دشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ترضح  اب  ناگدننک  تعیب  و  نیتسخن ،

ار ناهج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاـیح  ناـمز  رد  وا  هدروآ  اـیند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هبعک  دولوم  دومن و  لـمح  عضو  هبعک  هناـخ 
ربق نایم  رد  ار  وا  و  دناوخ ، زامن  شاهزانج  رب  ماجنارس  و  داد ، ناشن  دوخ  زا  ناوارف  هودنا  رثات و  يو  گرم  رد  ترـضحنآ  تفگ ، دوردب 

. داهن
موصعم ماما  راهچ  ربق  کیدزن  هک  تسا  نیا  روهشم  یلو  دناهتـسناد  ربمایپ  دنزرف  میهاربا  نوعظم و  نب  نامثع  ربق  رانک  رد  ار  وا  ربق  یخرب 

سابع - 2 « (1) . » تسا هتشاد  هاگراب  هبق و  البق  ربق  نیا  دننادیم ! مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ربق  ارنآ  تنس  لها  هک  دراد  رارق  مالـسلا  مهیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع 

. تسا باّبخ  رتخد  هلیتن  شردام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع  بلطملادبع  دنزرف  سابع 
زا شیپ  هک  دوب  مشاه  ینب  شیرق و  تاداس  ناـگرزب و  زا  ساـبع  « (2) . » دوب رتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالساربمایپ  زا  لاس  هس  اـت  ود  وا 

روتسد هب  وا  تشاد . هدهعهب  ار  مارحلا  دجسم  ترامع  نایجاح و  تیاقس  بصنم  مالسا  روهظ 

یسانشهنیدم ص 385 - 1
ۀباحصلا ج 2 ص 271. زییمت  ۀباصالا  - 2
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و « (1) . » درکیم شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ار  شیرق  یمالسا  دض  ياهتیلاعف  دنام و  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

. داد عالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  قدنخ  دحا و  گنج  رد  ار  هنیدم  هب  شیرق  هلمح  ربخ  هک  دوب  وا  زین 
دمآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هباحصو  نارای  ءزج  ًامیقتسم  سپ  نآ  زا  و  درک . ترجه  هنیدم  يوس  هب  هکم  حتف  زا  لبق  هام  ود  سابع ،

ياهيراکادـف زین  نینح  گنج  رد  « (2) ، » دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صاـخ  تیاـنع  هجوت و  دروم  يو  دـش . هدرمـش  نارجاـهم  زا  و 
. داد ماجنا  يدایز 

. دـش نفد  دـسا  تنب  همطاف  ربق  رانک  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  و  تفگ . عادو  ار  ایند  راد  نامثع  تفـالخ  رـصع  رد  يرجه  لاس 33  رد  سابع 
رفعج نب  هَّللادبع  - 3 « (3)»

رفعج هب  دـنوادخ  اجنآ ، رد  تماقا  و  هشبح ، يوس  هب  هکم  زا  بلاـط  یبا  نب  رفعج  یتسرپرـس  هب  ناناملـسم ، زا  یهورگ  ترجاـهم  زا  سپ 
. دمآ ایند  هب  هشبح  رد  هک  دوب  یناملسم  دولوم  نیلوا  هَّللادبع  تشاذگ . هَّللادبع  ار  شمان  هک  داد  يدنزرف 

نب دیز  هک  یهاپس  یهدنامرف  هب  متشه ، لاس  رد  تشگزاب و  هنیدم  هب  هشبح ، زا  ربیخ  حتف  لاس  رد  يرجه و  تفه  لاس  رد  رفعج ، شردپ 
 ... دیدرگ دیهش  اجنآ  رد  دش و  هتوم  مزاع  دندوب  نآ  موس  مود و  هدنامرف  هحاور  نب  هَّللادبع  هثراح و 

دوتس و ار  رفعج  يراکادف  راثیا و  شناهارمه ، وا و  تداهش  هب  تبـسن  دیدش  لمعلا  سکع  نداد  ناشن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ود ياجهب  لاعتم  دـنوادخ  هک : درک  نالعا  هنوگنیدـب  رفعج  هب  تبـسن  ار  ادـخ  تراـشب  تفر و  يو  لزنم  هب  شاهداوناـخ  هب  تیلـست  يارب 

راّیط رفعج  ار  وا  تهج  نیدب  دـنک و  زاورپ  ناگتـشرف  دـننامه  تشهب  رد  ات  تسا  هداد  وا  هب  لاب  ود  هتوم ، گنج  رد  وا  هدـش  ادـج  يوزاب 
یلصربمایپ اب  یکدوک  رد  هک  تسا  یسک  وا  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تبحم  دروم  مه  رفعج  رسپ  هَّللادبع  اما  و  « (4) . » دناهداد بقل 

«(5) . » دـش اریذـپ  ار  وا  تعیب  تفریذـپیمن  ار  ناکدوک  تعیب  اـًلومعم  هکنآ  اـب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  درک و  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا 
یلع نایماح  زا  درمناوج و  دنمتواخس و  يدرم  وا  لاح  رهب  و  تسا . مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  مالسا  گرزب  يوناب  رسمه  هَّللادبع 

شیومع ربق  رانک  عیقب ، ناتـسربق  رد  درک و  توف  هنیدم  رد  یگلاس  دون  رد  يرجه و  لاس 80  رد  هک  « (6) ، » دوب مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 
«(7) . » دیدرگ نفد  لیقع 

یبوقعی ج 2 ص 406 و 416 خیرات  - 1
رجح ج 2 ص 271 نبا  ۀباصالا  - 2

342 یسانشهنیدم ص 345 - - 3
یبوقعی ج 1 ص 427. خیرات  - . 4
مکاح ج 3 ص 566 كردتسم  - 5

نییبلاطلا ص 133 لتاقم  - 6
دلج 3 ص 911 افولا  ءافو  - 7
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40 ص :
مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ردام  نینبلا  ما  - 4

هَّللادبع نامثع و  رفعج ، سابع ، ترضح  ینعی  رسپراهچ  ردام  وا  دوب ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رسمه  دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا  ما 
هقالع دوخ  نادـنزرف  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یمارگ  يوناب  نیا  « (1) . » دندش دیهـش  البرک  رد  نادـنزرف  نیا  یمامت  هک  تسا 

. تشاد
. دشیم هدناوخ  مان  نیا  هب  رتمک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مارتحا  هب  نکیلو  دوب ، همطاف  وا  مان  دنچ  ره 

رد وا  ربق  دش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  هنیدم  رد  يو  دندناوخیم . نارسپ ) ردام   ) نینبلا ما  شنادنزرف  رطاخهب  ار  وا  طقف  و 
. دراد رارق  هکتاع ) هیفص و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ياههمع  ربق  رانک 

هّیدعس همیلح  - 5
هلآ هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  یعاضر  ردام  هیاد و  یتدم  وا  تسا  ثراح  نب  هَّللادبع  ْبیَوُذ ، وبا  رتخد  رکب و  نب  دعـس  ینب  هلیبق  زا  يو 

. تسا فورعم  شربق  و  نوفدم ، عیقب  رد  زین  وا  تسا  هدوب 
يرجه لاس 1303  رد  هک  دراد  رارق  نامثع  ربق  یلامش  تهج  رد  وا  ربق  دسیونیم : هرونملا » ۀنیدملا  فصو  باتک   » فلوم یسوم  نب  یلع 

مالسلا هیلع  قداصرفعج  ماما  دنزرف  لیعامسا  - 6 « (2)  ... » تسا هدوب  هاگراب  دبنگ و  ياراد 
هیلع یلع  نب  نیسح  رتخد  همطاف  شردام  « (3) . » دوب ترضح  نآ  دیدش  هقالع  دروم  مالسلا و  هیلع  قداصماما  دنزرف  نیرتگرزب  لیعامسا 

تسیرگ ًادیدش  وا  توف  رد  مالسلا  هیلع  ماما  درک . توف  يرجه  لاس 133  رد  مالسلا  هیلع  قداصماما  نامز  رد  هک  « (4)  » دشابیم مالسلا 
نیمز هب  ار  هزانج  راب  نیدنچ  هار  نیب  رد  تفر . دشیم ، لمح  هنیدـم  هب  ضیرُع  هقطنم  زا  هک  يو  هزانج  لابقتـسا  هب  ابع  شفک و  نودـب  و 

. دومن نفد  عیقب  رد  ار  وا  سپس  درک و  زاب  ار  شتروصو  داهن 
وا شنارادفرط  زا  ياهدع  لاح ، نیا  اب  یلو  « (5) . » تسا هدرمن  هدوب و  ماما  لیعامـسا  دننکن  لایخ  یخرب  هک  دوب  تهج  نیدب  لمع  نیا  و 

ار تماما  هتشادنپ و  دوعوم  يدهم  ار 

یسربط ص 203 يرولا  مالعا  - . 1
یسانشهنیدم ص 435 - 2

یسربط ص 284 يرولا  مالعا  - 3
بوشآ ج 4 ص 280 رهش  نبا  بقانم  - . 4

یفاشلا ج 4 ص 202 صیخلت  - 5
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41 ص :
. دنشابیم هفیاط  نیا  زا  یلیعامسا  نایعیش  دننادیم . مشش  ماما  زا  دعب  شنادنزرف  وا و  ملسم  قح 

، یشک نابایخ  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  هعقب  ياراد  وا  هربقم  « (1)  ... » دنادیم نآ  برغم  تمس  رد  سابع  ربق  لباقم  رد  ار  وا  ربق  يدوهمس » »
. دش بیرخت  سپس  ادج و  ناتسربق  زا 

هیفنح نب  دمحم  - 7
تماما هب  هکنآ  اب  دـمحم  « (2) . » تسا هدـش  نفد  عیقب  ناتـسربق  رد  زین  يو  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  ربکا ، دـمحم  وا  مسا 

. دناهدناوخ دوعوم  يدهم  یتح  ماما و  ار  وا  یخرب  راتخم  مایق  زا  سپ  یلو  دوب  دقتعم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ياههمع  روبق  - 8 « (3) . » دناهدرک رکذ  يرجه  لاس 81  رد  ار  وا  گرم  نیخروم 

ياههمع زا  نت  هس  هک  دندقتعم  یخرب  دناهدش و  نفد  عیقب  رد  هکتاع  هیفصیاهمانهب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ياههمع  زا  نت  ود 
. دننوفدم اجنآ  رد  ترضحنآ 

: اهنآ رصتخم  لاح  حرش 
ترضح ردارب  دلیوخ  نب  ماوع  رسمه  يو  دندوب . یکی  ردام  ردپ و  تهج  زا  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  اب  هک  بلطملادبع - رتخد  هیفـص  - فلا
ینانخس تفرگ  رارق  شردارب  هدش  هلثم  دسج  رانک  رد  هک  هاگنآ  تشاد و  روضح  دحا  دربن  رد  هیفـص  . تسا ماوع  نب  ریبز  ردام  هجیدخ و 

. درک داریا  ینعمرپ  كانزوس و 
ناکدوک نانز و  هک  ياهناـخ  زا  یناـبهگن  رهـش و  تسارح  هب  عراـف ، کـشوک  رد  نارگید ، تباـث و  نب  ناـسح  هارمه  قدـنخ  گـنج  رد 

و دروآ ، رد  ياپ  زا  ریشمش  اب  زین  ار  مجاهم  يدوهی  کی  وا  دنسیونیم : تخادرپ ، دندوب ، عمج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتسدهب 
. تفرگ رارقربمایپ  ریدقت  دروم  رطاخ ، نیدب 

. دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  هنیدم  رد  يرجه  لاس 20  رد  هیفص 
. دـندوب نارمع  نبدـیاع  نبورمع  تنب  همطاف  مان  هب  يرگید  رداـم  زا  هّرب  همیما و  شرهاوخ  ود  هکتاـع و  بلطملادـبع - رتخد  هکتاـع  ب -

. دوب هَّللادبع  نب  ةریغم  نب  ۀیما  وا  رسمه  « (4)»
درواین مالسا  ریهز  ًارهاظ  هَّللادبع . ریهز و  ياهمان  هب  تشاد : رسپ  ود  وا  زا  يو 

افولا ج 3 ص 920 ءافو  - 1
116 دعس ج 5 ص 91 - نبا  يربکلا  تاقبط  - 2

بیذهتلا ج 6 ص 354 بیذهت  - . 3
یبوقعی ج 1 ص 364 خیرات  - 4
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42 ص :
. دیسر هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  هب  هدش و  ناملسم  سابع  ثراح و  نب  نایفسوبا  اب  هَّللادبع  نکلو 

ایند زا  اجنآ  رد  درک و  ترجه  هنیدم  هب  ماجنارـس  و  دوب . هدـید  ایور  رد  ار  شیرق  تسکـش  ردـب ، گنج  عوقو  زا  شیپ  هکتاع  لاح  ره  هب 
ثراح نب  نایفسوبا  - 9 « (1) . » دش هدرپس  كاخ  هب  هیفصشرهاوخ  ربق  رانک  رد  تفر و 

، هکم حتف  زا  شیپ  دوب و  ربمایپ  هب  دارفا  نیرتهیبش  وا  دشابیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  يومع  رـسپ  بلطملادـبع و  هون  نایفـسوبا 
. دش ناملسم 

اب وا  دـندوب ، هدراذـگ  رارف  هب  اپ  شنارای  و  دـمآ ، رد  هرـصاحم  هب  نینح  هگنت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه  نینح  گـنج  رد 
یفرعم تشهب  لـها  زا  داد و  رارق  لـیلجت  دروم  ار  وا  ترـضح  تخادرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مالـسا و  زا  عاـفد  هب  ناوارف  صـالخا 

. دـیدرگ نفد  تفای ، ترهـش  لـیقع  هربقم  هب  اهدـعب  هک  عیقب  رد  ياهربقم  راـنک  رد  درک و  توف  هنیدـم  رد  يرجه  لاـس 20  رد  يو  درک .
مالسلا هیلع  یلع  ردارب  بلاطوبا و  رسپ  لیقع  - 10 « (2)»

. دوب رتگرزب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لاس  تسیب  رفعج و  زا  لاس  هد  هک  دشابیم  دسا  تنب  همطاف  شردام  بلاطوبا و  دنزرف  وا 
. دندش دیهش  هفوک  البرک و  رد  نمحرلادبع  هَّللادبع و  ملسم ، ياهمان  هب  وا  دنزرف  هس 

. تفای همادا  لیقع  نب  دمحم  شرگید  دنزرف  زا  اهنت  لیقع  لسن 
لیقع دومن . يدایز  ياهيراکادف  نینح  گنج  رد  و  دش ، ناملـسم  ردـب  گنج  رد  يو  تشاد . ازـسب  یترهـش  برع  باسنا  ملع  رد  لیقع 

. مراد تسود  تهج  ود  هب  ار  وت  دومرف : نینچ  ودب  ترضح  و  دوب ، بوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دزن  رد 
. نم اب  يدنواشیوخ  تبارق و  رطاخهب  - 1

« هّرح  » هعقاو رد  دیزی  طسوت  هنیدم  ماع  لتق  راتشک و  زا  شیپ  دش و  انیبان  رمع  رخآ  رد  وا  « (3) . » وت هب  بلاطوبا  میومع  تبحم  رطاخهب  - 2
رد زین  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  نایفـسوبا  رفعج و  هَّللادـبع  ًادـعب  هک  عیقب  ناتـسربق  یبرغ  تمـس  لیقع  راد  رد  تفر و  ایند  زا  هنیدـم  رد 

. دش هدرپس  كاخ  هب  دندش ، نفد  اجنآ 
«(4) . » تسا هتفر  نیب  زا  هک  تشاد ، هاگراب  هبق و  اًلبق  هربقم  نیا 

یسانشهنیدم ص 395 - 1
جدیرفلادقع 6 ص 115 - 2

رجح ج 9 ص 273 نبا  دئاوزلا  عمجم  - 3
یسانشهنیدم ص 353 - 4
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43 ص :
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارسمه  - 11

دقع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رارصا  هب  يو  دنتسه ، نیتسخن  ناناملسم  زا  شحج  نب  هَّللادبع  شردارب  وا و  شحج - تنب  بنیز  فلا -
هلآ هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـیاش  دـمآ . رد  دوـب  هدـش  دازآ  ناـگدرب  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هدناوخرـسپ  هثراـح  نب  دـیز 

. دنکشب دندرکیمن ، جاودزا  هدش  دازآ  ناگدرب  اب  فارشا  هک : ار  یلهاج  مسر  راک ، نیا  اب  تساوخیم 
اذل تسا و  هدرک  يراگتـساوخ  دوخ  يارب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک : دوب  هدرک  روصت  يراگتـساوخ ، زاغآ  رد  بنیز  دنیوگیم 

. تفریذپربمایپ مارتحا  هب  تسا ، هدومن  يراگتساوخ  دیز  يارب  ار  وا  ترضح  دش  مولعم  هک  ًادعب  یلو  داد ، ناشن  ناوارف  لیامت 
زا دیدرگ . قالط  هب  رجنم  ماجنارس  دوب و  غورف  مک  درس و  هزادنا  یب  نانآ ، یگدنز  نکلو  تشاد . همادا  يرجه  مجنپ  لاس  ات  جاودزا  نیا 

. دوب عونمم  دوخ  هدناوخرسپ  رسمه  اب  درم  جاودزا  یلهاج ، طلغ  تنس  قبط  رگید  يوس 
نتسکش یلو  درادن  ار  ناسنا  دنزرف  یقوقح  راثآ  تسین و  ناسنا  یعقاو  رسپ  هدناوخرسپ ، ًالوصا  اریز  درک ، خوسنم  ار  تنس  نیا  نآرق  یلو 

. دش هداهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هدهع  هب  ینکش  تنس  نیا  یحو ، روتسد  هب  انب  ور  نیا  زا  دوبن . یناسآ  راک  طلغ ، تنس  نیا 
. درک جاودزا  وا  اب  ادخ  رما  هب  بنیز ، نتفرگ  قالط  زا  سپ  ترضح 

 ...« اهَکانْجَّوَز ًارَطَو  اْهنِم  ٌْدیَز  یضَق  اَّمَلَف  : » تسا هدرک  حیرصت  هیضق  نیا  هب  بازحا  هروس  هیآ 37  رد  زین  نآرق 
 ...« میدروآ رد  وت  يرسمه  هب  ار  وا  ام  داد ، قالط  ار  وا  دیز  هک  یماگنه  »

كاخ هب  عیقب  رد  دندوبرـضاح و  هباحـصلاجر  وا  هزانج  عییـشت  مسارم  رد  تفر و  ایند  زا  یگلاس  هاجنپ  نس  رد  يرجه  لاس 20  رد  بنیز 
رد وا  دوب ، رماع  رتخد  نامور  ما  شردام  دش  دلوتم  تثعب  مراهچ  لاس  رد  رکبوبا  رتخد  هشیاع  رکب - یبا  تنب  هشیاع  ب : « (1) . » دش هدرپس 

. درک جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هجیدخ ، ترضح  تافو  زا  لاس  جنپ  تشذگ  زا  سپ  ترجه و  مود  لاس 
مومع تعیب  مالـسلا و  هیلع  یلع  تفالخ  زا  سپ  یلو  درکیم  کیرحت  نامثع  لـتق  هب  ار  مدرم  یخیراـت  ملـسم  دـهاوش  قبط  هکنآ  اـب  يو 

ریبز هحلط و  يراکمه  اب  ار  لمج  گنج  نامثع ، یهاوخنوخ  ناونعهب  دارفا  زا  یضعب  کیرحت  هب  ترضح ، نآ  اب  مدرم 

لامعلازنک ج 16 ص 304 - 1
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44 ص :
. دروخ تسکش  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  زا  درک و  يربهر 

رتخد هصفح  ج : « (1) . » دش نوفدم  عیقب  رد  دناوخ و  زامن  شاهزانج  رب  هریره  وبا  تشذگ و  رد  رد 57 ) یلقن  هب  و   ) يرجه لاس 58  رد  وا 
. دش دلوتم  نوعظم  تنب  بنیز  شردام  زا  تثعب ) زا  لبق  لاس  جنپ   ) ترجه زا  شیپ  لاس  يو 18  باطخ - نب  رمع 

«(2) . » دـمآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـقع  هب  ترجه  موس  ای  مود  لاس  رد  يو  گرم  زا  سپ  درک و  جاودزا  هفاذـح  نب  سینخ  اب  وا 
لاس 45 رد  وا  يدـقاو  لقن  هب  « (3) . » درک عوجر  تسین  نشور  یلیخ  هک  یلیالد  هب  یتدـم ، زا  سپ  داد و  قـالط  ار  وا  ربماـیپ  دـنیوگیم :
. دش نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه  هربقم  رانک  رد  عیقب  رد  و  دناوخ ، زامن  شاهزانج  رب  ناورم  تفر و  ایند  زا  هنیدـم  رد  يرجه 

هملـس وبا  اب  دوب ، هیلوا  ناناملـسم  زا  هک  وا  دوب . هینانک  رمع  تنب  هکتاع  شردام  و  ةریغم ، نب  ۀیما  یبا  تنب  دنه  وا  مان  هملـس - ما  د - « (4)»
هـشبح هب  نارجاهم ، هورگ  نیتسخن  ءزج  ود  ره  و  درک . جاودزا  دوب ، هدرک  ادیپ  شیارگ  مالـسا  هب  هزات  زین  يو  هک  دـسالادبع  نب  هَّللادـبع 

. دندوب
. دیمان بنیز  ار  وا  اهدعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یلو  داهن  مان  هّرب »  » ار يو  هک  دروآ  ایند  هب  يدنزرف  هشبح  رد  هملس  ما 

. دش دیهش  گنج  تاحارج  رثا  رب  دحا  گنج  رد  نکیلو  درک  تکرش  دحا  سپس  ردب و  گنج  رد  هملس  وبا 
. درک جاودزا  هملس  ما  اب  هملسوبا ، تداهش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

. دوب رادروخرب  يزاتمم  تیعقوم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نانز  نایم  رد  شنامیا ، رطاخهب  وا  دوب . رسای  رامع  یعاضر  رهاوخ  هملـس  ما 
لمج گنج  يارب  تکرح  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  زا  ار  هشیاع  راب  نیدنچ  یتح  و  دوب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  عفادم  هراومه  يو 

. دیشخبن يدوس  یلو  تشاد  رذح  رب 
ار هنیدم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  شاهیرگ  اب  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  و  دوب . هدنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ات  هملـس  ما 

رگید هربقم  رانک  رد  عیقب و  رد  ار  وا  هملس  رمع و  شدنزرف  ود  و  « (6) . » درک تافو  يرجه  لاس 61  رد  يو  « (5) . » درب ورف  متام  ازع و  رد 
ربماـیپ هماـن  خـساپ  رد  رـصم  هاـشداپ  سموـقم » : » دنـسیونیم هیطبق - هیراـم  ه - « (7) . » دـندرک نـفد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه 

، هلآ هیلع و  هللا  یلصمرکا 

كردتسم ج 4 ص 4 - 1
همجرت يربط ج 4 ص 1294  خیرات  - 2

میعنوبا ج 2 ص 50 ءایلوالا  ۀیلح  - 3
يروباشین ج 4 ص 15 مکاح  كردتسم  - 4

یمزراوخ ص 11 بقانم  - 5
بّهذلا ج 1 ص 69 تارذش  - 6

افولا ج 3 ص 912 ءافو  - 7
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45 ص :
. دوب میرم ) يرام /  ) هیرام مانب  یناوج  زینک  ایاده ، هلمج  زا  هک  تشاد  لاسرا  هنیدم  هب  ییایادـه  اب  هارمه  يرجه  مشـش  لاس  رد  ار  ياهمان 
. دش ناملسم  هعتلب » یبا  نب  بطاح   » هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناسر  همان  طسوت  هار  نیب  رد  هیرام  تسا ، يرصم  یطبق  نوعمش  رتخد  يو 

. دمآ ایندهب  میهاربا  مانهب  يدنزرف  يو  زا  هک  دومن ، باختنا  دوخ  يرسمه  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ندش ، ناملسم  زا  سپ 
ود زا  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  اریز  دش ، عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارسمه  زا  یخرب  تداسح  دروم  زین  تهج  نیمههب  و 

درک و توف  هکمرد  هنافسأتم  یلو  دندروآ . ایندهب  ار  میهاربا  هک  هیرام  رگید  ار و  مساق  هک  هجیدخ ، یکی  دش . روکذ  دنزرف  ياراد  رسمه 
تفالخ رصع  رد  يرجه ، لاس 61  رد  هیرام  ماجنارس  و  « (1) . » دش نفد  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  هنیدـم  رد  یگهام  نس 22  رد  زین  میهاربا 

. دیدرگ نفد  عیقب  رد  درک و  توف  هنیدم  رد  باطخ  نب  رمع 
هب زیمآرهق  تکرح  کی  رد  شحج  نب  هَّللادیبع  شرسمه  اب  هک  دوب ، صالخا  اب  كاپ و  یناملسم  وا  هبیبح -) ما   ) نایفس یبا  تنب  هلمر  و -

. دندومن ترجاهم  هشبح 
ینز هک  وا  لاح  ره  هب  دنام . یقاب  دنب  ياپ  مالسا  هب  هلمر  یلو  تفر  ایند  زا  اجنامه  رد  و  تفای ، شیارگ  يراصن  نید  هب  اجنآ  رد  شرسمه 

یلصمرکا ربمایپ  تشاد . رارق  یتخـس  رایـسب  طیارـش  رد  دوب  هدنام  تبرغ  رد  و  هدنار ، نطو  زا  هکیلاح  رد  دوب ، يوما  نادناخ  زا  نموم و 
دقع هب  تیاـضر ، نـالعا  اـب  ماجنارـس  درک ، يراگتـساوخ  يو  زا  هشبح ، هاـشداپ  یـشاجن ، طـسوت  ییوـجلد  دـقفت و  هار  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

نانچمه هبیبح  ما  ای  هلمر  تشاد . یناوارف  تیمها  یتحلصم  یـسایس و  یفطاع و  ظاحل  زا  جاودزا  نیا  دمآ . رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. تشگزاب هنیدم  هب  نارجاهم ، هورگ  نیرخآ  اب  هارمه  يرجه  لاس 7  رد  هکنآ  ات  دوب  هشبح  رد 

تنب همیزخ  رتخد  وا  ۀـمیزخ - تنب  بنیز  ز - « (2) . » دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذـگرد و  هنیدـم  رد  يرجه  ای 46  لاس 44  رد  يو 
شحج نب  هَّللادبع  رسمه  تسخن  وا  دندوب ، هداد  بقل  نانیکسم ) ردام   ) نیکاسملاما وا  هب  هک  دوب  فوؤر  نابرهم و  ینز  دشابیم . ثراح 

. دمآرد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يرسمه  هب  دحا  گنج  رد  شتداهش  زا  سپ  هک  دوب 
یخرب تشذگ . رد  يرجه  لاس 4  رخالا  عیبر  هام  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تایح  رد  تشادن  لاس  یـس  زا  شیب  هک  یلاح  رد  يو 

اب هام  هس  ات  ود  زا  رتشیب  هک  دناهتشون 

دعس ج 8 ص 152 نبا  تاقبط  - 1
باعیتسالا ج 4 ص 306 - 2
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46 ص :
. دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  توف  زا  سپ  درکن و  یگدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

رسمه دش و  ادج  وا  زا  سپس  دوب و  هدرک  جاودزا  مکشم  نب  مالس  دیبع  وبا  اب  تسخن  هک  دوب  يدوهی  بطخا  نب  یح  رتخد  وا  هیفص - ح-
. دیدرگ ربمایپ  رسمه  سپس  دمآ و  رد  مالسا  تراسا  هب  ربیخ  تسکش  زا  سپ  يو  دیدرگ . قیقحلا  یبا  نب  ۀنانک 

نیا رد  تسا و  هدمآ  رد  نامزلا  رخآ  ربمایپ  يرـسمه  هب  هک  دوب  هدـید  ایؤر  رد  ربیخ  تسکـش  زا  شیپ  وا  دـناهتفگ  نارگید  قاحـسا و  نبا 
 ... دمآرد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دقع  هب  هکنآ  ات  دوب ، راظتنا 

نب سیق  نب  ۀعمز  شردپ  هعمز - تنب  هدوس  ط - « (1) . » دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  درک و  توف  هنیدم  رد  يرجه  ای 52  لاس 50  رد  يو 
. دوب دیز  نب  سیق  تنب  سومش  شردام  مان  سمش و  دبع 

فالتخا هکم  ای  هشبح  رد  شرسمه  توف  رد  نکلو  دومن . ترجاهم  هشبح  هب  شرسمه  اب  درک و  جاودزا  ورمع  نب  نارکـس  اب  تسخن  يو 
. تسا

. دیزگرب دوخ  يرسمه  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شرسمه  توف  زا  سپ  لاح  ره  هب 
هدرک جاودزا  وا  اب  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  توف  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  تسا  ینز  نیلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  نز  نیمود  وا 

. تسا
. دش نفد  عیقب  ناتسربق  رد  دومن و  تافو  هنیدم  رد  يرجه  ای 54  لاس 50  رد  يو 

نایدوهی جارخا  زا  سپ  یلو  دوب  هدرک  جاودزا  مکح  مان  هب  هظیرق  ینب  زا  يدرم  اب  اًلبق  دوب و  ریـضنینب  هلیبق  زا  يو  دیز - تنب  هناحیر  ي -
. دمآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دقع  هب  يرجه  مشش  لاس  رد  دش و  ناملسم  هنیدم  زا  هظیرق  ینب 

یلـصربمایپ تعجارم  زا  سپ  تاقبط ، رد  دعـس  نبا  لقن  هب  نکلو  تشذگرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تایح  رد  يو  ناخروم  لقن  قبط 
رد وا  دوب . قلطصم  ینب  زا  ثراح - رتخد  هریوج  ك - « (2) . » دومن نفد  عیقب  رد  ار  وا  ترضح  درک و  توف  عادولا  ۀجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

قلطصم و ینب  هفیاط  سیئر  سامش ، نب  سیق  نب  تباث  تساوخرد  هب  يو  دش . ریسا  شردپ  هارمه  قلطـصم ) ینب  گنج  ای   ) عسیُرم گنج 
دازآ دندوب  راوناخ  دصکی  هک  قلطـصم  ینب  ناریـسا  جاودزا  نیا  تکرب  زا  و  دمآرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  جاودزا  هب  شردـپ  لیامت 
مایا رد  ترجه ، ای 56  لاس 50  رد  و  دمآرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  جاودزا  هب  ترجه  ای 6  لاس 5  رد  هک  دوب  هلاس  تسیب  وا  دـندش .

عیقب رد  درک و  توف  هنیدم  رد  مکح  نب  ناورم  تفالخ 

یسانشهنیدم ص 376 - 1
دعس ج 8 ص 129 نبا  تاقبط  - 2
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47 ص :
. دش نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارسمه  رگید  روبق  رواجم 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نادنزرف  - 12
اب « (1) . » دوب هدرک  جاودزا  هبیتع  ای  هبتع  ماـنب  بهلوبا  رـسپ  ود  زا  یکی  اـب  هک  دوب  ادـخ  لوسر  نارتخد  زا  یکی  موثلک  ما  موثلک - ما  فلا :
ما نداد  قالط  هب  ار  شدنزرف  بهلوبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  بهلوبا  لیمج و  ما  هطبار  عطق  و  ٍبََهل »...  ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت  : » هروس لوزن 

رـسمه ربمایپ و  رگید  رتخد  « ) هیقر  » گرم زا  سپ  ات  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هارمه  ردپ ، هناخ  رد  يو  سپ  نآ  زا  درک ، روبجم  موثلک 
درواین و ایند  هب  نامثع  يارب  يدـنزرف  نکلو  دوب  هدـنز  يرجه  مهن  لاس  ات  يو  « (2) . » دمآرد نامثع  يرـسمه  هب  یلقن  هب  انب  نامثع ) یلبق 

. تشذگرد نآ  زا  سپ 
«(3) . » دش نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصهَّللا  لوسر  تانب  هربقم  رد  عیقب ، رد  و  دنداد . لسغ  ار  وا  بلطملادبع  تنب  ۀیفـصو  سیمع  تنب  ءامـسا 
زا اما  دـننک ، نفد  ار  وا  ات  دـندش  ربق  دراو  دـیز  نب  هماـسا  ساـبع و  نب  لـضف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک : دـسیونیم  هباـصالا »  » رد رجح  نبا 

هیلع و هللا  یلصلوسر  ترضح  رتخد  نیرتگرزب  ار  وا  نیخروم  بنیز - ب : « (4) . » تسین تسد  رد  يدنس  ربخ و  وا  نفد  رد  نامثع  روضح 
« هلاه  » زین صاعلاوبا  ردام  عیبر و  دـنزرف  صاـعلاوبا  رـسمه  وا  « (5) . » دش دـلوتم  تثعب  زا  شیپ  هک  دـننادیم  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هلآ و 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  ترجه  زا  دعب  يو  دوب ، یقاب  كرش  هب  شرهوش  نکلو  دش  ناملسم  مالسا  روهظ  زا  دعب  بنیز  دوب . هجیدخ  رهاوخ 

. دنام فئاط  رد  شرهوش  اب  هلآ 
هدیـسر بنیز  شوگ  هب  ربخ  نیا  هاگنآ  و  دهدب ، ياهیدف  دوخ  يدازآ  يارب  يریـسا  ره  دیدرگ  ررقم  دش و  ریـسا  ردب  گنج  رد  صاعلاوبا 
هجیدخ دنبولگ  ندـید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  داتـسرف ، ناناملـسم  يارب  دوب ، هداد  وا  هب  هجیدـخ  ترـضح  شردام  هک  ار  يدـنبولگ 

انب و  دنتخاس . دازآ  هیدف  نودب  ار  صاعلاوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مارتحا  هب  مه  ناناملـسم  دومن ؛ حرطم  ار  وا  يدازآ  داهنـشیپ  رثأتم و 
هب بنیز  ماجنارس  « (6) . » درک تقفاوم  زین  وا  هک  دتـسرفب  هنیدـم  هب  دـهد و  قالط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  صاعلاوبا ، هک  دـش 
درک در  ار  مدرم  لاوما  تشگرب و  هکم  هب  دوب  هشیپ  رجات  نوچ  و  دش ، ناملسم  دمآ و  هنیدم  هب  اهدعب  زین  صاعلاوبا  و  درک ، ترجه  هنیدم 

. درک جاودزا  بنیز  اب  ًاددجم  دمآ و  هنیدم  هب  سپس  و  مدش . ناملسم  نم  تفگ : نینچ  مدرم  هب  باسح ، هیفصت  زا  سپ  و 

قحسا ج 1 ص 302 نبا  هیوبنلا  هریس  - 1
دعس ج 3. نبا  تاقبط  - 2

ریثا ج 2 ص 291 نبا  لماک  - 3
باعیتسالا ج 4 ص 487 - 4

ماشه نبا  هریس  - 5
هیبلح ج 2 ص 46 هریس  هیشاح  - 6
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هیقر هیقر - ج : « (1) . » دش نفد  عیقب  رد  دراذگ و  زامن  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 8  رد  بنیز  لاح  ره  هب 

وا بهلوبا ، شردپ  راشف  اب  هبیتع ) شردارب  دننام   ) وا دوب و  بهلوبا  رسپ  هبتع »  » شرسمه یلقن  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد 
هنیدـم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هارمه  سپـس  و  درک ، ترجه  هشبح  هب  وا  اب  و  جاودزا ، نامثع  اب  هیقر  یتدـم  زا  دـعب  و  داد . قـالط  ار 

. دش نفد  عیقب  رد  دومن و  توف  هنیدم  رد  ترجه  مود  لاس  رد  تشگزاب و 
. دندوب هداهن  هَّللادبع  ار  شمان  هک  دروآ  ایندهب  هشبح  رد  يدنزرف  نامثع  زا  وا  دنیوگیم :

رد هنیدـم  رد  هک  دوب  یناملـسم  نیتسخن  نوعظم  نب  نامثع  هک ، اـجنآ  زا  و  « (2) . » درک توف  يرامیب  رثا  رب  ترجه  مراـهچ  لاـس  رد  یلو 
وا داد  روتسد  هاگنآ  نوعظم » نب  نامثع  انفلسب  یقحلا  : » دومرف يو  هب  باطخ  هیقر  توف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  تشذگ ،

همطاف هکیلاح  رد  تسشن ، يو  ربق  رانک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیوگیم : سابع  نبا  دننک . نفد  نوعظم  نب  نامثع  ربق  ترواجم  رد  ار 
. دومرفیم كاپ  دوخ  سابل  اب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  مشچ  کشا  ربمایپ  و  تسیرگیم . دوب و  شرانک  رد  مه  مالسلا  اهیلع  ارهز 

ۀمحر هبوثب  همطاف  نیع  حسمی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلا  لعجف  یکبت  هبنج  ۀمطاف  ربقلا و  ریفـش  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دعقو  »
زا سپ  و  دش . نفد  عیقب  رد  هک  دوب  ناناملـسم  زا  درف ، نیتسخن  نوعظم  نب  نامثع  دـش ، هراشا  هکنانچ  تسا ، يروآدای  هب  مزال  « (3) «. » اهل

. دنراپس كاخ  هب  یلاوح  نامه  رد  ار  دوخ  ناگدرم  ات  تشگ  ناناملسم  يارب  یناشن  شربق  نآ 
، يرمق يرجه  لاـس 8  هجحلا  يذ  رد  « (4) ، » دوب هیطبق  هیرام  شردام ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  نادـنزرف  زا  وا  میهاربا - د :

يدایز هقالع  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب . راـجن  ینب  زا  دـیز  نب  رذـنم  رتخد  هدرب  ما  شاهیاد ، و  یملـس ، شاهلباـق  دـمآ . اـیندهب 
. دـش نفد  عیقب  رد  درک و  توف  ترجه  مهد  لاـس  رد  سپـس  دوب و  شرداـم  شراوـگرزب و  ردـپ  راـنک  رد  هاـم  هد  لاـسکی و  وا  تشاد .

