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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ياه  هناشن  راظتنا 13 :

باتک تاصخشم 

ینامز نسح  / فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ياه  هناشن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 هللا ،) لجع   ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 5/9×20 س  .ص ؛  81 يرهاظ :  تاصخشم 

راظتنا 13. تسورف : 

(. تبث تاعالطا  ) یسی ونتسرهف  راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

2844390 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

«13  » راظتنا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ياه   هناشن 

ینامز نسح  دیس 
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2 ص :

راظتنا 13)  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ياه  هناشن 

ینامز نسح  دیس  فلؤم :  

نایدمحا بنیز  راتساریو :

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

يدیرف سابع  ارآ : هحفص  حارط و 

1390 دیلوت :  لاس 

رازه راهچ  ناگرامش : 

978-600-6262-13-0 کباش :

تسا هدیسر  پاچ  هب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف  روما  تنواعم  تیامح  اب  باتک  نیا 
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3 ص :

بلاطم تسرهف 

5 همدقم   

.....تایلک 7 لّوا  : لصف 

8 اه   هناشن  یسانش  هژاو  .فلا 

10 اه   هناشن  میسقت  .ب 

13 مایق    ياه  هناشن  حرط  راثآ  .ج 

....یشخب 13 دیما  .لوا 

..روهظ 14 يارب  ندش  هدامآ  .مّود 

...نایعدم 14 تخانش  اه و  فارحنا  زا  يریگولج  .مّوس 

15 ءاَدب    مایق و  ياه  هناشن  .د 

..روهظ 19 زا  لبق  یمومع   عاضوا  مّود  : لصف 

20 هنتف    روهظ  .لوا 

24 متس     ملظ و  شرتسگ  .مّود 

25 راتشک    ینماان و  .مّوس 

27 يرابدنب      یب  داسف و  .مراهچ 

28 یعیبط      ياهالب  شیازفا  .مجنپ 

29 اه   يرامیب  عویش  .مشش 

30 يدیماان      سأی و  .متفه 

...مایق 33 ياه  هناشن  مّوس  : لصف 
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34 ینامسآ      يادن  .فلا 

....ینامسآ 36 يادن  ندوب  یمتح  .لوا 

.هدنهد 38 ادن  .مّود 

....ینامسآ 39 يادن  ياوتحم  .مّوس 

....ینامسآ 41 يادن  نابطاخم  .مراهچ 

....ینامسآ 44 يادن  نامز  .مجنپ 

45 ینایفس      ب )
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....ینایفس 45 جورخ  ندوب  یمتح  .لوا 

....ینایفس 45 ییاسانش  شور  .مّود 

....ینایفس 47 جورخ  نامز  .مّوس 

....ینایفس 48 جورخ  ناکم  .مراهچ 

....ینایفس 49 ياه  مادقا  .مجنپ 

50 ءادیب    فسخ  ج )

52 ینامی      د )

....ینامی 53 جورخ  ناکم  .لوا 

....ینامی 54 جورخ  نامز  .مّود 

....ینامی 55 بسن  .مّوس 

....ینامی 56 درکلمع  .مراهچ 

57 هیکز    سفن  لتق  ه )

..هیکز 58 سفن  لتق  ندوب  یمتح  .لوا 

..هیکز 59 سفن  ندش  هتشک  ناکم  نامز و  .مّود 

61 نیمز     قرشم  زا  یهورگ  مایق  و )

....یناسارخ 62 .لوا 

...مق 64 لها  .مّود 

...مایق 69 ياه  هناشن  حرط  یسانش   بیسآ  مراهچ  : لصف 

70 روهظ    نامز  ندوبن  صخشم  مایق و  ياه  هناشن  .فلا 
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74 مایق    ياه  هناشن  ندرک  یفرعم  نیدامن  .ب 

77 مایق    ياه  هناشن  قیبطت  .ج 

79 همانباتک   
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همدقم

حرطم یهلا ، نایدا  رد  هک  تسا  يا  هدعو  تلادع ، تیروحم  رب  همیرک  تلود  ییاپرب  یناهج و  هدنهد  تاجن  دوعوم و  ندمآ  هدعو 
فارطا يایند  دوخ و  تشونرـس  هدنیآ و  نتـسناد  قاتـشم  هراومه  اه  ناسنا  رگید ، فرط  زا  .تسا  هدش  نایب  ییاه  هناشن  نآ  يارب  و 

راگدرورپ فرط  زا  ینامـسآ  ِنانیب  هدنیآ  .درک  میـسقت  ینیمز  ینامـسآ و  هب  ناوت  یم  ار  نارگن  هدنیآ  نایوگـشیپ و  .دنتـسه  هدوب و 
یم یتسه  هب  الاب  قفا  زا  دراد و  ینامسآ  یحو  رد  هشیر  نانآ ، مالک  .دنتسه  نایمدآ  رب  وا  ياه  تّجح  دنا و  هدش  هدیزگرب  شنیرفآ 

هتـشذگ هرابرد  ناشراتفگ  نازیم  هب  هدنیآ ، زا  نانآ  رابخا  دنک و  یمن  یتوافت  ناشیارب  هدنیآ ، ای  لاح  هتـشذگ ، زا  نداد  ربخ  .دنرگن 
هداس زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هک  دنتـسه  ینارگادوس  دـنراد _  هک  يدودـحم  دـید  اب  ینیمز _  نارگن  هدـنیآ  یلو  دراد ؛ تقیقح  لاح  و 

.دنهد یم  قنور  ار  دوخ  رازاب  ناشیدنا ،

ار وا  روهظ  نوماریپ  ثداوح  اه و  هناشن  ینامسآ ، دوعوم  تیمها  لیلد  هب  یهلا  ياه  نید 
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مایق ياه  تمالع  هب  طوبرم  تیودـهم ، ثحب  رد  نید  نایاوشیپ  تاـیاور  زا  يداـیز  شخب  زین  مالـسا  نید  رد  .دـنا  هتفگ  مدرم  يارب 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

تیمها ياراد  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  هب  لصتم  هک  ییاه  هناشن  راصتخا ، تیاعر  تهج  هب  راتشون ، نیا  رد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  لبق  ناهج ، اـه و  ناـسنا  عاـضوا  ثحب ، نیا  راـنک  رد  .دوش  یم  ناـیب  تسا  يرتشیب 

.دوش یم  یسررب  روهظ ، ياه  هناشن  حرط  ياه  بیسآ  نینچمه  فیرشلا و 
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تایلک لّوا : لصف 

هراشا
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اه هناشن  یسانش  هژاو  .فلا 

هب هک  تسا  هدش  لامعتسا  لبق »  » و ماّدق » «، » هیآ «، » همالع  » نوچ یتاملک  مایق ، ياه  هناشن  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد 
.دنوش یم  یسررب  لیذ  حرش 

بـصنی ءیـش  مَلعلا  همالعلا و  : » دـنا هتفگ  همالع »  » يانعم هرابرد  .تسا  تامالع »  » نآ عمج  هناشن و  يانعم  هب  تمالع ، همـالع :» . » 1
«. دنوش یی  امنهار  ناگ  دشمگ  ات  دوش  یم  بصن  اه  نابایب  رد  هک  تسا  يزیچ  مَلع ، تمالع و  (1) ؛ هلاضلا هب  يدتهت  تاولفلا  یف 

هملک عمج  درفم و  یمالسا ، ياه  تیاور  رد 

ص416. ج12 ، برعلا ، ناسل  - 1
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تاـمالع سمخ  مئاـقلا  ماـیق  لــبق   » »(1) و يدـهملا جورخ  همـالع  : » دـننام تـسا ؛ هدـش  لامعتـسا  ماـیق  ياـه  هناـشن  يارب  تمـالع ،
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ماـیق  ناـمز  اـه  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يروما  اـی  رما  هملک ، نیا  زا  دوـصقم   (2)« تاموتحم

.دوش یم  راکشآ  ام  يارب  فیرشلا 

: هیآلا : » تسا هدروآ  بغار  نآ  يانعم  هرابرد  .تسا  تایآ »  » نآ عمج  هدمآ و  هزجعم  لیلد و  راکـشآ ، هناشن  يانعم  هب  هیآ  هیآ :» . » 2
؛ تسا هتفر  راک  هب  مایق  ياه  هناشن  هرابرد  هملک  نیا  عمج  هینثتو و  درفم  تسا .» راکشآ  هناشن  يانعم  هب  هیآ  (3) ؛ هرهاظلا همالعلا  یه 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ِِمئاَْـقلا  ِماَِـیق  َلـْبَق  ِناـَنوُکَت  ِناَـتَیآ   » »(4) و یلاـعت هللا  تاـیآ  نم  هیآ  وـهف  ماـشلاب  ناـحمر  فـلتخا  اذإ  : » دـننام
.تسا تمالع »  » هملک هباشم  مایق ، ياه  هناشن  ثحبم  رد  هملک  نیا  زا  دوصقم    (5)« فیرشلا

ياپ زا  هملک  نیا  .دیآ  یم  رتولج  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  و  مدق »  » هّدام زا  ماّدق  ماّدق :» . » 3

ح47. ، 14 باب ص272 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
ح7. ، 25 باب ص678 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص101. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفم  - 3
ص461. یسوط ، تبیغ ، - 4

ح258. ص212 ، ج8 ، یفاک ، - 5
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مضب مادق  .هیلإ و  هتبرق  اذک : یلإ  هتمدق  : » تسا هدمآ  نآ  يانعم  هرابرد  .دور  یم  هار  دراذگ و  یم  شیپ  هک  تسا  هدش  هتفرگ  ناسنا 
يزیچ نآ  ینعی  تسا .» ءارو »  » ضیقن مادـق »  » مدـش و کیدزن  نآ  هب  ینعی  متـشادرب  مدـق  زیچ  نآ  يوس  هب  ؛(1)  ءارو ضیقن  فاقلا :

.(2)« تامالع رمالا  اذه  ماّدق  : » دننام تسا ؛ هدش  لامعتسا  اه  هناشن  هرابرد  زین  هملک  نیا  .دیآ  یم  رتولج  هک  تسا 

رمالا اذـه  لبق  : » دـننام تسا ؛ هتفر  راک  هب  اه  هناشن  ناـیب  هراـبرد  دراد _  ماّدـق »  » هملک هباـشم  ییاـنعم  هک  لـبق _ »  » هملک لـبق :» . » 4
یم خر  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  زا  رتولج  هک  دنا  هتفر  راک  هب  يروما  هرابرد  هملک  ود  ره   (3)« ینایفسلا

.دوب دنهاوخ  مایق  نامز  يوس  هب  ام  يامنهار  دنهد و 

اه هناشن  میسقت  .ب 

هدش حرطم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ياه  هناشن  يارب  ییاه  میسقت  فلتخم ، ياه  باتک  رد 

ص134. ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  - 1
ص163. دانسالا ، برق  - 2

ح12. ، 14 باب ص253 ، ینامعن ، تبیغ ، - 3
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: دوش یم  نایب  هصالخ  روط  هب  هک  تسا 

.دش دهاوخ  نایب  لصف  نیمه  رد  راگدرورپ  تساوخ  هب  نآ  حیضوت  هک  یمتح ؛ ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  لوا :

.لصفنم لصتم و  ياه  هناشن  مّود :

یتروص هب  دنوش ؛ یم  عقاو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  کیدزن  هک  تسا  ییاه  تمالع  لصتم ، ياه  هناشن 
ماما هچنانچ  دراد ؛ هلصاف  مایق  اب  بش  هدزناپ  هک  هیکز  سفن  لتق  دننام  .تسا  صخـشم  ترـضح ، مایق  اهنآ و  نایم  ینامز  هلـصاف  هک 