ارنآ زین  مدرم  و  تفرگ ، زور  نآ  رد  دیـشروخ  قاـفتا ، بسح  رب  دـیدرگ و  تحاراـن  رایـسب  وا  توف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
تاـیح اـی  گرم  يارب  هاـم ، دیـشروخ و  زگره  تسین ، نینچ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دنتـشادنپ ، میهاربا  گرم  لوـلعم 

. دیتسیاب زامن  هب  دیاب  فوسخ »  » ای فوسک »  » هدهاشم تروصرد  امش  دوشیمن و  هتفرگ  یسک 

یسانشهنیدم - 1
يربکلا ج 3 ص 4 تاقبط  - 2

لبنح ج 1 ص 335 دمحا  دنسم  - 3
نانجلا ج 1 تآرم  یبلح ج 3 ص 308  هریس  ینالقسع ج 4 ص 404  ۀباصالا  دیرفلا ج 5 ص 5  دقع  ماشه ج 2 ص 202  نباةریس  - 4

ص 25
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نازحالا تیب 

گوسهب اجنآ  رد  ناوارف  بئاصم  موجه  ردـپ و  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یناکم  زا  تسا  يریبعت  اههودـنا -! اهمغ و  هناـخ 
. دهدیم رس  هلان  هیرگ و  دنیشنیم و 

دنکیم دییات  ارنآ  ینـس  هعیـش و  زا  یناوارف  تایاور  مالـسا و  ردصیخیرات  دهاوش  درادن و  دوجو  يدـیدرت  یناکم  نینچ  دوجو  لصا  رد 
زا سپ  شرمع  هاتوک  تدـم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هکنیا  رد  زاـب  دراد . دوجو  یخیراـت  فـالتخا  تسا ، اـجک  نآ  ناـکم  هکنیارد  یلو 
نب دمحم  زا  ءایلوالا  ۀیلح  رد  میعنوبا  تاقبط و  رد  دعس  نبا  تسین . یکـش  دوب ، نالان  نایرگ و  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تلحر 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زگره  تفگ : هک  دننکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ) نیـسحلا نب  یلع 
: دنکیم نایب  نینچ  تیعطاق  اب  ار  یلصفم  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  « (1) ! » دندیدن نادنخ  هلآ 

شغ یتعاس  دوب ، هتخوس  لد  نایرگ و  هدیمخ ، يدق  فیحن و  یمسج  اب  هتـسب و  ار  دوخ  رـس  شردپ  زا  سپ  هراومه  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
دوخ هناش  هب  ار  امـش  اهراب  دراد و  یمارگ  ار  امـش  هک  ناتردـپ  تساـجک  تفگیم : شنادـنزرف  هب  دـمآیم و  شوههب  یتعاـس  درکیم و 

!؟ دنک راوس 
شاهناش رب  ای  تفرگیم و  لغب  رد  ای   ) دیورب هار  نیمز  يور  هک  تشاذگیمن  دوب و  رتنابرهم  امـش  هب  مدرم  همه  زا  هک  ناتردـپ  تساجک 

( درکیم راوس 
سپـس وا  . ) درکیم ار  راک  نیا  هشیمه  هکنانچ  دیامن  راوس  شاهناش  رب  ار  امـش  دـنک و  زاب  ار  هناخ  نیا  رد  هک  مینیبیمن  ار  وا  زگره  رگید 

هودـنا و تبیـصم و  نیا  اب  هطبار  رد  شرمع  نایاپ  ات  مالـسلا  اهیلع  همطاف  « (2)  ...( » دـنام یقاب  يرامیب  نیمه  هب  بش  لهچ  دـش و  ضیرم 
رضاح وا  هزانج  رب  یـسک  دشن  یـضار  دش و  نفد  هنایفخم  هنابـش و  وا ، تیـصو  قبط  تفر و  ایند  زا  یتحاران  نامه  اب  دوب و  نایرگ  ملاظم 
هاتوک مایا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسین  يدـیدرت  یتیاور ، یخیرات و  عبانم  هب  هعجارم  اب  « (3) . » تسا یفخم  مه  زونه  وا  ربـق  دوش و 

نب ةزمح  ربـق  اـی  دـسا  تنب  همطاـف  رازم  رب  و  هناـخ ، لـها  عـمج  ناـیم  رد  ار  دـیدش  رثاـت  نزح و  نیا  ررکم  ردـپ ، تلحر  زا  سپ  شتاـیح 
. تسا هدادیم  زورب  دوخ  زا  عیقب  ناتسربق  یلامش  تمس  رد  رقحم  ياهناخ  رد  ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دقرم  و  بلطملادبع ،

تیبـب فرعی  هتبرت  عـضوم  و   ... » تسا نازحـالا  تیب  هب  فورعم  هک  تسا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  تـبرت  ناـکم  نآ  دـیوگیم : يداـبآ  زوریف 
تیبلا هنا  لاقی  نازحألا ،

بوشآ ج 3 ص 342 رهش  نبا  بقانم  - 1
بوشآ ج 3 ص 342 رهش  نبا  بقانم  - 2

افولا ج 2 ص 918 ءافو  - . 3
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« ملس هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دیس  اهیبأ  ةافو  دعب  هیف  نزحلا  تمزتلا  اهنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ۀمطاف  هیلإ  توآ  يذلا 

رب « (1) «. » سابعلا نسحلا و  دهشم  ۀلبق  یف  ۀمطاف  دجـسمب  فورعملا  عضوملا  وه  امنإ  نزحلا  تیبب  روهـشملاو  : » دیازفایم دوخ  يدوهمس 
دجـسم هاگنآ  و  دش ! وا  هربقم  اج  نیمه  اهدعب  مه  دیاش  تسیرگیم . شردپ  گوس  رد  اجنآ  رد  همطاف  هک  هدوب  ياهناخ  اجنآ  ساسا  نیا 

. دنتفگیم زین  نازحالا  تیب  ار  نآ  هک  تفرگ  مان  مالسلا  اهیلع  همطاف 
دای هنیدم  نارئاز  یندید  عاقب  زا  هنیدم و  لها  یترایز  نکاما  زا  یکی  ناونعهب  نزحلا  تیب  زا  انثتسا ، نودب  هنیدم  ناحایـس  ناخروم و  همه 

. دناهدرک
نب ساـبع  هبق  ترواـجم  رد  همطاـف  هناـخ  زا  تسا ، هدـید  ار  هنیدـم  شیپ ) نرق  هن   ) يرجه مشـش  نرق  رد  هک  ناملـسم  حایـس  ریبـج » نبا  »

. ملس هیلع و  هَّللا  یلصلوسرلا  تنب  ۀمطافل  تیب  ۀیسابعلا  ۀبقلا  یلیو  : » دسیونیم هدرک و  دای  هتـشاد ، ترهـش  نزحلا  تیب  هب  هک  بلطملادبع 
. تسا نازحألا  تیب  هب  فورعم  هک  دوب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  قلعتم  ياهناخ  عیقب  رد  سابع  هربقم  رانک  رد  نزحلا .» تیبب  فرعی  و 

نآ دـنیوگیم و  نازحألاتیب  هک  ياهرجح  رد  عیقب  رد  : » تسا هدرک  دای  نینچ  هعقب  نیا  زا  « (2) ، » دوخ همانرفس  رد  یناهارف  نیسح  ازریم 
رد نهآ  زا  یکچوک  حیرـض  کی  و  تسا . اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  همطاف  نازحـألا  تیب  هک  تسا  یکچوک  هعقب  عیقب ، همئا  دـبنگ  تشپ  رد 

«. تسا هعقب  نیا 
: دوشیم لقن  يرگید  یخیرات  دهاوش  دانسا و  اًلیذ  بلطم  رتشیب  دییات  يارب 

نازحألا ال ۀبقب  فرعتو  اهیف - یئیش  ۀبق ال  : » دسیونیم وا  دنکیم ، فصو  همئا  هعقب  یلامـش  تمـس  رد  ار  ییانب  اراکـشآ  یـسوم  نب  یلع 
نازحألا تیب  هب  فورعم  تسین و  نآ  رد  زیچ  چـیه  هک  تسا  ياهبق  اجنآ  رد  مسوملا :» نمز  یف  مه  ریغ  ماجعالا و  نم  هعیـشلا  الا  اـهروزی 

. دننکیم ترایز  ارنآ  مجع  ریغ  مجع و  نایعیش  طقف  جح  مایا  رد  تسا ،
خیش رگید  و  تسا ...« : هدرک  فصو  نینچ  « (3) « » نیمرحلا ۀفحت   » دوخ همانرفس  رد  ار  نآ  هدید و  ار  هبق  نامتخاس  يزاریش  ردصلا  بیان 

هقیدصبانج دـنیوگیم  عیقب  همئا  هعقب  رد  و  هدـش ...  نوفدـم  نسح  ترـضح  هعقب  راوید  هب  لصتم  نازحألا  تیب  لباقم  رد  یئاسحا  دـمحا 
«. دناهداد لامتحا  مه  نازحألا  تیب  رد  هکنانچ  دنتسه . نوفدم  هرهاط 

ةرونملا ص 11 ۀنیدملا  فصو  - 1
صص 283 و 286 - 2

ص 228 - 3
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يذلا تیبلا  یف  اهنا  لاقی  نزحلا  ۀبق  كانهو  : » دسیونیم ًاحیرـصعیقب  راثآ  فصو  نمـض  « (1) « » نیمرحلا ةآرم   » رد اـشاپ » تعفر  میهاربا  »
ياهناخ رد  نآ  دنیوگیم  دوشیم و  هدیمان  نزح  هبق  هک  تسا  ياهبق  اجنآ  رد  اهیبا »...  ةافو  دـعب  هیف  نزحلا  تمزتلا  یبنلا و  تنب  هیلا  توآ 

. تسشنیم گوسهب  تفریم و  اجنآ  هب  هراومه  شردپ  تافو  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دوب 
ترواجم رد  هک  تسا  یلحم  ناکم و  نامه  هدوب ، نایعیـش  ناـیناریا و  تراـیز  دروم  شیپ  نرق  کـی  اـت  هک  ینازحـألا  تیب  ساـسا  نیا  رب 

. تسا هتشاد  دوجو  عیقب  رد  تیب  لها  روبق  یبونج 
. دراد یساسا  توافت  تسا  روهشم  ریخا  ههد  دنچ  رد  هک  هچنآ  اب  هناشن  نیا 

زا جراخ  ياهلصاف  اب  عیقب و  ناتسربق  یقرش  تمـس  رد  انب ، زا  يراثآ  اب  حطـسم  نیمز  تروصهب  هدش ، هدیمان  نازحألا  تیب  اًلعف  هک  یناکم 
. درادن دوجو  نآ  دییأت  يارب  هتشذگ  نورق  زا  يدنتسم  ذخأم و  چیه  و  دراد ! ياج  عیقب 

ییاسانـش قباوس و  هب  هجوت  اـب  تفر ، اـیند  راد  زا  لاس 1398 ه  هب  هنیدـم  رد  یگدـنز  لاس  زا 90  سپ  هک  راطع » یفطـصم  دیـس   » موحرم
: تسا هتفگ  « (2) « » یسانشهنیدم  » باتک فلوم  هب  لاس 1396 ه ق  رد  هنیدم  زا  شیوخ 

«. دـشابیم عیقب  رد  تیب  لها  روبق  رواجم  لحم  نامه  دـناوخ ، نازحألا  تیب  ناونعهب  ناوتیم  هک  هچنآ  و  دـش . ماـجنا  يداـیز  تاـقیقحت  »
مالسلا هیلع  هَّللادبع  ترضح  ربق  « (3)»

. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ترضح  ردپ  بلطملادبع  رسپ  هَّللادبع 
. تسا ورمع  تنب  همطاف  شردام  بلطملادبع و  رسپ  نیرتکچوک  وا 

. تسا هرهز  ینب  هلیبق  زا  بهو  رتخد  هنمآ  هَّللادبع  رسمه 
ياهییاد دزن  رد  یگلاـس  نس 25  رد  دـش و  ضیرم  اـجنآ  رد  تفر و  هنیدـم  هب  اـمرخ  تراـجت  يارب  ردـپ  روتـسدهب  جاودزا ، زا  سپ  يو 

ردام مشاه  رـسمه  یملـس  « (4) . » دـش هدرپس  كاـخ  هب  هغباـنلاراد  هب  فورعم  ياهناـخ  رد  تشذـگ و  رد  راـجنلا » ینب   » هفیاـط زا  شردـپ 
. دوب راجن  ینب  زا  بلطملادبع 

. درک فقوت  هناخ  نامه  رد  يزور  دنچ  دمآ و  هنیدم  هب  هنمآ  شردام  اب  یگلاس  شش  نس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ترضح 
مردام اب  اج  نیا  رد  دومرفیم : درکیم و  هاگن  نآ  هب  ترجه  زا  دعب  ترضح  نآ 

ص 426 ج 1 ، - 1
هرونملا ص 44 ۀنیدملا  فصو  - 2
سیمخلا ج 1 ص 182 خیرات  - 3
يربکلا ج 1 ص 116 تاقبط  - 4

نازحالا www.Ghaemiyeh.comتیب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


52 ص :
ةآرم  » بحاص . دندوب هتخاس  هَّللادـبع  ربق  زارف  رب  یهاگراب  هعقب و  اهینامثع  تموکح  نارود  رد  دـشابیم . مردـپ  ربق  اجنآ  میدـش و  دراو 

. دناهدمآ لئان  نآ  ترایز  هب  ریخا  ياهلاس  رد  يرایسب  هک  « (1) . » دربیم مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ردپ  هَّللادبع  حیرض  زا  نیمرحلا »
هدـش عقاو  بیرخت  هعـسوت و  لومـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلادجسم  فارطا  نکاما  ریاـس  اـب  تسین و  يربخ  نآ  زا  ریخا  ههد  ود  رد  یلو 
ماما هناخ  « (2) . » تسا هدوب  یلبق  یلـصم  هیلا  یهتنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلادجسم  یبرغ  بونج  تمـس  رد  هَّللادـبع  ربق  ناـکم  تسا ،

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مالسلا و  هیلع  قداصرفعج 
کلام ونب  هلحم  ترواجم  رد  هک : تفگ  دیاب  یخیرات  رظن  زا  و  تشاد . رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  یقرـش  بونج  رد  هناخ  نیا 

. تسا هدوب  راجن  نب  منغ  ونب  ياههناخ  راجن و  نب 
هب تشاد . رارق  لیهس  لهس و  دبرم  لزنم  بونج  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیبنلادجسم  خیرات  نوماریپ  هدش  نایب  دانـسا  هب  هجوت  اب  لحم  نیا 

مالـسلا هیلع  یبنلا  لزانم  برق  لزانم  نامعنلا  نب  ۀثراحل  تناکو   » نامثع نب  دمحم  زا  لقن  هب  « (3) « » يربکلا تاقبطلا   » رد دعس  نبا  هتفگ 
دقل هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلا  لاـق  یتح  لزنم  دـعب  لزنم  نع  ناـمعنلا  نب  ۀـثراح  هل  لوحم  ـالها  هَّللا  لوسر  ثدـحا  اـملک  ناـکف  ۀـنیدملاب 

 ...«. هلزانم نع  انل  لوحتی  امم  نامعنلا  نب  ۀثراح  نم  تییحتسا 
يدوهمس دییأت  هب  انب  و  147 ه ق . ياهلاس 100 - یلاوح  رد  هکنیا  ات  تشگ  تسد  هب  تسد  هنیدم  رهش  رد  یتیعقوم  نینچ  اب  هثراح  هناخ 

. تشگ وا  ینوکسم  هناخ  دمآرد و  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما  تیکلم  هب  « (4) « » یفطصملا راد  رابخاب  افولا  ءافو  : » رد
هناخ ترواجم  رد  هناخ  نیا  و  دوب . ماع  صاخ و  روهـشم  هنیدم  یمیدق  تفاب  رد  مالـسلا ، هیلع  قداصرفعج  ماما  هناخ  ییایفارغج  تیعقوم 

ناکم نیمه  رد  زین  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هناخ  تشاد . رارق  نآ  رانک  رد  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هناـخ  يراـصنا و  بویاوبا 
نیرتگرزب سـسؤم  هک  مالـسلا  هیلع  قداصماما  هناخ  ًاصوصخم  تسا ، هتفر  نیب  زا  ریخا  يزاـسون  رد  اـهنیا  همه  هنافـسأتم  هک  دناهتـسناد 

فلتخم نونف  مولع و  رد  ار  هدـیزرو  صـصختم و  درگاش  رازه  راهچ  هدوب و  هیما  ینب  تموکح  کیرات  رـصع  رد  مالـسا  ناهج  هاگـشناد 
«(5)  ... » تسا هداد  شرورپ 

یسانشهنیدم ص 399 - 1
یسانشهنیدم - 2

ص 51 یناث ، مسق  ج 3 ، - 3
ص 733 ج 1 ، - 4

نادلبلا ج 1 ص 301 مجعم  - 5
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53 ص :
مشاه ینب  هلحم 

( قرشو  ) یقرش بونج  علض  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلادجسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رهطم  دقرم  عیقب و  نیب  رد  هک  مشاه  ینب  هلحم 
. دوب هرطاخ  رسارس  تکرب و  رپ  دابآ و  ياهلحم  تشاد  رارق  دجسم 

اههدازماما و و  يدـه ، همئا  يامن  وشن و  تیبرت و  لحم  دـندوشگ و  اـیند  هب  مشچ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  زا  يرایـسب  هلحم  نیا  رد 
. تسا هدوب  يدایز  راوگرزب  تاداس 

مالسلا و هیلع  قداصماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هناخ 
زارف و رپ  خیرات  هعیـش  صوصخب  ناملـسم  ره  يارب  هقطنم  نیا  مدـق  هب  مدـق  دوب . هلحم  نیا  رد  مالـسلا و ...  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 

مهیلع نیموصعم  همئا  ای  موصعم  ماما  کی  ياپ  ياج  دراذگیم ، اپ  هک  ياهقطنم  ره  رد  دنکیم . یعادت  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بیـشن 
. تسا مالسلا 

هناخ مشاه و  ینب  هلحم  زا  يراثآ  تسا و  هدـش  فاصهقطنم  نیا  یمامت  مرح  يزاـسون  هعـسوت و  دـیدج  حرط  هژیوب  ریخا  ياههعـسوت  رد 
ءزج زین  يراصنا  بویاوبا  هناخ  درادـن . دوجو  دوب ، ناـهج  هاگـشناد  نیرتگرزب  يراـگزور  هک  مالـسلا  اـمهیلع  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج 

. تسا هتفر  نیب  زا  حرط  نیمه 
زاـب یگزاـت  هب  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  یلعف  عیقبلا  باـب  يوربور  زا  دـشیم  یهتنم  مشاـه  ینب  هلحم  هب  اًـلبق  هک  ياهچوـک 

عیقب و باب  زا  ًامیقتسم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  زا  نتفر  ماگنه  ناسنا  تسار  تمـس  رد  ًامومع  هلحم  و  تشاد . رارق  دناهدرک ،
. تسا هتفرگ  رارق  عیقب  فرطهب  دجسم  يور  شیپ 

هنیدم رگید  دجاسم 

مالسا رد  دجسم  نیتسخن  ابق  - 1
. تسا هدش  عقاو  هنیدم  هلبق  یبرغ  بونج  يرتمولیک   3 رد 5 / هک  هدوب  ياهدکهد  فاق  مض  هب  ابق 

. هنیدم یلیام  ود  رد  تسا  ياهیرق  ابق  دسیونیم : « (1) « » دابعلا رابخاو  دالبلا  راثآ   » رد ینیوزق 
«(2) . » يراصنا فوع  نب  ورمع  ونب  تنوکس  لحم  دوب و  یهاچ  مان  لصا  رد  ابق  دیوگیم : يومح  توقای  و 

ص 103 - 1
يزوج ج 2 ص 54 میسق  نبا  داعملاداز  - 2
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54 ص :
. دنادیم برثی  ضرا  ار  ابق  يرجه ، موس  نرق  لوا  همین  فیلأت  « (1) « » برعلا ةریزج  ۀفص   » رد ینادمه 

راظتنا رد  هظحل  ره  زور و  ره  دـندوب و  هدـش  هاگآ  ترـضح  نآ  ترجه  زا  اـبق  هنیدـم و  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجه  زا  شیپ 
نتفگ اب  ناناملسم  دیـسر و  دوعوم  زور  ماجنارـس  « (2) . » دنتفاتشیم شلابقتـسا  هب  هرح  هقطنم  ات  ناهاگرحـس  دندوب و  ترـضح  نآ  دورو 

. دش لزان  میرحت  هروس  هیآ 4  دنتفگ و  دمآ  شوخ  ناوارف  فعش  روش و  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مودق  ربکا  هَّللا 
ره ات  داد  رارق  نیدراو  ییاریذپ  يارب  ار  دعس  هناخ  و  دومن ، رایتخا  دوخ  تنوکـس  يارب  ار  مده  نب  موثلک  هناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دنشاب یضار  ود 
تفر و نانآ  لزنم  هب  مه  یهاگ  دوب و  دنمهقالع  اهنآ  هب  تبـسن  بانج  نآ  و  دنتـشاد ، لزنم  ابق  رد  هک  ترـضح  نآ  يافواب  نارای  هلمج  زا 

. دنتفگیم فوع » نب  ملاس  ینب   » اهنآ هب  هک  دندوب  سوا »  » مدرم زا  ياهریت  دومرفیم ، دمآ 
ناکیدزن زا  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  دورو  رظتنم  و  درک ، فقوت  زور  یلوق 12  هب  زور و  راهچ  اـبق  رد  ترـضح  لاـح  ره  رد 

نآ نارتخد  موثلک  ما  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  دـندوب  ابق  رد  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  « (3) . » دوب دوخ 
رد و  تکرح ، همظعم  هکم  زا  دیز ، نب  ۀماسا  ردام  نمیا  ما  مالسلا و  هیلع  یلع  ردام  دسا  تنب  همطاف  بانج و  نآ  رسمه  هدوسو  ترضح ،

. دندش دراو  ترضح  رب  ابق 
ياهیتحاران مرو و  رطاخهب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ربمایپ  دش  ابق  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  دـسیونیم : « (4)  » لماک رد  ریثا  نبا 

زا زگره  گرم  تقو  ات  نآ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیلام و  وا  ياهاپ  رب  دوخ  تسد  اب  ار  شناهد  بآ  هاگنآ  تسیرگ و  شیاپ 
. درکن تیاکش  اپ  درد 

بان مالسا  زاس  خیرات  رابرپ و  ترجه  ناگدنوش  اریذپ  ماگـشیپ ، روشرپ و  ناناملـسم  هاگیاپ  نیلوا  ابق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورو  اب 
. دیدرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلصیدمحم 

. تسا هدش  هتخاس  يوقت  ساسارب  نامیا و  افصاب و  هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  هاگیاج  ابق 
. دننادیم دجسم  نیتسخن  ار  ابق  دجسم  هک  دراد  دوجو  يددعتم  عبانم  يدایز و  لیالد 

قلعتم هک  ینیمز  و  دیزگ . تنوکـس  دوب  همَثیَخ  نب  دعـس  یلوق  هبو  مدـه » نب  موثلک   » هب قلعتم  هک  ياهناخ  رد  ابق  هب  دورو  ضحم  هب  ربمایپ 
اجنآ رد  دوب و  مده  نب  موثلک  هب 

ص 264 - 1
ماشه نبا  هریس  - 2

ۀنیدم رابخا  - 3
ج 2 ص 75 - 4
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55 ص :
. دیشک يدایز  تامحز  نآ  يانب  رد  و  دومرف . سیسات  ار  دجسم  دنتفگیم ، دبرم  ار  نآ  دندرکیم و  کشخ  امرخ 

ار اههرخصو  اهگنس  هک  مدید  دجسم  نیا  سیـسات  ابق و  هب  دورو  ماگنه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیوگیم : نامعن  تنب  سومش 
. منکیم راک  امش  ياج  هب  نم  مروایب  نم  ات  هدب  نم  هب  داب  تیادف  مردام  ردپ و  تفگ  دمآ و  شنارای  زا  يدرم  درکیم ، لمح  یتخس  هب 
رعش ای  راعش  نیا  راک ، ماگنه  رد  ربمایپ  مینک . انب  رتدوز  ار  دجسم  ات  روایب  ار  گنـس  نیا  لثم  ورب  مه  وت  تسین ، مزال  هن ، دومرف : ترـضح 

. دنراگتسر دجاسم  ناگدنزاس  ادجاسملا ...  جلاعی  نم  حلفا  دناوخیم :، ار 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  كرابم  تسد  هب  ابق  سیسات 

، نیمزرس نیا  رد  هک  داد  روتسد  هلصافالب  ابق ، نیمزرس  هب  دورو  ضحم  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  دش  هتفگ  هک  روطنامه  لاح  ره  رد 
. دوش هتخاس  يدجسم 

درک و کـمک  نم  هب  نآ  نتخاـس  رد  لـیئربج  : » دومرف و  تخاـس ، شباحـصا  کـمک  و  دوخ ، كراـبم  تسد  هب  ترـضح  ار  دجـسم  نیا 
« دوب نآ  سدنهم 

: هبوت هروس  هکرابم 108  هیآ  نآ  قح  رد  هک  سب  نیمه  دجسم ، نیا  تمظع  رد 
. تسا هدش  لزان  ِهِیف »...  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  »

 ... يروآ اج  هب  زامن  نآ  رد  هک  تسا  یلواو  قحا  هدش ، هدراذگ  يراگزیهرپ  هیاپ  رب  نآ  ساسا  هک  يدجسم  ینعی 
دجسم نیا  لیاضف 

. دنکیم دییات  ار  ینعم  نیا  يدایز  تایاور  تسا و  مالسا  رد  دجسم  نیلوا  - 1
. تسا ابق  دجـسم  ٍمْوَی » ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل   » هیآ زا  روظنم  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نسح  نب  ییحی 

مه ابق و  دجسم  مه  یخرب  هچ  رگ  « (2) . » تسا ابق  دجـسم  هیآ ، نیا  زا  روظنم  هک  دنکیم  لقن  یثیدح  یط  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  « (1)»
. دناهتسناد هیآ  نیا  قادصم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم 

لدعک ابق  دجـسم  یف  ةولـصلا  : » هک دناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ریبکلا  رد  یناربط  هنیدـم و  رابخا  رد  هلابز  نبا  ۀبیـش و  نبا 
ابق دجسم  رد  زامن  باوث  ةرمعک » وا  ةرمع 

یفاک ج 4 ص 56 عورف  - 1
هعیشلا ج 10 ص 278 لئاسو  - 2
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56 ص :
. دناوخیم زامن  اجنآ  رد  تفریم و  ابق  هب  ًابترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زین  اهدعب  « (1) . » تسا هرمع  دننامه  ای  هرمع  باوث  لداعم 

حیحصرد دناوخیم . زامن  دمآیم و  دجسم  نیا  هب  هتفه  ره  هبنش  ياهزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 
نآ رد  زامن  تعکر  ود  دـمآیم و  اـبق  دجـسم  هب  هراوس  هداـیپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  يراـخب  حیحـصو  ملـسم 

. دناوخیم
هب دبنگ  هبق و  اب 56  تفای و  شیازفا  عبرم  رتم  هب 6000  نآ  یعبرم  رتم  تحاسم 1333  دش و  عورش  رفصرد 1405 ه  نآ  دیدج  نامتخاس 
اب رتم  کی 42  ره  لوط  هب  هرانم  راهچ  ياراد  رتم   24 ات 30 /  18 نیب 30 / عافترا  هب  رتم  کی 42  ره  رطق  اب  گرزب  دبنگ  رتم و   5 رطق 30 /

. دش حاتتفا  نردم  تازیهجت 
ابق دجسم  فارطا  یخیرات  ياهانب 

یلع هبق  بونج  رد  و  دـنتفگیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  هّبق  ار  نآ  هک  دوب  ياهبق  رخاوا  نیا  ات  ابق  دجـسم  یبرغ  بونج  تمـس  رد 
. دنتفگیم ارهز  همطاف  ةدیسلا  دجسم  ار  نآ  هک  ارهز  همطاف  هب  بوسنم  دوب  يرگید  هبق  مالسلا  هیلع 

دـناوخیم و زامن  اجنامه  درکیم و  درآ  بایـسآ و  وج ، مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هک  دوب  یناـکم  اـجنآ  دـیوگیم : نیمرحلا  تآرم  بحاـص 
. دومنیم تدابع 

اجنآ رد  ابق  رد  دوخ  تماقا  تدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  همثیخ » نب  دعس   » و مده » نب  موثلک   » هناخ ناکم ، ود  نآ  مه  دیاش 
. دندوب نکاس 

نوچ هک  تسا  تهج  نادـب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ناـکم  ود  نیا  باـستنا  دـسیونیم : هنیدـم  خـیرات  رد  يدوهمس 
ربمایپ هب  ناـکم  نآ  رد  زین  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  تشاد و  تماـقا  اـهنآ  رد  ترجه  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دش هداد  تبسن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ای  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  دندوب ،...  اجنآ  رد  زین  یتدم  دندش و  قحلم 
. تسا راوگرزب  ود  نیا  فافز  لحم  دنتفگیم : دندادیم و  تبسن  مالسلا  اهیلع  یلع  همطاف و  هب  زین  ار  نآ  هک  دوب  ياهناخ  ناکم  نیمه  رد 

یلع هناخ  اج  نیمه  تسین  دـیعب  دیـشک ، لوط  یتدـم  هک  نآ ، فارطا  تارجح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصیبنلادجسم  نامتخاس  نایاپ  ات  انمض 
. دشاب هدوب  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع 

لاس لیاوا  مهنآ  ترجه  لوا  ياهلاس  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  جاودزا  رگا  و 

باتک 15 و 20 ملسم  حیحص  - 1
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57 ص :
 ... دسریم رظنهب  رتيوق  لامتحا  نیا  مینادب  لوا 

. تسا هدش  بیرخت  درادن و  دوجو  اًلعف  ناکم  نیا  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال 
جح تاقیم  هرجش ، دجسم  - 2

زا ناناملـسم  جـح  هک  دوشیم ، هتفگ  ییاهناکم  هب  یمالـسا  گنهرف  رد  و  تسا . تاقالم  نامز  ای  ناکم  يانعمهب  تقوم  هژاو  زا  تاـقیم » »
. دنوش اریذپ  ار  ادخ  توعد  دنیوگب و  کیبل  دنشوپب و  مارحا  سابل  دیاب  اجنآ  رد  ددرگیم و  زاغآ  اجنآ 

ار ادـخ  هناخ  نارئاز  تهج  نیمه  هب  دباتـشیم و  وا  یناـمهم  ادـخ و  تاـقالم  قح و  رادـید  هب  ناـکم  نیا  زا  یجاـح  درم  نز و  ره  ییوگ 
عقاو هدج  هنیدم - هداج  رانک  رد  هنیدم  يرتمولیک  هد  رد  دراد ، رارق  اجنآ  رد  هرجـش  دجـسم  هک  هفیلحلاوذ » . » دنمانیم نمحرلا » فویـض  »

نارازه هک  یلاح  رد  عادولا  ۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر  دوشیم . هدیمان  زین  یلع ) ياههاچ  « ) یلع رایبا   » زورما تسا و  هدش 
کیبل هتسب و  مارحا  سپس  هدناوخ ، مالـس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) زامن تعکر  راهچ  دجـسم  نیا  رد  دندوب ، ترـضح  نآ  باکر  رد  رفن 

. دنتفگ
. دنوریم هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  هک  تسا  یناسک  همه  تاقیم  هرجش  دجسم 

حلـصنامیپ هب  رجنم  هک  هرمع  رفـس  زا  دندوب  ترابع  اهرفـس  نیا  دش . مرحم  لحم  نیا  رد  داد ، ماجنا  جح  هرمع و  راب  هس  هک  مالـسا  ربمایپ 
«(1)  » جـح ياهتاقیم  زا  یکی  اجنیا  خـیرات  نآ  زا  و  عادولاۀـجح »  » راـب نیرخآ  ترجه و  لاس 7  رد  ءاضقلا  ةرمع  رفـس  دش و  هیبیدـح » »

ربمایپ هک  تسا  هتـشاد  دوجو  ةرمـس »  » مان هب  یتخرد  اجنآ  رد  هک  تسا  نیا  هدش  هدیمان  هرجـش  دجـسم  اجنیا  هکنیا  تلع  « (2) . » دش ررقم 
. دش هتخاس  اجنآ  رد  يدجسم  اهدعب  و  « (3) . » تسب مارحا  دناوخ و  زامن  نآ  ریز  رد  مالسا 

عیسو رایسب  نونکا  اما  دیدرگیم  بوسحم  دجسم  نحصیقاب  و  فقـس ، نآ  زا  يرادقم  هک  دوب  یکچوک  دجـسم  اج  نیا  ریخا  ياهلاس  ات 
. دوشیم بوسحم  نآ  فارطا  هنیدم و  گرزب  دجاسم  زا  هدش و  هتخاس  فقسم  مامت  و 

همامغ دجسم  - 3
. تسا هدش  ریبعت  ءاقستسا  دجسم  هب  یهاگ  یلصم و  هب  یهاگ  همامغ  دجسم  زا 

رد ار ، نابرق  دیع  رطف و  دیع  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  هدش  هتفگ  تهج  نآ  زا  یلصم 

دعس ج 2 ص 172 نبا  تاقبط  - 1
عضاوملا ص 297 دیدحت  - 2

افولا ءافو  - . 3
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58 ص :
. تسا هدش  دجسم  اهدعب  هک  دناهدناوخیم  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبنلادجسم  زا  جراخ  زاب و  ياضف  هک  ناکم  نآ 

ناراب بلط  زامن  تفریم و  ناکم  نآ  هب  ناراب  بلط  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدش  هدیمان  ءاقستسا  دجسم  تهج  نیا  زا  و 
تسا دجسم  کی  مان  هس ، ره  نیا  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  دجسم  نیا  هرابرد  یخیرات  تایاور  يدنب  عمج  یـسررب و  زا  سپ  دناوخیم .