هللا لجع  مئاق  ماـیق  نیب  (1) ؛ هلیل هرـشع  سمخ  الإ  هیکزلا  سفنلا  لتق  نیب  مئاقلا و  مایق  نیب  سیل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج 
«. بش هدزناپ  رگم  تسین  يا  هلصاف  هیکز ، سفن  ندش  هتشک  فیرشلا و  هجرف  یلاعت 

ققحت اما  تسین ؛ صخشم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  اب  اهنآ  ینامز  هلصاف  هک  تسا  ییاه  هناشن  لصفنم ، مئالع 
رد مالسلا  مهیلع  تیب  لها  .سابع  ینب  فالتخا  دننام  دوش ؛ یم  نانآ  نایم  رد  دیما  هیحور  داجیا  نانمؤم و  یلبق  نانیمطا  ثعاب  اهنآ 

ناشراشف ریز  نایعیش  دندوب و  تردق  جوا  رد  نانآ  هک  یماگنه 

ح44. ص445 ، یسوط ، تبیغ ، - 1
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  ياه  تمالع  ءزج  ار  نآ  دـنتفگ و  یم  نخـس  نانآ  يدوبان  فالتخا و  زا  دنتـشاد ، رارق   
.درذگ یم  سابع  ینب  لاوز  زا  لاس  اهدص  نونکا  اما   (1) .دندرمش یم  فیرشلا 

.يداع ریغ  يداع و  ياه  هناشن  مّوس :

جورخ دننام  دراد ؛ یعیبط  يداع و  لاور  اه ، هدیدپ  ریاس  شیادیپ  دننام  اهنآ ، ندـش  عقاو  هک  دنتـسه  ییاه  هناشن  يداع ، ياه  هناشن 
.هیکز سفن  لتق  ینایفس و 

، ندـش ققحم  يارب  تسین و  نکمم  یعیبط  يداع و  هار  زا  اهنآ  ندـش  عقاو  هک  دنـشاب  یم  ییاه  هناـشن  يداـع ، ریغ  ياـه  هناـشن  اـما 
.ءادیب فسخ  ینامسآ و  يادن  دننام  دنتسه ؛ هزجعم  دنمزاین 

.ینیمز ینامسآ و  ياه  هناشن  مراهچ :

.ینامسآ يادن  ای  ناضمر  هام  رد  یگتفرگ  هام  دیشروخ و  دننام  دنیآ ؛ یم  دیدپ  نامسآ  رد  اه  هناشن  یخرب 

.هیکز سفن  لتق  ءادیب و  فسخ  دننام  تسا ؛ نیمز  اه ، تمالع  یخرب  عوقو  لحم  اما 

.صاخ ماع و  ياه  هناشن  مجنپ :

زا لبق  یمومع  عاضوا  نایب  هب  ماع  ياه  هناشن 

ح484. ص258 ، ج8 ، یفاک ، - 1
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.رگ ناریو  ياه  هلزلز  ندش  عقاو  اه و  يرامیب  ینماان ، داسف ، شیازفا  دننام  دزادرپ ؛ یم  روهظ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  ای  روهظ  زا  لـبق  هک  دـننک  یم  حرطم  ار  صاـخ  يدراوم  اـه  هناـشن  زا  یخرب  لـباقمرد ،
.ینامسآ يادن  ینایفس و  جورخ  دننام  دوش ؛ یم  هتفگ  يدروم  صاخ و  ياه  هناشن  اه ، هناشن  عون  نیا  هب  .داد  دنهاوخ  خر  فیرشلا 

زا دنتـسه و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ماـیق  هب  لـصتم  هک  دوش  یم  هتخادرپ  ییاـه  هناـشن  هب  راتـشون  نیا  رد 
یلصف رد  روهظ » زا  لبق  یمومع  عاضوا   » ناونع اب  ماع  ياه  هناشن  زیزع ، يادخ  تساوخ  هب  نمض ، رد  .دنرادروخرب  يرتشیب  تیمها 

.دمآ دهاوخ  ادج 

مایق ياه  هناشن  حرط  راثآ  .ج 

هراشا

هّجوت اما  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  ماـیق  ياـه  هناـشن  هب  طوبرم  تیودـهم ، ياـه  تیاور  زا  يداـیز  شخب 
.دوش یم  یسررب  اه  هناشن  حرط  ياهدمایپ  راثآ و  بلطم ، ندش  نشور  يارب  تسا ؟ هدوب  تلع  هچ  هب  اه  هناشن  هب  موصعم  نایاوشیپ 

یشخب دیما  .لوا 

.تسین هدیشوپ  یسک  رب  هعماج  درف و  تداعس  رد  دیما  زیگنا  تفگش  یتایح و  شقن 
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ياه تمالع  مایق ، ياه  هناشن  .دوش  یم  یتسس  توخر و  نیزگیاج  تکرح ، شالت و  دیآ ، یم  دیما  یتقو  .تسا  هدنز  دیما  هب  ناسنا 
ياه لد  رد  دـیما  رون  اه ، هناشن  زا  کی  ره  ندـش  رادـیدپ  اـب  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همیرک  تلود  ییاـپرب  ندـش  کـیدزن 
يارب ناش  شـالت  و  رتشیب ، تریح ، تبیغ و  نارود  ياـه  یتخـس  ربارب  رد  ناـنآ  تمواـقم  نآ ، رثا  رب  دوش و  یم  رت  غورفرپ  ناـنمؤم ،

.دریگ یم  ینوزف  ناشماما  یهارمه  تهج  یگدامآ 

روهظ يارب  ندش  هدامآ  .مّود 

يارب یعامتجا ، يدرف و  زین  یمـسج و  یحور و  تهج  زا  ار  دوخ  تسیاب  یم  اه  هناشن  زا  کی  ره  ندـش  رادـیدپ  رثا  رب  ناـمیا  لـها 
هب مالسا  یسایس  روما  زا  ینامی ، ینایفس و  دننام  مایق  ياه  هناشن  زا  یشخب  رگید ، فرط  زا  .دننک  رت  هدامآ  همیرک  تلود  رد  تکرش 
هب ار  نانمـشد  رطخ  تسرد ، يزیر  همانرب  اـب  دـننک و  هجوت  اـه  نآ  هب  دـیاب  نالوئـسم ، صوصخ  هب  ناـگمه ، هک  دـنیآ  یم  باـسح 

.دنزادرپب دوخ  نارکفمه  نارای و  تیوقت  هب  دنناسرب و  لقادح 

نایعدم تخانش  اه و  فارحنا  زا  يریگولج  .مّوس 

هرابرد ییاهربخ  ندینش  قاتشم  هراومه  یمدآ 
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یم هتفرگ  داّیـش  نایوگ  بیغ  نانهاک و  رابخا  شخپ  يولج  یمالـسا ، ياه  تیاور  رد  هدـنیآ  زا  یعقاو  رابخا  حرط  اـب  .تسا  هدـنیآ 
، مایق یعقاو  ياه  هناشن  تخانـش  اب  نیا ، رب  هوالع  .دـننک  یم  ادـیپ  هدـنیآ  ثداوح  زا  یتسرد  تخانـش  نامیا ، اب  ياـه  ناـسنا  دوش و 

.دوش یم  نشور  دننک ، یم  تیودهم  ياعدا  هک  یناسک  ياعدا  ندوب  نیغورد 

ءادَب مایق و  ياه  هناشن  .د 

، رگید فرط  زا  .دـنوش  یم  میـسقت  یمتح  ریغ  یمتح و  مئالع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  ياـه  هناـشن 
.دوش لصاح  ءادب  اه  هناشن  زا  یخرب  رد  دراد  لامتحا  نیاربانب  .تسا  ءاَدب »  » هلأسم هعیش ، ياهرواب  زا  یکی 

.دوش یم  ینعم  تسا ، طوبرم  ثحب  هب  هک  هژاو  دنچ  ادتبا  اه ، هناشن  رد  ءاَدب  یگنوگچ  نایب  زا  لبق 

زا تایاور  رد  .دنیآ  یم  دوجو  هب  دوشن ، داجیا  یعنام  دشاب و  مهارف  نآ  طیارـش  رگا  هک  دنیوگ  یم  یتمالع  هب  یمتح : ریغ  هناشن  . 1
.تسا يرگید  زیچ  رب  فقوتم  شندمآ ، هک  يا  هناشن  ینعی  تسا ؛ هدش   (1)« هفوقوم  » هب ریبعت  اه  هناشن  نیا 

ح6. ، 18 باب ص301 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
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.دوش عقاو  دصرد  دص  متح و  روط  هب  هک  دنیوگ  یم  یتمالع  هب  یمتح : هناشن  . 2

هدمآ روهظ »  » ینعم هب  تغل  رد  ءادب  تقیقح  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یـسوط  خیـش  .تسا  ندش  راکـشآ  ءادب ، يوغل  ینعم  ءاَدب : . 3
« يأرلا هجو  انل  ادـب   » .دـش و راکـشآ  ام  يارب  رهـش  ياهراوید  ینعی  هنیدـملا ،» روُس  اـنل  ادـَب   » دوش یم  هتفگ  یتقو  نیمه  يارب  .تسا 
ار يدب  لامعا  ؛(1)  اُوبَسَک اَم  ُتاَئِّیَس  ْمَُهل  اََدب  َو  : » هبترم دنلب  يادخ  مالک  رد  تسا  نینچ  مه  دش و  راکشآ  رظن  ِدوصقم  ام  يارب  ینعی 

يارب ناشلامعا  ياه  يدب  ؛(2) و  اُولِمَع اَم  ُتاَئِّیَـس  ْمَُهل  اََدب  َو   » و دوش » یم  راکـشآ  اه  نآ  يارب  تمایق ) زور  رد   ) دـنا هداد  ماجنا  هک 
(3) «. تسا ندش  راکشآ  روهظ و  ءاَدب ، زا  دوصقم  اه ، نیا  همه  رد  دوش .» یم  راکشآ  نانآ 

زیچ و همه  هب  دنوادخ  اریز  تسین ؛ تسرد  دنوادخ  هرابرد  هملک  نیا  لامعتـسا  دشاب ، لهج  زا  دعب  ندـش  راکـشآ  ءادـَب  زا  دارم  رگا 
ار ءاَدب  زا  دارم  رگا  یلو  .تسا  هاگآ  اه  نامز  همه  رد 

.48 هیآ (، 39) رمز - 1
.33 هیآ (، 45  ) هیثاج - 2
ص495. ج2 ، هّدع ، - 3
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.میهد دانسا  دنوادخ  هب  ار  نآ  میناوت  یم  مینادب ، ندش ) راکشآ   ) نآ يوغل  يانعم  دننام 

ینعی مینک ؛ نآ  یقیقح  يانعم  رب  لمح  یلاعت » هل  اَدب   » هلمج رد  ار  ءادـب  هملک  تسا  نکمم  : » دـیوگ یم  يدـهلا  ملع  یـضترم  دـیس 
(1) «. دش رهاظ  جراخ  رد  دوبن  راکشآ  هتشذگ  رد  هک  يرما  مییوگب 

رد رییغت  ای  تایـصوصخ و  زا  یخرب  ندادن  خر  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  ياه  هناشن  رد  ءاَدب  زا  دوصقم 
نکمم اریز  تسا ؛ لوبق  لباق  يرما  یمتح ، ریغ  ياه  هناشن  رد  ءاَدب  نداد  خر  .دتفین  قافتا  ًالصا  هناشن  نآ  هکنیا  ای  دشاب ؛ یم  اه  نآ 

ناوت یمن  ار  یمتح  ياه  هناشن  رد  ءاَدب  عوقو  اّما  .دنک  يریگولج  ناشنداد  خر  زا  یعنام  ای  دشابن و  ققحم  اه  نآ  عوقو  طیارش  تسا 
لـصا ندوب  یمتح  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ، درادن  دوجو  ناشعوقو  يارب  یعنام  تسا و  هدامآ  اه  نآ  ندـش  عقاو  طیارـش  اریز  تفریذـپ ؛

.دور یم  اه  نآ  تایصوصخ  زا  یخرب  رد  طقف  ءاَدب  لامتحا  یمتح ، ياه  هناشن  رد  مئالع  عوقو 

ص36. هعیش ، رظن  زا  ءادب  ص496 ؛ ج2 ، هّدع ، - 1
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روهظ زا  لبق  یمومع  عاضوا  مّود : لصف 

هراشا
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طیارـش عاضوا و  ياراد  هناـیمرواخ ، هقطنم  صوصخ ، هب  ناـهج و  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  لـبق 
تیب لها  ثیداحا  رد  هک  دوش  یم  شیاشگ  زا  يدیماان  سأی و  يرگ ، دادـیب  متـس و  ینماان ، راتـشک و  بوشآ ، هنتف و  نوچ  یـصاخ 

.دوش یم  یسررب  دراوم  نیا  زا  یخرب  تمسق ، نیا  رد  .تسا  هدش  هراشا  اه  نآ  هب  مالسلا  مهیلع 

هنتف روهظ  .لوا 

.تسا نآ  زا  یـصلاخان  ییادج  يارب  شتآ  رد  الط  نداد  رارق  يانعم  هب  لصا ، رد  هدش و  لامعتـسا  شیامزآ ، التبا و  يانعم  هب  هنتف » »
رهظتل رانلا  بهذلا  لاخدا  نتفلا  لصا  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  بغار 
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التبا شیامزآ و  نینچمه  باذع و  هلیـسو  شتآ ، رد  ناسنا  لوخد  يارب  هملک  نیا  هک  دنک  یم  هفاضا  ناشیا   (1) «. هتئادر نم  هتدوج 
یلو دـسر ؛ یم  ناسنا  هب  یناسآ  یتخـس و  رد  ود ، ره  هک  تسا  هدـش  ـالب »  » هملک هلماـعم  هنتف ، هملک  اـب  تقیقح  رد  و  هتفر ، راـک  هب 

ناـحتما هب  ار  امـش  ؛(2)  هَْنِتف ِْریَْخلا  ِّرَّشلاـِب َو  ْمُکنوـُْلبَن  و  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچناـنچ  .تـسا  رتـشیب  یتخـس  رد  ناـشدربراک 
«. مییامزآ یم  تلود ) تمعن و  یناسآ و   ) یکین و  الب ) تبیصم و  یتخس و  ) يدب

تشز نادب و  زا  تشرـس  کین  بوخ و  ياه  ناسنا  ات  دیامزآ  یم  فلتخم  لیاسو  اب  ایند  نیا  رد  ار  اه  ناسنا  هبترم ، دنلب  راگدرورپ   
ماما تبیغ  تیب ، لها  ثیداحا  رد  اه  شیامزآ  اه و  هنتف  نیا  زا  یکی  .دـنوش  هداد  ازج  ناشراتفر  قباـطم  مادـک  ره  ادـج و  نارادرک ،

.تسا هدش  یفرعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوبحم  نب  نسح  هنومن  يارب 

هک تسا  یماگنه  نآ  دوش و  یم  طقاس  یتسود  تیمیمـص و  ره  نآ  رد  هک  داتفا  دهاوخ  قافتا  كانلوه  تخـس و  يا  هنتف  راچان  هب  »
، هعیش

ص371. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفم  - 1
.35 هیآ (، 25) ءایبنا - 2
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(1) «. دیرگب وا  رب  یکانهودنا  هتخوسلد و  ره  نیمز و  نامسآ و  لها  دهدب و  تسد  زا  ارم  ناگداون  زا  رفن  نیموس 

نـسح ماما  ناشناگداون ، زا  رفن  نیموس  زا  ناـشیا  دوصقم  .دـتفا  یم  قاـفتا  ناـشیا  زا  دـعب  هک  دـهد  یم  ربخ  يا  هنتف  زا  متـشه  ماـما 
هنتف و عوضوم ، نیا  .دوب  ناهنپ  نانآ  ناگدـید  زا  هک  دـش  هجاوم  یماـما  اـب  هعیـش  ناـشیا ، تداهـش  اـب  .تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
اب دروخرب  يارب  ار  دوخ  ناوریپ  نوگانوگ ، ياه  شور  اب  موصعم  نایاوشیپ  هچرگ  .دش  یم  بوسحم  نایعیش  يارب  تخس  یـشیامزآ 

مهد ماما  طسوت  هک  مدرم  اب  میقتـسم  طابترا  ندرک  مک  مهدزاود و  ماما  تبیغ  ییوگـشیپ  هلمج  زا  دندوب ؛ هدرک  هدامآ  يزور  نینچ 
هب ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نیا ، رب  هفاضا  .دننک  تداع  ناشماما  ندیدن  هب  نایعیـش  ات  تفرگ  تروص  مهدزای  و 

، هعیش اریز  دوب ؛ راوشد  دندوب  هدیدن  ار  وا  نایعیش ، زا  يرایسب  هک  یماما  نتفریذپ  لاح ، نیا  اب  یلو  دوب ؛ هدرک  یفرعم  هعیـش  ناگرزب 
.دش یم  هجاوم  لکشم  نیا  اب  هبترم  نیلّوا  يارب 

ح14. ص6 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 1
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طیارش هعیـش ، ناگرزب  صاخ و  نابیان  هلیـسو  هب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تیاده  اب  نامز  نآ  رد  نایعیـش  رثکا 
نانآ ناگدید  زا  هک  یماما  هلیسو  هب  اه  ناسنا  يارب  شیامزآ  هنتف و  روهظ ، تقو  ات  یلو  دنتشاذگ ؛ رس  تشپ  ار  زیگنا  هنتف  ساسح و 
نامز رد  هنتف  نیا  ندوب  هب  هدـش ، لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  یثیدـح  رد  .دراد  همادا  نانچمه  تسا  ناـهنپ 

: دنا هدومرف  مالسا  یمارگ  لوسر  .تسا  هدش  هراشا  تبیغ 

هجاح و دـمحم  لآ  یف  ام هللا  ساـنلا  رثکأ  لوقی  یتح  ینم  هیلإ  دوهعم  دـهعب  يدـلو  نم  مئاـقلا  نبیغیل  اریـشب  قحلاـب  ینثعب  يذـلا  «و 
نم هجرخی  یتلم و  نع  هلیزیف  هکـشب  الیبس  هیلإ  ناطیـشلل  لعجی  هنیدـب و ال  کسمتیلف  هنامز  كردأ  نمف  هتدالو  یف  نورخآ  کـشی 
ارم هک  یـسک  هب  مسق  ؛(1)  نونمؤی نیذـلل ال  ءایلوأ  نیطایـشلا  لعج  لـجو  زع  هللا  نإ  لـبق و  نم  هنجلا  نم  مکیوبأ  جرخأ  دـقف  ینید 

هدهع رب  نم  بناج  زا  هک  ینامیپ  قبط  تسا و  نم  نادنزرف  زا  مئاق  قیقحت ، هب  درک ، ثوعبم  ریشب 

ص80. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
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لـصا رد  نارگید  تسین و  يزاین  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  نادـناخ  هب  ار  ادـخ  دـنیوگ  مدرم  رثکا  هک  ییاج  ات  دوش  یم  بیاغ  تسوا ،
ار ناطیـش  هار  دوخ ، کش  هطـساو  هب  دوش و  کسمتم  وا  نید  هب  دـیاب  دوش ، عقاو  وا  نامز  رد  سک  ره  سپ  .دـننک  کش  وا  تدالو 

نوریب تشهب  زا  ار  امـش  ردام  ردـپ و  رت ، شیپ  وا  هک  دربب  نوریب  نم  نید  زا  هتخاس و  لیاز  نم  نییآ  زا  ار  وا  ناطیـش  اـت  دزاـسن  زاـب 
.تسا ربتعم  دنس ، تهج  زا  تیاور  نیا  تسا .» هداد  رارق  نامیا  یب  ياه  ناسنا  تسرپرس  ار  اه  ناطیش  یلاعت  يادخ  درک و 

متس ملظ و  شرتسگ  .مّود 

دادـیب و شرتسگ  نآ ، رانک  رد  دـنا ، هتـشاد  نایب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  يرتسگ  تلادـع  هک  یثیداـحا  رتشیب 
، هتخیر ناـشنوخ  لـیلد ، یب  دوش و  یمن  تیاـعر  اـه  ناـسنا  قوقح  ناـمز ، نآ  رد  .دـنا  هدروآ  ار  روهظ  زا  لـبق  ناـمز  رد  يرگمتس 

يریگارف ياه  قادصم  .دوش  یم  هدـهاشم  اج  همه  رد  تسا و  ریگارف  هلأسم  نیا  دوش و  یم  زواجت  نانآ  سومان  هب  تراغ و  ناشلام 
.مینک یم  هراشا  تیاور  کی  هب  اهنت  تمسق ، نیا  رد  .دوش  یم  نایب  دعب  دراوم  رد  متس  ملظ و 
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؛ نانمؤمریما يا  متفگ : .دنز  یم  نیمز  رب  رکفت ، لاح  رد  مدید  متفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دزن  : » دـیوگ یم  هتابن  نب  غبـصا 
ُّطَق َو ًامْوَی  اَْینُّدـلا  ِیف  َال  اَهِیف َو  ُْتبِغَر  اَم  ِهَّللا  َال َو  : » دومرف يراد !؟ لـیم  نآ  هب  اـیآ  يراذـگ ؟ یم  هناـشن  نیمز  رب  رکفت ، لاـح  اـب  ارچ 
؛(1) ًارْوَج ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْسق  ًالْدَع َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  يِذَّلا  ُّيِدْهَْملا  َوُه  يِْدلُو  ْنِم  َرَشَع  َيِداَْحلا  يِرْهَظ  ْنِم  ُنوُکَی  ٍدُولْوَم  ِیف  ُتْرَّکَف  یِّنَِکل 

نم تشپ  زا  هک  تسا  يدنزرف  هرابرد  نم  هشیدنا  یلو  ما ؛ هتشادن  تبغر  ایند  نیمز و  هب  مه  زور  کی  یّتح  زگره ؛ دنگوس ، ادخ  هب 
داد لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  نم  ناگداون  زا  رفن  نیمهدزای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  وا  .تسا 

«. دشاب هدش  متس  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ، یم 

راتشک ینماان و  .مّوس 

، هلئـسم نیا  .تسا  هنایم  رواخ  هقطنم  رد  صوصخ  هب  مدرم ، نایم  رد  تراغ  لتق و  موادـت  شیازفا و  روهظ ، زا  لـبق  ثداوح  زا  یکی 
.دوش یم  همه  يارب  یتخس  شیاسآ و  بلس  یناگمه ، سرت  ثعاب 

ماما هک  تسا  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع 

ص338،ح7. ج1 ، یفاک ، - 1
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 

مکبحاص لاتقلا  لتقلا و  میف  لاتقلا  هدش  نم  قداص  دانم  يدانیف  مرحلا  یلإ  کلذ  دـنع  سانلا  أجلی  یتح  لتق  توم و  سانلا  لمـشی  »
هدـنهد ربخ  ماگنه  نآ  رد  .دـنرب  یم  هانپ  یهلا  مرح  هب  تقو  نآرد  مدرم  هکنیا  ات  دریگ  یم  ارف  ار  مدرم  راتـشک ، گرم و   (1) نالف ؛
.تسا ربتعم  دنس ، تهج  زا  تیاور  تسا .» ینالف  ناتماما  راتشک !؟ لتق و  هچ  يارب  دهد : یم  ادن  راتشک ، تدش  لیلد  هب  ییوگتسار 