هللا یلصیبنلادجسم  یبرغ  بونج  ای  برغ  رد  هک  تسا  يدجسم  نآ  دراد و  رارق  همامغ ) دجسم   ) مان نیمه  هب  هخانم »  » مانهب یلحم  رد  هک 
عارذ رازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلادجسم  ات  دجـسم  نیا  هلـصاف  هک  دنکیم  لقن  ةرونملا  ۀنیدملا  خـیرات  رد  هبیـش » نبا  . » تسا هلآ  هیلع و 

زا یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا  تهج  نادـب  ماـن  نیا  ربا و  ینعی  هماـمغ  تسا . رتم  ینعی 500 
زامن نایاپ  ات  دنکفا و  هیاس  شنارایو )  ) ترضح نآ  رس  يالاب  يربا  هعطق  دنوادخ  رما  هب  هک  دوب  زامن  لوغـشم  مرگ  رایـسب  ياوه  رد  دایعا 

. دش دیدپان  سپس  دوب و 
هراپ دناوخیم ، ءاقستسا  زامن  ناکم ، نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هکیلاح  رد  هک  تسا  هدمآ  هعیـش  تنـس و  قرط  زا  يدایز  تایاور 

. دیراب يدایز  ناراب  دش و  رادیدپ  يربا 
. دناهدیمان ءاقستسا  دجسم  مه  همامغ و  مه  یلصم و  مه  ارنآ  تهج  نیمه  هب 

هداد تبـسن  لالب  همطاـف و  یلع و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  یبا  هب  هک  دوب  يرگید  دـجاسم  هماـمغ ، دجـسم  یبرغ  لامـش  رد  رخاوا  نیا  اـت 
هتفر نایم  زا  دـجاسم  نیا  زا  یـضعب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مرح  فارطا  ياهیـشک  نابایخ  و  اهيزاسون ، رثا  رد  نونکا  اـما  دـشیم !

تسا و هدشن  بارخ  هدنام و  یقاب  هک  تسا  يدجاسم  هلمج  زا  تسا  یحور  اب  دجسم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  بوسنم  دجسم  یلو  تسا ،
. تسا هدش  يزاسون  ًاریخا 

همطاف دجسم  - 4
هقبط رد  دجسم ، نیا  و  مالسلا ، اهیلع  همطاف  هب  بوسنم  تسا  يدجسم  اهشورف ، شرف  رازاب  رانک  همامغ  دجـسم  یقرـش  لامـش  تهج  رد 

. تسا هدش  بارخ  یلک  هب  ریخا  يزاسون  رد  هک  هدوب  یللجم  رایسب  دجسم  دراد و  رارق  یناقوف 
مالسلا هیلع  یلع  دجسم 

هب مالسلا  باب  يوربور  عقاو  رد  رکبوبا و  دجسم  لامش  یّلصم و  هدودحم  رد 
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59 ص :
. تسا روهشم  بلاط  یبا  نب  یلع  دجسم  هب  هک  دراد  دوجو  يدجسم  رتم ، ای 600  هلصاف 500 

یلع دجسم  مانب  يدجـسم  هب  « (1)  » یلصملا دجسم  هب  طوبرم  دانسا  لیذ  تایاور و  حرـش  نمـض  سانـش  هنیدم  يامدق  رگید  يدوهمس و 
. دننکیم هراش  بلاط  یبا  نب 

رد « (2)  » مالـسلا هیلع  یلع  اب  نم  دیوگیم  هک  تسا  هدرک  هئارا  رهزا  نبا  یلوم  دیبع  نب  دعـس  قیرط  زا  یکردم  ۀبیـش » نبا   » زا يدوهمس 
هَّللا یضر  نامثع  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  عم  دیعلا  تیلصلاق  . ) دوب هنیدم  ناملسم  نایشروش  هرـصاحم  رد  نامثع  مدناوخ و  دیع  زامن  اج  نیا 
نب یلع  دیعلا  موی  یلصو  ۀعمجلا  روصحم ، نامثع  فینح و  نب  لهس  یلص  : » هک دنکیم  لقن  يرهز  زا  يرگید  دنـس  رد  و  روصحم ). هنع 

«. بلاط یبا 
نافع نب  نامثع  موس  هفیلخ  هناخ  هرصاحم  مایا  رد  مهنآ  دیع ، زامن  يرازگرب  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هاگ  هدجـس  تسا  نکمم 

. دش انب  يدجسم  نآ ، عوقو  رابتعا  هب  اهدعب  هک  دشاب  اج  نیمه  رد 
ۀباجالا دجسم  ای  هلهابم  دجسم  - 6

. تسا هدش  عقاو  نیتس  عراش  رد  هرونم و  هنیدم  یقرش  تهج  رد  هک  دنمانیم ، ۀباجالا » دجسم   » هنیدم لها  ار  دجسم  نیا 
. دنمانیم هدئام » دجسم   » ار نآ  هک  تسا  يرگید  دجسم  نآ ، هب  کیدزن  ۀباجالادجسم و  لامش  رد  ًابیرقت 

. تسا هتشگ  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هدئام »  » هروس هک  هدوب  اجنیا  رد  دنیوگیم :
مان نیا  هب  هداد ، خر  اجنآ  رد  هلهابم  فورعم  نایرج  نوچ  هک  تسا  یگرزب  ًاتبـسن  و  للجم ، افـصاب و  دجـسم  ۀباجالادجـسم ، لاح  ره  رد 

. تسا هدش  هدیمان 
نینچ دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  هلمج  زا  دـناهدرک ، لـقن  ار  هلهاـبم  ناتـساد  نارمع  لآ  هروس  و 61  هیآ 60  لیذ  رد  نارـسفم  رثکا 

: تسا هتشون 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  دـندمآ و  هنیدـم  هب  نارجن  نایحیـسم  زا  یتئیه  دـنمانیم ، زین  دوفولاۀنـس »  » ارنآ هک  يرجه  لاس 9  رد 

. دمآ نارگ  ناناملسم  رب  نانآ  لمع  نیا  دندناوخ و  زامن  دنتخاون و  سوقان  زامن ، ماگنه  دنتفر و  دجسم  لخاد  رد  یلقن  هب  دندیسر و 
هتفرگ و توق  مالسا  هک  نونکا  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  هب  هدش و  تحاران  باحصا 

ةرونملا ۀنیدملا  خیرات  - 1
کلم ص 150 اطوم  - 2
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60 ص :
!؟ دنناوخب زامن  دنزاونب و  سوقان  امش  دجسم  رد  نایحیسم  ارچ  دناهدروخ ، تسکش  شیرق 

. تفای دنهاوخ  رد  ار  تقیقح  دش و  دنهاوخ  هاگآ  يدوزب  مه  اهنیا  دیشابن ، اهنآ  محازم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ 
؟ ینکیم توعد  زیچ  هچ  هب  ار  ام  دنتفگ  و  دندش ، بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  روضح  هب  زامن  زا  سپ  نایحیسم 

ادخ هدنب  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  نیا  و  هَّللا ، لوسر  دمحم  تداهش  و  هَّللا ، الا  هلا  تداهـش ال  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
. ادخ رسپ  ای  ادخ  هن  دوب  ناسنا  کی  دیباوخیم و  و  دیماشآیم ، و  دروخیم ، اذغ  وا  اریز  دینادب 

!؟ دییوگیم هچ  رشبلاوبا  مدآ  هرابرد  امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  دوب ، یک  وا  ردپ  سپ  تسا ، قولخم  یسیع  رگا  دنتفگ 
: دیدرگ لزان  ترضح  رب  تایآ  نیا  لاح  نیا  رد  دندشیمن !! میلست  اما  هدنام  ریحتم  نایحیسم 

ْنِم ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  ْنُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَـثَمَک  ِهَّللا  َدـْنِع  یـسیِع  َلَـثَم  َّنِإ  »
یَلَع ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  اـنَءاِسن  َو  ْمُکَءاـْنبَأ  َو  اـنَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب 
هتشاد يردپ  هک  نیا  نودب   ) ار وا  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ لثم  نوچمه  یلاعت ، يادخ  دزن  رد  یـسیع  لثم  کش  یب  ینعی  َنِیبِذاْکلا ؛»

، وت راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  تسا  یتـقیقح  اـهنیا  دـش . دوجوم  اروف  مه  وا  وش ، دوجوم  دوـمرف : وا  هب  سپـس  و  دـیرفآ . كاـخ  زا  دـشاب )
هزیتس هجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیـسر وت  هب  حیـسم ) هرابرد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  دعب  هاگ  ره  شابم . ناگدـننکدیدرت  زا  نیاربانب 

توعد دوخ  سوفن  زا  ام  مینک ، توعد  ار  دوخ  ناـنز  نادـنزرف و  زین  امـش  و  شیوخ ، ناـنز  نادـنزرف و  اـم  دـییایب  وگب : اـهنآ  هب  دـنزیخرب 
. میهدیم رارق  نایوگغورد  رب  ار  دوخ  تنعل  مینکیم و  هلهابم  هاگنآ  دوخ ، سوفن  زا  مه  امش  مینکیم ،

رارق سپ  يداد ، فاصنا  دنتفگ  دینک ، هلهابم  نم  اب  اهامش  دومرف : ادخ  روتسد  قباطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  تایآ ، نیا  لوزن  زا  سپ 
. دنتشگرب دوخ  لزنم  هب  و  دندرک ، تقو  نییعت  و  دننک ، هلهابم  هک  دش 

باحصا اب  رگا  و  مینکیمن . هلهابم  وا  اب  دیایب  دوخ  هژیو  تیب  لها  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  رگا  دنتفگ  رگیدکی  هب  نایحیـسم  ياسؤر 
. مینکیم هلهابم  وا  اب  دمآ ،
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61 ص :
هنیدم نارجن و  نایحیسم  فرط و  کی  زا  نیملـسم  مامت  تسا ، ۀباجالا  دجـسم  نونکا  هک  ناکم  نیمه  رد  هجحیذ )  24  ) هلهابم زور  حبص 

شاهناخ زا  مالسلا ، هیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  ناهگان  هک  دندوب  هداتـسیا  راظتنا  هب  رگید  فرط  زا 
یلاح رد  دـندمآ  دوب ، یـصاخ  تهبا  ياراد  هک  دوخ  تفابرز  دـنلب  هایـس و  ياهـسابل  اـب  نایحیـسم ، داتـسیا . لـحم  نیا  رد  و  دـمآ ، نوریب 

نآ زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناهارمه  هدـهاشم  اب  نانآ  دـندوب  هدز  هنیـس  هب  ار  رـصیق  نامرف  هدرک و  لـیامح  ار  ـالط  ياهبیلـصهک 
؟ دننایک اهنیا  دندیسرپ  ترضح 

نوچ دنـشابیم ، نیـسح  نسح و  نم  نادـنزرف  و  همطاف ، مرتخد  نیا  و  یلع ، نم  یـصو  معرـسپ و  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ 
دندش رـضاح  دندومن و  حلـصو  دندیزرو  يراددوخ  هلهابم  زا  دندرک ، هدهاشم  ار  باذع  الب و  راثآ  نایحیـسم  هدرکن ، نیرفن  ربمایپ  زونه 

! دنهدب هیزج 
هدناوخیم زامن  نآ  رد  الومعم  ربمایپ  هک  دناهتشون  و  ۀباجالادجسم »  » هنیدم مدرم  نابز  رد  تنس و  لها  عبانم  رد  هلهابم  دجسم  روهشم  مان 

هزجعم اهنت  هن  هلهاـبم  ناـیرج  نوچ  دـسریمن  رظن  هب  تهج  یب  اهمـسا  رییغت  نیا  « (1) . » تسا هدیـسریم  تباجتـسا  هب  هدرکیم و  اـعد  و 
یلع ترضح  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  تلیـضف  رب  یخیرات  ینآرق و  دنـس  نیرتگرزب  هکلب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  مالـسا و 

. تسا دنوادخ  دزن  نانآ  هداعلا  قوف  تمرح  تیناقح و  ناشن  تسا و  مالسلا  هیلع 
هیلع یلع  دنوادخ  هطبار  نیمه  رد  دندوب و  هدـش  عمج  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ياههراصع  هک  تسا  ییاج  روآدای  هلهابم  دجـسم 

. تسا هدناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  ربمایپ  سفن  ناج و  ار  مالسلا 
ناکم فرطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تکرح  زا  شیپ  هطبار و  نیمه  رد  زین  ریهطت  هیآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  هکنآ  صوصخب 

. تسا نایرج  نیا  هب  طوبرم  مه  ءاسک  ثیدح  ناتساد  و  هدش ، لزان  هلهابم 
رذ یبا  دجسم  - 7

روآدای هک  تسا  نآ  رطاـخب  اـی  تسا ، ناـنآ  ماـنب  مالـسا و  گرزب  ياهتیـصخش  هب  بوسنم  میدـق  زا  هک  هرونم  هنیدـم  دـجاسم  زا  یـضعب 
دارفا مان  هب  ناریا  رد  هک  ییاهنابایخ  رادم و  دجاسم و  دننامه  دشاب ، مالسا  خیرات  لوط  رد  اهنآ  تمظع 
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62 ص :
. دناهدومن زامن  هماقا  نکاما ، نیا  رد  نانآ  هک  نیا  ای  و  تسا . هدش  يراذگمان  بالقنا  مالسا و  هب  رازگتمدخ 

رد و  هدش . ثادحا  نآ  یبرغ  لامش  نحصرد  ياهرانم  هدش و  انب  دیدجت  اهیدوعس  نامز  رد  دجسم  نیا  تسا . اهنآ  زا  یکی  رذ  یبا  دجسم 
« رذوبا دجسم   » مان هب  تسا  يدجسم  هنیدم ، رهش  یلامـش  تهج  رد  لاح ، ره  رد  « (1) . » تسا عقاو  رذ  یبا  عراش  راطم و  عراـش  یهار  هس 

هوتسن دهاجم  نیا  فیرش  مان  دنناوخب و  زامن  دنورب و  دجسم  نآ  هب  مالـسا  درم  گرزب  نآ  تازرابم  اهیراکادف و  دای  هب  تسا  راوازـس  هک 
. دنرادب هگن  هدنز  ار 

هعمج دجسم  - 8
هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  طسوت  هعمج  زامن  نیلوا  هک  دیآ  یمرب  يرجه  نرق 7  دودح  ات  يریسفت  نوتم  یخیرات و  عبانم  یسررب  زا 

. تسا هدش  هدناوخ  فوع » نبملاس  ینب   » هلحم رد  هنیدم و  رد 
زامن نیلوا  نیا  دناوخ و  هعمج  زامن  دیسر ، ملاس  ینب  هلحم  هب  تفر و  برثی  فرطب  ابق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  دسیونیم : يدوعـسم 

شباحصا اب  هنیدمب  ابق  زا  تکرح  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دسیونیم : دوخ  فورعم  خیرات  رد  يربط  « (2) . » دوب مالسا  رد  هعمج 
. دوب مالـسا  رد  هعمج  هبطخ  نیلوا  هعمج و  زامن  نیلوا  نیا  دنتخاس و  يدجـسم  اجنآ  ادعب  هک  دـناوخ  زامن  فوع » نب  ملاس  ینب   » هلحم رد 

دوخ باحـصا  زا  یعمج  اب  دیـسر  فوع » نب  ملاـس  ینب   » هلحم هب  مالـسا  ربماـیپ  هک  یتقو  دـسیونیم : عامـسالا » عاـتما   » رد يزیرقم  « (3)»
. دندرک هماقا  مالسا  رد  ار  هعمج  زامن  نیلوا  دندوب  رفن  دصهک 

رظن راهظا  دـعب  دـناوخ ، هعمج  زامن  فوع » نب  ملاـس  ینب   » دجـسم رد  ترـضحنآ  هک  هدروآ  ار  بلطم  نیمه  شباـتک  رد  زین  يدوهمـس » »
نایبلا عمجم  رد  یسربط  موحرم  راونالاراحب و  رد  یسلجم  موحرم  « (4) . » دش هدناوخ  فوع » نب  ملاس  ینب   » هلحم زا  يداو  رد  هک  دنکیم 

رتم دودـح 500  ابق  اـت  دراد و  رارق  هنیدـم  بونج  رد  نونکا  هعمج  دجـسم  « (5) . » دـناهدرک راـیتخا  ار  لوق  نیمه  دوخ  ننـس  رد  یقهیب  و 
. دراد هلصاف 

بهذلا جورم  - 1
كولملا ممالا و  خیرات  - 2

باب 5 لصف 3  لصف 11 و  باب 13  افولا  ءافو  - 3
ةوبنلا ج 1 لئالد  ءزج 28 ص 72  نایبلا  عمجم  راحب ج 9 ص 125  - 4

نادلبلا ج 3 ص 228 مجعم  - 5
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63 ص :
ۀیربنع دجسم  ای  ایقس  دجسم  - 9

. تسا ياهیرق  مان  دناهتفگ  زین  ندیشون و  ینعی  ایقس 
رکذ هنیدم  رد  یهاچ  مان  ارنآ  رگید  یخرب  یلو  تسا  هتـسناد  هنیدـم  یلیام  رد 29  یمزراوخ  هنیدـم و  یلیام  هن  رد  ار  نآ  يومح  توقاـی 

تـسا نکمم  هتبلا  « (2) . » تسا هدیـشون  درـس  کـنخ و  بآ  اـجنآ  زا  ربماـیپ  هک  « (1)  » دـیآ یمرب  نینچ  تاـقیقحت  عومجم  زا  دـناهدرک .
. دشاب هتشاد  دوجو  يرگید  ياهاج  رد  تسا ، هدیشون  بآ  نآ  زا  ربمایپ  هک  مه  يرگید  ياهایقس 

ياهلاس 1361 رد  هک  راطع » یفطصم  دیس   » یئامنهار اب  ماجنارس  هداد و  ماجنا  یسانشهنیدم »  » هدنـسیون هک  يدایز  تاقیقحت  زا  سپ  یلو 
هاگتسیا لحم  رد  هیربنع و  نادیم  یکیدزن  رد  رهـش  هزاورد  رد  ار  نآ  هتـشگ ، فقاو  نآ  لحم  هب  و  هدوب ، هنیدم  رادرهـش  يرجه  ات 1368 

. تسا هتفای  تسا ، هدش  هتخاس  اهینامثع  طسوت  هک  هنیدم  نهآ  هار  میدق 
نادیم برغ  يرتم  رد 400  ایقس  دجسم  تسا . هدمآ  رد  نارئاز  لقن  لمح و  لانیمرت  تروصهب  ریخا  ياهلاسرد  هنیدم  راطق  میدق  هاگتـسیا 

. تسا هدش  عقاو  هکم  هدج - هنیدم - هداج  هب  فرشم  هیربنع ،
فورعم هیربنع »  » دجسم مانب  تسا و  هدش  انب  اهینامثع  طسوت  تسایفوصایا ، دجـسم  کبـس  هب  ابیز و  الماک  لکـشب  زورما  هک  دجـسم  نیا 

يارب دناوخ و  زامن  ناکم  نآ  رد  تشادهگن و  اجنآ  رد  ار  هاپس  ردب ، ریـسم  رد  مالـسا  ربمایپ  « (3) . » دشابیم ایقس  دجـسم  نامه  هک  تسا 
سمشلاّدر دجسم  ای  خیضف  دجسم  - 10 « (4) . » درک اعد  هنیدم  لها 

رد هک  لخن  دجسم  ینعی  دنمانیم ، خیضف  دجـسم  هنیدم ، رد  ار  نآ  هک  تسا  سمـشلادر » دجـسم  ، » هنیدم فورعم  دجاسم  زا  رگید  یکی 
. دراد رارق  هنیدم  یقرش  بونج  رد  یلاوعلا  هقطنم  اهناتسلخن و  نایم 

رد دیاش  تسامرخ ، ینعم  هب  خیضف »  » هدش هراشا  هکنانچ  تسا . هدوب  یعوب  غاب  کیدزن  نوچ  دناهدیمان ، مه  یعوب  دجسم  ار ، دجسم  نیا 
خیضف ار  نآ  هدوب ، رایسب  « (5)  » امرخ تخرد  نآ  فارطا  رد  نوچ  ای  و  دناهتخیریم ، امرخ  لحم ، نیا 

مناغملا ص 189 - 1
یسانشهنیدم ص 133 - 2

یسراف همجرت  يدقاو ج 1 ص 16  يزاغم  - 3
حیضف ۀملک  نیرحبلا  عمجم  - 4

ءادهشلا روبق  دهاشملا و  نایتا  باب  ججحلا  باتک  یفاک  غورف  - . 5

هنیدم رگید  www.Ghaemiyeh.comدجاسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


64 ص :
رد تهج  نیمه  هب  دناوخ ، زامن  ناکم  نآ  رد  بش  شـش  درک ، هرـصاحم  ار  ریـضن  ینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه  دناهدیمان .

نوچ و  تسا ، رمخ  زا  یتمسق  خیـضف  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین  و  « (1) . » تسا همه  قافتا  دروم  اتبسن  لوق  نیا  دندرک و  انب  يدجـسم  اجنآ 
رد ار  نآ  نایبلا  عمجم  فلوم  دش . هدیمان  خیـضف  اجنآ  دـندیچرب ، لحم  نآ  زا  ار  رمخ  طاسب  رمخ ، میرحت  هیآ  لوزن  اب  خیـضف ، باحـصا 

. دنادیم سمشلادر  دجسم 
سمشلادر دجسم 

دجـسم یـسمشلا و  دجـسم  سمـشلا ، دجـسم  مانب  ارنآ  دـننادیم و  سمـشلادر  دجـسم  نامه  ار  خیـضف  دجـسم  نادنمـشناد ، زا  يرایـسب 
. دناهدرک یفرعم  سمشلادر 

دجسم هب  خیضف  دجـسم   » هک تسا  هدرک  دانتـسا  هرونملا ) هنیدملا  رابخا  باتک  بحاص   ) هبیـش نبا  هتفگ  هب  افولا  ءافو  باتک  رد  يدوهمس 
«. تسا روهشم  سمشلادر 

ناـکم نیا  تفگ : نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  دـیوگیم : سیمع » تنب  ءامـسا   » هک تسا  رارق  نـیا  زا  راـصتخا  هـب  یـسمشلادر  ناـیرج 
؟ يدید ار  دجسم ) ناکم  )

تـسود دوب ، رـصع  زامن  تقو  درب ، شباوخو  داهن  نم  نماد  رد  ار  كرابم  رـس  وا  میدوب ، هتـسشن  اج  نیا  رد  ربمایپ  اب  تفگ : يرآ . متفگ :
هک دوـب  ندـش  توـف  لاـح  رد  نم  زاـمن  و  دـش ، ماـمت  تقو  هکنآ  اـت  دوـش  تیذا  اداـبم  منک  رادـیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  متـشادن 

. منک تیذا  ار  امـش  ندرکرادـیب ، اـب  متـشادن  تسود  هن ، متفگ : يدـناوخ ؟ زاـمن  یلع  اـی  تـفگ  دـش ، رادـیب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زامن مالسلا  هیلع  یلع  ات  نادرگربار  دیـشروخ  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  ار  شتـسد  ود  ره  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

یمالسا لوا  نرق  هب  دجسم  نیا  يانب  « (2) . » درک بورغ  سپس  مدناوخ و  ار  رصع  زامن  نم  تشگرب و  زامن  تقو  دحب  دیـشروخ  درازگب ،
. دسریم

. دش يزاسزاب  ابق  دجسم  اب  هارمه  خیضف  دجسم  زیزعلادبع  نب  رمع  رصع  رد 
راهچ لوط و  مدق  هک 27  فقس  یب  تسا  يدجسم  رد  ار  نآ  تسا و  هدمآ  لاسرد 1302 و 1303  یناهارف  ناخ  نیسح  ازریم  همانرفسرد 

. دنادیم تسا  یعیشو  ینسح  فرشا )  ) تاداس زا  یکی  شکلام  هک  یناتسلخن  نایم  رد  ار  نآ  تسا و  نآ  ضرع  مدق 
هدرک ترایز  ار  نآ  ياهلاس 1397 و 1398 ه  رد  هک  یسانشهنیدم ، هدنسیون 

يربط ج 3 ص 11 راثآلا  لکشم  - 1
رابخالاةدمع ص 173 - 2

هنیدم رگید  www.Ghaemiyeh.comدجاسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


65 ص :
. دراد بارحم  کیو  کچوک )  ) دبنگ شناتسبش 5  تسا و  رتم  نآ 4  ضرع  دجسم 19 و  لوط  هک  تسا  دقتعم 

دنناوخیم هرجاح ، دالبارنآ  هنیدم  لها  هک  تسا  عقاو  یلحم  رد  هنیدم ، رهش  زا  رتمولیک  هس  هلصاف  هب  یلاوع  ناتـسلخن  نایم  رد  دجـسم  نیا 
. تفر اجنآ  هب  ناوتیم  رئانجلا ، برد  عراش  رذوبا و  عراش  عطاقت  هیلا  یهتنم  ای  راطم  عراشو  یلاوعلا  باب  هار  زا  و 

میهاربا ماهبرشم  دجسم  - 11
، تسا هدوب  روهـشم  میهاربا » ماهبرـشم   » مان هب  و  هتـشاد ، رارق  ابق  دجـسم  یمدـق  رازه  ود  رد  اـبیرقت  هنیدـم و  یقرـش  تهج  رد  دجـسم  نیا 

. تسا هدش  بیرخت  ریخا  ياهلاس  رد  هنافساتم  یهتنم 
ایندب ناکم  نیارد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخلوسر  رسپ  میهاربا  ردام  هیطبق  هیرام  دنیوگیم : تسا . قاطا  هفرغ و  ینعمب  تغل  رد  هبرشم 

ناخروم زین  و  « (1) . » دناوخ زامن  ناکم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دسیونیم : ةرونملا » ۀـنیدم   » خـیرات رد  هبیـش  نبا  تسا . هدروآ 
یلصربمایپ یتقو  هک  هدش  لقن  نینچمه  تسا . هداد  تنوکس  ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  رسمه  هیطبق  هیرام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دناهتفگ 

هناخ رد  تدم  نیا  رد  تفرگ ، هرانک  نانآ  زا  هام  کی  و  « (2)  » داد رارق  مشخ  دروم  ار  دوخ  نارسمه  زا  یخرب  هلآ  هیلع و  هللا 
هنیدم رد  ار  ناکم  دنچ  ترایز  دـلاخ  نب  ۀـبقع  هب  مالـسلا  هیلع  قداصماما  « (3) . » دش هتخاس  يدجـسم  اجنآ  رد  اهدعب  دـنام و  میهاربا  ما 

هیصوت
. دشابیم میهاربا  ماهبرشم  ترایز  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک 

: دنکیم میسرت  نینچ  ام  رصع  رد  نیمثلا  ردلا  هدنسیون  ار  میهاربا  ماهبرشم  دجسم  دیدج  هار 
(. اهیداش اهنشج و  نلاس   ) حارفالل ابجرم  ۀلاصیوس  هب  پچ  تمس  هار  زا  سپس  ءارهزلا  فصوتسم  ات  یلاوعلا  هار  زا 

دینکیم هدهاشم  ار  یمیدق  دجسم  نامتخاس  لخاد  هک  دنیبیم  هتسب  پچ  تمـس  رد  ار  يراوید  ءارهزلا  هاگنامرد  زا  رتمولیک  کی  دودح 
. دش دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رسپ  میهاربا  اجنآ  رد  تسا و  میهاربا  ماهبرشم  اجنآ 

نایدوهی زا  قریخم  لام  هک  دوب  یناتسب  اج  نیا  تسا  دقتعم  نیمث  رد  بحاص 

رابخالا ص 173 ةدمع  - 1
نیفیرش ص 205 نیمرح  يامنهار  - 2

يومح توقای  نادلبلا  مجعم  - 3
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66 ص :
. دش دیهش  دحا  گنج  رد  دوخ  دیشخب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  یتیصو  یط  ار  اهنآ  مالسا  زا  سپ  هک  دوب  ریضن  ینب 

عادولا ۀینث  دجسم  - 12
ار عادولا  ۀینث  نادلبلا  مجعم  فلوم  تسا . یظفاحادخ  عادو و  لحم  و  هپت )  ) هوک هتـشپ ، هوک ، ود  نایم  هار  یناتـسهوک ، هار  يانعم  هب  ۀـینث 

. تسا هتسناد  كوبت  ریسم  رد  ارنآ  رجح  نبا  دنادیم . هنیدم  دحا و  نیب  ارنآ  تاقبط  رد  دعس  نبا  دنادیم و  هنیدم  رب  فرشم  ياهپت 
فرشم لامش  تمس  زا  هنیدم و  هب  فرشم  بونج  تمس  زا  هک  هدش  انب  ياهپت  رب  ًاقیقد  عادولا  ۀینث  دجسم  یـسانشهنیدم ، هدنـسیون  هدیقعب 

. تسا ةانق  تشد  رب 
ۀینث دجـسم  هتفرگ ، رارق  نآ  برغ  رد  بابذ  علـس و  هوک  و  دوشیم ، یهتنم  دحا  هوک  هب  هک  یلامـش  تشد  يوس  هب  هنیدم  زا  روبع  ماگنه 

. میسریم دجسم  هب  هپت ، یناقوف  تمسق  ات  یناکلپ  یط  اب  هک  مینیبیم  دوخ  ریسم  تسار  تمس  رد  ار  عادولا 
هوک اب  طابترا  رد  نآ  تیعقوم  رگناشن  هکلب  درادرب ، رد  ار  انب  فصو  اهنت  هن  تسا ، هدش  هیهت  لاس 1396  رد  دجسم  يانب  زا  هک  يریوصت 

. تسا هنیدم  یلامش  ای  یماش  تمس  رد  دحا 
هیارلا دجسم  ای  بابذ  دجسم  - 13

رود هب  قدنخ  ندـنک  ماگنه  رد  « (1) . » دنمانیم بابذ  لبج  ارنآ  هک  تسا  یکچوک  هوک  علـس ، هوک  یکیدزن  رد  هنیدـم  رهـش  لامـش  رد 
عفر يارب  هک  دـندوب  هدز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  ياهمیخ  ناکم  نیا  رد  بازحا  گنج  ناـیرج  رد  ترجه  مجنپ  لاـس  رد  هنیدـم 

ناناملـسم دناوخیم . زامن  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنک . تحارتسا  اج  نآ  رد  قدـنخ  يرافح  ياهراک  رب  تراظن  یگتـسخ و 
رد يدـقاو  لقن  قبط  « (2) . » دش فورعم  بابذ  دجـسم  مانب  اهدعب  هک  دـنتخاس  يدجـسم  بابذ  هوک  زارف  رب  ناکم  نیا  تشادـگرزب  يارب 

صوصخم مچرپ  دندیـشک و  فصبابذ  هوک  يالاب  رب  تسخن  هنیدـم  هاپـس  دـیزی ) هاپـس  طسوت  هنیدـم  مدرم  ماع  لتق  « ) هرح  » گنج ماگنه 
. دندرک بصن  بابذ  هوک  زارف  رب  اجنآ  رد  دیزی  دض  رب  بازحا ، گنج  دای  هب  ار  هنیدم  نایشروش 

يدوهمس افولا  ءافو  - 1
153 ةرجهلاراد ص 299 - ملاعم  - 2
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67 ص :
، ناملـسم مدرم  جیـسب  مالعا  يارب  دربن  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ةرونملا » ۀـنیدملا  فصو   » باـتک رد  یـسوم  نب  یلع  لـقن  قبط 

. درکیم بصن  اجنآ  رد  ار  مالسا  مچرپ 
. تسا هتشاد  دوجو  يرمق  يرجه   1396 ياهلاس 1398 - رد  دجسم  نیا 

. تسا علس  هوک  یقرش  هنماد  رد  حتف  دجسم  هنیدم و  یماش  ریسم  رد  بابذ  دجسم  انمض 
هظیرق ینب  دجسم  - 14

. تسا هدرازگ  زامن  دجسم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تسا . هظیرق » ینب  دجسم  ، » ابق دجسم  فارطا  دجاسم  زا  رگید  یکی 
هرـصاحم دروم  دعب ) زور   25 ، ) قدـنخ هعقاو  زا  دـعب  ترجه  مجنپ  لاـس  رد  هک  دـندوب  هنیدـم  فارطا  ناـیدوهی  زا  ياهفئاـط  هـظیرق  ینب 

. دندش میلست  یخرب  هتشک و  یخرب  رمالا  رخآ  هتفرگ ، رارق  ناناملسم 
یلصلوسر ترضح  هک  دوب  یلحم  هعلق ، نآ  تشپ  دنتشاد ، هرـصاحم  رد  ار  هعلق  نآ  ناناملـسم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یمایا  رد 

. دش هدیمان  هظیرق  ینب  دجسم  مان  هب  ناکم  نآ  اذل  دندرکیم ، زامن  هماقا  اجنآ  رد  مالسا  نایهاپس  اب  هلآ  هیلع و  هللا 
راجن ینب  دجسم  ای  هعمج ، دجسم  - 15

، هداج اب  يرصتخم  هلـصاف  هب  ابق ، دجـسم  هب  کیدزن  تسار  تسد  تهجرد  میوریم ، هک  همامغ  دجـسم  فرط  هب  ور  ابق ، زا  تشگزاب  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دج  يردام  نادنواشیوخ  هلحم  رد  هک  دنیوگیم  راجن  ینب  دجـسم  ار  نآ  هک  تسا  يدجـسم  ناتـسلخن  نایمرد 

. دراد رارق 
. دناهتفگ زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  دجسم  ار  نآ  یخرب 

دُحا

دحا يادهش  ترایز  تلیضف 
حطـس زا  نآ  عافترا  رتمولیک و  تفه  ًابیرقت  برغ  هب  قرـش  زا  نآ  لوط  هک  هنیدـم  یقرـش  لامـش  رد  گنر  ياهوهق  تسا  یهوک  مان  دـحا 

ناناملسم زا  یهورگ  داد و  يور  هوک  نیا  رانک  رد  يرجه  موس  لاسرد  دحا  گنج  هکنیا  رطاخب  تسا . رتم  ایرد 200 
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68 ص :
. دشابیم ناناملسم  ترایز  لحم  هدش و  فورعم  هوک  نیا  دندیسر . تداهش  هب  گنج  نیا  رد  ءادهشلادیس  هزمح  هژیوب 

یهيوک دـحا  : » دومرف ترـضح  نآ  تسا . هجوت  نایاش  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  یتایاور  دـحا  تلیـضف  هراـبرد 
رد ریخا  هلمج  نیا  و  دراد ...  رارق  تشهب  ياهبرد  زا  یبرد  رب  دـحا  دومرف : زین  و  میراد » تسود  ارنآ  زین  ام  دراد و  تسود  ار  اـم  هک  تسا 

ءادهـشلادیس هزمح  ربق  هرونم ، هنیدـم  فارطا  مهم  ياههاگترایز  زا  یکی  « (1) . » تسا هدـش  لقن  زین  تنـس  لها  ترایز  کـسانم و  بتک 
رارق دحا ، هوک  هنماد  رد  هنیدم ، هناخدور  خالگنـس  کیدزن  هک  دـشابیم  دـحا  يادهـش  رگید  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  يومع 

. دراد
هلآ و هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  ربق  ترایز  فیدر  رد  ار  نآ  مالـسلا ، هیلع  مشـش  ماما  هک  سب  نیمه  قح ، هار  يادهـش  تراـیز  تلیـضف  رد 

لوسر اب  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  يروربم  جح  اب  ربارب  نانآ  ترایز  دومرف : درمش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادهـشلادیس  كاپ  دقرم  ترایز 
دـنک و تراـیز  ارم  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  هزمح  ماـقم  زا  لـیلجت  يارب  ربمغیپ  « (2) . » دـشاب هدروآ  اـج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ 

تسا نآ  زا  رتشیب  ترضح ، نآ  ترایز  تلیضف  دیوگیم : هر )  ) یمق ثدحم  « (3) . » تسا هدرک  افج  نم  رب  دنکن  ترایز  ار  هزمح  میومع 
و دـنیامن ، ترایز  ار  هزمح  ربق  هک  داد  نامرف  دوخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسا : هدومرف  دـیفم  خیـش  و  دوش . رکذ  هک 

دحا هب  هزمح  ربق  ترایز  يارب  هتـسویپ  ردـپ  گرم  زا  دـعب  مه  مالـسلا  هیلع  همطاف  و  تفریم ، ءادهـش  ریاس  بانج و  نآ  تراـیز  هب  دوخ 
. دندوب شربق  مزالم  دنتفریم و  وا  ربق  ترایز  يارب  هتسویپ  ناناملسم  اذل  تفریم ،

. دوشن كرت  دحا  يادهش  یقابو  هزمح ، ترایز  تسا : هدومرف  هیرخف »  » هلاسر رد  هر )  ) نیققحملا رخف 
نآ میرادیم و  تسود  ار  نآ  مه  ام  و  درادیم ، تسود  ار  ام  هک  تسا  یهوک  دحا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  دـش  هتفگ  هکنانچ 

ياـهرکیپ رطاـخ  هب  دـحا  نیمزرـس  يارب  تلیـضف  تفارـش و  همه  نیا  هک  تسا  نشور  « (4) . » دراد رارق  تـشهب  ياـهرد  زا  يرد  رب  هوـک 
يرترب همه  نیا  دحا ، هوک  هنحـصزا  هعطق ، نیا  هب  هک  تسا  اهنآ  سدقم  كاپ و  ياهنوخ  دناهدیمرآ . نیمزرـس  نیا  رد  هک  تسا  ییادـهش 