زا شیپ  حویب ؛ لتق  رمالا  اذه  ماّدق  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : یم  یطنزب  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  رگید ، یثیدح  رد 
، روهظ زا  لـبق  ینعی  دوش .» یمن  عطق  تسا و  یمئاد   (2) رتفی مئاد ال  : » دومرف تسیچ ؟ حویب  مدیـسرپ : تسا .» حویب  راتـشک  رما ، نیا 

.تسا ربتعم  دنس ، تهج  زا  زین  تیاور  نیا  .درادن  یمامت  هک  دوش  یم  مدرم  ریگ  نماد  یتراغ  راتشک و 

يرابدنب یب  داسف و  .مراهچ 

یقالخا ياه  فارحنا  يرابودنب و  یب  داسف و 

ح35. ، 14 باب ص267 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
ص170. دانسالا ، برق  - 2
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اه هاگن  یتح  هک  یتروص  هب  دـبای ؛ یم  شیازفا  یقالخا  ياه  داسف  روهظ ، زا  لبق  هرود  رد  .دوش  یم  نآ  طوقـس  ثعاـب  هعماـج ، رد 
، تیونعم قـالخا و  زا  عماوج  نتفرگ  هلـصاف  لـیلد  هب  بلطم  نیا  .دـننیب  یم  اـبیز  ار  یتـشز  دـب و  ار  بوخ  مدرم ، دوش و  یم  هنوراو 

.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  تردق و  زا  نامیااب  ياه  ناسنا  نتشاذگ  رانک 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دیوگ : هراب  نیا  رد  هقدص  نب  هدعسم 

ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َِکلَذ  ُنوُکَی  َُهل َو  َلیِقَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَْهنَت  َْمل  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُُرمَْأت  َْمل  ْمُُکباَبَـش َو  َقَسَف  ْمُکُؤاَِسن َو  ْتَدَسَف  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  »
ٌّرَـش ْمَعَن َو  َلاَق  َِکلَذ  ُنوُکَی  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  َُهل  َلیِقَف  ِفوُْرعَْملا  ِنَع  ُْمْتیَهَن  ِرَْکنُْملِاب َو  ُْمتْرَمَأ  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  َِکلَذ  ْنِم  ٌّرَـش  ْمَعَن َو  َلاَـقَف 
لها امش  ناناوج  دساف و  امش  نانز  یتقو  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  (1) ؛ ًافوُْرعَم َرَْکنُْملا  ًارَْکنُم َو  َفوُْرعَْملا  ُُمْتیَأَر  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  َِکلَذ  ْنِم 

ایآ ادخ ؛ لوسر  يا  دش : هتفگ  ناشیا  هب  دینک ؟ كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنوش و  هانگ 

ح14. ص59 ، ج5 ، یفاک ، - 1
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فورعم زا  یهن  دینک و  رکنم  هب  رما  یتقو  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  هکنیا  نآ  دش و  دهاوخ  نآ  زا  رتدب  هلب و  دومرف : دش ؟ دـهاوخ  نینچ 
دیهاوخ هنوگچ  هکنیا  نآ  دش و  دهاوخ  نآ  زا  رتدب  هلب و  دومرف : دش ؟ دهاوخ  نینچ  ایآ  ادخ ؛ لوسر  يا  دش : هتفگ  ناشیا  هب  دینک ؟

.تسا ربتعم  دنس ، تهج  زا  تیاور  دینیبب »؟ فورعم  ار  رکنم  رکنم و  ار  فورعم  یتقو  دوب 

یعیبط ياهالب  شیازفا  .مجنپ 

هلزلز دـننام  یعیبط  يایالب  داسف ، ملظ و  شیازفا  نآ و  مظن  رد  تلاخد  تعیبط ، زا  تسردان  ندرک  هدافتـسا  لیلد  هب  روهظ ، زا  شیپ 
: دنک یم  لقن  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يردخ  دیعس  وبا  .دبای  یم  شیازفا 

هدژم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هب  ار  امـش   (1) ؛…  لازلز سانلا و  نم  فالتخا  یلع  یتمأ  یف  ثعبی  يدهملاب  مکرـشبأ  »
« .دیآ یم  اه  هلزلز  عوقو  مدرم و  فالتخا  ماگنه  نم  تّما  رد  وا  مهد ؛ یم 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ریصب  وبا  يرگید  تیاور  رد 

ح136. ص178 ، یسوط ، ، تبیغ - 1
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لجع يدهم  ترضح   (1) سانلا ؛… بیـصی  ءالب  هنتف و  لزالز و  سانلا و  نم  دیدش  فوخ  یلع  الإ  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  موقیال  »… 
« .دشاب هتفرگ  ارف  ار  مدرم  الب  هنتف و  اه ، هلزلز  دیدش ، سرت  هک  یتقو  رگم  دنک  یمن  مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

اه يرامیب  عویش  .مشش 

یگدولآ رطاخ  هب  دـناوت  یم  اه  يرامیب  نیا  عویـش  .تسا  جـالعان  تخـس و  ياـه  يراـمیب  شرتسگ  روهظ ، زا  لـبق  ثاوح  زا  یکی 
نینچ مه  .دوش  اه  ناـسنا  ریگ  نماد  اـه  يراـمیب  ملاـسان ، ياذـغو  اوه  بآ و  يدـب  تعیبط ، یگدولآ  لـیلد  هب  ینعی  دـشاب ؛ تعیبط 

تیاور نیدنچ  رد  .دوش  شخپ  مدرم  نایم  نامزلا  رخآ  هرود  رد  دساف  ياه  ناسنا  یخرب  طسوت  كانرطخ  ياه  يرامیب  دراد  ناکما 
(2) .تسا هدش  هراشا  روهظ  زا  لبق  نارود  رد  نوعاط  عویش  هب 

: دومرف هراب  نیارد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا 

دارج ضیبأ و  توم  رمحأ و  توم  مئاقلا  يدی  نیب  »

ح13. ، 14 باب ص254 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
ح6. ، 16 باب ص289 ، ینامعن ، تبیغ  - 2
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مئاق ندـمآ  زا  شیپ  ؛(1)  نوعاطلاف ضیبألا  توملا  امأ  فیـسلاف و  رمحـألا  توملا  اـمأف  مدـلا  ناولأـک  هنیح  ریغ  یف  دارج  هنیح و  یف 
دهاوخ تسا ، گنر  خرس  نوخ ، دننام  هک  لصف  ریغ  خلم  لصف و  خلم  دیفس ، گرم  خرـس و  گرم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

« .دشاب یم  نوعاط  هلیسو  هب  دیفس  گرم  ریشمش و  اب  خرس  گرم  .دوب 

يدیماان سأی و  .متفه 

رب هوالع  نانآ  .دنکفا  یم  هیاس  نایناهج ، رب  يدیماان  سأی و  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  شیپ  هرود  رد 
، اه تراغ  لتق و  ببس  هب  يدیماان  نیا  دنهد و  یم  تسد  زا  بولطم  عضو  هب  یبایتسد  زا  ار  دوخ  دیما  دوجوم ، عضو  زا  ندش  هتسخ 

.دـنک یم  سویأم  ناشروما  رد  شیاشگ  زا  ار  ناگمه  تسا و  مکاح  اج  همه  رب  هک  تسا  يداسف  يراـمیب و  اـه ، يراـتفرگ  ینمااـن ،
يرگداد هدـهاشم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  زا  سپ  هک  دوش  یم  ثعاـب  عضو ، نآ  زا  ناـنآ  يدـیماان 

.دندنویپب وا  هب  تعرس  اب  راجنهان ، عضو  زا  ییاهر  يارب  ناشیا ،

یلع جرفلا  ءیجی  امنا  : » دیامرف یم  ربص  هب  توعد  زا  دعب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يربتعم ، تیاور  رد 

ص372. ج2 ، داشرا ، - 1
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« .دیآ یم  يدیماان  سأی و  ماگنه  شیاشگ ، انامه  ؛(1)  سأیلا

نیعم ءام  نداد  تسد  زا  ماگنه  دومرف …« : نم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدرک  لـقن  بوبحم  نب  نسح  رگید ، یثیدـح  رد 
رد ار  نانآ  ایوگ  .دوب  دـنهاوخ  كانهودـنا  هتخوسلد و  نمؤم ، نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  تسا ) ماما  تبیغ  زا  هیانک  هک  اراوگ  بآ  )

يارب یتمحر  ادن  نآ  دوش ؛ یم  هدینـش  کیدزن ، دننام  رود ، زا  هک  دوش  یم  هداد  ییادـن  ناهگان [  [ هک منیب  یم  ناشتلاح  نیرتدـیماان 
(2) «. تسا نارفاک  يارب  یباذع  نانمؤم و 

ص168. دانسالا ، برق  - 1
ح3. ، 3 باب ص402 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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مایق ياه  هناشن  مّوس : لصف 

هراشا
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دهاوخ قافتا  ییاه  تمالع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  زا  لبق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  ساسا  رب 
.دوش یم  هراشا  اه  نآ  هب  تمسق  نیا  رد  هک  دنراد  يرتشیب  تیمها  اه  هناشن  نیا  زا  یخرب  .داتفا 

ینامسآ يادن  .فلا 

هراشا

يدهم ترـضح  یفرعم  هب  نآ  رد  دوش و  یم  دنلب  مالـسلا  هیلع  نیما  لیئربج  طسوت  نامـسآ ، زا  هک  تسا  ییادـص  ینامـسآ ، يادـن 
یلاعت هللا  لجع  رـصع  ماما  نآ ، زا  سپ  دزادرپ و  یم  شناوریپ  وا و  تیناقح  بسن و  ماـن و  ناـیب  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

.دنک یم  روهظ  فیرشلا  هجرف 

رد هّده »  » و هعزف » «، » نالعا «، » توص «، » هحیص «، » ادن  » ظافلا اب  ینامسآ  يادن 
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(1) .تسا هدش  حرطم  هماع  هعیش و  ثیداحا 

دنا هتسناد  ینامـسآ  يادن  ار   (2)« نیعِـضاخ اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًهَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَـشَن  ْنِإ   » هیآ زا  دوصقم  تیاور ، نیدـنچ 
.دوش یم  هراشا  تسا _  ربتعم  دنس ، تهج  زا  هک  اه _  نآ  زا  یکی  هب  هک 

نانآ : » دنک یم  ضرع  ترضح ، هب  نادمه  لها  زا  يدرم  مدینش  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  دیوگ : نانس  نب  هللادبع 
رد دهد »!؟ یم  ادن  رما  نیا  بحاص  مسا  هب  نامسآ  زا  يدانم  دینک  یم  نامگ  امش  دنیوگ  یم  ام  هب  دننک و  یم  هرخـسم  ار  ام  هماع ) )
یف مکیلع  جرحال  یبأ و  نع  هوورأ  یّنع و  هوورتال  : » دومرف سپس  .تسشن  فاص  دش و  تحاران  دوب ، هداد  هیکت  هک  ماما  لاح ، نیا 
نم مهیلع  لزنن  أشن  نإ  : » لوقی ثیح  نّیبل  لجوزع  هللا  باتک  یف  کلذ  ّنإ  هللاو  لوقی : مالسلا  هیلع  یبأ  تعمس  دق  ینأ  دهشأ  کلذ ،

ذئموی ضرالا  یف  یقبیالف  نیعضاخ » اهل  مهقانعا  تلظف  هیآ  ءامسلا 

ص15. ینامسآ ، يادن  - 1
.4 هیآ  (، 26  ) ءارعش - 2
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تداهش .درادن  یلاکشا  امـش  يارب  بلطم  نیا  دینک و  تیاور  مردپ  زا  دینکن و  لقن  نم  زا   (1) اهل ؛… هتبقر  تلذ  عضخ و  الإ  دحأ 
ار هیآ  سپـس  .تسا  راکـشآ  هبترم ، دنلب  يادـخ  باتک  رد  بلطم  نیا  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  انامه  مهد  یم 