. تسا هداد 
ياهزور رد  هک  تسا  رتهب  یلو  تسا  بحتسم  هراومه  دحا ، يادهش  ترایز 

هعیشلا ج 10 ص 278 لئاسو  - 1
دحا هدام  راحبلا  ۀنیفس  - . 2

دحا هدام  راحبلا  ۀنیفس  - 3
رئازلا ۀفحت  - . 4
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69 ص :
دوب و هدنز  زور )  75  ) هلآ هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  همطاف  دومرف : مالسلا  هیلع  مشش  ماما  « (1) . » دشاب هبنشجنپ  ای  هبنشود 

ییاج اجنیا  تفگیم : تفریم و  ادهش  هاگمارآ  هب  هبنشجنپ ) هبنشود و  ياهزور   ) رابود هتفه  ره  رد  دیدن ، لاحشوخ  ادنخ و  ار  وا  یـسک 
«(2) . » دوب ناکرشم  نایرکشل  رارقتسا  لحم  اجنیا  و  دندوب . هدش  رقتسم  شنارای  ربمغیپ و  هک  تسا 

دُحا هسدقم  نکاما 

. تسا هاگترایز  ود  دجسم و  هس  هلمج ، زا  هک  تسا  یسدقم  نکاما  ياراد  دحا  نیمزرس 
مالسلا هیلع  یلع  دجسم  - 1

بتک رد  دـشیم و  هدـیمان  مالـسلا  هیلع  یلع  دجـسم  هک  تشاد  رارق  يدجـسم  نآ ، لباقم  رد  ًابیرقت  هزمح و  بانج  ربق  یقرـش  تهج  رد 
ناـکم نآ  رد  ار  زاـمن  فارطا ، هنکــس  « (3) . » دـنکیم هیـصوت  ار  نآ  تراـیز  مالــسلا  هـیلع  قداـصماما  و  دـناهتفگ . هریح  ارنآ  یخیراـت 

. دندناوخیم
دیدرگ و مالسلا  هیلع  یلع  تدابع  لحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تافو  زا  دعب  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  ياهیروالد  تداشر و  لحم  اجنیا 

( تسا هدوب  فوخ  زامن  دیاش  هک   ) تسا هدناوخ  تعامج  هب  ار  زامن  لحم  نیا  رد  دحا  گنج  زور  رد  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  زین 
. تسا هداتفا  نیمز  رب  بسا  يالاب  زا  ءادهشلا  دیس  هزمح  هک  تسا  یلحم  اجنآ  دنتفگیم و  رکسعلا  دجسم  ار  اجنآ  دیوگیم  يدوهمس 

دجـسم نیا  نونکا  « (4) . » دـننادیم اـج  نیا  رد  ار  دـحا  ماـقمالاو  دیهـش  ود  شحج  نب  هَّللادـبع  ریمع و  نب  بعـصم  باـنج  ربق  زین  یخرب 
. دراد رارق  شیوخ  یخیرات  یلبق و  ناکم  زا  رتنیئاپ  یمک  یلو  هدش  يزاسون 

ءادهشلادیس هزمح  هاگمارآ  - 2
دننامه دـش و  بارخ  اهیباهو  تسدـباهدعب  نکیل  مینیبیم  ار  نآ  یمیدـق  ياهـسکع  رد  هک  هتـشاد  هاگراب  هعقب و  هزمح ، بانج  هاـگمارآ 

يراوید راهچ  کی  رد  ادهش  ریاس 

هعیشلا ج 10 ص 279 لئاسو  - . 1
هعیشلا ج 10 ص 276 لئاسو  - 2

افولا ج 2 ءافو  - 3
ياهرمک يامنهار  - 4
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70 ص :
هرجنپ راوید و  تشپ  زا  دیاب  طقف  دـناهتخاس و  دودـسم  ارنآ  رـضاح  لاح  رد  اما  دوب  زاب  البق  نآ  برد  تسا . هتفرگ  رارق  لکـش  یلیطتـسم 

. دومن ترایز  ار  راوگرزب  ءادهش  نیا 
نادـنچ و  تسا ، هزمح  باـنج  سدـقم  ربـق  يور  هب  ور  دراد  رارق  نحـصنیا  هلبق  و  بونج ، تهج  رد  هک  يدـالوف  هرجنپ  گرزب و  رد  نیا 

زا رتمک  هدش و  هتخاس  هایس  رمرم  گنس  اب  هک  دوشیم ، هدهاشم  برغ  تمس  رد  ربق  تروصود  درادن . بانج  نآ  رهطم  دقرم  ات  ياهلصاف 
. دراد عافترا  نیمز  زا  رتم  مین 

راوگرزب يومع  ربق  دشابیم ، یقرـش  تهج  رد  هک  يرگید  ربق  یلو  تسا ، ریمع  نب  بعـصم  شحج و  نب  هَّللادبع  هب  بوسنم ، ربق  ود  نیا 
. تسا ءادهشلادیس  هزمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ 

ءادهش هاگمارآ  - 3
، تسا عقاو  نحصنیا  یقرش  لامش  تمسق  رد  دنـشابیم ، راصنا  نیرجاهم و  ناگرزب  زا  رفن  ًابیرقت 70  هک  دحا  يادهش  ریاس  سدقم  نفدم 

. دراد هلصاف  رتم  دودح 25  ضر ،)  ) هزمح بانج  نفدم  ات  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  دجسم  - 4

. دراد رارق  دوشیم ، دحا  دراو  هک  یسک  تسار  تمس  رد  ادهش  روبق  لامش  رد  مدق  هلصاف 25  هب  دجسم ، نیا 
اذـل تسا ، هدـناوخ  زامن  زین  ناکم  نیا  رد  زور  نآ  رد  ترـضح  هدـش و  هتـسکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نادـند  هک  تسا  یلحم  اجنیا 

. دناهدیمان زین ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دجسم 
ةامرلا لبج  دجسم  - 5

مالسا رکشل  نارادنامک  زا  رفن  هاجنپ  هک  دوب  يرگید  دجسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  دجـسم  اب  رتم  ًابیرقت 500  هلصاف  هب  هرد  رخآ  رد 
. دناهدش دیهش  اجنیا  رد  رگید  رفن  اب 11  هورگ  نیا  هدنامرف  ریبج  هَّللادبع  دناهدوب . رقتسم  اجنآ  رد  مالسا  ربمایپ  روتسد  هب 

. دنمانیم نازادناریت  هوک  ینعی  ةامرلا » لبج   » ار لحم  نیا 
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71 ص :
رئاح دسیونیم : يدوهمـس  « (1) . » دـناهدناوخ زاـمن  ییاـهنت  هب  دجـسم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  هـک  تـسا  هدـش  لـقن 

رد هک  تسا  هقطنم  نآ  يارقف  زا  یعمج  روبق  هکلب  دنتسین ، ادهش  زا  اهنآ  دناهدش ، نفد  اجنآ  رد  ياهدع  هک  تسا  لبج  کیدزن  یکچوک ،
رد یلو  دراد . دوجو  للجم  زاسون و  دجـسم  کـی  طـقف  هقطنم  نیا  رد  نونکا  یلو  « (2) . » دـناهدش نفد  اجنآ  رد  و  دـناهدرم ، یطحق  لاس 

دراد دوجو  هلحم  نآ  نایم  رد  مه  زاسون  دجـسم  کی  هدش و  هتخاس  يدایز  ینوکـسم  ياههناخ  ادهـش  رازم  یبرغ  تمـسق  رد  دحا  هنماد 
. تسا هدش  هتخاس  ًاریخا  هک 

هناگتفه ای  هعبس  دجاسم 
هیلع یلع  دجسم  رمع 6 - دجسم  رکبوبا 5 - دجسم  ناملس 4 - دجسم  حتف 3 - دجسم  نیتلبقلاوذ 2 - دجسم  - 1 زا : دنترابع  دجاسم  نیا 

س)  ) ارهز همطاف  دجسم  مالسلا 7 -
. میزادرپیم اهنآ  حرش  هب  کنیا  هک 

نیتلبقلاوذ دجسم  - 1
( هربوـلا  ) هّرح لامـش  رد  نیتـلبقوذ  دجـسم  تفاـی ، رییغت  هبعک  يوـس  هب  سدـقملا  تیب  زا  ناناملـسم  هلبق  نآ  رد  هک  تسا  يدجـسم  نآ  و 

. تسا هدش  عقاو  هنیدم  یمالسا  هاگشناد  کیدزن 
لاس ات  ناناملسم  مالسا و  ربمایپ  تسا و  هدوب  یصقالا  دجـسم  ناناملـسم  هاگ  هلبق  نیتسخن  مالـسا ، ناخروم  هریـس و  نافلوم  همه  قافتا  هب 

. دندناوخیم زامن  سدقم  ناکم  نآ  يوس  هب  ترجه  مود 
و راصنا ، ترواـجم  رد  رجاـهم  ناناملـسم  رارقتـسا  هنیدـم و  هب  هکم  زا  شاهباحـصو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  ترجه  زا  سپ 

هلبق هب  ور  ناناملسم  هک  نیا  رب  ینبم  هنیدم  نایدوهی  تاغیلبت  لابند  هب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رهـش  ناونع  هب  هنیدم ، تیعقوم  تیبثت 
قیتع تیب  ای  مارحلادجسم  هب  سدقملا  تیب  رد  یصقالا  دجسم  زا  هلبق  رییغت  رب  ینبم  یتایآ  دنتـسه ، هلبق  دقاف  دوخ  دنناوخیم و  زامن  نانآ 

. دشابیمن یفالخ  ههبش و  ياج  نارسفم  نایم  رد  دنتسه ، یندم  هلبق  رییغت  هب  طوبرم  تایآ  یمامت  هکنیارد  دیدرگ . لزان  ربمایپ  رب  هبعک  و 

افولا ج 2 ءافو  - 1
يدقاو يزاغم  - 2
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72 ص :
هیآ اهنآ  نیرتمهم  هک  دروآیم  ناناملسم  دای  هب  ات 150  هیآ 142  زا  ار  نآ  رییغت  هلبق و  هلئـسم  بیترت  هب  تسا و  هرقب  هروس  رد  تایآ  نیا 

: تسا ریز  رارق  هب  تایآ  نیا  همجرت  تسا ، هروس  نیا  142 و 144 
زا برغم  قرشم و  وگب  دنادرگرب ، دندوب ، نآ  رب  هک  ياهلبق  زا  ار  ناناملسم )  ) اهنآ زیچ  هچ  دنیوگیم : زغم  کبـس  مدرم  زا  یـضعب  يدوزب 

. دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  تسادخ ، نآ 
طیرفت طارفا و  ناـیم  رد  لادـتعا  دـح  رظن  ره  زا  هک   ) ياهناـیم تما  زین  ار  امـش  دوـخ  تسا ) هناـیم  هلبق  کـی  امـش  هلبق  هـک   ) روـط ناـمه 

هک ار  ياهلبق  نآ  ام  و  دـشاب ، امـش  ربارب  رد  ياهنومن  درف  هاوگ و  مه  ربمایپ  دیـشاب و  مدرم  ربارب  رد  ياهنومن  تما  ات  میداد  رارق  دـشابیم )
زاـب تیلهاـج  هب  هک  ییاـهنآ  زا  دـننکیم  يوریپ  ربماـیپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نـیا  يارب  اـهنت  سدـقملا ) تـیب   ) يدوـب نآ  رب  ـالبق 

ياهزامن هک  دینادب  مه  ار  نیا   ) دوب راوشد  هدرک ، تیاده  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  رب  زج  راک  نیا  هچ  رگا  دنوش  صخشم  دندرگیم ،
میحر و مدرم  هب  تبـسن  دـنوادخ  اریز  دـنادرگیمن  عیاض  ار  امـش  زامن )  ) نامیا زگره  ادـخ  و  تسا ) هدوب  حیحـصقباس  هلبق  ربارب  رد  امش 

. تسا نابرهم 
يوس هب  ار  وت  نونکا  مینیبیم ، يدوب ) ییاـهن  هلبق  نییعت  يارب  ادـخ  ناـمرف  راـظتنا  رد  و   ) ینادرگیم نامـسآ  يوسب  هک  ار  وـت  تروصاـم 

نآ بناـجب  ار  دوـخ  يور  دیـشاب  اـجک  ره  نک و  مارحلادجـسم  بناـج  هب  ار  دوـخ  يور  مینادرگیم . یـشاب ، دونـشخ  نآ  زا  هـک  ياهـلبق 
هدـش رداصناشراگدرورپ  هیحان  زا  هک  تسا  یتسرد  نامرف  نیا  هک  دـننادیم  هدـش  هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باـتک  هک  یناـسک  و  دـینادرگ ،

نتـشاد یفخم  رد   ) اهنآ لامعا  زا  دـنوادخ  و  دـناوخیم ) زاـمن  هلبق  ود  يوس  هب  مالـسا  ربماـیپ  هک  دـناهدناوخ  دوخ  ياـهباتک  رد  و   ) تسا
. تسین لفاغ  تایآ )

یلعف ناکم  « ) هملـس ینب   » هلحم رد  تئارق  لاح  رد  رهظ و  رد  یلقن  هب  رـصع و  زامن  رد  ربماـیپ  زاـمن  ماـگنه  رد  تاـیآ  نیا  لوزن  لاـح  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هنیرید  يوزرآ  و  تفاـی . رییغت  هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  بونج و  هب  لامـش  زا  هلبق  هک  دوب  نیتلبقلاوذ ) دجـسم 

یخرب 10 دنراد  فالتخا  هلبق  رییغت  خـیرات  رد  ناخروم  « (1) . » داد ماجنا  دـنوادخ  ار  رییغت  نیاو  دـش . هدروآرب  یمیهاربا  هلبق  يایحا  يارب 
ترجه زا  سپ  هاـم  ار 19  نآ  خـیرات  ج 1ص 88 )  ) هیقفلا هرـضحی  ـال  نم  رد  قودصخیـش  ترجه و  زا  سپ  هاـم  ات 17  یخرب 16  هاـم و 

. تسا هتشون 

رابخالاةدمع ص 178 - 1
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73 ص :
ود دجسم  نیا  یلبق  نامتخاس  تسا . فورعم  مان  نیمه  هب  هدش و  هتخاس  ییابیز  دجسم  تروصب  نونکا  نیتلبقلاوذ  دجـسم  تروصره  رد 
هب هلبق  رییغت  هب  طوـبرم  تاـیآ  یلبق  بارحم  ياـجب  نوـنکا  یلو  سدـقملا  تیب  فرط  هب  يرگید  هبعک و  فرط  هـب  یکی  تـشاد : بارحم 

. تسا هدش  يرب  چگ  نابز  راهچ 
. ددرگ یمرب  يرجه  مود  لوا و  ياهلاس  هب  دجسم  نیا  یخیرات  هقباس 

حتف دجسم  - 2
زا ياهعطق  زارف  رب  هک  تسا  یکچوک  دجسم  دنیوگیم ، زین  قدنخ  دجـسم  نآ  هب  و  دراد ، ترهـش  زین  بازحا  دجـسم  هب  هک  حتف  دجـسم 

 ...! دیسر اجنادب  ات  تفر  الاب  نآ  ینالوط  ياههلپ  زا  دیاب  هک  دراد ، رارق  ناحطب  يداو  برغ  هوک و  برغ  تمس  رد  علس  هوک 
. دراد دادتما  نآ  لامش  تمس  هبو  تسا  رهش  هب  لصتم  هنیدم و  یبرغ  تهج  رد  یگنر  هایس  هوک  علس  هوک 

ياعد اجنآ  رد  و  تسا . هدوب  ترجه  مجنپ  لاـس  رد  بازحا  اـی  قدـنخ  گـنج  ناـیرج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـجهت  زکرم  اـجنآ 
هللا یلصربمایپ  هب  ناکرشم  رارف  تسکش و  ربخ  هدش و  باجتسم  بازحا  هاپس  تسکـش  مالـسا و  ترـصن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

و هبنشراهچ ) هبنش ، هس  هبنـشود ،  ) درک اعد  اجنآ  رد  زور  هس  ربمایپ  « (1) . » تسا هدش  لزان  اجنآ  رد  حتف  هروس  یلقنب  دیـسر و  هلآ  هیلع و 
. دش باجتسم  شیاعد  هبنشراهچ  زور 

: یسراف ناملس  دجسم  - 3
روهشم یسراف  ناملس  دجسم  ای  یلعا  دجسم  مانب  هک  تسا  يدجسم  هتلافسآ  حطسم و  نیمز  رد  نآ  هلبق  تمس  رد  دجـسم و  نیا  رانک  رد 

. تسا هدش  انب  اجنآ  رد  يدجسم  قدنخ ، رفح  نایرج  رد  ناملس  شقن  رطاخب  زین  دوب و  ناملس  ياعد  دجهت و  لحم  اجنآ  تسا .
رکب یبا  دجسم  - 4

دجسم ارنآ  هک  تسا  يرگید  دجسم  نآ  برغ  تهج  رد  ناملس  دجسم  زا  دعب 

نیمثلا دقعلا  - 1
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74 ص :
. دراد یمسر  تعامج  ماما  تسا و  رتزهجم  رتگرزب و  دجسم  نیا  دنیوگیم . رکبوبا 

رمع دجسم  - 5
. دراد رارق  همطاف  دجسم  رکب و  یبا  هب  بوسنم  دجسم  نیب  العف  دجسم  نیا  تسا و  باطخ  نب  رمع  هب  بوسنم  هک  تسا  يرگید  دجسم 

مالساهیلع همطاف  دجسم  - 6
مالسلا هیلع  همطاف  ترـضح  هب  بوسنم  هک  فقـس  یب  تسا  يدجـسم  يداو  لوا  رد  نییاپ  تمـسق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دجـسم  يذاحم 

سپ هطقن  نآ  رد  مه  دیاش  دوب . لوغـشم  ناناملـسم  ترـصن  يارب  اعد  دجهت و  هب  اجنآ  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  یتاظحل  روآدای  تسا و 
 ... تسا هدناوخ  رکش  زامن  بازحا  هاپس  رب  مالسا  يزوریپ  زا 

مالسلا هیلع  یلع  دجسم  - 7
رارق حتف  دجسم  يوربور  علس  هوک  يور  رب  مالسلا  هیلع  همطاف  دجـسم  زا  رتالاب  نآ  یبرغ  بونج  رد  حتف و  دجـسم  لباقم  رد  دجـسم  نیا 
الاب يددعتم  ياههلپ  زا  دیاب  بلاطیبا  نبا  یلع  دجسم  هب  نتفر  يارب  « (1) . » تسا روهشم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  دجسم  مانب  دراد و 

. تسّدکوم بحتسم  زامن  نآ  رد  هک  درازگ . زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  ات  تفر 
هدوب زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـجهت  لحم  ینابهدـید ، لحم  رب  هوالع  بلاـطیبا  نبا  یلع  دجـسم  حـتف و  دجـسم 

. تسا هدش  ریمعت  يزاسون و  رکبوبا ، دجسم  حتف و  دجسم  اهنت  دجاسم  نیا  زا  تسا .

علس راغ 

هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  فاکتعا  تدابع و  لحم  يراگزور  هک  تسا  يراغ  نآ  یبرغ  تهج  رد  علـس و  هوک  يـالاب  رد 
. تسا

رد ترـضح  نآ  مه  دیاش  تشاد . نادب  يدایز  لیامت  دوب و  هدرک  هبرجتارح  راغ  رد  هکم  رد  ار  یئاهنت  تولخ و  فاکتعا و  ترـضح  نآ 
. تسا هتفریم  تدابع  يارب  راغ  نیا  هب  قدنخ  گنج  رد  هنیدم  هرصاحم  هاتوک  نارود 

هفیقس هدام  يومح  توقای  نادلبلا  مجعم  - 1
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75 ص :
. تسا هدرک  لقن  نآ  دروم  رد  مه  یئاعد  هدرک و  هراشا  نآ  هب  دوخ  کسانم  رد  يراصنا  خیش  موحرم 

: زا تسا  ترابع  هک  میربیم  مان  هعبس  دجاسم  یکیدزن  رد  رگید  یخیرات  راثآ  زا 
ضحم هَّللادبع  نب  دمحم  دیهش  ربق 

الاو دیهش  نفد  لحم  اجنآ  تسا ، ءاقستسالا  یلصم  ای  ریبکلادجسم  هب  روهشم  هک  تسا  یلحم  هنیدم  رهش  رانک  علس  لبج  یقرش  علـض  رد 
. دنمانیم هیکز  سفن  ار  وا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  نب  نسح  نب  هَّللادبع  نبدمحم   » ماقم

. تسا هدوب  سابعلا  ینب  سپس  هیما و  ینب  ملظ  هیلع  ناگدننک  مایق  زا  هیکز  سفن  دمحم 
وا و یبوکرـس  يارب  دیـسر  تفـالخ  هب  هک  یماـگنه  یلو  درک  تعیب  وا  اـب  راـب  ود  یقیناود  روـصنم  ساـبعلا ، ینب  ییاـهن  يزوریپ  زا  لـبق 

. دندربیم رسب  افخ  رد  تشاد ، ترهش  ضحم  هَّللادبع  هب  هک  هَّللادبع  دنزرف  ود  میهاربا  دمحم و  تخادرپ . يو  بیقعت  هب  شنارای 
. دندرک مایق  میهاربا  دمحم و  ماجنارس  یلو  درک ، ینادنز  ار  نسحلا  ینب  زا  يرایسب  نانآ  يریگتسد  يارب  روصنم 

لامع دـندوشگ ، ار  هنیدـم  نادـنز  نانآ  درک ، مایق  هنیدـم  رد  نایوگ  ریبکت  ناگرزب  تاداس و  زا  رفن  اب 250  يرجه  لاس 145  رد  دـمحم 
رد ار  هنیدم  تسخن  وا  دندرک . تعیب  وا  اب  مدرم  دناوخ و  هبطخ  روصنم  دض  رب  دمحم  دندرک . ینادنز  ناینادنز ، ياجب  ار  یقیناود  روصنم 

. دندرک تعیب  وا  اب  رفن  رازه  اهدصو  دش  طلسم  زین  نمی  هکم و  رب  سپس  تفرگ و  رایتخا 
اهنت ندنام  یقاب  وا و  باحـصا  ندش  قرفتم  اب  ماجنارـس  یلو  درک  عافد  هنیدم  زا  قدنخ  ندنک  اب  وا  درک ، هرـصاحمار  هنیدـم  روصنم  هاپس 
بنیز ار  شندب  دندرب و  هفوک  هب  روصنم  يارب  ار  وا  رس  و  دش . دیهش  یسابع  رگمتس  هفیلخ  هاپس  اب  دیدش  گنج  یط  شنارای ، زا  رفن   316

. دندرک نفد  ناکم  نیا  رد  شرتخد  همطاف  شرهاوخ و 
. دتفیب روصنم  تسدب  ادابم  ات  دز  شتآ  ار  دوخ  اب  ناگدننک  تعیب  یماسا  البق  وا 

. دوب يرجه  ناضمر 145  رد  دمحم  تداهش 
داد و ربخراوگرزب  دیس  نیا  تداهش  هب  شاهیبیغ  رابخا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما 
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76 ص :
. دوشیم دیهش  تیز  راجحا  کیدزن  رد  وا  تیزلا »...  راجحا  دنع  لتقی  هناو  : » دومرف

. دراد رارق  تسه  زین  ءاقستسا  زامن  لحم  یلقنب  علس و  هوک  یقرش  علض  رد  هک  تسا  ریبک  دجسم  ناکم  نیمه  تیز ، راجحا 
؟ تسااجک هدعاس  ینب  هفیقس 

رکیپ رد و  دـشاب و  راکـشآ  نآ  لخاد  هک  يراد  فقـس  ياـنب  زین  وکـس و  هفـص و  «(1) . » دننیـشنیم نآ  ریز  رد  هک  یناـبیاس  ینعی  هـفیقس 
ةدعاس نادنزرف  زا  سانش  بسن  نادنمـشناد  هتفگ  هب  هک  دندوب  راصنا  زا  ياهفیاط  هدعاس  ینب  « (2) . » دوشیم هدیمان  هفیقس  دشاب ، هتشادن 
هنیدم زا  ياهیحان  رد  کی  ره  دندشیم و  میـسقت  فلتخم  لیابق  اههریت و  هب  دوخ  هدعاس  نادنزرف  « (3) . » دندوب ربکا  جرزخ  نب  بعک  نب 

دجـسم لصاف  دـح  رد  هک  هدوب  همیزخ  یباونب  یثادـحا  ياهانب  زا  هدابع » نب  دعـس   » هناخ رواـجم  هدـعاس  ینب  هفیقـس  و  دنتـشاد . تنوکس 
هدوب لحم  نیا  رد  هدعاس  ینب  هفیقس  تسا ، ملسم  هچنآ  « (4) . » تسا هتشاد  رارق  نآ  بونج  رد  یلصم  دجسم  هدوب و  هعاضب  هاچ  یلصم و 

رمع و رکبوبا و  نارجاهم  زا  هدابع و  نب  دعـس  تسایر  هب  راـصنا  زا  یهورگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تلحر  زا  سپ  هلـصافالب  هک  تسا 
تارجاشم تارکاذم و  زا  سپ  دنتفریذپن و  ار  نآ  نارجاهم  دندرک و  دزمان  تفالخ  يارب  ار  دعـس  راصنا ، دـندش و  عمج  حارج  هدـیبع  وبا 

. دندرک تعیب  يو  اب  تفالخ  ناونع  هب  دش و  هدنرب  رکبوبا  ماجنارس  هدش ، دای  مالسا  خیرات  رد  هک  یلیصفت  هب  نیفرط ، نیب 
ياهلاس هب  طوبرم  نآ ، زا  یـسکع  ةرونملا » ۀنیدملا  راثآ   » رد يراصنا  سودقلادبع  تسا و  هدوب  اجرب  اپ  هدزیـس  نرق  همین  ات  انب  نیا  راثآ 

. تسا هدناسر  پاچ  هب  هنیدم ، راصح  بیرخت  زا  لبق 
هک يوحن  هب  دـش . ضوع  الماک  هنیدـم  یمیدـق  هرهچ  اهیدوعـس  تموکح  رـصع  رد  رهـش  يزاسون  زاغآ  هنیدـم و  راصح  بیرخت  زا  دـعب 

. تسا راوشد  یلعف  تیعقوم  اب  یخیرات  راثآ  قیبطت 
رد هک  یقباوس  اب  نانآ  متساوخ و  کمک  هنیدم  فاقوا  يرادرهـش و  دیدج  میدق و  ناراکردنا  تسد  زا  : » دیوگیم یـسانشهنیدم  فلوم 

هب ار  ریقح  دوب  ناشسرتسد 

روظنم نبا  برعلا  ناسل  - 1
یناعمس باسنالا  - 2

یسانشهنیدم ص 251 - 3
ۀیفارغجلا ملاعملا  مجعم  - 4
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77 ص :
: دندرک ییامنهار  رهش ، نیون  تفاب  رد  هدعاس  ینب  هفیقس  لحم  تخانش 

. تسا هیناطلس  نادیم  ثلثم  یلامش  تمس  رد  ینونک ، تیعقوم  رد  هفیقس  لحم 
یبرغ لامـش  تمـسق  رد  و  دنکیم ، لصتم  هخانم  نابایخ  هب  ار  یمیحـس  نابایخ  هیناطلـس و  نابایخ  ثلثم ، کی  تروصهب  هیناطلـس  نادیم 

. تسا هدش  عقاو  یبنلادجسم 
نابایخ ود  یبرغ  ياهتنا  هک  دناهدش  عقاو  يوحن  هب  نادیم  یلامش  تمسق  رد  یمیحس  نابایخ  نادیم و  یبونج  تمـسق  رد  هیناطلـس  نابایخ 

. دوشیم لصتم  نآ  هب  و  متخ ، هخانم  یبونج  یلامش  نابایخ  هب  هدش ، دای 
. تسا هتشاد  رارق  هیناطلس  ثلثم  یبرغ  لامش  تمسق  رد  هدعاس  ینب  هفیقس  يانب  لحم  تسا ، ملسم  هچنآ 

نادیم يدوعس ، لایر  نویلیم  دودح 2  تخادرپ  زا  سپ  دیدرگ و  هیناطلـس  ثلثم  یـضارا  یعدم  هنیدم  يرادرهـش  يرجه  لاس 1383  رد 
نلاس تروصب  ار  هفیقـس  لحم  ءایحا و  ار  هدعاس  ینب  دجـسم  يداهنـشیپ ، هشقن  قبط  دـش  رارق  داهن و  انب  رجـشم  یکراپ  تروصب  ار  یلعف 

. دننک ثادحا  هنیدم ، رهش  مدرم  یمومع  تاعامتجا 
نلاـس هب  صاـصتخا  ار  عبرم  رتم   649 هنیدـم ، يرادرهـش  رد  دوجوم  بوصم و  هشقن  قبط  هک  تسا  عـبرم  رتـم  ثلثم 4938  نیا  تحاـسم 

رظن رد  هناـخباتک  ياـنب  يارب  ار  رگید  رتم  و 468  يرادا ، روما  دجـسم و  تهج  ار  عبرم  رتـم  و 573  هدعاس ) ینب  هفیقـس  لحم   ) سنارفنک
. دناهتفرگ

ینب هفیقس  لحم  زا  هک  يددعتم  ياهدیالسا  هشقن و  و  هخانم ، نابایخ  یبرغ  تمس  رد  عقاو  هنیدم  مالعا  هرادا  ماب  تشپ  زا  هک  ییاهـسکع 
. دنکیم بلج  يرجه  لاس 1398  ات  نآ  دوجوم  تیعقاو  اب  یخیرات  تاجردنم  قیبطت  تهج  ار  ناگدنهوژپ  هجوت  هدش  هیهت  هدعاس 

. دراد رارق  هناخباتک  زا  رتولج  رتم  ات 40  هفیقس 30  تسا  دقتعم  زیزعلادبع  کلم  هناخباتک  لوئسم 
؟ تساجک كدف 

ياهناتـسلخن زا  یکی  رد  نآ  هک  دـنرادنپیم  زین  یخرب  دـنریگیم و  ار  نآ  غارـس  ودنـشابیم  كدـف  يوجتـسج  رد  هنیدـم  نارئاز  الومعم 
 ...! دننکیم ییامنهار  اجنآ  هب  ار  نارئاز  مه  یخرب  تسا و  هنیدم  رهش  فارطا 
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78 ص :
. دوب يرقلا  يداو  نایدوهی  هب  طوبرم  عرازم  زا  مییوگب  رتهب  ای  ربیخ  عرازم  زا  یشخب  كدف 

رد يدیهـش  رتکد  ياقآ  « (1) . » دراد رارق  ماـش  فرط  هب  هنیدـم  يرتمولیک  رد 165  ربیخ  س )  ) ارهز همطاف  یناگدـنز  باتک  هتـشون  هب  اـنب 
. دوشیم رتمولیک  اعمج 130  هک  تسا  رتمولیک  هد  كدف  ات  ربیخ  زا  رتمولیک و  هنیدم 120  ات  ربیخ  دسیونیم : خیرات ج 1  تایانج  باتک 

، هک وحن  نیا  هب  دندرک ، هحلاصم  ربمایپ  اب  ربیخ  تسکش  زا  سپ  كدف  نایدوهی 
هرادا یـصاخ  طیارـش  اب  نانآ  تسدب  نایدوهی و  دوخ  لام  رگید  فصن  دشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هصلاخ  كدـف  ياهنیمز  فصن 

وا هب  ارنآ  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یهلا  نامرف  قبط  هقح » یبرقلا  يذ  تآ  و   » هیآ لوزن  اب  « (2) . » دوش
«(3) . » دیشخب

ینسح ربکا  یلع  فیلات  كدف  یسایس  یخیرات و  شقن  - 1
هیآ 28 ءارسا  هروس  - 2

افولا ءافو  - . 3
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79 ص :

ّلوا شخب  ذخآم  عبانم و 
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همّرکم هّکم  مود : شخب 

هراشا
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87 ص :

خیرات اب  يرصتخم  ییانشآ 

تحاسم عبرم  رتمولیک   3 / 156 ياراد 000 / هتـشاد و  رارق  ایـسآ  هراق  یبرغ  بونج  رد  ییایفارغج  تیعقوم  ظاحل  هب  ناتـسبرع  هریزج  هبش 
زا سراف و  جیلخ  هب  قرـش  يوس  زا  نامع ، يایرد  دـنه و  سونایقا  هب  بونج  هیحان  زا  ماش ، يارحـصو  نیطـسلف  هب  لامـش  زا  هک  دـشابیم 

، یبرع هدحتم  تاراما  یبونج ، یلامـش و  نمی  يدوعـس ، ناتـسبرع  لماش : هریزج  هبـش  نیا  دوشیم . دودحم  خرـس  يایرد  هب  برغ  بناج 
تهج کنیا  تسا . هریزج  هبش  نیا  روشک  نیرتگرزب  عبرم  رتمولیک   2 / 139 تحاسم 690 / اب  ناتسبرع  هک  دوشیم  تیوک  نیرحب و  رطق ،

: مینکیم هراشا  نآ  یمیلقا  طیارش  زا  یخرب  هب  هریزج  هبش  نیا  اب  رتشیب  ییانشآ 
: زا دنترابع  هک  هدوب  هدمع  شخب  هس  ياراد  نیمزرس  نیا  نامز  رید  زا 

. دناهدیمان زاجح »  » ار نآ  هک  یبرغ  یلامش و  شخب  - 1
. دناهدناوخ برع » يارحص   » ارنآ هک  یقرش  يزکرم و  شخب  - 2

. دهدیم لیکشت  ار  نمی »  » هک یبونج  شخب  - 3
« دوفن يارحص   » ناوتیم هلمجنآ  زا  هک  دروخیم  مشچ  هب  تنوکس  لباقریغ  مرگ و  رایسب  ياهرازنش  عیسو و  يارحص  ، هریزج هبـش  نیا  رد 

مدرم رب  نیمزرـس  نیا  هنیرید  رد  ار  ینیـشن  چوک  یگدـنز  هک  تسا  یگدـنراب  دوبمک  نازوس و  کشخ و  قطانم  نیمه  دوجو  درب . ماـن  ار 
لدـتعم بوـخ و  اتبـسن  ییاوـه  بآ و  زا  هک  دـنوشیم  تفاـی  زین  فئاـط  نوـچمه  یقطاـنم  هک  دـنامن  هتفگاـن  تسا . هتخاـس  لـیمحت  نآ 

« زاـجح  » ارنآ هک  دوـشیم  طوـبرم  نیمزرـس  نیا  شخب  نیلوا  هب  هدوـمن ، یندـنامدایب  خـیرات  رد  ار  هریزج  هبـش  نـیا  هـچنآ  دـنرادروخرب .
. تسا هداد  ياج  دوخرد  ار  هنیدم  هکم و  نوچ  یسدقم  ياهرهش  زاجح ، هک  تسور  نآ  زا  مهنآ  دنمانیم ،

ناتسبرع هریزج  هبش 
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هبعک نایهار  اب 

زا راتـشون  نیا  رد  دـشابیم ، سدـقم  راید  نآ  اب  دوصقم ، هبعک  نایهار  دوبعم و  میرح  ناقـشاع  نتخاس  انـشآ  اـم  هزیگنا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
: میزاسیم انشآ  نآ  یخیرات  نکاما  اب  ار  امش  عورش و  هریزج  هبش  نیا  هب  دورو  تاظحل  نیزاغآ 

هدج
نیرتگرزب ناتسبرع و  ياهرهش  نیرتمهم  نیرتیمیدق و  زا  دراد  هلـصاف  رتمولیک  هنیدم 425  ات  رتمولیک و  دودح 90  هکم  اب  هک  رهـش  نیا 

تارادا اههناخترافس و  اههناخترازو ، زا  يرایسب  اریز  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  زین  یسایس  ظاحل  هب  دوریم و  رامش  هب  نآ  ردنب 
، دش يراذگمان  هدج »  » هتفرگ رارق  نآ  رد  رـشبلا » ما   » اوح ترـضح  نفدـم  یلوق  هب  هک  تهج  نآ  زا  رهـش  نیا  دراد . رارق  اجنآ  رد  یتلود 

يرهش نیتسخن  هدج  تروصره  هب  تسا . هتفرگ  ياج  ایرد  لحاس  رد  هک  انعم  نادب  دناهدناوخ ، زین  میج » مض   » هب هدُج  ارنآ  یخرب  هچرگ 
. دندرگ تاقیم  یهار  هاتوک  دنچ  ره  یگنرد  زا  سپ  ات  هدیدرگ  یهلا  نانامهیم  ياریذپ  هلاس  همه  هک  تسا 

تاقیم
مالـسا ردصزا  هک  دوشیم  هتفگ  یـصاخ  نکاما  هب  جح  سوماق  رد  تسا و  صخـشم  ناکم  ای  نامز  يانعم  هب  و  تقو »  » هشیر زا  هژاو  نیا 
يدامتم نورق  لوط  رد  هدیدرگ و  نییعت  یهلا  سدق  میرح  هب  فرشت  زاغآ  هطقن  روظنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  صخش  طسوت 

. تسا هدوب  یهلا  يایلوا  هژیوب  تسود  يوک  نایهار  کیبل »  » دهاش نونکات 
جح تیقاوم 

صخـشم مارحا  تهج  ینوگانوگ  ياهتاقیم  دـنوشیم  یهلا  نما  مرح  یهار  فلتخم  یحاون  زا  مارحلا  تیب ا ...  جاـجح  هکنآ  هب  هجوت  اـب 
: زا دنترابع  هک  هدیدرگ 

: هفحج - 1
هقطنم یکیدزن  رد  هنیدم  هب  هکم  ریسم  یخسرف  رد 32  تاقیم  نیا  دنوشیم . هکم  یهار  ماش و ...  رصم ، قیرط  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم 

« غبار »
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تسا هدوب  نک  ناینب  میظع و  یلیس  دهاش  هقطنم  نیا  ناراگزور  رد  هک  دناهدیقع  نیا  رب  ناخروم  هدوب و  هَعَیهم  نآ  یناتساب  مان  دراد . رارق 

هدج هب  دورو  زا  سپ  دنتـسه  دعب  هنیدم  هک  نانآ  یناریا  جاجح  زا  هک  تسا  يروآدای  نایاش  دـناهدیمان . هفحج  ارنآ  زین  تهج  نیمه  هب  و 
. دنوشیم تاقیم  نیا  یهار  مارحا  مسارم  ماجنا  تهج 

( هفیلحلاوذ  ) هرجش دجسم  - 2
هنیدم هب  هدج  زا  ادـتبا  هک  لبقهنیدـم )  ) یناریا جاجح  دـننام  دـنوشیم . هکم  یهار  هنیدـم  زا  هک  تسا  یناسک  رگید  هنیدـم و  لها  تاقیم 

هدوب و هکم  زا  تاقیم  نیرترود  تاقیم  نیا  دندرگیم . هناور  هکم  يوس  هب  هتـسب و  مارحا  تاقیم  نیا  رد  هزور  دـنچ  تماقا  زا  سپ  هتفر و 
. دراد هلصاف  رتمولیک  نآ 486  اب 

: لزانملا نرق  - 3
. دراد هلصاف  رتمولیک  هکم 94  ات  تسا و  فئاط  دجن و  لها  تاقیم 

: مَلمَلَی - 4
. دراد هلصاف  رتمولیک  هکم 84  ات  هدوب و  نمی  لها  تاقیم 

: قیقعلا يداو  - 5
: هطقن هس  لماش  دنوشیم و  هکم  یهار  ناتسبرع  قرش  هیحان  زا  هک  تسا  یناسک  قارع و  لها  تاقیم 

یهلا نما  مرح  میرح  « (1) . » تسا رتمولیک  هکم 94  ات  نآ  هلصاف  دشابیم و  قرع » تاذ   » و ةرمغ » «، » خلسم »
هکم هب  مرح  هچرگ  دنوشیم و  یهلا  نما  مرح  دیحوت و  راید  یهار  نایوگ  هیبلت  دندنبیم  مارحا  تیقاوم  زا  یکی  رد  هکنآ  زا  سپ  جاجح 

ار هکم  رهـش  زا  رتعیـسو  يورملق  یلو  تسا  هدش  هدناوخ  یهلا  نما  مرح  سدقم ، راید  نیا  زین  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  رد  هدـیدرگ و  قالطا 
. دریگیمرب رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  نامز  رد  هدرک ، صخشم  ار  مرح  دودح  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هدمآ ، اهلقن  یخرب  رد  هک  هنوگنآ 
ياههار يرتمولیک  زرم 14  رد  هکم و  فارطا  رد  لکش  ياهناوتسا  ای  لیطتسم  بعکم  لکـش  هب  ییاهنوتـس  اب  هزورما  هک  دودح  نامه  زین 

: دناهدروآ نینچ  ارنآ  هصخشم  مرح و  دودح  رگید  یلقن  رد  دومرف . نییعت  دروخیم  مشچب  نمی  فئاط و  قارع ،
. تسا رتمولیک  مارحلادجسم 20  ات  نآ  هلصاف  هک  هیبیدح  لزنم  رد  هک  هدج  ریسم  رد  نوتس  ود  - 1

دوش هعجارم  یفاک  جح  باب  تایاور  هب  - . 1
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. تسارتمولیک ات 7  مارحلادجسم 6  ات  نآ  هلصاف  هک  میعنت  لزنم  رد  هکم  هب  هنیدمریسم  رد  نوتس  ود  - 2

. تسا رتمولیک  مارحلادجسم 15  ات  نآ  هلصاف  هک  هرمن  نطب  رد  هکم  هب  هنارعج  هار  رد  نوتس  ود  - 3
. تسا رتمولیک  مارحلادجسم 15  ات  نآ  هلصاف  هک  قرع  تاذ  رد  هکم  هب  قارع  هار  رد  نوتس  ود  - 4

. تسا رتمولیک  مارحلادجسم 21  ات  نآ  هلصاف  هک  هفلدزم  رد  هکم  هب  فئاط  هار  رد  نوتس  ود  - 5
. تسا رتمولیک  مارحلادجسم 12  ات  نآ  هلصاف  هک  نبَللا  ۀئاضا  رد  هکم  هب  نمی  هار  رد  نوتس  ود  - 6

ییایفارغج عاعـش  رد  تسا و  هبعک  مارحلا و  دجـسم  زا  مرح  تیزکرم  عومجم ، رد  هک  دـناهدروآ  زین  يرگید  ياـهلقن  هک  دـنامن  هتفگاـن 
راهچ ارنآ  عاعـش  ناشیا  زا  تیعبت  رد  ینارگید  و  هر )  ) یلح همالع  اـی  عفاـنلا و  رـصتخم  عیارـش و  رد  ققحم  هکناـنچ  تسا . فـالتخا  مرح 

دمآ دورف  سیبقوبا  رب  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  زورنآ  تایاور  لقن  هب  هکم  دناهدروآ . نآ  یخیرات  هنیرید  رد  دناهتـسناد و  فرط  ره  زا  خسرف 
، دومن فاوط  نآ  درگرب  داهن و  هبعک  ياج  رد  ارنآ  يو  داتـسرف . وا  يارب  خرـس  یتوقای  دـنوادخ  ورنیا  زا  دومن . هوکـش  ادـخ  هب  ییاهنت  زا 

تمـالع دودـح  نآ  اهدـعب  هک  تخاـس  نشور  دوشیم  هدـیمان  مرح  دودـح  هک  هچنآ  تعـسو  هب  ار  یعاعـش  رمحا  توقاـی  نآ  ییانـشور 
. دش يراذگ 

مرح تمرح 
يارب هک  هنوگنامه  تسا . مارح  عاـفد ) ماـقم  رد  رگم   ) نآ رد  يزیرنوخ  گـنج و  هک  تسا  رادروخرب  یتمرح  ناـنچ  زا  عیـسو  هقطنم  نیا 

ارنآ ًادمع  دنکن و  ظفح  ار  میرح  نیا  تمرح  هک  سکنآ  و  تسا ، عونمم  نآ  رد  تاناویح  دیـصو  هدیدرگ  مالعا  نما  هقطنم  زین  تاناویح 
زا دـنزاس . راد  هکل  ارنآ  تمرح  هقطنم  نیا  هب  شیوخ  دورو  اـب  دـنرادن  قـح  زین  ناکرـشم  و  « (1) . » دوب دهاوخ  مدلا  رودهم  دـیامن  کته 

لـسغ دـندوب  مرُحم  هکنآ  اـب  هتخاـس و  فـقوتم  ار  ناـیناوراک  مرح  ورملق  هب  دورو  ماـگنهب  مئاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـک  دوـب  ورنیا 
هطخ نیا  رد  ياپ  دـندوب  رگ  همزمز  شیوخ  نابل  ریز  رد  ار  قح  رکذ  هکیلاح  رد  هنهرب  ياپ  اب  عضاوت و  زا  راشرـس  یتلاح  اب  دـندومنیم و 

. دندراذگیم

زاجحلا ص 262 و ص 262 ملاعم  مجعم  - 1
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ۀمرکملا ۀکم 

رهـش نیا  تسا . همظعم  هکم  تسه  زین  یمالـسا  کلامم  يارقلاما  هک  زاجح  یبهذـم  رهـش  ود  زا  رهـش  نیلوا  تشذـگ  زین  رتشیپ  هکناـنچ 
هب قرش  يوس  زا  نمی ، هب  بونج  هیحان  زا  هنیدم ، هب  لامش  بناج  زا  دراد و  رارق  زاجح  نیمزرس  بونج  رد  یخیرات  هنیرید  اب  یناتسهوک ،

. دوشیم دودحم  هدج  هب  برغ  تهج  زا  ضایر و  دجن و 
هب روصحم  هدیدرگ و  عقاو  هقیقد  هجرد و 9  لوط 40  هقیقد و  هجرد و 38  ییاـیفارغج 21  ضرع  رد  رتم و  ایرد 33  حطـس  زا  نآ  عافترا 

: زا دنترابع  اههوک  هتشر  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  یلابج  هلسلس 
فرشم فرعا »  » ای رمحا » لبج   » هیحان نیمه  رد  دراد و  دادتما  برغ  فرطب  تسا و  روهـشم  قلف » لبج   » هب هک  هکم  لامـش  هوک  هتـشر  - 1

نابزیم هکم  حـتف  هثداح  رد  هک  دـنیوگ  ار  یهوک  نامه  اّدـک  تسا و  اّدـک » لبج   » و لعل » لـبج   » و يدـنه » لـبج   » يوسنآ ناـعقیعیق و  هب 
. تسا هدوب  هکم  هب  ترضح  دورو  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

هتفرگ رارق  بونج  دادتما  رد  يدک » لبج   » رد دراد و  دادتما  برغ  يوسب  هدوب و  هدیدح » یبا  لبج   » نامه هک  هکم  یبونج  هوک  هتشر  - 2
. تسا

. تسا مارحلادجسم  رب  فرشم  افصکیدزن و  هکم  رهش  بونج  رد  هک  سیبق  وبا  هوک  - 3
رارق نآ  رد  تثعب ) زاغآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رب  یحو  نیلوا  لوزن  لحم   ) ارح راغ  هتفرگ و  رارق  هکم  قرـش  رد  هک  رونلا  لبج  - 4

. تسا هدش  دای  ناراف » لبج   » هب نآ  زا  تاروت  رد  دراد و 
( هنیدم هب  ترجه  ماگنهب  تیبملاۀـلیل و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يافتخا  لحم   ) روث راغ  هک  نمی  هب  هکم  هار  زاغآ  رد  روثلا  لبح  - 5

(. تشاد میهاوخ  راتشون  همادا  رد  ار  يرگید  تاحیضوت  هوک  ود  نیا  هرابرد  . ) دراد رارق  نآ  رد 
ۀکم ياهمان 

: تسا هدش  دای  ریز  ياهمانب  نآرق  رد  هلمج  زا  هدیدرگ  رکذ  يددعتم  ياهمان  رهش  نیا  يارب 
* نما دلب  يرقلا ** ما  مرح ** نیمالادلب ** دلبلا ** ّۀَکب ** ۀکم ** * 

عومجم رد  تسا و  یقیاقح  هکلب  تقیقح و  يایوگ  دوخ ، یماسا  نیا  زا  کی  ره 
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: مییامنیم هراشا  یماسا  نیا  هب  هکم »  » يراذگمان تلع  هب  راتشون  لیمکت  تهج  رد  کنیا  دراد . نیمز  نیا  تفارش  زا  تیاکح 

ۀکم
تکاله و يانعمب  کم »  » هشیر زا  ارنآ  نیرحبلا  عمجم  بحاص  . دـناهتفگ نوگانوگ  نآ  يراذـگمان  رد  هدـمآ و  نآرق  رد  راـبکی  ماـن ، نیا 

دهاوخن یتشونرـس  يدوبان  زج  دـیامنب  ءوس  دـصق  نادـب  لیف ) باحـصا  دـننام   ) سک ره  هک  دـنادیم  نیا  زا  هیانک  ارنآ  هتـسناد و  يدوبان 
بآ زا  هرهب  یب  ینیمز  هک  نآ  رگید  تسا و  ناـهانگ  ندـش  كاـپ  يدوباـن و  لـحم  هکنآ  یکی  دـنکیم : رکذ  زین  رگید  هجو  ود  تـشاد .

. تسا هتخاس  دوبان  هدیکم و  ارنآ  بآ  نیمز ، ییوگ  یندیماشآ ،
هیلع میهاربا  ترـضح  نوچ  تسا و  یلباب  ياهژاو  هملک  نیا  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  هناخ  يانعمب  اکم »  » زا ار  هکم »  » هملک يدجم  دیرف 

. دیدرگ قالطا  رهش  مامتب  ًاجیردت  اهدعب  دیزگرب و  ار  مان  نیا  هبعک  يانب  زا  سپ  دوب  لباب  لها  مالسلا 
ۀکب

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداصماما  ینایب  رد  هلمج  زا  دناهدرک . رکذ  یفلتخم  هوجو  تسا  هدمآ  رابکی  نآرق  رد  هک  زین  مان  نیا  يارب 
قداصماما ناـیب  هب  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا  « (1) « » دنوشیم نایرگ  هبعک  رانک  رد  مدرم  هکنآ  هچ  هدش  يراذـگمان  ۀـکب  نیمزرـس ، نیا  »

. دناهدیمان ۀکب »  » ار هبعک  هاگیاج  و  هکم »  » ار رهش  مامت  مالسلا  هیلع 
. دنکشیم ار  نارابج  ناراکمتس و  ندرگ  هک  تهج  نادب  دناهدیمان  ۀکب »  » ارنآ هک  تسا  دقتعم  نیرحبلا  عمجم  فلوم 

يرقلا ما 
تیزکرم زین  نآ  يراذـگمان  تلع  تسا . هدـمآ  راب  ود  نآرق  رد  دـناهدرک و  رکذ  هکم  يارب  هک  تسا  يرگید  مان  اهرهـش ، ردام  يانعم  هب 

. تسا رهش  نیا 
مرح

هک دنیوگ  ار  یناکم  مرح  هکنآ  هچ  تسا . نآ  تینما  تمارک و  يایوگ  هک  نما »  » دـنوسپ اب  مهنآ  تسا ، هدـمآ  نآرق  ياج  ود  رد  مان  نیا 
. دوب دهاوخ  مرح  تمرح  لیلدب  دوش  زیهرپ  دیاب  نآ  رد  يروما  زا  رگا  تسا و  مارح  نادب  یمارتحا  یب  هنوگ  ره 
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نیمالادلبلا

اب ییاج  رد  دلبلا ،»  » تروصب يدروم  رد  تسا . هتفرگ  رارق  دنوادخ  دنگوس  دروم  هدـیدرگ و  دراو  فلتخم  ياهلکـش  هب  نآرق  رد  مان  نیا 
. دوب دهاوخن  نما » رهش   » زج يزیچ  نآ  تسا و  تقیقح  کی  يایوگ  اهنیا  هک  انمآدلبلا »  » ایو نیمالادلبلا »  » ناونع

يروآدای
. دناهدروآ هکم  يارب  زین  يرگید  یماسا  نکل  دوب ، هدش  دای  اهنآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  ییاهمان  میاهدومن  رکذ  نونکات  هک  یماسا  زا  هچنآ 

** ۀکب هکم ** يرقلا ** ما  زا *: دنترابع  اهنآ  دراد و  مهم  مان  جنپ  هکم  دـیامرفیم : هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  ینایب  رد 
متـس یـسک  هب  نآ  رد  هاـگ  ره  اریز  دـنیوگ  هتـساسب »  » ارنآ دـندومرف : ترـضح  ریخا  ماـن  ود  يراذـگمان  تلع  رد  و  محر * ّما  هتـساسب **

محرت دروم  دنز  گنچ  نآ  هب  یـسک  هاگ  ره  هک  دوشیم  هدـیمان  ورنآ  زا  محر » ما   » دزاسیم و ناشکاله  هدـنار ، دوخ  زا  ار  اهنآ  دـنیامن ،
. دیدرگ دهاوخ  عقاو  دنوادخ 

: تسا هدرمشرب  هکم  يارب  ار  ریز  ياهمان  نیرحبلا  عمجم  رد  زین  یحیرط 
* یثوک سأرلا * ۀسابلا * سداقلا * ۀطاحلا * يرقلا * ما  محر ** ما  قیتعلا ** تیب  هتساسن ** ۀسدقملا ** ضرعلا ** حارص ** *

: هکم تفارش 
هدوب و یهلا  گرزب  يایبنا  هاگتساخ  هکنآ  هچ  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  خیرات  لوط  رد  رادروخرب و  ياهژیو  تفارش  تمارک و  زا  رهش  نیا 
! هکم يا  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نابز  زا  تایاور  یخرب  رد  هک  هدیدرگ  هراشا  نآ  تمظع  تیمها و  هب  يرایـسب » تایاور  »
«(1) . » متخاسیمن اهر  ار  وت  زگره  دنتخاس  نوریب  ارم  هک  دوبن  رگ  و  وا ، دزن  اهنیمز  نیرتبوبحم  ییادخ و  نیمز  نیرترب  وت  یبوخ . ردقچ 

: مییامنیم هراشا  الیذ  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  رادروخرب  يدرف  هب  رصحنم  ياهیگژیو  زا  شزرااب  نیمز  رهش و  نیا 
. تسا هدوب  شزرا  سدقت و  دروم  هراومه  رادروخرب و  یخیرات  هنیرید  زا  تسا و  یهلا  نما  مرح  * 

ص 166 مارحلا ، تیبلا  باحر  یف  زا  لقن  هب  يذمرت  حیحص  - . 1
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. دراذگ ماگ  نآ  رد  مارحا  نودب  هک  دیاشن  ار  سکچیه  * 

. تسا عونمم  مارح و  نآ  هب  نارفاک  ناکرشم و  دورو  * 
. تسا مارح  مارحا ، لاح  نآ  رد  حالس  لمح  * 

. تسا مارح  نآ  رد  هایگ  تخرد و  ندیرب  * 
. تسا مارح  نآ  رد  دیص  *

. تسا مارح  رگید  هطقن  هب  مارحلادجسم ، كاخ  لاقتنا  * 
. تشاد دهاوخ  رفیک  هدوب و  هانگ  هباصمب  نآ  رد  تیصعم  دصق  * 

. تسا رفک  داحلا و  نآ  رد  راکتحا  * 
. تسا هتفرگ  رارق  یهلا  دنگوس  دروم  * 

. دراد رارق  نآ  رد  ینم و )...  هفلدزم - تافرع - ماقم - فلخ  یعسم - هورم - افص - - هبعک مزتلم - فاطم -  ) اعد تباجتسا  اظم  * 
. تسا رادروخرب  هژیو  شاداپ  زا  نآ  رد  کین  لمع  ره  نآ ، رد  زامن  هماقا  نآ ، رد  ندناوخ  نآرق  * 

. تسا مارح  نآ  رد  زیتس  گنج و  * 
هتـشادرب وا  زا  زین  یهلا  رفیک  تسا و  يورخا  هبـساحم  زا  تاـجن  ببـس  دـشاب  رهـش  نیا  هب  لوـصو  هار  رد  دـنچ  ره  راـید  نآ  رد  گرم  * 

. دوشیم
. دجنگیمن رصتخم  نیا  رد  هدمآ و  هدنکارپ  روطب  تایاور  رد  هک  رگید  ياهیگژیو  يرایسب  و 

هکم یخیرات  يونعم - نکاما 

هعومجم نیا  رد  هک  دراد  غارس  ار  ياهکربتم  نکاما  هفرّـشم و  دهاشم  دوخ ، ياج  ياج  رد  يونعم  میظع  هاگیاپ  یخیرات و  رهـش  نیا  هکم 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  کی  ره  هب 

مارحلا دجسم 
شدنزرف میهاربا و  هک  هاگنآ  دراد ، یخیرات  ياهقباس  تسا ، هدیدرگ  دای  نآ  زا  نآرق  رد  دروم  هد  زا  شیب  رد  مان  نیمه  اب  هک  دجسم  نیا 

هطخ نآ  رد  هک  یلیاـبق  اـمومع  و  « (1)  » تشادن دوجو  ینامتخاس  هبعک  درگادرگ  دـندرک  انب  دـیدجت  ار  هبعک  مالـسلاامهیلع »  » لیعامـسا
یُّصق نامز  رد  هکنآ  ات  دش ، ینوکسم  زین  کیدزن  طاقن  جیردتب  هکنآ  ات  دندوب ، هدیزگ  ناکسا  فارطا  ياهبعش  اههرد و  رد  دنتسیزیم 

دج بالک  نب 

ص 270 ۀیرثالا ، هیخیراتلا و  ۀکم  ملاعم  مجعم  - 1
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تروصب هبعک  فارطا  دش و  نوزفا  هکم  رد  مدرم  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مراهچ 

رد داتفا و  قافتا  يرجه  لاس 17  رد  هچنآ  لثم  تفرگ ، تروصییاه  هعـسوت  اهانب و  دیدجت  دعب  ياهلاس  رد  دنچ  ره  دـمآ . رد  يدجـسم 
هدوزفا نآ  هرتـسگ  رب  يرجه  لاس 26  رد  و  « (1)  » تفرگ تروصانب  دیدجت  اذل  تخاس و  دراو  دجـسم  رب  یتاراسخ  هک  میظع  یلیـس  یپ 

لاس رد  ریبز  نب  هَّللادبع  تسکش  زا  سپ  هک  فسوی  نب  جاجح  وا  یلاو  ناورم و  کلملادبع  رـصع  ات  دوب  اج  رب  اپ  نانچ  مه  انب  نیا  دش و 
دهع  ) يرجه و 137  کلملادبع ) نب  دـیلو  رـصع   ) يرجه تاونـس 91  رد  بیترت  هب  دـیدرگ و  دـیدجت  نآ  نامتخاس  ًاددـجم  يرجه   75
لاس رد  ینامثع  میلس  ناطلـس  نامز  رد  هرخالاب  هکنآ  ات  تفرگ . تروص  یتافاضا  یـسابع ) يدهم  نامز   ) يرجه و 196  یسابع ) روصنم 

تفای هعسوت  دجسم  يرجه  لاس 1375  رد  راب  رگید  نآ  زا  سپ  تفای . ناـیاپ  لاس 1039 ه  رد  زاغآ و  مارحلادجـسم  دیدج  يانب  979 ه 
يرگید تارییغت  دهاش  دجـسم  1410 ه ) - 1412  ) ریخا ياهلاس  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن  دیـسر . عبرمرتم ) « 160861  » تحاـسم نیرخآ  هبو 
هدوزفا دجسم  تحاسم  رب  رازگ  زامن   190 شیاجنگ 000 / اب  عبرم  رتم   76000 زین /، هلحرم  نیا  رد  دراد ، همادا  ناـنچ  مه  هک  تسا  هدوـب 

730 رب 000 / نوزفا  ناوـتیم  هک  دوـب  دـهاوخ  عـبرم  رتـم   361 هعـسوت 000 / نیرخآ  زا  سپ  مارحلادجـسم  لک  تحاـسم  نیارباـنب  دـش ،
. دهد ياج  دوخ  رد  جح  مسوم  رد  ار  رازگزامن 

مارحلادجسم ياهبرد 
ياـهبرد تسا ، کـچوک  گرزب و  برد  ياراد 62  هزورما  هک  اجنآ  ات  هتفاـی ، شیازفا  فلتخم  ياـهنامز  رد  دجـسم  ياـهبرد  دادـعت 

: زا دنترابع  نآ  یسیئر  یلصا و 
زیزعلادبع کلم  باب  هرمعلا * باب  مالسلا * باب  * 

: تسا نینچ  هکم  رابخا  رد  یقرزا »  » لقن هب  نآ  رگید  باوبا  و 
هدـیمان هرارقلا  باب  مان  هب  العف  هک  هنیئآ  هناخ  هنیئآ و  رالات  ای  ریراوقلا  راد  باـب  «* (2) . » تسا موسوم  ریبکلا  باب  هب  هک  هبیـش  ینب  باب  * 

. دوشیم
تنب هجیدـخ  دجـسم  نآ  هبو  دـندمآیم  دجـسم  هب  دوب  ناـشورفرطع  هچوک  رد  هک  دوـخ  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یباـب  * 

. دشیم هتفگ  زین  دلیوخ 
. دراد رارق  هورم  افصنیب و  يوس  رد  هک  یبرد  * 

. تسا فورعم  زین  مشاه  ینب  باب  هب  هک  مشاه  ینب  هلحم  رد  یبرد  * 

ص 93 مارحلا ، تیبلا  باحر  یف  - 1
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. میت ینب  باب  * 

تثعب زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تکرـش  اب  نادرمناوج  نامیپ  ای  لوضفلا  فلح  هک  تسا  یـسک  وا  ناعذج و  نب  ادبع ...  باب  * 
. دشیم لیکشت  وا  هناخ  رد 

مالسلا هیلع  یلع  رهاوخ  بلاط  یبا  رتخد  یناه  ما  باب  * 
باب ۀلودلا * باب  هیبردلا و  باب  هینامیلس * باب  ۀمکحملا * باب  ةرایزلا * باب  یبطقلا * باب  هطسابلا * باب  قیتعلا * باب  هرمعلا * باب  * 

مـشاه ینب  باب  زین  ار  نامه  هک  یلع  باب  تسا * فورعم  زین  يابتیاق  باببهکریغـصمالسلا  باب  سابعلا * باب  یبنلا * باب  ریبک * مالـسلا 
یخرب هک  لیئربج  باب  هدـج * باب  میمیت * ینب  باب  ۀـمحرلا * باب  هلغبلا * باب  نازاب * باب  دایجالا * باب  افـصلا * باـب  دـننادیم * زین 

جح باب  دـیدج * باب  هودـنلاراد * باب  هکم * باب  حـتف * باب  هیدواد * باب  میهاربا * باب  عادو * باب  دـناهتفگ * نامثع  لآ  باـب  ارنآ 
مارحلادجسم ياههرانم  « (1) * » هغبدملا باب  هضرفلا * باب  فیرش * باب  مشاه * ینب  باب  لباقم 

. تسا هتفگیم  ناذا  نآ  يالاب  رب  نذوم  هک  هدوب  هرانم  ياراد 4  مارحلا  دجسم  هدرک  لقن  یقرزا  هچنآ  رب  انب 
ناذا نآ  رد  دوب و  هروزخلا  باـب  رد  اـهطایخ  رازاـب  رب  فرـشم  داـیجا و  بناـج  رد  مود  هراـنم  دوب ، مهـس  ینب  برد  هیحاـن  رد  لوا  هراـنم 
هکم هرانم  نآ  هب  هک  دوب ، لیللا  قوس  اهینایفـس و  هناـخ  داـبع و  نبا  هناـخ  رب  فرـشم  موس  هراـنم  دـشیم . هتفگ  ناـضمر  هاـم  ياـهرحس 
هرانم ياراد 7  مارحلادجـسم  نونکا  مه  تساه . شافک  رازاب  هرامالاراد و  رب  فرـشم  لامـش و  قرـش و  ناـیم  مراـهچ ، هراـنم  دـنتفگیم .

: تسا روهشم  ریز  ياهمانب  هک  دشابیم 
هینامیلس هرانم  ینابتیاق * هرانم  یلع * باب  هرانم  هرایزلا * باب  هرانم  ةروزخلا * باب  هرانم  مالسلا * باب  هرانم  هرمعلا * باب  هرانم  * 

ریخا هعــسوت  رد  مــه  رگید  هراــنم  ود  « (2) . » دــندرکیم رارکت  ارنآ  نارگید  هـتفگیم و  ناذا  هرمعلا  باــب  هراــنم  رد  ناــنذوم  رــالاس 
. دسریم هرانم  هب 9  مارحلادجسم  ياههرانم  هجیتن  رد  هک  هدش  هدوزفا  اهنآ  رب  دوعس  لآ  طسوت  ياهلاس 69 و 70 و 71  رد  مارحلادجسم 

هبعک هناخ 
. تسا هداد  ياج  دوخ  نورد  رد  يرتشگنا  نیگن  نوچ  ار  هبعک  مارحلادجسم ،

ص 169 زاجحلا ، ملاعم  - 1
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هللا یلـصمیهاربا  ترـضح  زا  لبق  ياهنارود  هب  نآ  شیادیپ  لصا  هک  اجنآ  ات  تسا  رادروخرب  یخیرات  تمدق  زا  ناهج  نیملـسم  هلبق  هبعک 

طوبرم مالـسا  زا  شیپ  ياههنیرید  هب  زین  نآ  تفارـش  تمرح و  ددرگیم و  زاب  مدآ  ترـضح  زا  لبق  هب  ییاه  لـقن  قبط  هکلب  هلآ و  هیلع و 
: مینکفایم يرظن  تایاور  تایآ و  هنیآ  هب  نآ  یخیرات  هنیشیپ  یبایزرا  تهج  نونکا  دوشیم .

نآرق رد  هبعک 

: میناوخیم نینچ  نآرق  زا  ییاج  رد  - 1
«(1) * » ِساّنِلل َعِضُو  تَیب  َلَّوا  َّنا  * 

: دیامرفیم نینچ  یتیاور  رد  هیآ  لیذ  رد  دنکیم و  دای  هدش  هداهن  مدرم  يارب  هک  ياهناخ  نیلوا  ناونعب  هبعک  زا  نایب  نیا  اب 
. دینارتسگ ارنآ  درک و  زاغآ  هبعک  عضوم  زا  دشخب  یتسه  ار  نیمز  ات  دومرف  هدارا  لاعتم  يادخ  هک  هاگنآ  * 

: دیامرفیم دنوادخ  رگید  ياهیآ  رد  - 2
«(2) * » ِقیتَعلا ِتیبلِاب  اوفَوَّطَیلَو  * 

رد سیئوم »  » یسیلگنا فورعم  سانـشرواخ  دراد . هراشا  تقیقح  نیا  هب  هیآ  لیذ  رد  دنچ  یتایاور  هک  تسا ، میدق »  » قیتع یناعم  زا  یکی 
. دشابیم هبعک  هناخ  رشب  دبعم  نیرتیمیدق  دیوگیم : هدرک  هضرع  ربمایپ  یفارگویب  ناونعب  هک  یباتک 

: دیامرفیم ياهیآ  رد  - 3
ترضح زا  لبق  هب  هبعک  تمدق  هک  ددرگیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  « (3)  » مَّرَحُملا َِکتَیب  َدنِع  ِعرَز  ِيذ  ِریَغ  داوب  یَتیّرُذ  نِم  ُتنَکـسا  ّینا  انَّبَر 

زا شیپ  هبعک  سپ  هداد ، ناکـسا  نآ  دزن  ار  لیعامـسا  شدنزرف  رجاه و  شرـسمه  میهاربا  هکنآ  هچ  دوشیم ، طوبرم  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
. تسا هتشاد  دوجو  مه  نآ 
: تسا هدمآ  ياهیآ  رد  - 4

« ... (4)  » ُِلیعمسا ِتیَبلا و  َنِم  َدِعاوَقلا  ُِمیهاربا  ُعَفرَی  ذا  َو 
هیآ نیا  لیذ  بیغلا ) حیتافم  رد   ) يزار رخف  دـندش . هبعک  ياههیاپ  ندربالاب  رومام  لیعمـسا  شدـنزرف  میهاربا و  ترـضح  هیآ  نیا  نایب  هب 

نکل هدوب  دوجوم  لبق  زا  اـههیاپ  ییوگ  دوشیم . هدافتـسا  میهاربا  ترـضح  رب  هبعک  هناـخ  یخیراـت  تقبـس  هیآ  نیمه  زا  هک  تسا  دـقتعم 
. دیدرگ نآ  عیفرت  ریمعت و  رومام  میهاربا 

هیآ 96 نارمع  لآ  هروس  - 1
هیآ 29 جح  هروس  - 2

هیآ 27 میهاربا  هروس  - 3
هیآ 27 هرقب  هروس  - 4
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: تایاور رد  هبعک 

مالـسلا هیلع  مدآ  ترـضح  زا  لبق  هب  رظن  رتشیب  هدوب و  هجوت  دروم  نآ  تمدـق  زین  تایاور  رد  دـیدرگ  هدافتـسا  تایآ  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
: میوشیم روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  لاجم  نیا  رد  هک  دراد 

: دندومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداصماما  زا  هرارز  * 
شترـضح هک  دـنکیم  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  «* (1) .« » تـفرگیم تروـصجح  رــشبلاوبا  مدآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  »

: دندومرف
تین هب  نآ  هبترم  دصیـس  جـح و  دـصق  هب  نآ  راـب  دـصتفه  هـک  دـمآ  هناـخ  نـیا  هـب  دوـخ  ياـپ  اـب  راـب  رازه  مالـسلا  هـیلع  مدآ  ترـضح  »

: دنتفگ وا  هب  هدرک و  رادید  ار  يو  يرشخمز  هک  یتیاور  نمض  رد  «* (2) « » تفریذپ تروصهرمع 
. میاهدرک ترایز  وت  زا  لبق  لاس  رازه  ود  ار ، هناخ  نیا  ام  مدآ ، يا 

: دومرف هلمج  زا  یماش  درم  ياهشسرپ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  * 
« تسا هتفرگیم  ماجنا  جح  هکئالم  طسوت  هبعک  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  »

هبعک ياهمان 
یصاصتخا مان  هک  هبعک )  ) ناونع نیمه  اب  هلمج  زا  تسا . هدمآ  نآرق  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهدرک  رکذ  يددعتم  یماسا  ادخ  هناخ  يارب 
نیرتروهـشم هناخ ، یماسا  نایم  زا  دشاب . نآ  ندوب  بعکم  لیلدب  مان  نیا  دیاش  تسا ، هدمآ  نآرق  ياج  ود  رد  هدوب و  هناخ  نیا  فورعم  و 

: زا دنترابع  اهمان 
هَّللا تیب 

یتح دشابیم . یفیرـشت  هفاضا  عون  زا  هَّللا »  » هب تیب »  » هفاضا هکنیا  وگ  تسا ، هبعک  تفارـش  تمظع و  ناشن  دـنوادخ  هب  هناخ  نیا  باستنا 
. تسا هدومرف  دای  نآ  زا  نم » هناخ   » ینعی یتیب »  » هملک اب  دنوادخ  يدراوم  رد 

لوا شخب  یناث ، دیهش  جح  کسانم  حرش  - 1
كردم نامه  - 2
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تیبلا

: دیامرفیم هک  جح  عیرشت  هیآ  رد  هلمجنآ  زا  تسا . هدمآ  دروم  شش  نآرق  رد  مان  نیا 
مارحلا تیب  « (1) « » تیَبلا ُّجِح  ِساّنلا  یلع  هَّللا  َو  »

هب ناکرشم  دورو  هک  تسا  تمرح  نیمه  تهجب  دش و  هراشا  نادب  رتشیپ  هک  یتمرح  دناهداهن ، نآ  رب  هبعک  هژیو  تمرح  لیلدب  ار  مان  نیا 
هک ورنآ  زا  دومرف : شترضح  دناهدراذگ ؟ مان  مارحلا  تیب  ار  هبعک  ارچ  هک  دندیسرپ  مالـسلا  هیلع  قداصماما  زا  ییاج  رد  تسا . مارح  نآ 

قیتع تیب  « (2) . » دنرادن ارنآ  هب  دورو  قح  ناکرشم 
تمدـق  » ار مان  نیا  تلع  دناهتـسناد و  میدـق »  » ياـنعمب ار  قیتع »  » یخرب تسا . هدـش  رکذ  یفلتخم  هوجو  مسا  نیا  هب  نآ  يراذـگمان  يارب 

زا هک  ورنآ  زا  ای  دوب و  هدش  دازآ  طاقن  زا  حون  نافوت  رد  هک  تهجنادـب  هچ  دـننادیم ، هدـش  دازآ  يانعمب  ارنآ  یهورگ  دـناهتفگ و  هبعک »
رومعملا تیب  « (3) . » تسا هتساریپ  يدیلپ  كرش و  زا  ای  دازآ و  ناگشیپمتس  نارفاک و  هطلس 

جح دنمهوکـش  ماجنا  اب  نآ  نارمع  هک  دـشابیم  هبعک  هناخ  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  هک  رومعملا » تیب   » زا دارم  ریـسافت  یـضعب  لقن  هب  اـنب 
. تسا ریذپققحت 

ۀکب
. تسا هدـیدرگ  قالطا  زین  هبعک  هب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  نکل  دـنیوگ ، ۀـکب  ار  هبعک  عضوم  روهـشم  رظن  رد  هچ  رگ 
رد مدرم  اریز  دندومرف : شترضح  دنیوگ ؟ ۀکبار  هبعک  ارچ  دندیسرپ  ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداصماما  زا  نانم  نب  ادبع ... 