«. دوش یم  مخ  هداتفا و  نآ ، لباقم  رد  شندرگ  هکنیا  رگم  دنام  یمن  نیمز  رد  یسک  تقو ، نآ  رد  دنتفگ : دندومرف و  توالت 

: تسا لیذ  حرش  هب  دوش ، یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  زا  ینامسآ  يادن  هرابرد  هک  ییاه  هتکن 

ینامسآ يادن  ندوب  یمتح  .لوا 

، ترابع ره  زا  هک  دننک ؛ یم  ینامـسآ  يادن  عوقو  ندوب  یمتح  رب  تلالد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  فلتخم  ياه  ترابع 
.دوش یم  هراشا  هنومن  کی  هب 

ِمُوتْحَْملا َو َنِم  ِساَّبَْعلا  ِیَنب  ُفاَِـلتْخا  : » تسا هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  یبـلح  یلع  نب  دـمحم  موتحم :»  » هژاو . 1
ُجوُرُخ ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ُءاَدِّنلا 

ح19. باب 14 ، ص260 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
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«. تسا یمتح  روما  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  ءادن و  سابع ، ینب  فالتخا   (1) مُوتْحَْملا ؛…  َنِم  ِِمئاَْقلا 

موقی مئاقلا ال  نإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  هک  تسا  لـقن  لقیـص  داـیز  نب  نسح  زا  یتح :»  » هژاو و  یفن »  » بیکرت . 2
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق   (2) برغملا و ؛…  قرشملا و  لهأ  عمسی  اهردخ و  یف  هاتفلا  عمست  ءامسلا  نم  دانم  يدانی  یتح 

«. دنونشب ار  نآ  نیمز  برغم  قرشم و  لها  ناش و  هدرپ  ارس  رد  نارتخد  دهد و  ادن  نامسآ  زا  هدنهد  ادن  هکنیا  رگم  دنک  یمن  مایق 

نأ دـب  يذـلا ال  موتحملا  نم  : » دومرف ناشیا  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  نیعأ  نب  نارمح  ّدـبال :»  » هژاو . 3
دیاب هک  یمتح  روما  زا  ؛(3)  ءامسلا نم  يدانملا  هیکزلا و  سفنلا  لتق  ءادیبلاب و  فسخ  ینایفـسلا و  جورخ  مئاقلا  مایق  لبق  نم  نوکی 
سفن ندش  هتشک  ءادیب و  نیمزرس  رد  فسخ  ینایفس ، جورخ  دهد ، خر  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  زا  لبق 

«. تسا نامسآ  زا  ییادن  هیکز و 

ح484. ص310 ، ج8 ، یفاک ، - 1
ح134. ص177 ، یسوط ، تبیغ ، - 2

ح26. ، 14 باب ص264 ، ینامعن ، ، تبیغ - 3
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ندوب یمتح  هدننک  نایب  یلو  دنناسر ؛ یم  ار  ینامـسآ  يادـن  لصا  ندوب  یمتح  دنتـسه _  ربتعم  دنـس ، تهج  زا  هک  ثیداحا _  نیا 
تسیب و هعمج و  بش  ادن ، نامز  رگا  ینعی  .تسین  صخشم  ادن  نیا  عوقو  نامز  لاثم ، ناونع  هب  .دنتسین  ینامسآ  يادن  تایـصوصخ 

هعمج زور  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  تروص ، نیا  رد  هک   ) دوش یم  یفرعم  ناضمر  كرابم  هام  موس 
زور و ره  رد  ناوت  یم  نیاربانب ، .دور  یم  نآ  رد  ءادـب  لامتحا  تسین و  یمتح  بلطم ، نیا  دوب ) دـهاوخ  ناـضمر  هاـم  موس  تسیب و 

(1) «. ًاءاسم ًاحابص و  جرفلا  اوعقوت  : » دوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  رظتنم  بش ،

هدنهد ادن  .مّود 

.دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  دروم  ود  هب  هک  دننک ؛ یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیما  لیئربج  ار  هدنهد  ادن  ثیدح ، دنچ 

يادن  (2) ءامسلا ؛…  نم  لیئربج  توص  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  تسا  هدش  لقن 

ح468. ص457 ، یسوط ، تبیغ ، - 1
ح13. ، 25 باب ص680 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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« .دوب دهاوخ  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  لیئربج 

رهش نأل  ناضمر  رهش  یف  الإ  نوکتال  هحیصلا  دومرف …« : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  تسا  لقن  زین  مساق  نب  ییحی  ریصبوبا  زا 
هام نوچ  .تسین  ناضمر  هام  رد  رگم  هحیص   (1) قلخلا ؛…  اذه  یلإ  مالسلا  هیلع  لیئربج  هحیص  یه  هیف  هحیصلا  هللا و  رهش  ناضمر 

« .تسا مدرم  نیا  رب  لیئربج  يادص  هام ، نیا  رد  هحیص  تسا و  ادخ  هام  ناضمر ،

ینامسآ يادن  ياوتحم  .مّوس 

بلاق هک  تسا  یبلاطم  يرابخا ، ياوتحم  زا  دارم  .درک  میسقت  یئاشنا  يرابخا و  تمـسق  ود  هب  ناوت  یم  ار  ینامـسآ  يادن  نومـضم 
هب ار  هدنونـش  دراد و  يروتـسد  بلاق  هک  تسا  یبلاطم  ییاشنا ، ياوتحم  زا  دارم  تسا و  نابطاخم  یهاـگآ  يارب  درادـن و  يروتـسد 

.دناوخ یم  ارف  يروما  ماجنا 

يدهم ترضح  یفرعم  هدش ، حرطم  ینامـسآ  يادن  تایاور  رد  يرابخا  ياوتحم  ناونع  هب  هک  یبلاطم  نیرتشیب  يرابخا : ياوتحم  . 1
، نآ زا  سپ  تسا و  بسن  مان و  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ح13 باب 14 ، ص253 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
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یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  یناسک  ات  دوش  یم  حرطم  ناشناوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ندوب  قحرب  مّود ، يادـن  رد 
ار ناشیا  دنا ، هدش  هتخانش  ناهج  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیـش  هلیـسو  هب  دنا ، هتخانـشن  بسن  مان و  اب  ار  فیرـشلا  هجرف 

.دوش یم  هراشا  دنسلا  حیحص  تیاور  ود  هب  تمسق ، نیا  رد  .دنسانشب 

ءامسلا نم  هحیصلا  یه  دومرف …« : ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ینامـسآ  يادن  هرابرد  ملاس  نب  ماشه 
«. دوب دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  مسا  هب  نامسآ  زا  هحیص  نآ  ؛(1)  رمألا بحاص  مساب 

ًاِّیلَع َو َّنِإ  َالَأ  ِراَهَّنلا  َلَّوَأ  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  دـیوگ  یبلح  یلع  نب  دـمحم  نینچ  مه 
نامه وا ، هعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  انامه  دیـشاب  هاگآ  دهد : یم  ادن  زور ، يادتبا  رد  نامـسآ  زا  يدانم   (2) نوُِزئاَْفلا ؛… ُمُه  ُهَتَعیِش 

«. دنتسه ناراگتسر 

زا يوریپ  روتسد  ییاشنا : ياوتحم  . 2

ص118. ج2 ، یمقلاریسفت ، - 1
ح484. ص310 ، ج8 ، یفاک ، - 2
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ثیدح کی  هب  هراب  نیا  رد  هک  تسا  ینامـسآ  يادـن  يروتـسد  ياوتحم  نیرتمهم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 
.دوش یم  هراشا 

ثالث هلیل  یف  ءامسلا  فوج  نم  همساب  يدانی  یتح  مئاقلا  جرخی  ال  تسا …« : هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـصبوبا 
هل و اوعمـساف  دـمحم  لآ  مئاق  نالف  نب  نالف  نإ  الأ  هیبأ  مسا  همـساب و  لاـق  يداـنی  مب  تلق  هعمج  هلیل  ناـضمر  رهـش  یف  نیرـشع  و 

ادن ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  هعمج ، بش  رد  نامـسآ ، زا  وا  مان  هب  هکنیا  رگم  دنک  یمن  مایق  يدـهم  ترـضح   (1) هوعیطأ ؛…
لآ مئاق  ینالف ، دنزرف  ینالف  دیـشاب  هاگآ  هکنیا  نآ  و  وا ؛ ردپ  مان  وا و  مان  هب  دومرف : دنهد ؟ یم  ادـن  يزیچ  هچ  هب  متفگ : .دوش  هداد 

« .دینک يوریپ  وا  زا  دیونشب و  ار  وا  نخس  .تسا  دّمحم 

ینامسآ يادن  نابطاخم  .مراهچ 

هدش نایب  یفلتخم  ياهریبعت  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رد  بلطم  نیا  .دنونش  یم  ار  ینامسآ  يادن  نیمز ، لها  مامت 

ح6. ، 16 باب ص289 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
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.میزادرپ یم  نابطاخم  طسوت  توص  ندینش  یگنوگچ  نینچمه ، نآ و  دراوم  نایب  هب  تمسق  نیا  رد  .تسا 

.تسا یناگمه  ینامسآ  يادن  . 1

کی هنومن ، يارب  هک  تسا  هدش  نایب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  رد  فلتخم  ياه  ترابع  اب  ینامـسآ  يادن  ندوب  یناگمه 
.دوش یم  نایب  دروم 

زا يزیچ  ؛(1)  هحیـصلا عمـسی  ّالا  حورلا  هیف  هللا  قلخ  ءیـش  یقبیالف  : » تسا هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  ریـصبوبا 
« .دونش یم  ار  هحیص  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  دشاب ، هتشاد  حور  هک  راگدرورپ  تاقولخم 

.دونش یم  دوخ  نابز  هب  ار  ادن  ياوتحم  یموق ، ره  . 2

یبرع یـسک  يردام  نابز  رگا  ینعی  تسا ؛ فلتخم  ياه  نابز  هب  نآ  ياوتحم  ندینـش  ناـبطاخم ، يارب  ینامـسآ  يادـن  مّود  یگژیو 
نیا رب  هدننک  تلالد  ياه  تیاور  زا  یخرب  .هریغ  دونش و  یم  یسراف  دشاب ، یـسراف  رگا  دونـش و  یم  یبرع  نابز  هب  ار  توص  دشاب ،

لیذ حرش  هب  بلطم ،

ح6. ، 16 باب ص289 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
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: تسا

یم ادن  نامسآ ، زا  زور  لوا  رد  يدانم  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  ادن  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دیوگ  یلامث  هزمحوبا 
(1)« .دنونش یم  ار  نآ  دوخ  نابز  اب  یهورگ  ره  دهد و 

؟ ماع ای  تسا  صاخ  ینامسآ  يادن  تسا : هدیسرپ  نینچ  ینامسآ  يادن  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  زین  نیعأ  نب  هرارز 
.دنتسه ربتعم  دنس ، تهج  زا  ثیدح  ود   (2) «. دنونش یم  ار  نآ  دوخ  نابز  اب  یموق  ره  تسا و  ماع  : » دنا هدومرف  ماما 

.دنونش یم  تخاونکی  ار  ادن  ناگمه  . 3

هب دنـشاب  اجک  ره  ینامـسآ ، يادن  نابطاخم  ینعی  .تسا  نآ  ندـش  هدینـش  تخاونکی  نابطاخم ، يارب  ینامـسآ  يادـن  موس  یگژیو 
زا بوبحم  نب  نسح  زا  هک  يربتعم  ثیدـح  رد  .درادـن  يرثا  نآ  ندینـش  رد  یکیدزن  ای  يرود  دنونـش و  یم  ار  نآ  ناسکی  تروص 

، تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 

«. مهتنسلاب  » موق لک  هعمسی  ح425 ، ص435 ، یسوط ، تبیغ ، - 1
«. مهناسلب موق  لک  عمسی  ماع  . » ح8 ، 25 باب ص678 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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هدینـش کیدزن ، دننام  رود ، زا  هک  دنهد  یم  ییادـن  قیقحت  هب  ؛(1)  برق نم  عمـسی  امک  دعب  نم  عمـسی  ًءادن  اودون  دق  : » میناوخ یم 
«. دوش یم 

ینامسآ يادن  نامز  .مجنپ 

زور هک  هعمج _  بش  رد  ار  ادن  اه ، نآ  زا  یخرب  دننک و  یم  ناضمر  كرابم  هام  رد  ادن  نداد  خر  رب  تلالد  يددـعتم  ياه  تیاور 
.دوش یم  هراشا  ثیدح  کی  هب  تمسق  نیا  رد  .دنناد  یم  تسا _  ناضمر  كرابم  هام  مّوس  تسیب و  اب  ربارب  نآ ، هعمج 

نم نیـضم  نیرـشع  ثالثل و  هعمجلا  هلیل  نوکت  ناضمر  رهـش  یف  یتلا  هحیـصلا  : » دومرف قداص  رفعج  ماما  دـیوگ  هریغم  نب  ثراـح 
زا تیاور  دـشاب .» یم  ناضمر  هام  مّوس  تسیب و  هعمج ، بش  نآ  نامز  دـهد ، یم  خر  ناـضمر  هاـم  رد  هک  ییادـن  ؛(2)  ناضمر رهش 

.تسا ربتعم  دنس ، تهج 

ح14. ، 30 باب ص6 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 1
ح16. ، 25 باب ص681 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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ینایفس ب )

ینایفس جورخ  ندوب  یمتح  .لوا 

اب ینایفـس  جورخ  ندوب  یمتح  .تسا  ینایفـس  جورخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ماـیق  یمتح  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
نوکیال هللا و  نم  متح  ینایفـسلا  رمأ   » »(2) و هنم ّدبال  ینایفسلا  ، » (1)« هنم ّدبال  يذـلا  موتحملا  نمل  هنإ   » نوچ یفلتخم ، ياه  ترابع 

رگ نایب  یگمه  هللا ،» نم  متح   » و هنم » ّدـبال  «، » موتحملا  » ياـه تراـبع  .تسا  هدـش  ناـیب  تیب  لـها  ناـبز  زا   (3)« ینایفسب الإ  مئاقلا 
یم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونع  هب  ینایفـس ، ندمآ  ندوب  يدص  رد  دص  یمتح و 

.دریگ رارق  ءادب  رییغت و  لباق  دناوت  یم  جورخ  نامز  نوچ  نآ ، تایصوصخ  یخرب  اما  تسا ؛ یمتح  ینایفس  جورخ  لصا  هتبلا  .دشاب 

ینایفس ییاسانش  شور  .مّود 

تروص ود  هب  بلطم  نیا  .تسا  نایفسوبا  هب  وا  باستنا  رگ  ناشن  ینایفس ، مان 

ح4. ، 18 باب ص301 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
ح21. ، 37 سلجم ص679 ، یلاما ، - 2

ص164. دانسإلا ، برق  - 3
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: دشاب ریسفت  لباق  دناوت  یم 

لسن هیما ، ینب  زا  ار  وا  ثیداحا ، زا  یخرب  .دشاب  یم  نایفسوبا  ناگداون  زا  وا  ًاعقاو  دسر و  یم  نایفسوبا  نادناخ  هب  ینایفس  بسن  . 1
.دننک یم  یفرعم   (1) راوخرگج نز  نادنزرف  زا  نایفسوبا و 

نایفـسوبا و نوچ  یـشور  وا  ینعی  .تسا  وا  درکلمع  هب  ناناملـسم  نداد  هجوت  نایفـسوبا ، نادـناخ  هب  ینایفـس  باستنا  زا  دوصقم  . 2
هب ناهنپ  راکـشآ و  تروص  هب  تیب  لها  مالـسا و  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  هک  هیما _  ینب  دننام  ینایفـس  .دراد  وا  نادـناخ 
وا فدـه  .دریگ  یم  راک  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  اب  هلباـقم  يارب  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن  تفرگ _  راـک 

لاـبند هب  دـنز و  یم  ترـضح  نآ  ناوریپ  راتـشک  هب  تسد  لـیلد ، نیمه  هب  تـسا و  يودـهم  هـمیرک  تـلود  ییاـپ  رب  زا  يریگوـلج 
(2) .تسا ناشیا  يریگتسد 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  یبلاج ، ثیدح  رد 

هللا یلـص  ربمایپ  يومع  هزمح ، هزانج  رب  دحأ  گنج  رد  هک  دراد  هیواعم  ردام  دنه ، هب  هراشا  ص1150 . ج3 ، حیارجلا ، جئارخ و  - 1
.تفرگ نادند  هب  ار  وا  رگج  تفای و  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و 

ص248. همامإلا ، لئالد  - 2
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هللا و لوسر  نایفـسوبأ  لتاق  هللا  بذک  اولاق  هللا و  قدص  انلق  هللا  یف  انیداعت  نیتیب  لهأ  نایفـس  یبأ  لآ  ّانإ و  : » دـیامرف یم  هراب  نیارد 
هللا لجع  مئاقلا  لتاقی  ینایفسلا  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  هیواعم  نب  دیزی  لتاق  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیواعم  لتاق 

ار ادخ  ام  .میدرک  ینمـشد  رگیدکی  اب  دـنوادخ  رطاخ  هب  هک  میتسه  هداوناخ  ود  نایفـسوبا ، نادـناخ  ام و  ؛(1)  فیرشلا هجرف  یلاعت 
نب دیزی  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هیواعم  ادخ ، لوسر  اب  نایفـسوبا  .دندرک  بیذکت  ار  دـنوادخ  نانآ  میدرک و  قیدـصت 

«. درک دهاوخ  گنج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  اب  زین  ینایفس  درک و  دربن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  هیواعم 

ینایفس جورخ  نامز  .مّوس 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  زا  لبق  یناسارخ و  ینامی و  تکرح  اب  نامزمه  بجر ، هام  رد  ینایفـس  جورخ 
.دوش یم  هراشا  يربتعم  تیاور  هب  ینایفس  جورخ  نامز  هرابرد   (2) .تسا هدش  شرازگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دیوگ : نیعأ  نب  یسیع 

ح1. ص346 ، رابخالا ، یناعم  - 1
ص375. ج2 ، داشرا ، ح483 ؛ ص310 ، ج8 ، یفاک ، - 2
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روکلا کلم  اذإف  اهیف  لتاقی  رهشأ  هتس  ارهش  رشع  هسمخ  هرخآ  یلإ  هجورخ  لوأ  نم  بجر و  یف  هجورخ  موتحملا و  نم  ینایفـسلا  »
يادـتبا زا  .دـشاب  یم  بجر  هاـم  رد  وا  جورخ  تسا و  یمتح  روما  زا  ینایفـس  ؛(1)  اموی اهیلع  دزی  مل  رهـشأ و  هعـست  کلم  سمخلا 

، دش مکاح  ماش )  ) هقطنم جنپ  رب  یتقو  دزادرپ و  یم  گنج  هب  هام  شـش  .دشک  یم  لوط  هام  هدزناپ  وا ، تکرح  رخآ  ات  ندـش  جراخ 
«. دوش یمن  هفاضا  زور  کی  یّتح  نآ ، هب  دنک و  یم  تموکح  هام  هن 

.تسا ءادب  رییغت و  لباق  ینایفس  جورخ  نامز  دش ، حرطم  ینایفس  جورخ  ندوب  یمتح  رد  هچنآ  ربانب 

ینایفس جورخ  ناکم  .مراهچ 

رد دوخ  فرـصت  هب  ار  نیطـسلف  ندرا و  هیروس ، ياهروشک  دوب و  دـهاوخ  ماـش  نیمزرـس  کـشخ  قطاـنم  زا  ینایفـس  جورخ  زاـغآ 
: دومرف ناشیا  مدرک ؛ لاؤس  ینایفس  مان  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دیوگ : روصنم  یبأ  نب  هللادبع  .دروآ  دهاوخ 

ح1. ، 18 باب ص299 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ياه  هناشن  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 13 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12364/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :

(1) جرفلا ؛…  کلذ  دنع  اوعقوتف  نیرسنق  ندرألا و  نیطسلف و  صمح و  قشمد و  سمخلا  ماشلا  روک  کلم  اذإ  همـساب  عنـصت  ام  «و 
، ماگنه نآ  رد  درک ، لاغـشا  ار  نیرـسنق  ندرا و  نیطـسلف ، صمح ، قشمد ، ینعی  ماش ، هقطنم  جـنپ  وا  یتقو  يراد ؟ راک  هچ  وا  مان  هب 

« .دیشاب شیاشگ  رظتنم 

ینایفس ياه  مادقا  .مجنپ 

یم رب  نایم  زا  ار  نابیقر  دوش و  یم  مکاـح  ماـش  هقطنم  رب  ادـتبا  ینایفـس  تسا ، هدـش  هراـشا  نآ  هب  اـه  تیاور  یخرب  رد  هچنآ  رباـنب 
نارگمتـس زا  رفن  رازه  دص  دربن ، نآ  رد  هک  دوش  یم  ایـسیقرق ) هقطنم   ) هیروس لامـش  رد  یگنج  ریگرد  قارع ، هار  رد  سپـس  .دراد 

تراغ راتـشک و  هب  تسد  نآ ، فارطا  هفوک و  رد  دـنک و  یم  زاـغآ  ار  قارع  هب  دوخ  هلمح  ینایفـس  نآ ، زا  دـعب  .دـنوش  یم  هتـشک 
، ناشیا اب  هلباقم  يارب  تسا ، هنیدم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوش  یم  ربخ  اب  هک  ینامز  وا  .دنز  یم  نایعیش 

زا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نامز ، مه  .دتسرف  یم  هنیدم  هب  یهاپس 

.دنشاب یم  هیروس  روشک  زا  هقطنم  هس  نیرسنق  صمح و  قشمد ، ح11 ، ، 25 باب ص679 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
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هب سپس  دننز و  یم  رهش  تراغ  هب  تسد  دنبای ، یمن  هنیدم  رد  ار  ترضح  هک  ینایفس  رگشل  .دوش  یم  راپسهر  هّکم  يوس  هب  هنیدم 
(1) .دنوش یم  راتفرگ  ءادیب  نیمزرس  رد  هار ، نایم  رد  هک  دننک  یم  تکرح  هّکم  يوس 

تسد هب  ماش ؛ نیمزرس  رد  ینایفـس  ندش  هتـشک  هب  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ار  نآ  یـشایع  ریـسفت  هک  یتیاور  رد 
(2) .تسا هدش  هراشا  ناشیا  ناوریپ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

ءادیب فسخ  ج )

هب فسخ   (3) .تسا هدـش  یفرعم  ءادـیب » فسخ   » فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  یمتح  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
رد نتفر  ورف  زا  دوـصقم   (5) .تسا هنیدـم  هّکم و  نایم  هایگ ، بآ و  زا  یلاخ  ینابایب و  ینیمزرـس  ماـن  ءادـیب ، (4) و  نتفر ورف  يانعم 

.دهد یم  خر  هقطنم  نآ  رد  ینایفس  هاپس  يارب  هک  تسا  يا  هثداح  ءادیب ، نیمزرس 

ح67. ، 14 باب ص279 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
ح117. ص64 ، ج1 ، یشایع ، ریسفت  - 2