هبعک تفارش  « (4) . » دننکیم هیرگ  نآ  لخاد  رد  زین  هبعک و  فارطا 
هک ییاج  ات  دناهدش  روآدای  هبعک  يارب  ار  یصاخ  شزرا  یمالسا  تایاور  هک  دنچ  ره 

هیآ 97 نارمع  لآ  هروس  - 1
عیارشلا للع  - 2

هکم ج 1 ص 215 رابخا  - . 3
عیارش للع  - 4
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هب اهنت  یتح  ای  دنکیم و  توالت  نآرق  درازگیم ، زامن  دنکیم ، فاوط  هک  سکنآ  هچ  دوب . دهاوخن  نآ  زا  هرهب  یب  یسک  هبعک  راوج  رد 
زا هکلب  تسین  صوـصخم  یهورگ  اـی  صاـخ و  ناـمز  هب  دودـحم  هبعک  شزرا  هک  تـسناد  دـیاب  نـکل  دـنکیم . اـفتکا  نآ  هـب  نتـسیرگن 

: تسا رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  زین  ناناملسم  ریغ  دزن  رد  رود و  رایسب  ياهنامز 
. تسا هدومن  لولح  دوسالارجح  رد  وا  حور  هدمآ و  هبعک  ترایز  هب  ادوب »  » هک دندقتعم  اهودنه  * 

نب ناساس   » تراـیز تسا و  هدومن  لولح  نآ  رد  ادزماروها »  » حور هک  دـندوب  هدـیقع  نیا  رب  و  هتـشاذگ ، مارتحا  نادـب  ناتـساب  ناـیناریا  * 
یبئاصهک و نایناریا  زا  هتـسدنآ  بهذـلا ، جورم  رد  يدوعـسم »  » لقن هب  دـننکیم و  هیجوت  اتـسار  نیمه  رد  ار  هبعک  هب  شاهیدـه  و  کباب »

. دندوب لئاق  هژیو  مارتحا  نآ  يارب  ورنیا  زا  هتسناد ، لحز »  » هناخ ار  هبعک  دندوب ، تسرپ  هراتس 
دیوگیم نخـس  ام  اـب  خـیرات  هک  اـجنآ  اـت  هرخـالاب  و  دـنرازگیم ، مارتحا  هبعک  هب  ناـنآ  زا  تیعبت  رد  شیوخ و  ناـکاین  یپ  رد  بارعا  * 

. تسا ماقمالاو  هناخ  نیا  هب  اهتیلم  اهتلم و  مارتحا  يایوگ 
: هبعک يانب  دیدجت 

ناگتشرف طسوت  تسخن  - 1 « (1) . » تسا هدش  انب  دیدجت  راب  نونکات 12  هبعک  ددرگیم  هدافتسا  هتـشذگ  خیرات  تایاور و  زا  هک  هنوگنآ 
مالسلا هیلع  مدآ  زا  شیپ  لیئربج  و 

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  طسوت  - 2
. دش بارخ  حون  نافوت  رد  سپس  مدآ ، دنزرف  ثیش  طسوت  - 3

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  طسوت  نآ  يانب  - 4
. دش ریمعت  مُهرُج  هلیبق  هلیسوب  - 5

. دندرک ریمعت  ارنآ  هقلامع  تلود  - 6
. لیس طسوت  یبارخ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مراهچ  دج  بالک  نب  یُصق  هلیسو  - 7

لح ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دش و  عازن  دوسالارجح  بصن  رـس  رب  هک  ینامز  تیلهاج  رـصع  رد  تثعب و  زا  شیپ  شیرق  طسوت  - 8
. درک

نامثع رمع و  تفالخ  رصع  رد  نآ  ریمعت  - 9

جحلا ةآرم  - 1
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ریبز نب  ادبع ...  طسوت  نآ  يانب  - 10

. دش هتخاس  سپس  دش و  بارخ  فسوی  نب  جاجح  طسوت  هک  ناورم  کلملادبع  رصع  رد  - 11
يرجه لاس 339  رد  دوسالارجح  ندوبر  هطمارق و  مجاهت  زا  سپ  - 12

هبعک هدرپ  « (1)  ... » لاس 1039 و رد  ینامثع  میلس  ناطلس  هلیسو  هب  - 13
رد سپس  دوب و  وم ، از  هدش  هتفاب  ياهعماج  اب  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  زا  هبعک  ششوپ  نیلوا  دیآیم  تسدب  تایاور  زا  هچنآ  ساسارب 

و عَُتت »  » طسوت وا  زا  دعب  دشیم و  هتفاب  لیعمـسا  رـسمه  طسوت  هک  وم ، امرخ و  فیل  زا  ییاههتفاب  اب  لیعمـسا  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  نامز 
. تفای ششوپ  عَُبت »  » نیشناج هلیسوب  سپس 

هماج هبعک  رب  هک   ) نامیلـس زا  سپ  و  تسا . هدرک  هیهت  ار  هناخ  نیا  شـشوپ  هماج ، نیرتاهبنارگ  اب  ربمایپ  نامیلـس  ینامز  خـیرات  رذـگ  رد 
( یشعا  ) نبا زا  تسا . هدناشوپن  اهبنارگ  هماج  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  مراهچ  دج  یصق » بانج   » دننام یسک  رگید  دیناشوپ ) یطبق 

: دیوگیم
مهرج نب  ضاضملاو  یصق  اهانب  یتلا  ریدلا و  بهار  یبوثب ، ُتِفلَح 

گنراگنر فلتخم و  ياهابع  اب  هکم ، مدرم  زا  ياهلیبق  یلاس  ره  رد  دوش ، ناـگمه  بیـصن  راـختفا  نیا  هکنیا  يارب  مالـسا  زا  لـبق  دـنیوگ 
. دندرکیم راک  نیا  هب  مادقا 

. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  دیناشوپ  ینامی  شامق  اب  ار  هبعک  هک  یسک  نیتسخن  هکم  حتف  مالسا و  روهظ  زا  سپ 
نیا رد  هک  دـناهدوب  زین  ینارگید  هتبلا  داتـسرفیم . هبعک  يارب  ياهعماج  لاس  ره  قارع  زا  شیوخ  تفالخ  نارود  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دنتشاد هژیو  یمامتها  هبعک  ششوپ  يارب  هدوب و  میهس  رما 
رد هطوطب » نبا  . » تسا هدوب  نانآ  هژیو  راختفا  نیا  و  دندرکیم ، میدـقت  نایناریا ، مایالا ، میدـق  رد  ار  هناخ  هماج  هک : دـناهدروآ  خـیرات  رد 
هب نوچ  یـسابع  يدـهم  هک  دـناهدرک : لقن  دـنتفابیم و  ابید  عون  کی  زا  ناتـسزوخ  رتشوش  رد  ار  هبعک  نهاریپ  دـسیونیم : دوخ  همانرفس 
هک اهنهاریپ  نیا  ینیگنس  زا  دنتفگ : هدرک و  تیاکش  هناخ  حطس  رب  اهنهاریپ  مکارت  زا  هبعک  هناخ  نیلوئسم  تفر ، هکم  هب  و  دیسر ، تفالخ 

تروصب هتشادرب ، ار  نوگانوگ  ياههماج  داد  روتسد  يو  دیآ . دورف  هبعک  فقـس  تسا  نکمم  دوشیم ، هدناشوپ  فلتخم  لیابق  فرط  زا 
دحاو ياهماج 

كردم نامه  - 1
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. تسا هدوب  لومعم  شور  نیا  نونک  ات  زورنآ  زا  دنروآرد و 

دهعیلو یـسابع  يدـهم  هک  تسا  هدوب  نآ  ددرگ  نایناریا  بیـصن  گرزب  يراختفا  نوچ  مه  هبعک  شـشوپ  دـنداد  هزاجا  هکنیا  تلع  اما  و 
دوب و هدـمآ  ایندـب  رهـش  نیمه  رد  زین  دیـشرلا  نوراـه  هدـنارذگ و  ير )  ) ناریا رد  ار  شیوخ  يدـهع  تیـالو  نارود  رد  یقیناود  روصنم 

ياهعماج زین  هناخ  نورد  رود ، ياههتـشذگ  رد  دـشیم . هتفاب  جابید  مانب  یـسیفن  هچراپ  ناتـسرهش  نیا  رد  هک  دوب  ورنآ  زا  رتشوش  باختنا 
ياهعماج ات  درک  رذـن  تشاد  هک  ياهتـساوخ  ندـش  هدروآرب  يارب  بلطملادـبع  نب  سابع  ردام  دناهتـشون  هراب  نیا  رد  تشاد . صوصخم 

ماود اهتدـم  ات  وکین  یتنـس  نوچ  رما  نیا  دومن و  افو  شیوخ  دـهع  هب  دـیدرگ  هدروآرب  شتجاـح  نوچ  دـنک و  هیهت  هبعک  لـخاد  تهج 
. دش هدرپس  یشومارفب  اهدعب  هچ  رگ  تفای ،

ياج رب  دیدم  ياهلاس  یهاگ  ودشیم  ضوع  هلاس  ره  هاگ  هک  ياهنوگب  تشادن ، یصاخ  همانرب  دوخ  ینالوط  هقباس  همه  اب  هبعک  شـشوپ 
ياج رب  ار  هبعک  هدرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هکم  حـتف  ناـیرج  رد  يرجه و  لاس 8  رد  دوش . هراپ  ددرگ و  سردـنم  هکنآ  ات  دـنامیم 
نیا هک  تسج  هرهب  ینامی  ياهچراپ  زا  نآ  ندناشوپ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هدرپ ، نتخوس  يزوس و  شتآ  زا  سپ  یلو  دراذـگ ،

حاتتفا لاس 1395  رد  سیـسات و  هکم  رد  هبعک  هدرپ  تفاب  روظنمب  ياهناخراک  يرجه  لاس 1392  رد  هکنآ  ات  تفای  همادا  اهدـعب  زین  هویش 
. دیدرگ

ار رایسب  ياهنیزه  دایز و  يراک  ددرگیم  فابالط  نآ  رب  هک  یتایآ  هب  رظن  اب  شاهدافتـسا و  دروم  هچراپ  ندوب  سیفن  هب  هجوت  اب  هدرپ  نیا 
نیا عافترا  « (1) . » دناهدز نیمخت  يدوعـس  لایر  نویلیم   17 / 000 دودـح 000 / ارنآ  هنیزه  هزورما  هک  اجنآ  ات  دـهدیم  صاـصتخا  دوخب 

نآ رود  ات  رود  هک  تسا  رتمیتناـس  ضرع 95  اب  دنبرمک  نیا  دـنیوگ . مازح  ارنآ  هک  تسا  يدـنبرمک  نآ  يالاب  تمـسق  رد  رتم و  هدرپ 14 
هب هک  زین  هبعک  برد  هدرپ  تسا . هـعطق  رتم و 16  عومجم 47  رد  دـنبرمک  نیا  دوشیم ، هتفاب  الط  هب  هتخیمآ  هرقن  طوطخ  اب  نآرق  تاـیآ 
نآ زا  زین  هبعک  شـشوپ  لـصا  تسا و  هدـش  يزودرز  نآ  يور  یبلاـج  تاـیآ  هک  تسا  یگنر  هایـس  مـشیربا  زا  دوـشیم  هـتفگ  عـقُرب  نآ 

. دشابیم
: هبعک ناکرا 

هدش هتخاس  دوشیم  هتفگ  ءامص »  » نآ هب  هک  هایس  هب  لیامتم  گنر  دوبک  ياهگنس  زا  نآ  راوید  لیطتسم و  بعکم  لکش  هب  ابیرقت  هبعک 
گنس اب  زین  هبعک  نورد  تسا .

ص 53 نمحرلا ، فویض  ۀمدخ  یف  ۀلجم  - 1
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. تسا هدیدرگ  انب  هدش  ادها  رصم  نودالق  ینب  ناهاش  هرود  زا  شوقنم و  یخرب  هک  هایس  رمرم 

هک یعلض  لوط  رتم و   11 هتفرگ 58 / رارق  نآ  رد  تیب  باب  هک  یعلـض  لوط  رتم و   14 فاطم 85 / مارحلادجسم و  حطـس  زا  هبعک  عافترا 
. دشابیم رتم   10 دراد 22 / رارق  نآ  رد  نادوان 

هک نکر  نیا  دوسالارجح . نکر  اـی  یقرـش  نکر  - 1 دوشیم : هدـناوخ  صوصخم  یمانب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  نکر  ياراد 4  هبعک 
کی عافترا  هب  دوسالارجح  و  تسا . فاوط  عورش  أدبم  دناهتخاس  صخـشم  فاطم  فک  رد  یگنر  ياهوهق  رمرم  گنـس  اب  ار  نآ  يذاحم 
بونج ایلارتسا و  زاـجح و  بونج  زا  یتمـسق  هلبق  تهج  عقاو  رد  تسا و  هدـش  بصن  نآ  رد  مارحلادجـسم ، فاـطم و  حطـس  زا  مینو  رتم 

. دشابیم زامن  ماگنه  رد  ناریا 
ماش قارع و  لها  هلبق  تمس  دراد و  رارق  هبعک  هناخ  برد  تسار  فرط  رد  هبعک و  یلامـش  هیواز  رد  هک  یقارع  نکر  ای  یلامـش  نکر  - 2

. تسا زامن  ماگنهرد 
یبرغ نکر  هب  تهج  نیمهب  تسا و  بناـج  نیا  هب  زاـمن  ماـگنه  برغ  لـها  هجوت  دراد و  رارق  ـالط  نادواـن  فرط  رد  هک  یبرغ  نکر  - 3

لبق و  هناخ ، یبونج  هیواز  رد  نکر ، نیا  یبونج : نکر  ای  ینامی ، نکر  - 4 « (1) . » دننادیم یماش  نکر  یخرب  ار  نکر  نیا  تسا . فورعم 
ار اـجنیا  تسا . نکر  نیا  هیحاـن  هب  زاـمن  رد  نمی  لـها  هجوـت  هک  دـنیوگیم  یناـمی  نآ  هب  تهج  نیا  زا  دـشابیم . دوسـالارجح  نـکر  زا 

نیا تفارش  تلیـضف و  رد  تایاور  دنـشکیم . شوغآ  رد  ارنآ  هدینابـسچ و  نآ  هب  ار  دوخ  نارئاز  هک  تهج  نیا  زا  دنیوگیم . مه  مزتلم ) )
. تسا رایسب  نکر 

دیـسوبیم و هدومن و  حسم  تسد  اب  ارنآ  دیـسریم  دوسالارجح  هب  هاگ  ره  مدوب ، فاوط  لوغـشم  مردپ  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما 
، ینکیم حسم  تسد ، اب  ار  دوسالارجح  هک  منیبیم  مدرگ ، وت  يادف  متفگ : دیشکیم ! شوغآ  رد  ارنآ  دیسریم  ینامی  نکر  هب  هک  ینامز 

هراومه ینامی  نکر  هب  ندیـسر  ماگنه  اریز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  داد : خـساپ  یـشکیم ؟ شوغآ  رد  ار  ینامی  نکر  اما 
تسد اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  مجنپ  ماما  « (2) . » تسا هدیشک  شوغآ  رد  ار  نآ  نم  زا  لبق  لیئربج  مدیدیم 

نکر دوسالارجح و  دوخ 

ص 232 هکم ، رابخا  - 1
ج 9 ص 418 هعیشلا ، لئاسو  - 2
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نکر دـیامرفیم : ترـضح  نآ  زین  و  « (1) . » داـهنیم اـهنآ  رب  ار  شتروصو  هنوگ  دیـسوبیم و  ار  ود  نآ  سپـس  درکیم ، حـسم  ار  یناـمی 

دزن ینموم  چیه  دومرف : رگید  تیاور  رد  و  « (2) . » تسا هتـسبن  هدرک ، زاب  ارنآ  ادخ  هک  یتقو  نآ  زا  تشهب ، ياهرد  زا  تسا  يرد  ینامی ،
رد ار  لاعتم  دنوادخ  دومرف : رگید  تیاور  رد  و  دـشابن . یلئاح  ادـخ  وا و  نایم  و  دور ، الاب  وا  ياعد  هکنیا  رگم  دـنکیمن  اعد  ینامی  نکر 

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  رمع  نب  ادبع ...  « (3) . » تسا نینموم  ياعد  هب  نتفگ  نیمآ  وا ، راک  هک  تسا  ياهتـشرف  ینامی  نکر  دزن 
: هبعک نورد  « (4) . » دناشوپیم ار  ناهانگ  ایاطخ و  ینامی  نکر  حسم  دومرف : هک  دنکیم 

. دناهدناوخ زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصلوسر  ترضح  هک  تسا  یبارحم  برد ، يوربور  هبعک  لخاد  رد 
هک دشابیم  نآ  رد  راجتسم  دراد و  رارق  هبعک  برد  لباقم  هک  یعلض  هیواز  رد  ینعی  تسا . هناخ  یبرغ  هشوگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دلوم 
نآ فک  رد  یگنر  خرس  کچوک و  گنس  دوب و  هتفر  الاب  فقـس  ات  شاهراوید  هک  عرزود ، رد  عرذ  ود  ابیرقت  یکچوک  نامتخاس  اب  البق 

. درادن دوجو  کنیا  مه  راثآ  نیا  نکیل  دوب  صخشم  تشاد  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  دلوت  لحم  رادومن  ناونعب 
زین مالـسلا  هیلع  یلع  باب  ار  باب  نیا  دـنوریم . هبعک  مابرب  اجنآ  زا  هک  هبوتلا » باـب   » ماـنب تسا  یناـکم  هبعک  لـخاد  یلامـش  تمـسق  رد 

. دنیوگیم
رد جح و  مسوم  نایاپ  زا  دـعب  يرگید  جـح و  مسوم  عورـش  زا  لبق  یکی  دوشیم . زاب  رابود  لومعم  روطب  لاس  رد  هَّللا  تیب  هناخ و  برد 

ینبو  ) مشاـه ینب  تردـق  نارود  زا  یلو  دـشیم  ماـجنا  مّرُحم  رد  زین  هدرپ  ضیوـعت  ـالبق  دوـشیم . وشتـسش  بـالگ  اـب  هبعک  ماـگنه ، نآ 
. تفای رییغت  جح  مسوم  زا  دعب  هب  سابعلا ،)

رد يدایز  بلاطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسدـب  اهنآ  يدوباـن  هکم و  حـتف  زا  شیپ  نآ  شوقن  شقن و  هبعک و  نورد  فاـصوا  هراـبد 
زیهرپ لاجم  نیا  رد  نآ  رکذ  زا  لاقم  راصتخا  تهج  هب  هک  تسا  هدـمآ  دـشابیم  موس  نرق  ياملع  زا  هک  یقرزا  فیلات  هکم  رابخا  باتک 

. دش

كردم نامه  - 1
كردم 419 نامه  - 2

عیارشلا للع  - 3
ج 9 ص 421 لئاسو ، - 4
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: دوسالارجح

، هرقن زا  یباق  رد  رتمیتناس و  نآ 30  رطق  هک  زمرق  ياههطقن  اب  یخرس  هب  لیام  هریت  هایس و  گنرب  لکش ، یضیب  تسا  یگنـس  دوسالارجح 
ءافـش رد  هکم  یـضاق  زین  یقرزا و  هتـشون  قباطم  تسا . هدـیدرگ  بصن  فاطم  حطـس  زا  مینو  رتم  کی  عاـفترا  هب  هبعک ، یقرـش  نکر  رد 

. تسا تشگنا  تفه  عارذ و  میهاربا 29  ماقم  ات  دوسالارجح  هلصاف  مارغلا 
، ریخا ياهلاس  رد  یلو  دوب  هچراپکی  رتگرزب و  ادتبا  رد  گنس ، نیا  دشابیم . توقای  هب  کیدزن  هیبش و  يزیچ  گنس  نیا  هرهوج  دنیوگ :

یشوپور اب  ارنآ  ینوریب  تمسق  هتشاذگ و  رگیدکی  رانک  ار  هدش  هتسکش  تاعطق  يرجه  لاس 1290  رد  تسا . هدش  هعطق  دنچ  هتسکش و 
را هتخاس و  دیـسوب ، درک و  سمل  ارنآ  تروصو  رـس  اب  ناوتب  هک  ياهزادـنا  هب  ياهریاد  هحفـصلکشب  ارنآ  و  دـناهدیناشوپ ، صلاـخ  هرقن  زا 

. دناهتشاذگ
یتلاح هچ  و  تیعقوم ، هچ  ادتبا  رد  گنس  نیا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  تسین ، ثحب  ياج  مالـسا ، رد  دوسالارجح  تلیـضف  تفارـش و  رد 

نکر رد  یحو  روتسدب  هدمآ و  تشهب  زا  ای  نامسآ و  زا  تایاور  زا  یضعب  لقن  هب  انب  هک  نآ  ای  تسا ؟ یلومعم  ياهگنس  زا  ایآ  تشاد ؟
«(1) « ؟ تسا هدیدرگ  بصن  هبعک 

دوسالارجح هچخیرات 

: دومرف لیعامـسا  هب  ینایرـس  نابز  هب  دیـسر ، دوسالارجح  عضومب  هک  یماگنه  دوب ، هبعک  نتخاـس  مرگرـس  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
لیعمـسا دنیامن . ترایز  ار  هناخ  نیا  دنهاوخیم  هک  نانآ  يارب  دـشاب  یناشن  ات  میامن  بصن  راوید  نیا  هشوگ  رد  هک  روایب  ییوکین  گنس 

تفر و باتش  هب  لیعمـسا  تساجنیا ! رد  وت  هاوخلد  گنـس  هک  دیـسر  شـشوگب  ییادن  سیبقوبا  هوک  بناج  زا  هاگان  هک  دوب  وجتـسج  رد 
. دروآ ردپ  شیپ  ارنآ  تفای و  ییوکین  گنس 

دمآ لیعمسا  نوچ  دروآ . مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يارب  ار  یگنس  لیئربج  دروایب ، ار  گنس  لیعمسا  هکنیا  زا  لبق  دناهتفگ  زین  یضعب 
گنس نیا  دنکیمن  شومارف  ارم  هاگچیه  هک  ییادخ  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  میهاربا  ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  گنـس  نیا  ناجردپ ، دیـسرپ ،

. داتسرف میارب  ار 

دوسالارجح هب  طوبرم  شخب  هکم  رابخا  - 1
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ياجب هتـشاذگ و  دوخ  ياپ  ریز  یگنـس  اذل  دراذگب . راک  ار  اهگنـس  ات  دیـسریمن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تسد  رگید  دـمآ  الاب  راوید  نوچ 
. داد رارق  نکر  رد  ارنآ  هتشادرب و  ار  گنس  نیمه  سپس  درب ، الاب  تسناوت  هک  اجنآ  ات  ار  راوید  درکیم و  هدافتسا  نآ  زا  تسب  بوچ 

: مینکیم هراشا  گنس  نیا  اب  هطبار  رد  عوضوم  دنچب  کنیا 
ناگدنب اب  دنوادخ  وا  هلیسو  هب  هک  دناهدناوخ ، نیمز  رد  ادخ  تسار  تسد  هلزنمب  جح ، حالطصا  رد  تایاور و  رد  ار ، دوسالارجح  فلا -

! دنکیم هحفاصم 
دش و اشخرد  ياهرهوج  دـعب  و  هدوب ، ياهتـشرف  ادـتبا  رد  دوسالارجح  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداصماما  زا  ب -

. داتسرف مالسلا  هیلع  مدآ  يارب  ارنآ  یلاعت  يادخ  سپس 
: مدیسرپ مالسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  دیوگ : نیعا  نب  ریکب 

؟ تسا هتفرگن  رارق  ناکرا  رگید  رد  دراد و  رارق  یلعف  نکر  رد  دوسالارجحارچ  - 1
؟ درک مالتسا  ار  نآ  دیاب  ارچ  - 2

؟ دناهدروآ شنوریب  تشهب  زا  ارچ  - 3
. امرف هاگآ  اهیتفگش  نیا  زا  ارم  تفرگ ؟ رارق  نامیپ  دهع و  دروم  وا  ارچ  - 4

يادخ ار  دوسالارجح  هک  نادـب  ياهداد ، رارق  رظن  دـم  ار  یمهم  تاکن  هدـش و  قیقد  بوخ  دوخ ، ياهـشسرپ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
اب هک  ینامیپ  دهعب و  ایآ  هکنیا  رب  دـشاب  رـشب  دارفا  رب  هاوگ  و  دـهد ، رارق  نکر  نیمه  رد  ارنآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ات  داتـسرف  یلاعت 

دوسالارجح رب  هیکت  دـنک  مایق  روهظ و  جـع )  ) يدـهم ترـضح  نامز  ره  نیا  رب  هوالع  هن ؟ اـی  درک  دـنهاوخ  لـمع  دناهتـسب  دوخ  يادـخ 
نآ اب  دوخ  تعیب  رب  هک  يدارفا  رب  دوسالارجح  نامز  نیا  رد  دـیامنیم ، تعیب  ترـضح  نآ  اب  هدـش و  لزاـن  لـیئربج  هاـگنآ  داد . دـهاوخ 
رد ینیبیمن ، ایآ  دناهتـسب ، دوخ  يادخ  اب  مدرم  هک  تسا  يدهع  دـیدجت  رجح ، مالتـسا  اما  داد ، یهاوخ  یهاوگ  دـناهدومن ، افو  ترـضح 

« ةافاوُملِاب یل  دهشَتل  ُُهتدَهاعَت  یقاثیم  اهتیدا و  یتَناما  مُهللا  : » ییوگیم مالتسا  عقوم 
ادخب دهد . یهاوگ  وت  دزن  رد  وا  هک  مراودیما  و  مدومن ، افو  دوخ  دهع  هب  و  مدرک ، ادا  دوب  نم  نامیپ  دهع و  هک  ار  دوخ  تناما  اراگدرورپ 

ار اهنآ  الماک  مه  رجح  دنـسانشیم و  ار  رجح  اهنآ  ام ! نایعیـش  رگم  دنیامن  لمع  دنرادهگن و  دنناوتیمن  ار ، یمهم  تناما  نینچ  دنگوس !
 ... دیامنیم قیدصت  ار  اهنآ  لامعا  دسانشیم و 

: www.Ghaemiyeh.comدوسالارجح ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


107 ص :
؟ تسیچ رجح  ینادیم  ایآ  تشهب : زا  دوسالارجح  ندروآ  نوریب  تلع  اما 

. هن متفگ :
دوب ياهتـشرف  نیلوا  نیا  تساوخ  نامیپ  دهع و  ناگتـشرف  هورگ  زا  راگدرورپ ، هک  هاگنآ  برقم ، نأشلا و  میظع  دوب  ياهتـشرف  نیا  دومرف :

حاورا ملاع  رد  هک  ار  يدهع  ات  داد ، رارق  نیما  رـشب ، دارفا  رب  ار  وا  یلاعت  يادخ  ور  نیا  زا  تفریذـپ ، ار  راگدرورپ  نامرف  ماجنا  دـهعت  هک 
مدآ نوچ  ینعی  دهد ، رکذت  وا  هب  ار  دهع  نآ  ات  تخاس ، بحاصم  تشهب  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  اب  ار  وا  و  دشاب ، هاوگ  دناهتسب  ادخ  اب  رذ ) )

نآ سپ  دـیامن . هبوت  دـش  قفوم  هک  ینامز  اـت  دوب  ینادرگرـس  رد  درک ، شومارف  ار  دـهع  نآ  و  دـمآ ، نوریب  تشهب  زا  هدومن  یلوا  كرت 
مدآ نک ، یفرعم  ار  دوخ  هن . تفگ : مدآ  یسانشیم ؟ ارم  دیسرپ ، وا  زا  دیسر . مالسلا  هیلع  مدآ  دزن  يدیفس  ناشخرد  ّهرُد  تروصب  هتـشرف 

رد ار  وا  سپس  تخاس ، ار  هبعک  هناخ  ات  درکیم ، دهع  دیدجت  رابکی  يزور  هنابش  ره  رد  و  تشاد . سنا  نآ  اب  و  دومن ، دوخ  دهع  هب  رارقا 
 ... دومن بصن  نکر  نآ 

نیا دومن ، فارتعا  شدالوا  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیاـصو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تلاـسر  هب  هک  دوب  ياهتـشرف  لوا  هک : دومرف  زین  و 
و اـیوگ ، یناـبز  اـب  تماـیق  زور  رد  وا  تشاد ، ینازرا  وا  هب  ار  یماـقم  نینچو  داد  رارق  هجوت  دروم  ار ، وا  گرزب  يادـخ  سپ  دوب ، هتـشرف 

. داد دهاوخ  یهاوگ  تسا ، هدومن  افیا  ار  دوخ  دهع  هک  سک  ره  يارب  و  دمآ ، دهاوخ  انیب  یمشچ 
بصن مدآ  هلیسوب  راب  نیلوا  ورنیا  زا  دوش . بصن  یهلا  ججح  كاپ و  نادرم  هلیسوب  دیاب  دوسالارجح  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامز  هکنآ  ات  دنداد  رارق  شیاج  ردارنآ  رگید  یهلا  ججح  اهدعب  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  سپـس  و  دش ،
تـسدب زین  هدنیآ  رد  و  هدش ، بصن  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  تسدب  فسوی ، نب  جاجح  نامز  رد  دـیدرگ و  بصن  ترـضح  نآ  تسدـب 

. دش دهاوخ  بصن  جع )  ) يدهم ترضح 
میهاربا ماقم 

ار یگنس  دوخ  رد  هک  دراد  دوجو  یگنر  ییالط  کچوک و  حیرـض  رتم )  13 دودح 5 /  ) عارذ هلصاف 27  اب  هبعک و  هناخ  یقرش  لامـش  رد 
الاب ار  هناخ  ياههیاپ  ات  داتسیایم  نآ  يور  هبعک  يانب  ماگنهب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  یگنـس  نامه  نیا  تسا . هداد  ياج 

. درب
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ششوپ رطق  تسا . هدوبن  رتشیب  رتمیتناس   40 ماقم 40 * لخاد  یلو  هدوب ، عبرم  رتم  ینعی 18  رتم   3 البق 6 * ماقم  يالاب  نامتخاس  تحاـسم 

هتفرگ رارق  رتمیتناس  عافترا 75  هب  سم  زا  ياهیاپ  يور  رب  هک  تسا  رتمیتناـس  شعافترا 100  نآ 20 و  تماخض  العف 80 و  ماقم  یجراخ 
. دشابیم مرگولیک  الک 1700  نآ  نزو  و 

. دناهتسناد یتشهب  ياهگنس  زا  ارنآ  هک  سب  نیمه  ماقم  تلیضف  رد 
میهاربا ماقمب  تراهط  نودب  دـیابن  هک  دـنکیم  لقن  دـهاجم  زا  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ماقم  دوسالارجح و  ندوب  یتشهب  لقن  نمـض  یقرزا 

راجتسم « (1) . » تسا ینشور  ياههناشن  یط  نآ  رد  تسا و  دنوادخ  تایآ  زا  یتیآ ) ای   ) هناشن نآ  اریز  دیشک  تسد 
. دنیوگ راجتسم  ار  ینامی  نکر  هب  هدیسرن  هبعک ، برد  يوربور 

ات هدش  هتسب  برد  زاراجتسم  دودح  تسا . هتشاد  رارق  هبعک  یلعف  برد  يوربور  نآ  مود  برد  هک  هدوب  برد  ود  ياراد  هبعک  هتشذگرد 
اجنآ رد  ندرک  اعد  دنیوگ . راجتـسم  ارنآ  تهج  نیا  زا  تسا و  هدوب  ادخ  هناخ  هب  مدرم  ندرب  هانپ  لحم  هک  تسا  عارذ  راهچ  ینامی  نکر 
هدش هتسب  باب  ینامی و  نکر  نیب  ار  راجتسم  نیمثلادقع  بحاص  . دناهدرک باجتـسم  هب  ریبعت  نآ  زا  یخرب  هک  یلکـشب  هدش  دیکات  رایـسب 

. دنادیم هبعک  تشپ  رد 
مزتلم

نایم هلـصاف  رد  و  تسادـخب ، ندرب  هانپ  لحم  ندرک و  اعد  لحم  مزتلم ، هک  دـنکیم  لقن  ابع  نبا  زا  هطـساو  اب  شردـپ  زا  یقرزا  دـیلو  وبا 
. دراد رارق  هبعک  برد  دوسالارجح و 

: دیوگیم سابع  نبا  تسا . هدش  باجتسم  هدرک و  اعد  مزتلم  رانک  رد  هک  دنکیم  لقن  ریبزلاوبا  زا  زین  و 
«(2) . » دوشیم باجتسم  نآ  نورد  اعد  هک  تسا  یناکم  مزتلم  ءاعدلا » هیف  باجتـسی  عضوم  مزتلملا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

الط نادوان 
ماگنه نآ  بآ  دراد و  رارق  ماب  بل  رب  هناخ ، یلامـش  راوید  يالاب  رد  دـنیوگیم ، زین  تمحر  نادوان  الط و  نادوان  نآ  هب  هک  هبعک  نادوان 

لیعامسارجح لخاد  ناراب 

حوتفلاوبا ج 3 ص 316 ریسفت  - 1
هکم 260 رابخا  - 2
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دصق كربت ، ءافشتسا و  يارب  هک  دینیبیم  ار  نارئاز  ناگدننک و  فاوط  هوبنا  ناراب  ماگنه  رد  تسا . باجتـسم  نآ  ریز  رد  اعد  دزیریم و 

. دنراد ارنآ  بآ  زا  ياهرطق  دنچ  نتفرگ 
دمحا ناطلس  لاس 1021  رد  دش و  هتخاس  هرقن  زا  ینوناق  نامیلس  طسوت  لاس 959  رد  سم و  زا  سپس  دوب ، بوچ  زا  تسخن  نادوان  نیا 

. دومن نیگنر  دروجال  الط و  اب  ارنآ 
رگا هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  تسا . یقاب  زونه  هک  دـش  هتخاس  صلاخ  يالط  زا  یناـمثع )  ) دـیجملادبع ناطلـس  طـسوت  لاسرد 1273 

. تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دوریم ، نوریب  شناهانگ  زا  دنک  اعد  دتسیاب و  الط  نادوان  ریز  رد  یسک 
لیعامسا رجح 

رجح دـنیوگ . لیعامـسا  رجح  دـشابیم  هبعک  هانپ  فنک و  رد  هک  ار  هبعک  راوید  ناـیم  هطوحم  اـضف و  تسا و  نماد  هاـنپ و  ياـنعمب  رجح 
. تسا مالسلا  مهیلع  ءایبنا  زا  يرایـسب  رجاه و  ترـضح  شماقم  الاو  صالخا و  اب  دحوم و  ردام  مالـسلا و  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  نفدم 
سابع و نبا  لقن  قبط  لیعامسا  رجح  تسا . هبعک  لخاد  رد  زامن  لثم  لیعامـسا  رجح  رد  زامن  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  « (1)»

. دوریم رامشب  هبعک  زا  یشخب  ... 
لیعامسا رجح  تاصخشم 

(1 / 30  ) یـس رتـم و  کـی  راوید  نیا  تسا ، رمرم  گنـس  زا  هریاد و  مین  لکـش  هب  هک  يراوـید  هبعک و  نیب  تسا  ییاـضف  لیعامـسا  رجح 
لحم اجنیا ، دوشیم . یهتنم  یبرغ  نکر  هیواز  هب  رگید  يوس  زا  و  یقارع ) نکر   ) یلامـش هیواز  هب  فرطکی  زا  و  دراد ، عاـفترا  رتمیتناـس ،

ار لیعامسا  رجاه و  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  هک  يزور  تسا . هدوب  لیعامسا  رسمه  رجاه و  شردام  و  لیعامـسا ، ترـضح  یگدنز 
هک مه  اهدـعب  دـندرک ، عورـش  ار  یگدـنز  هتـشارفارب و  اـج ، نیمه  رد  ار  دوـخ  همیخ  اـهنآ  دروآ ، تـشک  لـباق  ریغ  عرزی و  مـل  يداو  هـب 

. تسیزیم اج  نیمه  رد  زاب  دومن ، رایتخا  رسمه  لیعامسا 
اجنیا دعب  و  درک ، مادـقا  هبعک  يارب  ياهدرپ  نتفاب  هب  اج  نیمه  رد  لیعامـسا ، مود  رـسمه  دـش و  هداد  قالط  ردـپ  شرافـس  هب  لوا  رـسمه 

و لیعامسا ، ترضح  نفدم 

كردم 234 نامه  - 1
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رتم  8 بازیم 36 / علـض  طسو  ات  رجح ، لخاد  زا  اضف  نیا  تحاسم  دیدرگ . يدایز  ناربمغیپ  نفدم  و  لیعامـسا ، نارتخد  و  رجاه ، شردام 

. دشاب یمرتم   9 هبعک 86 / راوید  ات  رجح  راوید  جراخ  فرط  زا  نیاربانب  تسا ، رتم   1 راوید 5 / ضرع  و 
لیعامسا رجح  تلیضف 

يارب مارحلادجسم  هطقن  نیرترب  میطح ، زا  دعب  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  میطح )  ) هرابرد مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا 
. دشابیم لیعامسا  رجح  بجاو ) فاوط  زامن  زج   ) تدابع زامن و  ندناوخ 

زامن تفرگ و  هلـصاف  تیب  زا  عارذ  ود  هزادـنا  هب  دـش و  لیعامـسا  رجح  لخاد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  مدـید  دـیوگیم : لـالب  یبا 
زامن اجنیا  رد  هک  ار  امـش  تیب  لها  زا  یـسک  مدیدن  نم  هکیلاح  رد  دیدرازگ  زامن  اجنیا  رد  امـش  هک  تسا  هنوگچ  مدرک : ضرع  دـناوخ ،

. تسا ربمغیپ  نوراه  نادنزرف  ریبش  ّربش و  ندناوخ  زامن  لحم  اجنیا  دومرف : تمحر ؟ بازیم  نادوان و  يذاحم  مه  نآ  دناوخب ،
. دشیم لوغشم  زاین  زار و  هب  لیعامسا  رجح  رد  اهبش  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

، کئانِِفب َُکِلئاس  کئانِِفب ، َكُدـبَع  یهلا  : » تفگیم داـهنیم و  نیمز  رب  یناـشیپ  زاـمن : زا  دـعب  ترـضح  نآ  دـیوگیم : یناـمی  سوواـط 
«(1) « » َکیَلَع یفخَی  الام  ِکَیلااوکشَی  کئانِِفب ، كُریقَف  ِکئانِفب ، َُکنیکسِم 

میطح

. ندرشف مه  رد  ندش و  هتسکش  ینعی  ءاح ، حتف  هب 
زا یهاـگیاج  اـجنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسا . هبعک  تلیـضفاب  سدـقم و  ياـهناکم  زا  یکی  يرایـسب ، تاـیاور  قبط  میطح 

ماقم نکر و  نیب  یلقن  هب  تسا و  ماقم  نکر و  نایم  یهلا  برق  ماقمب  ناکم  نیرتکیدزن  نیرتکاـپ و  نیرتهب و  تسا و  تشهب  ياـههاگیاج 
. دناهدش نفد  بیعش  حلاصو و  دوه  حون و  هلمج  زا  ربمایپ   99 مزمز ، ات 

؟ دناهتفگ میطح  ارنآ  ارچ  تساجک و  میطح  هک  تسا  نیا  رد  نخس  تسین ، یثحب  لحم  نیا  تفارش  رد 
. دشابیم هبعک  باب  دوسالارجح و  نیب  میطح ، تایاور : قبط  هدش و  رارکت  دایز  ثیداحا ، رد  میطح  ظفل  تسا : هدـمآ  نیرحبلا  عمجم  رد 

ماحدزا اجنیا  رد  هثاغتسا ، اعد و  ندناوخ  يارب  مدرم  هک  هدش  هتفگ  میطح  نآ  هب  تهج  نیا  زا  دیازفایم : يو 

جح باتک  یفاک  عورف  - 1
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111 ص :
. دنراشفیم مهرد  تدشب  ار  رگیدکی  هدومن و 

هرابود دـشابیم . تیب  باب  دوسالارجح و  نایم  میطح  دومرف : مدیـسرپ ؟ میطح  زا  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  دـیوگیم : رامع  نب  ۀـیواعم 
. دنروآیم راشف  رگیدکی  رب  دننکشیم و  ار  رگیدکی  اجنآ  رد  مدرم  هکنیا  يارب  دومرف : دناهدیمان ؟ میطح  ار  لحم  نآ  ارچ  مدرک  لاوس 

ياهزامن یمامت  هک  دوش  نکمم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداصماما  دشابیم . دوسالارجح  هناخ و  برد  لصاف  دح  میطح »  » لقن نیا  قبط 
هناخ و برد  نایم  میطح  تسا و  نیمز  يور  رد  ناـکم  نیرتهب  اـجنآ  هک  اریز  روآ ، اـج  هب  یناوخب ، میطح  دزن  ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و 

زامن لیعامسا  رجح  رد  تلیضف ، رظن  زا  میطح  زا  دعب  و  دومرف : لوبق  ار  مدآ  هبوت  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ییاج  نامه  تسا و  دوسالارجح 
و تسا ، میهاربا  ماقم  تشپ  تلیـضف ، رظن  زا  نآ ، زا  دـعب  و  تساجنآ ، رد  میهاربا  ماقم  هک  هناخ ، برد  یقارع و  نکر  نایم  دـعب  و  رازگب ،
رد رگم  ءاسن  فاوط  بجاو و  فاوط  زامن  تسین  زئاج  یلو  تسا ، لضفا  رتهب و  دوش ، هدـناوخ  زامن  ادـخ ، هناـخ  هب  رتکـیدزن  هزادـنا  ره 

« دشابیم نآ  ریغ  رد  زامن  رازه  دصاب  ربارب  مارحلادجسم  رد  زامن  : » دومرف زین  و  میهاربا » ماقم  تشپ 
ناورذاش

، تسا عرذ  دودـح 2  یقرزا  لقنب  و  دـنیوگیم . ناورذاش  نادـب  هک  دراد  دوجو  یـضرع  مک  يامن  گنـس  هبعک  راوید  نیئاـپ  تمـسق  رد 
هبعک راوید  زا  یتمسق  دراد ، رارق  هبعک  بناج  هس  رد  هک  تسا ، گنـس  هدش 68  هدیشک  ناونع  نیا  هب  هبعک  درگ  رب  هک  ییاهگنـس  هرامش 

رد لخاد  ارنآ  دـیاب  امتح  دـننادیم و  هبعک  راوید  تیب و  ءزج  ار  ناورذاش  هعیـش ، ياهقف  تسا . ناورذاش  نودـب  دراد  رارق  رجح  لخاد  هک 
. دناهدرک رتکچوک  ار  هبعک  راوید  عقاو  رد  اذل  دوب  هدنام  نوریب  هبعک  زا  شیرق  يزاسزاب  ماگنه  رد  رادقم  نیا  نوچ  دومن  فاوط 

هبعک برد 
يزلف نابدرن  هلیـسوب  دیاب  هبعک  هب  دورو  لوخد و  ماگنه  دراد و  رارق  هبعک  یقرـش  علـض  رد  تسا ، رتم  دودح 2  نآ  هزادـنا  هک  تیبلا  باب 

. دش تیب  دراو  دراد  هلپ  هک 5 
لاس 959 رد  ینوناق  نامیلس  ناطلس  طسوت  هک  ياهرقن  گرزب  لفق  اب  برد  نیا 
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نیا ددرگیم ، زاـب  جـح  مسوم  رد  بـالگ  هلیـسوب  هناـخ  يوشتـسش  يارب  هلمج  زا  هژیو ، دراوم  رد  و  دوشیم ، هتـسب  هدـش  میدـقت  يرجه 

. دریگیم ماجنا  جح  زا  دعب  جح و  زا  لبق  راب ، لاس 2  همه  وشتسش 
یلخاد برد  ود  زا  بکرم  عقاو  رد  باب  نیا  دندومن . بصن  نآ  ياجب  دنتخاس و  يدیدج  برد  یگدوسرف ، تلعب  يرجه  لاس 1363  رد 

. تسا یجراخ  و 
باب تسا . هتـشادرب  هنیزه  يدوعـس  لایر   13 / 420 دـشابیم و 000 / % 999 رایع 9 / اـب  مرگولیک  رب 280  غلاب  نآ  رد  هتفر  راـکب  يـالط 

. تسا یجراخ  باب  نیع  تنیز  يراکالط و  تقد و  تفارظ و  رد  دنیوگیم  هبوت  باب  نآ  هب  تسادج و  لقتسم و  هک  مه  یلخاد 
هدافتـسا نآ  زا  هدش  هتخاس  شیپ  لاس  داتفه  زا  شیب  هک  یمیدق  لفق  ياجب  دناهتخاس و  الط  زا  هبعک  برد  يارب  يدـیدج  لفق  کنیا  مه 

: مزمز هاچ  « (1) . » دننکیم
دوسالارجح و نیبام  هناخ و  زا  یمک  هلـصاف  اب  هبعک  قرـش  رد  هاچ  نیا  دوشیم . هتفگ  مه  لیعامـسا  هاچ  نآ  هب  هک  مدـمه ، نزو  رب  مزمز 

. تسا مدق  نآ 140  قمع  هک  دراد  رارق  رتم  ات 18  هلصافب 17  میهاربا  ماقم 
. تسا هدمآ  يدایز  تایاور  مزمز  بآ  ندیشون  هدیاف  باوث و  نآ و  تلیضف  هرابرد 

نآ تلع  مزمز و  ياهمان 
. دنکیم عطق  ار  یگنشت  هک  يوحن  هب  یگنشت  هدننک  عفر  هدننک و  باریس  ینعی  هّیورم : «* (2) . » هدننک ریس  ینعی  هعاّبش  * 

. دنیوگیم هیفاع  نآ  هب  تهج  نیمهب  دوشیم ، الب  عفر  تیفاع و  بجوم  نوچ  هیفاع : * 
« مقُس لک  نم  ءافش  و  : » هک تسا  هدمآ  مه  نآ  هب  طوبرم  ياعد  رد  هدنهد و  افش  دوشیم ، هتفگ  زین  هیفاش : * 

. نآ یخیرات  ریس  بآ و  نیا  ددعتم  عفانم  رطاخب  هعفان ، * 
هنومیم * 

ص 76 ناتسبرع ، تاغیلبت  ترازو  هلجم  - 1
ص 135 مارحلا ، تیب  باحر  یف  - 2
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هّرب * 

. تسا هدش  هتفگ  زین  نآ  لاثما  و  ۀکرب و ...  * 
دش هدیمان  مزمز  ارچ 

: دناهدرک رکذ  يراذگ  مان  نیا  يارب  يددعتم  للع 
دـشاب معط  روش  یکدنا  هک  ار  نیریـش  اراوگ و  بآ  تغل ، رد  مزمز  اریز  دـناهتفگ ، مزمز  تسا ، هدوب  يراوگـشوخ  ناوارف و  بآ  نوچ  * 

. دنیوگ
: دیوگیم نیرحبلا  عمجم  بحاص 

. دناهتفگ مزمز  نآ  هب  اذل  دوشن ، شخپ  ات  تفرگ  ار  نآ  يولج  ینعی  دومن ، مز »  » ارنآ رجاه  نوچ  دشاب و  ناوارف  نوچ  * 
. دناهتفگ مزمز  وا  مالک  لیئربج و  همزمز  يارب  * 

. مقُسافش و  معط ، ماعط  بلطملادبع ، ةریفح  ۀنوصملا ، لیعامسا  ایقُس  لیئربج ، ُهتَضکَر  دننام : دراد  مزمز  زا  ریغ  مه  يرگید  ياهمان 
و تفریم ، رامـشب  هکم  مدرم  گرزب  تاراختفا  زا  مالـسا ، زا  لبق  نآ  تیاقـس  دـندرکیم و  هدافتـسا  بآ  نیا  زا  نارئاز  طـقف  هتـشذگرد 
و رتم ، کی  رد  رتم  کی  قباس  رد  هاچ  نیا  هناهد  تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  يومع  سابع  هدهع  رب  نآ  تیاقس  مالسا  ردصرد 

نآ رـس  رب  شکمـشک  هجیتن  رد  و  دشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  ولد  نامـسیر و  اب  دشاب ، نآ  رب  ینابیاس  هک  نآ  نودب  دوب و  مک  رایـسب  شقمع 
. دوب رایسب 

یشک هلول  هلیسوب  هدیبز  تانق  ای  جراخ  زا  هک  ییاهبآ  همیمـض  هب  نآ  بآ  عیـسو ، اتبـسن  تالیکـشت  اب  هتفای و  يدایز  تارییغت  نونکا  یلو 
. دسریم مدرم  هب  مرح  رگید  ياهاج  رد  فاطم و  ریز  رد  ندش ، کنخ  هیفصت و  زا  سپ  دوشیم  نآ  لخاد 

مزمز هاچ  شیادیپ 
: دناهدروآ نینچ  نآ  شیادیپ  یگنوگچ  رد  هک  تسا  یسدقم  هاچ  مزمز 

لیامت اب  رجاه  شزینک  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تشادن ، ندروآ  دنزرف  دیما  رگید  هک  دیـسر  ینـس  هب  هراس  میهاربا ، رـسمه  نوچ 
هب یلقنب  درک و  تداسح  وا  هب  تبسن  شنامیا ، هب  هجوت  اب  هراس  تشاذگ . لیعامسا  ار  شمسا  دش و  راد  هچب  هراس ،
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ینیمزرـس رد  دروآ و  ناتـسبرع  نازوس  کشخ و  يارحـصهب  ناعنک  زا  ار  شدنزرف  نز و  نآ  میهاربا  یحو ، روتـسدب  زین  وا و  تساوخرد 

ماگنه رد  دـش . ادـج  ناـنآ  زا  دوخ  و  داد ، ناکـسا  ناـن  بآ و  یکدـنا  اـب  یلعف  هبعک  ناـکم  رد  ینعی  هکم ، زاـجح و  ياـههوک  هنماد  رد 
اّنبر : » درک اعد  ادخ  هاگردـب  نینچ  شاهیرذ  دروم  رد  دوب ، نیگمغ  هتفرگ و  رایـسب  هکیلاح  رد  دیـسر  ادُـک  هوک  هب  یتقو  هکم  زا  تعجارم 

دـش و میلـست  یهلا  هدراو  رما  هب  زین  رجاه  « (1)  ...« » ةاولَّصلا اومیقیل  اـّنبر  مّرحُملا  َکـِتَیب  َدـنِع  عرَز  يذ  َریَغ  داوب  یتیّرذ  نِم  ُتنَکـسا  ّینا 
دنام هنشت  هنسرگ و  دیسر و  نایاپ  هب  شاهشوت  ات  درک  فرصم  تشاد  هارمه  هک  يرـصتخم  هقوذآ  تفرگ و  شوغآ  رد  گنت  ار  شدنزرف 

لفطو تخاـس  بـهتلم  ار  كدوـک  رداـم و  لد  زین  اـبایب  نآ  نازوـس  ياـهگیر  و  گرم )  ) ماـس ياـهداب  دیکـشخب ، شناتـسپ  رد  ریـش  و 
. دییاسیم نیمزب  ار  دوخ  ياپ  دیچیپیم و  دوخب  دش و  بات  یب  یگنشت  یگنسرگ و  تدش  زا  راوخریش ،

رظن فارطا  هب  تفر و  افصهوک  زارف  رب  بآ  يوجتسج  رد  دوخ  درک و  اهر  ار  لفط  راچان  دبای و  یتاجن  هار  ات  درک  رایسب  شـشوک  رجاه 
رد تفاتـش ، هوک  نآ  يالابب  دیـسر  رظنب  یبآ  هورم  هوک  فرط  نوچ  تشگیم و  زاـب  ناـیرگ  نـالان و  دوبن و  يربخ  بآ  زا  نکیل  درکیم 

افـصهوک هب  ًاددـجم  درک ، بلج  ار  شرظن  یبآ  هکنآ  رطاخب  تسیرگنیم  افـصهوک  هب  اـجنآ  زا  دوب . بارـس  هکلب  تفاـین ، یبآ  زین  اـجنآ 
. دوبن شیب  یبارس  مه  زاب  تشگرب ،

شریغصلفط دزن  هناسویأم  و  دننکیم ) بیقعت  ار  تنس  نامه  نایجاح  هزورما  هک   ) دومیپ ار  هورم  افصهوک و  نایم  هار  راب  تفه  دنیوگیم 
اب ار  شرانک  رجاه  تسا ، ناور  لیعامـسا  ياـپ  ریز  رد  یبآ  همـشچ  راـگدرورپ  فطل  هب  هک  درک  هدـهاشم  راـظتنا  فـالخرب  تشگزاـب و 

. دوشن شخپ  بآ  ات  تسب  گنس  خولک و 
. دناهتفرگ انعم  نیمه  هب  ار  مزمز  یخرب 

نآ ندروخ  تسا و  مرگ  روش و  یمک  نآ  معط  یندـعم و  حـالما  ياراد  فاصرایـسب و  هک  دـشابیم  هکم  بآ  نیرتـهب  نونکا  مزمز  بآ 
. تسا دیفم  رایسب 

: هک دیآ  یمرب  نینچ  یخیرات  تایاور  زا 
یلو دروآ ، دیدپ  ادخ  رما  هب  زاجعا و  هب  رجاه  شردام  وا و  ندرک  باریس  لیعامسا و  ترـضح  هدافتـسا  يارب  ار  مزمز  لیئربج ، ترـضح 

. تخاس بترم  ارنآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  اهدعب  هک  دوب  یکچوک  همشچ  مزمز 
نب ورمع  هلیسوب  هاچ  نیا  رابکی 

هیآ 37 میهاربا  هروس  - 1
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ود زین  اجنآ و  هب  ناریا  روتارپما  ییادها  الط ، ریشمش  تفه  هلمج  زا  دوب  وا  دزن  هک  ياهدنزرا  ءایشا  سیافن و  اریز  دش  رپ  یمهرُج  ثراحلا 

ياج مدرم  دوب و  نینچ  لاس  دـصناپ  دـنیوگیم : درک . رارف  نمی  هب  دوخ  دـنامب و  ظوفحم  ات  دـنکفا  نآ  رد  ار  ـالط و ...  زا  وهآ  همـسجم 
 ... دنتسنادیمن ار  مزمز 

نآ زا  درک و  رفح  ارنآ  تفای و  یهاگآ  شناکم  زا  ياهژیو  ياهتمالع  اب  مه  رس  تشپ  باوخ  رد  راب  هس  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  ترضح 
. دراد رارق  ادخ  هناخ  نارئاز  مدرم و  هدافتسا  دروم  هراومه  نونکات  خیرات 

ةالصاولص : » دومرف هک  تسا  هدناوخ  ناکین  راربا و  یندیشون  ارنآ  سابع » نبا  »
دنوادخ ددرگ  باریـس  مزمز  بآ  زا  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  « (1)  ...(«. » مزمز ءام   ) راربالا بارـش  نم  اوبرـشا  راربالا و 

تسا هدمآ  نیمرحلا  حابصم  رد  « (2) . » دوبدهاوخ یهودنا  سرت و  ره  زا  ناما  رد  دزاسیم و  رود  وا  زا  يدرد  دهد و  رارق  شیارب  ییافش 
درد هنیـس  يرامیب  هب  ترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن  یفاک  رد  دـیروایب . هیدـه  مزمز  بآ  زا  اـم  يارب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک :

مزمز بآ  فرصم  نازیم  « (3)  ...«. » اهلجا و اهفرشا و  ءاملا و  دیس  مزمز  ءام  : » دومرف تفای و  يدوبهب  دیماشآ و  مزمز  بآ  زا  دش  التبم 
هیلع میهاربا  ترـضح  ترجه  ماگنه  هاچ  نیا  تسا . بعکم  رتم  رازه  هد  ادخ  هناخ  نارئاز  طسوت  مزمز  بآ  هنازور  فرـصم  طسوتم  ّدـح 

تسا بیجع  رایسب  دوخ  نیا  و  دش . مک  نآ  بآ  هک  یلیلق  دراوم  رد  زج  هتـشاد ، بآ  عاطقنا  نودب  هراومه و  لیعامـسا  رجاه و  مالـسلا و 
. دهدب بآ  نینچ  نیا  نرق  لوط 40  رد  هاچ  کی  هک 

ود تخاس . لقتنم  فاـطم ، نیمز  ریز  هب  تیب  راـنک  زا  ارنآ  هداد و  هاـچ  رد  یـسدنه  تارییغت  يرجه ، لاس 1377  رد  هدش  ماجنا  تامادـقا 
بآ ریش  هنانز 110  تمسق  ریـش و  نآ 340  هنادرم  تمـسق  رد  هک  دش  هتخاس  نکدرـس  بآ  ياهریـش  اب  هنانز  هنادرم و  هناگادج  لخدـم 

ناونعب نارئاز  ندرب  يارب  دجـسم  نوریب  زین  یعـسم و  فارطا  مارحلادجـسم و  لخاد  رد  بآ  نیا  یـشک  هلول  اـب  هوـالعب  دراد . دوجو  درس 
مزمز زا  درس  بآ  يزلف  نزخم  يدادعت  کنخ و  بآ  گرزب  نملک  اهدصدجسم  لخاد  رد  تسا . هدش  مهارف  یتالیهـست  هیده ، كربت و 

رب هوالع  بآ  نیا  زا  یتح  دراد و  دوجو 

139 ص 138 - مارحلا ، تیب  باحر  یف  - 1
مالسلا ص 75 هیلع  اضرلا  هقف  - 2
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. دوشیم لمح  جح ) مایا  رد   ) هنیدم رد  یبنلا  دجسم  هب  ُنت  لهچ  هنازور  هکم 

نینُح تانق  ای  هدیبز  تانق 
نینح عرازم  اهناتـسلخن و  هب  دریگیم و  همـشچرس  داط »  » ماـنب یهوک  زا  تسا  نوراـه  رـسمه  هب  بوسنم  هک  هدـیبز  همـشچ  اـی  تاـنق  نیا 

. دسریم
يراجم رد  مزمز  بآ  راـنک  رد  جـح و  مسارم  رد  جاـجح  بآ  نیماـت  يارب  هدـش و  رفح  هفرع  یقرـش  لامـش  يرتمولیک  رد 35  تاـنق  نیا 

. دسریم رعشم ) تافرع و  انم و  و   ) هکم هب  امن  بآ  تروصب  یهاگ  نیمز و  ریز  رد  یهاگ  یصوصخم 
ياهتنا رد  دـیآیم و  نوریب  ارِک )  ) هوک زا  تانق  نیا  تسا  يراج  تافرع ) يوسنآ  ياهقطنم   ) نامعن يداو  زا  هک  تسه  مه  يرگید  تاـنق 

رد نیچ  گنـس  دوگ و  يراجم  هلیـسوب  هتـشذگ  رد  هدـش و  همیمـض  رگید  ياهتانق  اـب  رَحوا »  » هقطنم رد  يرگید  تاـنق  هب  ناـمعن  يداو 
. تفرگیم رارق  نارئاز  هدافتسا  دروم  تفاییم و  نایرج  هفرع  يداو 

. دناهدرک جرخ  الط ) لاقثم  دـصتفه  نویلیم و  کی  لداعم   ) الط رانید  دـصتفه  نویلیم و  کی  تانق و ...  نیا  سیـسات  يارب  هک  دـناهدروآ 
. تسا هدش  میمرت  هرابود  یلو  تفر  نیب  زا  لیس  هلیسوب  بیرخت و  راب  نیدنچ  هتشذگ  رد  تانق  نیا 

افص
دنیوگ تسا . یعـس  زاـغآ  هطقن  ناـمه  افـص  . تسا هدـیدرگ  عـقاو  سیبـقوبا  هوـک  هنماد  رد  هک  مارحلادجـسم  راـنک  رد  تسا  یهوـک  ماـن 

هک تسا  تهجنادـب  هدـمآ ) فافـش  مکحم و  فاصگنـس و  ینعمب  هک   ) افـصهملک يوـغل  هشیر  هب  هجوـت  اـب  مسا  نیا  هب  نآ ، يراذـگمان 
. تسا هدمآ  يرگید  بلطم  تایاور  رد  نکل  تسین ، طولخم  نآ  اب  كاخ  زا  يزیچو  هدوب  صلاخ  شیاهگنس 

نیمز يوسب  طوبه  ماـگنه  دـنمان  هَّللا » یفـص   » ار وا  هک  رـشبلاوبا  مدآ  دومرف : هک  تسا  لوقنم  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداـصماما  زا  یناـیب  رد 
. دندیمان افصمالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  تغل  رابتعا  هب  ار  نآ  تهجنیدب  دمآ ، دورف  هوک  نیا  هب  تسخن 

: هیآ لوزن  یپ  رد  هکنآ  هچ  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ینلع  توعد  زاغآ  هطقن  تشذگ  هچنآ  رب  هوالع  افص 
رب شترضح  نیکرشملا » نع  ضرعا  رمؤت و  امب  عَدصاَف  »
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هب شیارگ  تب و  شتسرپ  زا  امسر  ار  ناسنا  دیدرگ و  نومنهر  داعم  توبن و  دیحوت ، هب  ار  مدرم  ینانخـس  نمـض  تفرگ و  رارق  افـصیالاب 

. تشاد رذح  رب  فارحنا  داسف و  كرش ،
هورم

. دراد رارق  ناعقیعق  هوک  هنماد  رد  ادخ  هناخ  لامش  رد  هک  مارحلادجسم ، رانک  رد  تسا  یفورعم  هوک  مان 
بیش اب  هک  دراد  عافترا  رتم  کچوک 8  هوک  نیا  دنزورفایم . شتآ  نآ  اب  هک  تسا  یقارب  دیفس و  تخس و  گنـس  يانعمب  تغل  رد  هورم 

یعس يارب  یصاخ 
، هورم هب  متخ  افصزا و  ادتبا  اب  راب  تفه  هورم  افصنایم و  یعـس  هک  تسا  جح  رعاشم  زا  افـصنوچمه  هورم  تسا . هدش  يزاسزاب  ناگدننک 

الف رمتعاوا  جح  نمف  هَّللارئاعش  نم  ةورملا  افـصلا و  نا  : » دیامرفیم هدومن و  هراشا  تلیـضف  اب  ماقم  ود  نیا  هب  میرک  نآرق  دریگیم . ماجنا 
ای نخان ، زا  یمک  نتفرگ  اب  درم  نز و  ینعی  دریگیم . ماجنا  ریـصقت  هدورم  رد  یعـس ، متفه  هبترم  ناـیاپ  اـب  « (1) «. » امهب فوطی  نا  حاـنج 

. دنوشیم جراخ  مارحا  زا  تروصای  رس و  يوم  یمک  ندرک  هاتوک 
رتم ضرع 20  اب  لوا  هقبط  رد  ینابوتا  لکشب  هقبط  ود  نلاس  کی  تروصب  هک  تسا  عارذ )  766 / 5  ) رتم  420 یعسم )  ) هورم ات  افصهلصاف 

تمحازم نودب  نآ  زا  ناور ، خرچ  اب  لولعم  ریپ و  صاخـشا  هک  تسا  ياهدودـحم  طسو  رد  تسا . هدـش  هتخاس  رتم  یبیرقت 21  عافترا  و 
. دننکیم یعس  اههدایپ ،

يذاحم دودحم  نیا  تسا . صخـشم  زبس  ياهیباتهم  اب  هک  دراد  رارق  گنر  زبس  نوتـس  ددع  یعسم 4  يوس  ود  رد  هورم  افـصهنایم و  رد 
نآ رد  افـصهب ) هورم  زاو  هورم  هب  افـصزا   ) فرط ود  رد  یعـس  لاـح  رد  نادرم  تسا  بحتـسم  هک  تـسا  هـلوره  لـحم  دراد و  رارق  هـبعک 
هب یخرب  دناهتفگ . فلتخم  یعسم ، نایم  هلوره  هفسلف  رد  دننک . تکرح  بسا  تکرح  ناسب  ندیود  اتبـسن  تلاح  هب  رتدنت  یمک  هدودحم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تکرح  هب  یهورگ  دوزفایم و  دوخ  تعرس  رب  دیـسریم  هطقن  نیا  هب  نوچ  هک  دناهدرک  هراشا  رجاه  تکرح 
هک شیوخ  نارای  هب  راـفک  ربارب  رد  تردـق  روناـم  تهج  ءاـضقلا  ةرمع  ناـیرج  رد  هیبیدـح و  حلـصزا  سپ  هک  دـننکیم  هراـشا  وا  ناراـی 

. دننک تکرح  ناود  ناود  ات  داد  روتسد  دندوب  مادنا  رغال  نادرمریپ  نانآ  زا  يرایسب 

هیآ 158 هرقب  هروس  - 1
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 ... تسا يدورو  برد  ياراد 8  هورم  افص و 

ادـخ و تعاطا  يارب  افرـصهک  تسا  رجاه  مانب  يروبـصو  صـالخا  اـب  ناـمیا و  اـب  رداـم  تشگرب  تفر و  هرطاـخ  روآداـی  یعـس ، مسارم 
هناور بآ  لابندب  یگنشت  زا  تاجن  يارب  داهن و  مارحلا  هَّللا  تیب  ادخ  یمیدق  هناخ  رانک  ینابایب  رد  ار  شدنزرف  میهاربا ، ترضح  شربمایپ 

دنوادخ هکنیا  ات  دنک . هراظن  شکدوک  رب  ای  دونشب  ار  شیادصیسک  ای  دنیبب  ار  یسک  ات  دمآیم  هورم  يالاب  یهاگ  افصالاب و  یهاگ  دش و 
تیلهاج رصع  رد  یمیهاربا  حیحصتنس  نیا  جیردتب  یلو  دینادرگ . تنـس  ار  لمع  نیا  تشاد و  ینازرا  وا  هب  شیوخ  تردقب  ار  مزمز  هاچ 

فاسا و ياهمانب  دنداهن و  هورم  رد  نز  لکش  هب  یگنس  یتب  افـصرب و  درم  لکـشب  یگنـس  یتب  ناتـسرپ ، تب  دیئارگ و  فارحنا  طلغ و  هب 
میهاربا هلالس  هلیسوب  یمیهاربا  لیصا  تنس  نامه  لکـش و  نامهب  مالـسا  زا  سپ  نکیل  دندزیم . تسد  نمّیت  كربت و  ناونعب  نآ  رب  هلئان 

. دیدرگ لومعم  بوسحم و  یهلا  رئاعش  زا  هورم  افصنیب و  یعس  اهتب ، نتسکش  اب  دیدرگ و  ایحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 
هکم رهش  رد  يریس 

تسا يروآدای  نایاش  میدرگ . انشآ  هکم  رهش  یخیرات  نکاما  رگید  اب  تساجب  نونکا  مارحلادجسم ، اب  رـصتخم  دنچ  ره  یتخانـش  زا  سپ 
يربک هجیدـخ  هناخ  هب  ناوتیم  هنومن  يارب  هک  تسین  اهنآ  زا  يرثا  نونکا  مه  هدـش و  یبارخ  شوختـسد  یخیرات  طاقن  نآ  زا  یخرب  هک 
ریخا ياهلاس  نیمه  ات  هک  دومن  هراشا  لیللا  قوس  عراش  يادتبا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـلوم  ای  نایفـسوبا ، گرزب  رازاب  ياهتنا  رد 

تلیـضف اب  یناتـساب و  ياـهناکم  تسین . ادـیپ  ياهولج  یمالـسا  رثا  یخیراـت و  ياـنب  ود  نیا  زا  هزورما  نکل  دوب . هدـنام  ياـج  رب  شراـثآ 
مایپ شنیب ، ياراد  نارذگهر  يارب  هدوب و  رگ  هولج  مالـسا  خیرات  هدنزومآ  نیرز و  قاروا  زا  یگرب  نوچ  کیره  هک  دراد  دوجو  يرگید 

: تشاد میهاوخ  يرذگ  نکاما  نیا  رب  کنیا  دننکیم . شور  هئارا  هتشاد و 
بلاط یبا  بعش 

نانآ يوس  زا  ياهبرح  اـب  زور  ره  هدوب و  ناکرـشم  راـشف  تحت  تلاـسر  نیتسخن  ياـهلاس  رد  شناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
بیوصت اب  ناکرشم  هک  دوشیم  طوبرم  تثعب  مشش  لاس  هب  اههبرح  زا  یکی  دشن . عقاو  رثوم  مادکچیه  دنچ  ره  دندوب ، وربور 
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هجیتن رد  دنزرو . بانتجا  نیملـسم  هب  تبـسن  تیامح ، جاودزا و  ترـشاعم ، هلماعم ، هنوگره  زا  هک  دندش  نآ  رب  هودـنلاراد  رد  ياهمانعطق 

هرد نیا  هک  دش  لیمحت  نانآ  رب  لاس  هس  تدمب  زورنآ ، هکم  جراخ  رد  ياهرد  بعـش و  رد  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یگدنز 
مالسلا و هیلع  بلاطوبا  ربق  هک  تسا ، بلاطوبا  ناتسربق  هب  فورعم  ناکم  نامه  بعـش  نیا  دنیوگ  دش . روهـشم  بلاطوبا  بعـش  هب  اهدعب 

 ... هجیدخ و ترضح 
مالـسلا هیلع  یلع  بعـش  هب  مه  مشاه و  ینب  بلاطوبا و  بعـش  هب  نآ  زا  یهاگ  هک  تسا  یبعـش  هبعک  راـنک  رد  یلو  دراد ، رارق  اـجنآ  رد 

. دوشیم ریبعت 
وبا بعـش  هب  بلاـط  یبا  بعـش  زا  تسا ، داـیز  بعـش  هکم  رد  هکنیا  هب  فارتـعا  اـب  ناـشیاهباتک  رد  ناـناد ، یفارغج  ناـخروم و  زا  یخرب 

سپس مشاه و  ینب  بعش  ای  بلاطیبا  بعش  هب  اهدعب  دندش و  هرصاحم  نآ  رد  مشاه  ینب  هکتساجنامه  دنیوگیم  دننکیم و  ریبعت  فسوی 
. تسا هدش  فورعم  مالسلا  هیلع  یلع  بعش  هب 

ةالعملا نوجح ، بلاطوبا * ناتسربق 
دوشیم هدناوخ  زین  ةالعملا  هربقم  مشاه و  ینب  هربقم  نوجح ، رباقم  ياهمانب : هک  بلاطوبا  ناتسربق  بلاطوبا و  بعش  هک  تسا  نآ  روهشم 

. دنعقاو اجکی  رد 
ياهتیـصخش هتفرگ و  رارق  نوجحلا ، عراش  عطاقت  رد  نج و  دجـسم  زا  رتالاب  هزغ  عراش  رانک  مارحلادجـسم ، یقرـش  لامـش  رد  رباـقم  نیا 

. تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  املع  ادهش و  احلص ، ، نانموم زا  يرایسب 
بسح رب  ام  دننوفدم . ناتسربق  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هباحـصزا  نت  اهنت 39  دیوگیم : مارحلا  تیب  باحر  یف  باتک  هدنـسیون 

: زا دنترابع  هک  میربیم  مان  ار  راید  نیا  رد  ناگتفخ  كاخب  ریهاشم  تیمها ،
بلاطوبا

. تسا هدوب  شیرق  خیشو  احطب  دیس  بلطملادبع و  دنزرف  فانمدبع ،) شمان   ) و بلاطوبا ) شاهینک ،  ) راوگرزب نیا 
دحوم ار  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاهما  دادجا و  الوصا  دنراد و  رظن  قافتا  وا  دـیحوت  نامیا و  رب  هیماما 

: تسا هتفگ  هلمج  نآ  زا  هدورس و  ینیریش  زغن و  راعشا  شیوخ  نامیا  هرابرد  بلاطوبا  دننادیم .
هیلع و هللا  یلصدمحم  نید  هک  متـسناد  ًاققحم  ینعی  « (1) * » ًانید ۀیربلا  نایدا  ریخ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  نید  ناب  تملع  دـقلو  * 