ح7. ، 25 باب ص678 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
ص67. ج9 ، برعلا ، ناسل  -  . 4
ص523. ج1 ، نادلبلا ، مجعم  - 5
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هقطنم رد  تحارتسا  يارب  دـنوش ، یم  هکم  یهار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يریگتـسد  يارب  هک  ینامز  نانآ 
تربع يارب  رفن  دـنچ  زج  درب و  ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  ات  دوش  یم  هداد  روتـسد  ءادـیب  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  دـننک  یم  فقوت  ءادـیب 

ینامعن تبیغ  باتک  رد  ربتعم ، فلتخم و  ياهدنس  اب  هک  ینالوط  ابیز و  یثیدح  .دنور  یم  ورف  نیمز  هب  ینایفس  رگشل  هیقب  نارگید ،
روهظ هرود  ثداوح  ریاس  رانک  رد  ار  هثداح  نیا  تسا ، هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  یفعج  دـیزی  نب  رباج  زا  هدـمآ و 

(1) .دنک یم  حرطم 

دنک و یم  لقن  ار  یثیدح  ریکب  نب  هللادبع  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  تمدخ  دـیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح  نینچ  مه 
دیوگ یم  ریکب  نبا  : » متفگ تسیچ »؟ ثیدـح  نآ  : » دومرف منک .» هضرع  امـش  تمدـخ  ار  نآ  مراد  تسود  .درب  یم  لیوأت  هب  ار  نآ 

مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  جورخ  ماگنه  تفگ : درک و  تیاور  یثیدح  نم  يارب  هرارز  نب  دیبع 
هرابرد دـنا ؛ هدـش  وا  هارمه  مدرم  تسا و  هدرک  ماـیق  هللادـبع  نب  دـمحم  تفگ : ماـما  هب  دـش و  دراو  اـم  باحـصا  زا  يدرف  هک  مدوب 

وا اب  یهارمه 

ح67. ، 14 باب ص279 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
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یم تیودـهم  ياعدا  سک  ره  و   [ شاب مارآ  دـنمارآ  نیمز  نامـسآ و  هک  یمادام  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـییامرف ؟ یم  هچ 
سپ تسین ، یمایق  دنمارآ  نیمز  نامـسآ و  ات  هک  تسا  تروص  نیا  هب  رما  یتقو  دـیوگ : ریکب  نب  هللادـبع  نکن .[ یهارمه  وا  اب  دـنک 

؛ تفگ هرارز  نب  دیبع  هک  تسا  نامه  ثیدـح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دریگ .» یمن  تروص  یجورخ  درادـن و  دوجو  یمئاق 
فـسخ زا  نیمز  ادن و  زا  نامـسآ  هک  یمادام  شاب  مارآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  عقاو  رد  .تسین  تسرد  ریکب  نبا  لیوأت  یلو 

(1) «. تسا تکاس  ینایفس ) ) هاپس

ینامی د )

هراشا

.تسا هدش  هدرمش  ینامی  جورخ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  یکی 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع 

هیکزلا و سفنلا  لتق  هحیصلا و  ینایفسلا و  ینامیلا و  تاموتحم  تامالع  سمخ  مئاقلا  مایق  لبق  »

.تشاد تیودهم  ياعدا  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  ح1 ، ص266 ، رابخألا ، یناعم  - 1
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هیکز و سفن  لتق  هحیص ، ینایفـس ، ینامی ، یمتح  هناشن  جنپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  زا  شیپ  ؛(1)  ءادیبلاب فسخلا 
(2) .تسا هدش  هراشا  هناشن  نیا  ندوب  یمتح  هب  زین  يرگید  تیاور  رد  .تسا  ربتعم  دنس  تهج  زا  ثیدح  .دوب » دهاوخ  ءادیب  فسخ 

.دنک یمن  شجورخ  نامز  دننام  وا ، جورخ  تایصوصخ  ندوب  یمتح  رب  تلالد  ینامی  جورخ  ندوب  یمتح  هتبلا 

.تسا لیذ  حرش  هب  دوش ، یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  زا  ینامی  هرابرد  هک  یتاکن 

ینامی جورخ  ناکم  .لوا 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يرای  هب  دنک و  یم  جورخ  نمی  هقطنم  زا  تسا _  ادیپ  شمان  زا  هک  نانچ  ینامی _ 
یم هراشا  تیاور  کی  هب  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  بلطم  نیا  تحارـص  هب  ثیدـح  دـنچ  ینامی ، هملک  تلالد  رب  هوالع  .دزیخ  یم  رب 

.دوش

نم ینایفسلا  جورخ  دومرف …« : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  هدش  لقن  یفقث  ملسم  نب  دمحم  زا 

ح7. ، 25 باب ص678 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح11. ، 14 باب ص252 ، ینامعن ، تبیغ ، - 2
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« .تسا نمی  هقطنم  زا  ینامی  جورخ  ماش و  زا  ینایفس  جورخ   (1) نمیلا و ؛…  نم  ینامیلا  جورخ  ماشلا و 

ینامی جورخ  نامز  .مّود 

لقن مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ریصبوبا  هک  یثیدح  رد  .تسا  هدش  شرازگ  یناسارخ  ینایفس و  جورخ  اب  نامزمه  ینامی  جورخ 
زرخلا ماظنک  ماظن  دحاو  موی  یف  دحاو  رهش  یف  هدحاو  هنـس  یف  یناسارخلا  ینامیلا و  ینایفـسلا و  جورخ  : » میناوخ یم  تسا ، هدرک 

هناد دـننام  دوب ؛ دـهاوخ  زور  کی  رد  هام و  کی  رد  لاس و  کی  رد  یناسارخ  ینامی و  ینایفـس و  جورخ   (2) اضعب ؛…  هضعب  عبتی 
تامدقم نانآ ، هک  دنتـسه  بلطم  نیا  رگنایب  هباشم ، ياه  تیاور  ثیدح و  نیا  تسا .» رگید  یخرب  لابند  هب  یخرب  هک  حیبست  ياه 

نارگید ناـنآ ، زا  یکی  جورخ  اـب  یلو  دـشاب ؛ یتواـفتم  ياـه  ناـمز  رد  رما ، نیا  تسا  نکمم  دـنا و  هدرک  هداـمآ  لـبق  زا  ار  جورخ 
.دننک یم  عورش  ار  دوخ  تکرح 

ح16. ، 32 باب ص363 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . 3 - 1
ح13. ، 14 باب ص253 ، ینامعن ، تبیغ ، - 2
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ینامی بسن  .مّوس 

یم ییاعد  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  تیاور ، نآ  رد  .تسا  هدش  یفرعم  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  نادنزرف  زا  ینامی  یثیدح ، رد 
لآ رون  يارب  : » دنهد یم  خساپ  ماما  دیدرکن »؟ اعد  دوخ  يارب  ایآ  موش ؛ ناتیادف  : » دیوگ یم  ماما  هب  ینئادم  دـمحم  نب  دابع  .دـناوخ 
یم مایق  تقو  هچ  موش ، تیادف  : » دسرپ یم  ینئادم  .مدرک » اعد  دنوادخ ، رما  هب  نانمـشد  زا  هدـنریگ  ماقتنا  نانآ و  رادولج  دّـمحم و 

: دسرپ یم  ًاددجم  دمحم  نب  دابع  دهاوخب .» تسوا ، تسد  رد  ریبدـت  شنیرفآ و  هک  یـسک  نآ  تقو ، ره  : » دـنیامرف یم  ماما  دـنک »؟
یمچرپ قرـشم و  زا  یمچرپ  جورخ  .نوگانوگ  ياه  هناشن  هلب ، : » دـنیامرف یم  ماما  تسا »؟ يا  هناشن  شندـمآ  زا  لبق  نآ ، يارب  ایآ  »

ثیدح نیا  هتبلا   (1)  …« نمی و زا  دیز  میومع  نادنزرف  زا  يدرم  مایق  دریگ و  یم  ارف  ار  دادـغب )  ) ءاروز لها  هک  يا  هنتف  برغم و  زا 
.دوش یم  بوسحم  فیعض  دنس ، تهج  زا  تسا و  درفنم  عوضوم ، نیا  نایب  رد 

ص171. لئاسلا ، حالف  - 1
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ینامی درکلمع  .مراهچ 

نمی هقطنم  دنزیخ ، یمرب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يرای  يارب  تیاور ، دـنچ  ربانب  نآ ، مدرم  هک  یقطانم  زا  یکی   
: دومرف نمی  لها  فصو  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  .تسا 

کسملا مهفویس  لئامح  ییصو  فلخ  یفلخ و  رـصنی  افلأ  نیعبـس  یف  جرخی  روصنملا  مهنم  مهنامیإ و  خسار  مهبولق  هقیقر  موق  »… 
یم جراخ  رفن  رازه  داتفه  اب  روصنم  نانآ ، نایم  زا  تسا و  راوتـسا  ناشنامیا  مرن و  ناشیاه  لد  هک  دنتـسه  یموق  نمی  لـها   (1)  ؛…

«. دننک یم  يرای  ارم  یصو  نیشناج  نم و  نیشناج  دوش و 

زا يدزأ  دمحم  نب  رکب  هلمج  زا  .تسا  هدش  یفرعم  رگ  تیاده  وا  مچرپ  دـنک و  یم  توعد  قح  يوس  هب  ینامی  تیاور ، دـنچ  ربانب 
یف دحاو  رهش  یف  هدحاو  هنس  یف  ینامیلا  یناسارخلا و  ینایفـسلا و  هثالثلا  جورخ  : » تسا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

هس جورخ  ؛(2)  قحلا یلإ  وعدی  هنأل  ینامیلا  هیار  نم  يدهأ  هیار  اهیف  سیل  دحاو و  موی 

ح1. ، 2 باب ص39 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
ص375. ج2 ، داشرا ، - 2
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هتفای تیاده  یمچرپ  هس ، نیا  نایم  رد  دوب و  دهاوخ  زور  کی  رد  هام و  کی  رد  لاس ، کی  رد  ینامی  یناسارخ و  ینایفـس و  ِهورگ 
« .دناوخ یم  ارف  قح  يوس  هب  وا  نوچ  تسین ؛ ینامی  مچرپ  زا  رت 

هیلع قداص  رفعج  ماـما  دزن  ار  ینایفـس  ماـن  دـیوگ : هرارز  نب  دـیبع  یثیدـح  رد  .دزیخ  یم  رب  هلباـقم  هب  ینایفـس  اـب  یناـمی  نینچمه 
یلاح رد  دـنک ، یم  جورخ  وا  هنوگچ  ؛(1)  ءاعنصب هینیع  رـساک  جرخی  امل  کلذ و  جرخی  ینأ  : » دومرف ناشیا  .مدروآ  نابز  ربمالـسلا 

«. تسا هدرکن  مایق  نمی ) روشک  تختیاپ   ) اعنص زا  زونه  شنامشچ ، هدنروآ  رد  هک 

هیکز سفن  لتق  ه )

هراشا

ندـش هتـشک  هدـش ، حرطم  ثیدـح  دـنچ  رد  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  زا  لبق  ياه  تمالع  زا  یکی 
هک یتروص  هب  دوـب ؛ دـهاوخ  یمهم  رما  صخـش ، نیا  ندـش  هتـشک  ناـمز ، نآ  رد  ًـالامتحا  .تسا  ماـقم  نکر و  ناـیم  یکاـپ  ناـسنا 

.تسا هدش  یفرعم  هناشن  ناونع  هب  لیلد ، نیمه  هب  دنوش و  یم  هاگآ  نآ  زا  ناگمه ،

دمحم ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  هچنانچ 

ح60. ، 14 باب ص277 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
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اه نآ  زا  یکی  هک  دننک  یم  حرطم  ار  ییاه  تمالع  ماما  دنک »؟ یم  مایق  تقو  هچ  تیب  لها  امـش  مئاق  : » دسرپ یم  مالـسلا  هیلع  رقاب 
نسحلا نب  دمحم  همسا  ماقملا  نکرلا و  نیب  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نم  مالغ  لتق  و  دیامرف …« : یم  ناشیا  .تسا  هیکز  سفن  لتق 