: دشابیم ترضح  نآ  هب  بوسنم  زین  رعش  نیا  و  تسا . رتهب  ناهج  نایدا  همه  زا  هلآ 
* هلآ هیلع و  هللا  یلصدمحا  یبنلا  نید  یلع  ینا  دهشاف  یلعًادهاش  ای  * 

«(2) * » دتهم یناف  نیدلا ، یف  لض  نم  * 

نیفیرش ص 250. نیمرح  يامنهار  - 1
كردم نامه  - 2
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یلو دشاب ، تسا  جراخ  نید  زا  سک  ره  مراوتسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحا  ادخ ، ربمغیپ  نید  رب  نم  هک  دیـشاب  دهاش  ناهارمگ  يا  ینعی 

یـشاجن هب  ياهماـن  یط  ار  یبلاـج  راعـشا  بلاـطوبا  هشبح ، هب  شناـهارمه  رفعج و  ترجاـهم  ماـگنه  نینچ  مه  ماهدـش . تیادـه  وا  هب  نم 
: تسوا نامیا  رب  ّلاد  هک  دسیونیم 

* میرم نب  حیسملاو  یسومک  یبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصًادمحم  نا  شبحلا  کیلم  ملعت  * 
دوخ دالوا  هب  دیزومایب و  ار  اهنآ  دومرفیم : وا  ددرگ . نیودـت  دوش و  تیاور  شردـپ  راعـشا  هک  تشاد  تسود  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

. تسا ملع  رسارس  شراعشا  هدوب و  ادخ  نید  رب  بانج  نآ  هک  دیهد  دای  زین 
دناوتب اـت  تشاد  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  تسا  فهک  باحـصا  لـثم  بلاـطوبا ، لـثم  هک : تسا  تاـیاور  رد  دـسیونیم : هر )  ) یمق ثدـحم 

اهنآ هک  دوبایبنا  راثآ  و  ایاصو ، هدنرادهگن  بلاطوبا  دنادرگب ، ترضحنآ  زا  ار  شیرق  رافک  رش  دنک و  يرای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ 
لاس هس  ناتساد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  سدقم  دوجو  هب  تبـسن  بلاطوبا ، بانج  يراکادف  درپس . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  هب  ار 

. تسین هدیشوپ  یسک  رب  مالسا  رد  وا ، ياسرف  تقاط  ياهششوک  بلاط و  یبا  بعش  رد  ترضح  نآ  زا  تسارح ،
. دندومن نم  تیذا  هب  عورـش  سپـس  تشذگرد ، بلاطوبا  هکنیا  ات  تشادن ، نم  تیذا  رب  تارج  شیرق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ 

: دیوگیم دیدحلا ، یبا  نبا 
* اماقف صخش  نیدلا  لثم  امل  هنبا  بلاطوبا و  ول ال  و  * 

* امامحلا َّسج  برثی  هب  كاذ  اماح و  يوآ و  ۀکمب  كاذف  * 
هیلع هللا  یلصربمغیپ  زا  هکم  رد  بلاطوبا  سپ  داتسیایمن ، مالسا  تمدخ  رد  یسک  دندوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  شرسپ  بلاطوبا و  رگا  ینعی 

. دومن يرای  تیامح و  شیوخ  ریشمش  اب  ار  مالسا  ربمغیپ  هنیدم ، رد  یلع  و  درک ، تیامح  هلآ  و 
هزانج شیپاشیپ  دنداد  تکرح  ناتسربق  نیا  فرطب  هک  ار  شاهزانج  دومن ، هیرگ  دایز  شگرزب ، مع  گرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ 

. دهد ریخ  يازج  ارت  ادخ  يدرکن  یهاتوک  چیه  نم  راک  رد  و  يدرک ، محر  هلص  ! مع يا  دومرفیم : تفریم و 
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: تفگ نینچ  شردپ  هیثرم  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

* معنلا یلو  کیلع  یلصف  ظافحلا  لها  كدقف  ده  دقل  * 
* ّمع ریخ  نم  رهطلل  تنک  دقف  هناوضر  کبر  كاقلو  * 

* ملظلا رون  لوحملا و  ثیغ  ریجتسملا و  ۀمصع  بلاطابا  * 
يونعم هاگیاج  زا  يرگید  ناشن  دوخ  نیا  تفاـی و  بقل  نزحلا » ماـع  ، » دنتـشذگرد نآ  رد  هجیدـخ  بلاـطوبا و  هک  یلاـس  نآ  هرخـالاب  و 

. تسا بلاطوبا 
مالسلا هیلع  بلطملادبع 

دمحلا ۀیبش  هب  بقلم  مشاه ، دنزرف  رماع )  ) شمان بلطملادبع  دشابیم ، بلاطوبا  شدنزرف  دقرم  هب  کیدزن  بلطملادـبع ، بانج  هاگمارآ 
. تسا هدوب 

، دوب وا  هدـهع  رب  جاـح ، تیاقـسو  تداـفر  دوب ، رادروخرب  يوق  یناـمیا  زا  وا  دوب . شیرق  هلیبق  گرزب  و  هکم ، سیئر  برع ، هاـگهانپ  يو 
وا باقلا  رب  مزمزلا  رفاح  جـجحلا و  یقاس  اـحطبلا و  دیـس  بقل  تخاـس  يراـج  مزمز  بآ  درک و  رفح  ًاددـجم  ار  مزمز  هاـچ  هک  یماـگنه 

. دش هدوزفا 
زور رد  وا  دوــمرف : زین  و  « (1) . » دوشیم رـشحم  دراو  ناربمایپ  يامیـس  اب  زیخاتـسر ، زور  رد  بلطملادـبع  دومرف : مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما 

دومرف هک   ) ههربا اـب  وا  ناتـساد  تسا . هدوب  اـهنت  دوخ  موق  ناـیم  رد  ادـخ  شیاتـس  ناـمیا و  رد  اریز  دـش ، دـهاوخ  روشحم  اـهنت  زیخاتـسر 
وا شیرق  « (2) . » دـیامنیم وا  مکحم  نامیا  زا  تیاکح  درک ) دـهاوخ  تیامح  نآ  زا  هک  تسا  یبحاصهناخ  نآ  يارب  منارتش و  بحاصنم 

. دندناوخیم مود  میهاربا  ار 
هب وا  دنداتـسیایم و  وا  راـنک  رد  شنادـنزرف  دـندرکیم و  نهپ  شرف  شیارب  هبعک  راـنک  رد  هک  دوـب  نـیا  بلطملادـبع  تازاـیتما  زا  یکی 

راذگب دومرف : بلطملادبع  دمآ ، دوب  لفط  زونه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  اهزور  زا  یکی  درکیم . یگدیـسر  مدرم ، تالکـشم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  دوخ  دـنمورب  هون  زا  رمع ، رخآ  ات  بلطملادـبع  تسا . هدومرف  اـطع  دـنمجرا  یماـقم  وا  هب  دـنوادخ  هچ  دـیایب ،

شـش رـسپ و  هد  ياراد  بلطملادـبع  درپس . بلاطوبا  هب  ار  وا  هک  تشاد  لاس  ترـضح 8  نآ  تشذگرد  هک  یماگنه  دومرف و  يرادـهگن 
. دونشب دوخ  ات  دنناوخب  هیثرم  وا  يارب  ات  دومن  رما  شنارتخد  هب  تشاد ، لاس  گرم 120  ماگنه  يو  دنیوگ  تسا ، هدوب  رتخد 

نیمرح ص 252 يامنهار  زا  لقن  هب  یفاک  لوصا  - 1
كردم نامه  - 2
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122 ص :
مالسلا هیلع  هجیدخ 

یلصلوسر رـسمه  یطیارـش  رد  تسا  خیرات  هنومن  نانز  زا  هک  وا  تسا  هجیدخ  بانج  دننوفدم  بلاطوبا  ناتـسربق  رد  هک  یناسک  هلمج  زا 
يرـسمه هب  دـنتفگیم  شاهراـبرد  ناـیکم  هچنآ  همه  مغریلع  يو  تشاد . رارق  نیکرـشم  نارـس  خـیبوت  دروـم  هک  دـیدرگ  هلآ  هـیلع و  هللا 

رانک رد  دومن . هلآ  هیلع و  هللا  یلصیدمحم  بان  مالسا  ياهنامرآ  فقو  ار  شیوخ  تورث  مامت  هدیزرو و  راختفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
هللا یلصربمایپ  يارب  يوق  ياهناوتشپ  هراومه  شرمع  تاظحل  نیـسپاو  ات  داتـسیایم و  زامن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هارمه  هبعک 

فانم دبع  « (1) . » تسیرگیم وا  نادقف  رد  هدرک و  دای  ار  وا  ررکم  يو  توف  زا  سپ  ربمایپ  هک  دوب  ورنیا  زا  تفریم . رامشب  هلآ  هیلع و 
. دراد رارق  بلطملادبع  بانج  دقرم  کیدزن  فانم ، دبع  ربق 

هب شیابیز  لامج  رطاخب  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  یلعا  دج  مشاه ، ردپ  ّیَُـصق و  دنزرف  تسا ، هریغم )  ) شمان هک  فانم  دبع 
. دناهتفگیم احطبلا  رمق  وا 

: هک ینارگید 
هدنـسب اهنآ  یماسا  رکذ  هب  الیذ  هک  دـناهتفخ  كاخب  بلاطوبا  ناتـسربق  رد  زین  ینارگید  دـش  رکذ  اهنآ  مان  هک  ییاه  تیـصخش  رب  هوـالع 

: مینکیم
هلآ هیلع و  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دادجا  زا  بالک  نب  یصق  * 

مالسلا هیلع  متفه  ماما  رتخد  هنومیم  * 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  هون  رفعج ، نب  دمحم  * 

هلآ هیلع و  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دنزرف  مساق  * 
مالسا هار  رد  دیهش  نز  نیلوا  رسایرامع ) ردام   ) هیمس * 

( رامع ردپ   ) رسای * 
* نوجح رد  نوفدم  نادنمشناد  * 

اهنآ زا  يدادـعت  مانب  هک  دـننوفدم ، نامیا  لها  زا  یناگرزب  هیماما و  ياملع  زا  يرایـسب  هدـع  يربک ، هجیدـخ  ربق  کیدزن  هاگمارآ  نیا  رد 
: دوشیم هراشا 

حرش فنصم  یناثلا » دیهشلا  نب  نسح  نب  دمحم  : » لیلجلا خیشلا  - 1

258 مارحلا ص 254 - تیب  باحر  یف  - 1
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123 ص :
. تسا هدوب  يرجه  لاس 1030  رد  شتافو  دشابیم ، ضر )  ) هجیدخ ربق  هب  کیدزن  ناشیا  ربق  راصبتسا ،

نآ زا  ناهاگحبصات  دوب  لزنم  رد  شاهزانج  تشذگرد و  يو  هک  یبش  نآ  رد  هدرک : لقن  گرزب  ملاع  نآ  رـسمه  زا  كردتـسم  بحاص 
قارع هب  ناوارف  لیلجت  اـب  ار  وا  هک  درکیم  داهنـشیپ  تشونیم و  هماـن  راوگرزب  نیا  هب  ررکم  قارع  مکاـح  دـشیم . هدینـش  نآرق  توـالت 

. ددرگ نفد  یلاعت  يادخ  مرح  رد  تساوخیم  نوچ  تفریذپیمن  وا  یلو  دنادرگ ، اجنآ  میقم  دروآ و 
و ردق ، تلالج  ياراد  وا  دـیدرگ ، نفد  شردـپ  ربق  کیدزن  دوب و  لاسرد 1073  وا  تافو  نسح . نب  دمحم  دنزرف  نیدـلا ، نیز  خیـش  - 2

. تسا هدوب  رایسب  عرو  دهز و 
، ریبک لاـجر  هلمج ، زا  هک  تسا  هتـشون  يرایـسب  بتک  راوگرزب  نیا  تسا . هدوب  لاس 1028  رد  شتافو  هک  يداـبآرتسا ، دـمحم  ازریم  - 3

شتلالج اوقت و  رطاخب  هبترم  کی  دوسالارجح ، هک  هدش ، لقن  كردتسم  رد  دشابیم . ماکحالا  تایآ  حرـش  و  لاقملا ) جهنم   ) هب یمـسم 
. تسا هدش  بصن  لیلج  دیس  نیا  تسد  هب 

هدوب لاس 1036  رد  وا ، تافو  ملاعم ، كرادـم و  بحاص  ، يدابآرتسا دـمحم  ازریم  درگاـش  يداـبآرتسا  فیرـش  دـمحم  نیما  دـمحم  - 4
. تسا

و هر ،)  ) یـسلجم همالع  داتـسا  هیلیقع و  تاداس  زا  يو  ۀعجرلا . باتک  بحاصیدابآرتسا  نموم  دمحم  ریما  دـباع ، دـهاز و  لیلج ، دیـس  - 5
. دیسر تداهشب  نیدناعم  طسوت  لاس 1088  رد  وا  تسا . هدوب  همرکم  هکم  نیرواجم  زا  يدابآرتسا و  نیما  دمحم  داماد 

هکم یخیرات  دجاسم 
. تسا هدش  انب  دیدجت  ادیدج  زین  یخرب  هدوب و  یمیدق  يانب  ياراد  اهنآ  زا  يدادعت  تسا ، دایز  هکم  یخیرات  دجاسم 

لیلخ میهاربا  دجسم 
نآ هب  هک  تسا  نامه  زین  دجسم  نیلوا  دوب ، لیلخ  میهاربا  درک ، عمج  هفرع  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  هک  یـسک  نیلوا  هکم  خیرات  لقن  قبط 

رابخا هتشون  قبط  دنیوگیم . زین  هفرع  دجسم  ارنآ  دجسم و  برغ  رد  تسا  یهوک  هرمن  دنیوگیم . هرمن  دجسم 

www.Ghaemiyeh.comمیطح ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


124 ص :
، هرمن ینعی  ناکم ، نیا  رد  تسخن  تافرع  هب  چوک  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1) . » تسا نمحرلا  لیلخ  میهاربا  دجسم  نآ  هکم ،

. دیدرگیم تافرع  دراو  هاگنآ  دنامیم ، اجنآ  رهظ  ات  دشیم و  هدایپ 
نج دجسم 

نوچ دناهتفگ . مه  سرحلا  دجـسم  ارنآ  هکم  لها  دنیوگ . نج  دجـسم  نادـب  هک  دراد  دوجو  يدجـسم  ةالعملا  ناتـسربق  کیدزن  هکم  رد 
رد ادخ  لوسر  هک  تسا  یلحم  رد  يدجـسم  نیا  دنکیم . فقوت  اجنآ  رد  سپـس  هدزیم و  رود  ار  هکم  سرح ، بحاصیقرزا  هتـشون  قبط 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دندینـش و  ار  نآرق  ناکم  نآ  رد  ناینج  زا  یهورگ  دیـشک و  تمالع  ناشن و  طخ و  دوعـسم  نبا  يارب  اـجنآ 

ملاعم مجعم  بحاص  . دندروآ نامیا  دندرک و  تعیب  ادخ  لوسر  اب  اجنآ  رد  ناینج  نوچ  دنیوگیم  مه  تعیب  دجـسم  ارنآ  دـندروآ . نامیا 
. دنادیم نج  دجسم  نامه  ارنآ ، هکم ... 

رمقلا قش  دجسم 
دش مین  ود  هام  ترضح ، هراشا  اب  هک  دندرک  ياهزجعم  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  هکم  ناکرشم  زا  يرایـسب  تثعب  مهن  لاس  رد 

هام و مهدراهچ  بش  رد  هیضق  نیا  تسا . قاقـشنا  هروس  هیآ  نیلوا  رد  تقیقح  نیا  يایوگ  زین  نآرق  هک  دمآرد  لوا  تروصب  راب  رگید  و 
. تفرگ ماجنا  دوب  نایامن  سیبقوبا  هوک  زارف  رب  هک  ياهطقن  رد 

. دیدرگ فورعم  رمقلا  قش  مانب  دش  هتخاس  اهدعب  هک  يدجسم  هتسناد و  رمقلا  قش  لحم  ار  اجنآ  ورنیا  زا 
روهشم سیبقوبا  هوک  رد  لالب  دجسم  مانب  زین  هچنآ  تسین . دجسم  نیا  زا  يرثا  مارحلادجـسم  فارطا  هعـسوت  یپ  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش 
یسیبق میهاربا  هب  بوسنم  هکیلاح  رد  دنتسنادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نذوم  لالب ، هب  بوسنم  ارنآ  يرایسب  هک  دوب  دجسم  نیمه  دوب 

. تسا هدوب 
تعیب دجسم 

هللا یلـصربمایپ  اب  اجنآ  رد  قیرـشت  مایا  جح و  مسوم  رد  لاس 12 و 13  رد  هنیدـم  لها  راصنا و  تسا و  انم  هندرگ  رد  هک  تسا  يدجـسم 
برحلا تعیب  لاس 13 ، رد  ار  مود  تعیب  دـنمانیم و  ءاسنلا  تعیب  دـش ، ماـجنا  تثعب  لاـس 12  هک  ار  لوا  تعیب  دـندرک . تعیب  هلآ  هیلع و 

. دناهتفگ زین  هبقع  دجسم  زین  ار  دجسم  نیا  دناهتسناد ، گنس  کی  باترپ  تحاسم  هزادنا  هب  يربک ، هبقع  ات  ار  شاهلصاف  دنناوخیم .

نیمثلا ص 95 ةدقع  - 1
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125 ص :
مالسلا هیلع  هجیدخ  دجسم 

ناشورفرطع هچوک  ینعی  نیراطع  قاقز  رد  ربمایپ  ترجه  زا  لبق  نآ  ناکم  هک  دـنادیم  مالـسلا  هیلع  هجیدـخ  لزنم  نامه  رد  ارنآ  یقرزا 
. تسا هتفر  نیب  زا  مرح  هعسوت  رد  نونکا  یلو  دیسریم  اجنادب  ات  دروخیم  هلپ  جنپ  یعسم  زا  البق  تسا . هدوب 

هیخیراتلا هکم  ملاعم  بحاصنکل  تسا . هیـشاشق  قاقز  رد  مالـسلا  هیلع  همطاف  تیب  هب  فورعم  نونکا  اجنامه  هک  دـنکیم  حیحـصت  یقرزا 
سابع دیـس  هک  تسا  هیـشاشق  یح  رد  هنارتخد  هسردم  مانب  نونکا  مالـس  اهیلع  مطاف  دلوم  مالـسلا و  هیلع  همطاف  تیب  دـیوگیم : هیرثالاو 

. تسا هدرک  فقو  هتخاس و  دوخ  یصخش  لام  زا  ارنآ  يرجه  لاس 1369  رد  ناطق 
هیارلادجسم

. تسا هدوب  هکم  حتف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مچرپ  بصن  لحم  تسا و  نج  دجسم  زا  رتنیئاپ  مرح و  کیدزن  دجسم  نیا 
ءاکتم دجسم 

نیکرـشم و کیرحت  هب  اههچب  هکیماگنه  دنیوگیم  « (1) . » دراد رارق  ةرمعلا  باب  کیدزن  یفورعم  ناـکم  رد  ریغـصدایجا  رد  دجـسم  نیا 
ناکم نیا  رد  یگنس  هب  یشوهیب  لاح  رد  ترضحنآ  دنتسکش  ار  شکرابم  رس  دندرک و  نارابگنس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لهجوبا ،

. تسا هدش  هتخاس  مان  نیمه  هب  يدجسم  اجنآ  رد  ًادعب  دندیمان و  هَّللا  لوسر  ءاکتم  ار  نآ  تهج  نیمهب  داد و  هیکت  تسا  هبعک  کیدزن 
دیدرت نآ  دوجو  رد  شدج  لوق  زا  دنتفگیم  ءاکتم  نآ  هبو  هدوب  دایجا  رد  يدجـسم  هک  دنکیم  دییات  هکنآ  زا  دعب  هکم  رابخا  رد  یقرزا 

ًاریخا دجـسم  نیا  ناکم و  نیا  دنکیم . دییات  ار  ریغـصدایجا )  ) ناکم نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  طسوت  زامن  ندـناوخ  نکیل  هدومن 
. تسا دایجا  لفسا  رد  اهسوبوتا  هاگتسیا  هدش و  بارخ 

شبک دجسم 
رب تهجنادب  ار  مان  نیا  چوق و  ینعی  شبک  دـشابیم . تعیب ، دجـسم  هب  کیدزن  یطـسو و  هرمج  یلوا و  هرمج  نیب  ینم و  رد  دجـسم  نیا 

حبذ وا  ياجب  دش و  هدروآ  لیعامسا  يادف  يارب  لیئربج  هلیسوب  بیغ  زا  هک  یچوق  شبک و  هک  دناهداهن  دجسم 

مارغلا ج 1 ص 324 ءافش  - 1
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هللا یلصربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دناهتفگ ، زین  رحنلا  دجسم  ارنآ  دش . هداد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  ناکم  نیا  رد  دیدرگ ،

. دناهداد ماجنا  ناکم  نیا  ردا  شیوخ ر  ینابرق  هدرازگ و  زامن  دجسم  نیا  رد  هلآ  هیلع و 
رثوک دجسم 

ار رثوک  هب  دجسم  نیا  يراذگمان  تلع  تسا . هتـشاد  رارق  تافرع ، هب  انمزا  نتفر  ماگنه  ناسنا  تسار  فرط  رد  ینم  طسو  رد  دجـسم  نیا 
. تسا هدش  بارخ  ییاوه  ياهلپ  ریسم  رد  دجسم  نیا  کنیا  مه  دناهتسناد . ناکم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  رثوک  لوزن 

حئافصدجسم
. تسا هریاد  لکـشب  راغ  نیا  دـناهتفگ ، زین  تالـسرم  راغ  ار  اـجنیا  دراد . رارق  حئافـصهوک  هنماد  رد  فیخ  دجـسم  بونج  رد  دجـسم  نیا 

تحارتسا ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـس  ياج  زین  لحم  نآ  درکیم و  تحارتسا  اـجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـناهتفگ 
. دنمانیم زین  تالسرم  راغ  ارنآ  تهج  نامهب  تسا و  هدش  لزان  اجنیا  رد  زین  تالسرم  هروس  دنیوگیم : تسا . هدوب 

ناوضر دجسم 
. دراد هلصاف  رتمولیک  تسیب  هکمات  هک  تسا  هیبیدح  نیمزرس  رد  دجسم  نیا 

ریخ و هک  یحلـصتسب  حلـصنامیپ  شیرق  اب  ترجه  مشـش  لاس  رد  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تساـه . هرطاـخ  نیمزرـس  هیبیدـح 
اهروشک و نارس  هب  همان  داد و  تسکش  ار  ربیخ  دوهی  دوخ  هنیرید  نمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نآ  هیاس  رد  تشاد و  یناوارف  تکرب 

. تسا هدش  ریبعت  بیرق  حتف  هب  حلصنیا  زا  نآرق  رد  تهج  نیمهب  درک . دقعنم  حلصنامیپ  لیابق  زا  یخرب  اب  تشون و  ناروتارپما  ناهاش و 
دقل  » هفیرش هیآ  لوزن  اب  هک  دوب  هرمـسلا  ةرجـش  مانب  یتخرد  ریز  رد  نامیپ  نیا  درک  دقعنم  رارف  مدع  تعیب  دوخ  نارای  اب  حلـصزا  لبق  اذل 
مانب هک  دش  هتخاس  يدجـسم  ناکم  نآ  رد  اهدعب  تشگ  روهـشم  ناوضر  تعیب  هب  ةرجـشلا » تحت  کنوعی  ابیذا  نینموملا  نع  هَّللا  یـضر 

. دیدرگ فورعم  ناوضر  دجسم 
فیخ دجسم 

لاح نیع  رد  دشاب و  يداو  زا  رتدنلب  لیسَم و  شفارطا  هک  دوشیم  هتفگ  ینیمز  هب  فیخ 
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نآ تحاسم  هدیدرگ و  عقاو  انم  نیمزرس  رد  هک  تسا  هسدقم  رعاشم  هقطنم  رد  دجـسم  نیرتمهم  فیخ ، دجـسم  دریگ . رارق  هوک  ود  نایم 

. دراد ار  رازگ  زامن  يدایز  دادعت  شیاجنگ  عبرم و  رتم  دودح 45000 
یقرزا لقن  قبط  تسا . هتـشادرب  هنیزه  يدوعـس  لایر  ( 90 / 000 / 000  ...، ) هناخوضو و زا  نآ  هارمه  تالیکـشت  اب  دجـسم  نیا  يزاـسون 

دجـسم و فاـصوا  رد  يو  تسا ، هدوب  تشگنا  و 12  عارذ   204 نآ ، ضرع  تـشگنا و  و 12  عارذ   293 هتـشذگ ، رد  دجـسم  نیا  لوط 
. تسا رود  ياههتشذگ  هب  طوبرم  دنکیمن و  قیبطت  دیدج  تارییغت  اب  هک  دراد  یبلاطم  ناکلپ  یلخاد و  تایصوصخ  اهبرد و 

رصع رد  يرجه و  لاس 256  موس  نرق  رد  فیخ  دجسم  دوب . رتتعسو  اب  زین  مارحلادجسم  زا  یتح  دجـسم  نیا  هتـشذگ  رد  هک  دنیوگیم 
رد هاگنآ  دش . انب  دیدجت  تسا  فورعم  یناهفـصا  داوج  مانب  هک  ارزو  زا  یکی  طسوت  يرجه  لاس 559  رد  سپس  دش و  انب  یسابع  دمتعم 

ینامثع نیطالس  رصع  رد  تفای و  شرتسگ  يزاسون و  سکارچ )  ) یسکورچ نیطالـس  زا  یکی  يابتیاق ، هلیـسوب  دعب  هب  يرجه  لاس 894 
. دش يزاسون  ثلاث ، دمحم  ناطلس  نب  دمحا  ناطلس  طسوت  يرجه  لاس 1025  رد  ریمعت و  مهن  نرق  رد 

. دوب عبرم  رتم  رازه  هد  يابتیاق  نامز  رد  فیخ  دجسم  تحاسم 
هفلدزم دجسم 

رد دجسم  نیا  « (1) . » دهدیم ياج  دوخ  رد  ار  رازگزامن  يریثک  دادـعت  هک  عبرم  رتم  تحاسمب 6000  یخیرات ، گرزب و  تسا  يدجسم 
نیا رد  انم  رعـشم و  يوس  هب  تافرع  زا  ندرک  چوک  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسا . هدـش  هتخاس  هفلدزم )  ) مارحلارعـشم نیمزرس 

. دومن یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  رعشم  هرابرد  یتایآ  لزان و  لیئربج  هک  دوب  اجنآ  و  دندرازگ ، ءاشع  برغم و  زامن  ناکم 
ینم نیمزرس 

نیا يراذگمان  تلع  رد  دراد . رارق  مارحلادجسم  يرتمولیک  هلصاف 10  رد  هک  تسا  ینم  یمیهاربا ، جح  رعاشم  یخیرات و  نکاما  هلمج  زا 
. دناهتفگ فلتخم  مان  نیدب  نیمزرس 

ص 149 مالسالا ، یف  دجاسملا  رهشا  - 1
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هک دیدرگ  شدـنزرف  حـبذ  زا  یلدـب  ناهاوخ  وا  و  يوگ ، زاب  ار  دوخ  يوزرآ  تفگ : میهاربا  هب  نیمزرـس  نیا  رد  لیئربج  دـناهتفگ : یخرب 

. دیدرگ هدامآ  يارب و  یشبک  عقاو و  ادخ  تباجا  دروم 
. تسا هدیدرگ  تشهب  هب  تشگزاب  ناهاوخ  وا  دوب و  مالسلا  هیلع  مدآ  هب  لیئربج  هب  باطخ  نیا  هک  دننآرب  یضعب 

. تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  هاگنابرق  تارمج و  فیخ و  دجسم  هک  سدقم  تسا  ینیمزرس  تروصرهب 
تافرع نیمزرس 

ایبنا رگید  لیلخ و  میهاربا  تدابع  لحم  نیمزرـس  نیا  دراد . رارق  مارحلادجـسم  يرتمولیک  رد 21  ینم و  برغ  رد  تافرع  عیـسو  يارحص 
. دراد دوخ  شوغآ  رد  ار  همحرلا  لبج  زین  هرمن و  دجسم  تافرع  تسا . هدوب 

: دناهتفگ فلتخم  نآ  هیمست  هجو  رد 
. دنتخانش دنتفای و  يداو  نیا  رد  ار  رگیدکی  قارف  ینالوط  هرود  زا  سپ  مالسلا  هیلع  اوح  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  * 

. درک لصاح  تخانش  دوخ  هفیظو  هب  نیمزرس ، نیا  رد  دنزرف ، حبذ  باوخ  ندید  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  * 
. تسا هدوب  شیوخ  ياطخ  هب  مدآ  فارتعا  لحم  نیمز  نیا  * 

مارحلارعشم
هب رگید  بناج  زا  و  نیمزأم »  » هب ییوس  زا  هقطنم  نیا  دراد . دوجو  هفلدزم  اـی  رعـشم  ماـنب  ینیمزرـس ، ینم  تاـفرع و  ناـیم  لـصاف  دـح  رد 

هقطنم نیا  زا  ار  تارمج  یمر  تهج  مزال  ياهگیر  جاجح  هک  تسا  ینیمزرس  نامه  نیا  ددرگیم و  دودحم  ضایح »  » و رّسُحم » يداو  »
. دننکیم يروآ  عمج 

رّسحم يداو 
ناگدنرپ طسوت  ههربا ) نایهاپس   ) لیف باحصا  هک  تسا  ياهطقن  نامه  هدیدرگ و  عقاو  ینم  رعـشم و  نایم  هک  دنیوگ  ار  دودحم  ياهقطنم 

«(1) . » دندیسر تکالهب  دندوب  رومام  دنوادخ  هیحان  زا  هک 

نیرحبلا عمجم  - 1
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129 ص :
هرمع دجسم  ای  میعنت  دجسم 

. تسا مرح  زا  جراخ  و  تاقیم ،)  ) نیرتکیدزن دراد ، هلـصاف  رتمولیک  زا 7  شیب  یمک  هبعک  ات  عقاو و  هکم  رهش  يدورو  ریـسم  رد  هک  میعنت 
ًاریخا دجـسم  نیا  تسا . روهـشم  زین  هرمع  دجـسم  هب  تهج  نیمهب  دندنبیم . مارحا  هرمع  يارب  اجنیا  زا  ادخ  هناخ  نارئاز  زین  هکم و  مدرم 

. تسا هدش  عقاو  رهش  لخاد  رد  هکم  رهش  هعسوت  رد  هتفای و  هعسوت  هدش و  يزاسون  یئابیز  لکشب 
ّخف يادهش 

عقاو میعنت  عراش  رانک  رد  میعنت ، دجـسم  يرتمولیک  هس  ات  ود  دودح ، رد  ابیرقت  رهـش و  لخاد  رد  نونکا  هک  هکم  کیدزن  تسا  یلحم  خف 
. تسا فورعم  ءادهش  جاربا  هب  هک  هدش  هتخاس  اجنآ  رد  یئاهجرب  ًاریخا  دنیوگیم و  زین  ءادهش  هلحم  ار  هقطنم  نآ  « (1) . » تسا

هک تسیا  هبورخم  ناتـسربق  نآ  ياهتنا  رد  هک  رمع  نبهَّللادـبع  عراش  مانب  تسا  یکچوک  نابایخ  تسار ، تمـس  رد  میعنت  هب  نتفر  ماـگنه 
. دننادیم اجنآ  رد  ار  ءادهش  روبق  لحم ، نانکاس  نیرمعم و  زا  یخرب 

نب نسح  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیـسح   » يربهر هب  یـسابع  هفیلخ  يداه  نامز  رد  دناهدوب ، رفن  دصیـس  زا  شیب  هک  خف  نیزرابم 
يور رب  زور  هنابـش  هس  نانآ  داسجا  يدوعـسم : لقن  قبط  دندیـسر . تداهـش  هب  هنامحر  یب  و  دـندرک ، مایق  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 

.« تسا هدشن  هدید  خف  زا  رتگرزب  یهاگلتق  البرک  هعقاو  زا  دعب  تیب  لها  ام  يارب  : » دندومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما  « (2) . » دوب هداتفا  نیمز 
رایـسب نآ ، مود  تعکر  رد  درازگ و  زامن  ناـکم  نیا  رد  اهرفـس  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 

: دومرف دش ، لاوس  هیرگ  تلع  زا  هکیتقو  و  دنتسیرگ ، وا  اب  زین  مدرم  هک  تسیرگ 
.« دراد ار  دیهش  ود  رجا  هک  دوشیم  دیهش  یسک  اجنیا  رد  تنادنزرف  زا  هک  داد  ربخ  نمب  لیئربج  »

ات 427. جرفلا 397  یبا  نیبلاطلا  لتاقم  - 1
. تسا نسح  نبهَّللادبع  رتخد  بنیز  وا  ردام  - 2
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تشهب هب  تقبس  يارب  نانآ  حاورا  هک  دنوشیم  دیهـش  رگید  یتعامج  اب  نم  دالوا  زا  یکی  اجنیا  رد  : » دومرف ترـضحنآ  یتیاور  یط  زین  و 

.« دیآیم تشهب  زا  نانآ  طونح  نفک و   » هتفرگ و تقبس  یشیپ و  نانآ  داسجا  زا 
.« میدرک مایق  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  اب  تروشم  زا  سپ  ام  : » تفگیم خف  بحاصیلع  نب  نیسح 

: هک دنکیم  هراشا  نایرج  نیا  هب  شرعش  رد  یعازخ  لبعد 
.« تاولصاهلان ّخَفب  يرخا  ۀبیطب و  يرخآ  نافوکب و  روبق  »

«(1)»

دوش هعجارم  یمق  ثدحم  لامالا  یهتنم  ینیما و  همالع  هلیضفلا  ءادهش  جرفلا و  یبا  نیبلاطلا  لتاقم  - 1
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مّود شخب  ذخآم  عبانم و 
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باتک عبانم  تسرهف 

هبیش نبا  ةرونملا - هنیدملا  خیرات  - 1
يدالبلا ثیغ  نب  قتاع  مدقملا : هیوبنلا - ةریسلا  یف  هیفارغجلا  ملاعم  مجعم  - 2

هیقف میهاربا  یشاوح  اب  ءافولا  ۀصالخ  - 3
يدالبلا ثیغ  نب  قتاع  مدقملا  زاجحلا - ملاعم  مجعم  - 4

اشاپ تعفر  نیمرحلا - ةارم  - 5
اشاپ يربصبویا  دلج 1 - برعلا  ةریزجلا  ةارم  - 6

یسابع دیمحلادبع  دمحا  خیش  راتخملا - هنیدم  یف  رابخالاةدمع  - 7
یلیلخ رفعج  هسدقملا - باتعا  ۀعوسوم  - 8

نید لوصا  هدکشناد  داتسا  قازرلادبع  فسوی  ةزجعملاراد - ملاعم  - 9
يدالبلا ثیغ  نیب  قتاع  ۀیرثالا - هیخیراتۀکم و  ملاعم  - 10

يرذالب نادلبلا - حوتف  - 11
يومح توقای  نادلبلا - مجعم  - 12

مارحلا تیب  باحر  یف  - 13
یلع نبدمحا  نبدمحم  نیدلا  یقت  بیطلا  یبا  ظفاح  هکم  یضاق  مارحلا - دلبلارابخاب  مارغلاءافش  - 14

دهف نب  رمع  مغب  فیلات  يرقلا  مارابخاب  يرولا  فاحتا  - 15
یسافلا یقتلا  بیطلا  یبا  ماما  فیلات  نیمالادلبخیرات  یف  نیمثلادقعلا  - 16

یطیقنش نیما  دمحم  یلاغ  هلآ : هیلع و  هللا  یلصنیمالا  لوسرلاراد  ملاعم  یف  نیمثلاردلا  - 17
هکم لاس 1412  پاچ  نمحرلادبع  فویض  ۀمدخ  یف  هیرشن  هلجم و  - 18

هیبلحلا ةریس  - 19
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ماشه نبا  ةریس  - 20

يدقاو يزاغم  - 21
یبنلا ةریس  - 22

( هر  ) یسلجم موحرم  راونالا  راحب  - 23
یسانش هنیدم  - 24

نیفیرش نیمرح  يامنهار  - 25
یقرزا هکمرابخا  - 26

مارحلاهَّللا تیب  باحر  یف  - 27
ماشه نبا  ةریس  - 28
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