تسا و نسح  نب  دمحم  وا  مان  هک  ماقم  نکر و  نایم  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  زا  یصخش  ندش  هتـشک  (1) و  هیکزلا ؛…  سفنلا 
« .تسا هیکز  سفن  نامه  وا 

.دوش یم  هراشا  دیآ ، یم  تسد  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  زا  هک  هیکز  سفن  لتق  هرابرد  یتاکن  هب  تمسق  نیا  رد 

هیکز سفن  لتق  ندوب  یمتح  .لوا 

یم هراشا  اه  نآ  زا  دروم  ود  هب  هک  دنا  هتـسناد  یمتح  ار  هیکز  سفن  لتق  نداد  خر  ّدـبال ،»  » و موتحم »  » ياه هژاو  اب  تیاور  نیدـنچ 
.دوش

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  زا  لبق  یمتح  روما  شرامـش  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  : » دیوگ یلامث  هزمحوبا  . 1
لتق و  دومرف …« : فیرشلا ، هجرف 

ح16. ، 32 باب ص363 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
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.تسا ربتعم  دنس ، تهج  زا  تیاور  تسا .» یمتح  روما  زا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  (1) و  موتحملا ؛…  نم  هیکزلا  سفنلا 

جورخ مئاقلا  مایق  لبق  نم  نوکی  نأ  ّدـبال  يذـلا  موتحملا  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  : » دـیوگ نیعا  نب  نارمح  . 2
هللا لجع  مئاق  مایق  زا  لـبق  راـچان ، هب  هک  یمتح  روما  زا  ؛(2)  ءامـسلا نم  يدانملا  هیکزلا و  سفنلا  لتق  ءادیبلاب و  فسخ  ینایفـسلا و 

تهج زا  تیاور  تسا .» نامسآ  زا  هدنهد  ادن  هیکز و  سفن  لتق  ءادیب و  فسخ  ینایفس و  جورخ  دوب ، دهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
.تسا ربتعم  دنس ،

هیکز سفن  ندش  هتشک  ناکم  نامز و  .مّود 

هدزناپ میهاربا و  ترضح  ماقم  نکر و  نایم  هبعک ، رانک  هیکز  سفن  دوش ، یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  هچنآ  ربانب 
.دسر یم  تداهش  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  زا  لبق  بش 

مکربخأ الأ  دومرف …« : ناشیا  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یعبر  نب  هیابع 

ح425. ص435 ، یسوط ، تبیغ ، - 1
ح26. ، 14 باب ص264 ، ینامعن ، تبیغ ، - 2
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هبحلا قلف  يذلا  شیرق و  نم  موق  نع  مارح  دلب  یف  مارح  موی  یف  مارح  سفن  لتق  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  یلب  انلق  نالف  ینب  کلم  رخآب 
يا ارچ  میتفگ : منکن ؟ هاگآ  نالف  ینب  تموکح  نایاپ  زا  ار  امـش  ایآ   (1) ؛…  هلیل هرشع  سمخ  ریغ  هدعب  کلم  مهل  ام  همـسنلا  أرب  و 

هک یسک  هب  مسق  .شیرق  زا  یموق  زا  همّظعم ) هّکم   ) مارح رهـش  رد  مارح و  زور  رد  هانگ  یب  یناسنا  ندش  هتـشک  دومرف : .نانمؤمریما 
، دنـس تهج  زا  تیاور  دوب .» دهاوخن  تموکح  بش  هدزناپ  زج  تیانج ، نیا  زا  دـعب  نانآ  يارب  دـیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد 

.تسا ربتعم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  هیکز و  سفن  لتق  نایم  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زین  يرگید  ثیدـح  رد 
(2) .دنک یم  یفرعم  بش  هدزناپ  ار  فیرشلا 

داد و تیارـس  وا  ندـش  هتـشک  ناـمز  نوچ  نآ ، تایـصوصخ  ندوب  یمتح  هب  ناوت  یمن  ار  هیکز  سفن  لـتق  لـصا  ندوب  یمتح  هتبلا 
.دراد دوجو  یئزج  دراوم  رد  ءادب  رییغت و  لامتحا 

ص374. ج2 ، داشرا ، - 1
ح17. ، 14 باب ص258 ، ینامعن ، تبیغ ، - 2
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نیمز قرشم  زا  یهورگ  مایق  و )

هراشا

رد .دوب  دنهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رگ  يرای  درک و  دنهاوخ  مایق  قرـشم ، زا  یمدرم  تیاور ، دنچ  قبط 
: تسا هدمآ  هدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  یلباک  دلاخوبا  هک  يربتعم  تیاور 

مهقتاوع یلع  مهفویـس  اوعـضو  کلذ  اوأر  اذإـف  هنوطعیـالف  هنوبلطی  مث  هنوطعیـالف  قحلا  نوبلطی  قرـشملاب  اوجرخ  دـق  موقب  ینأـک  »
یسفن تیقبتسال  کلذ  تکردأ  ول  ینإ  امأ  ءادهـش  مهالتق  مکبحاص  یلإ  ّالإ  اهنوعفدیال  اوموقی و  یتح  هنولبقی  الف  هولأس  ام  نوطعیف 

؛ دـنهد یمن  نانآ  هب  یلو  دـنهاوخ ، یم  ار  ناشقح  نانآ  .دـنا  هدرک  ماـیق  قرـشم ، زا  یموق  مرگن  یم  اـیوگ  ؛(1)   رمألا اذه  بحاصل 
.دنراد یم  رب  ار  ناشیاه  حالـس  دننیب  یم  هنوگ  نیا  ار  عاضوا  یتقو  .دوش  یمن  هداد  نانآ  هب  زاب  یلو  دـننک ، یم  بلط  ار  نآ  هرابود 

زج یـسک  هب  ار  ناشتردـق  دنتـسیا و  یم  راوتـسا  دـنریذپ و  یمن  نانآ  یلو  دـنهد ، یم  نانآ  هب  دـنهاوخ  یم  هچ  نآ  ماـگنه ، نآ  رد 
يارب ار  دوخ  مدرک ، یم  كرد  ار  نامز  نآ  نم  رگا  دیشاب  هاگآ  .دنتسه  دیهش  نانآ ، ياه  هتشک  .دنهد  یمن  لیوحت  امش  بحاص 

ح50. ، 14 باب ص273 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
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« .متشاد یم  هگن  رما  نیا  بحاص 

یهورگ ؛(1)  هناطلس ینعی  يدهملل  نوئطویف  قرـشملا  نم  سان  جرخی  : » میناوخ یم  تسا ، هدش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  رد  و 
رد تیاور ، دننک .» یم  مهارف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  يارب  ار  هنیمز  دننک و  یم  مایق  قرشم  لها  زا 

.تسا هدمآ  هماع  عبانم 

تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  رد  رتشیب  هک  ناشیاه  مادقا  نیمز و  قرشم  مدرم  زا  یخرب  یفرعم  هب  تمسق ، نیا  رد 
.میزادرپ یم 

یناسارخ .لوا 

.تسا هدش  قالطا  ناونع ، ود  هب  هک  تسا  یمان  ناسارخ ، تسا و  ناسارخ  هب  بوسنم  یناسارخ ،

ناتسناغفا و روشک  رد  تاره  رهش  زا  یتمسق  ات  دوش و  یم  عورش  سرگاز  ياه  هوک  زا  هک  ناریا  یلعف  نیمزرـس  زا  یتمـسق  هب  .کی 
رب رد  ار  ناریا  یقرش  لامش  ياه  نیمزرس  زا  یتمسق  سخرس و  ورم ، روباشین ، ياهرهش  لامش ، زا  دنک و  یم  ادیپ  همادا  نآ ، فارطا 

نامرک و ات  بونج ، زا  دریگ و  یم 

ح4088. ص1369 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
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.دبای یم  همادا  ناتسیس 

(1) .دنا هتشاد  تیمکاح  اه  هقطنم  نآ  رد  ناسارخ  نامکاح  هک  ناسارخ  فارطا  ياه  نیمزرس  قطانم و  هب  .ود 

.تسا لیذ  حرش  هب  دوش ، یم  هدافتسا  یناسارخ  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  زا  هک  یتاکن  زا  یخرب 

لقن مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  يدزا  دمحم  نب  رکب  .تسا  هدش  یفرعم  ینایفس  ینامی و  جورخ  اب  نامزمه  یناسارخ  تکرح 
هورگ هس  جورخ   (2) ؛…  دحاو موی  یف  دحاو  رهش  یف  هدحاو  هنس  یف  ینامیلا  ینایفـسلا و  یناسارخلا و  هثالثلا  جورخ  : » تسا هدرک 

« .دوب دهاوخ  زور  کی  رد  و  هام ، کی  رد  لاس ، کی  رد  ینامی  یناسارخ و  ینایفس ،

دوخ تکرح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  یهارمه  قارع و  لها  ندرک  يرای  ینایفـس ، اب  هلباقم  يارب  یناسارخ 
فلتخم ياهدنس  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  لقن  هب  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  هک  يربتعم  ثیدح  رد  .دنک  یم  زاغآ  ار 

ص350. ج2 ، نادلبلا ، مجعم  - 1
ح443. ص446 ، یسوط ، تبیغ ، - 2
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: تسا هدمآ  هدش ، دراو 

ذإ کلذـک  مه  انیبف  ایبس  ابلـص و  التق و  هفوکلا  لهأ  نم  نوبیـصیف  افلأ  نوعبـس  مهتدـع  هفوکلا و  یلإ  اـشیج  ینایفـسلا  ثعبی  و  »… 
(1) مئاقلا ؛…  باحصأ  نم  رفن  مهعم  اثیثح و  ایط  لزانملا  يوطت  ناسارخ و  لبق  نم  تایار  تلبقأ 

یم تراـغ  زواـجت و  لـتق و  هب  هفوک  رد  ناـنآ  .تسا  رفن  رازه  داـتفه  ناـنآ  دادـعت  هک  دتـسرف  یم  هفوـک  يوـس  هب  یهاپـس  یناـیفس 
، نانآ نایم  رد  دنیآ و  یم  هفوک  يوس  هب  تعرـس  اب  ناسارخ  فرط  زا  ییاهورین  قارع ) لها  هب  کمک  يارب   ) لاح نآ  رد  .دـنزادرپ 

«. دنراد دوجو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  باحصا  زا  يدادعت 

مق لها  .مّود 

ترضح روهظ  يزاس  هنیمز  رد  يروحم  شقن  هک  تسا  ییاهرهش  زا  یکی  مق  رهـش  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  هچنآ  ربانب 
دروم نایعیـش و  يارب  ینما  هقطنم  هاگتـساخ و  نایـسابع ، تموکح  يادتبا  زا  رهـش  نیا  .دراد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هّجوت  تیانع و 

ح67. ، 14 باب ص279 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
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عجرم ناونع  هب  يرغص  تبیغ  زاغآ  اب  مق  رهـش   (2) .دنا هدش  هدوتـس  يرادم  تیالو  هب  مرکاربمایپ  جارعم  رد  مق  لها   (1) .تسا هدوب 
(3) .داتسرف مق  ناملاع  يارب  ار  نآ  یباتک ، دییأت  يارب  نامز  نآ  رد  موس ) بیان  ) یتخبون حور  نب  نیـسح  .دش  حرطم  نایعیـش  یملع 

ندش یلاخ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  یتیاور  رد  .دراد  هرود  نآ  رد  رهـش  نیا  یثیدـح  یملع و  هاگیاج  زا  ناشن  بلطم  نیا 
: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  روهظ  یکیدزن  رد  مق  رهش  رد  نآ  ندش  راکشآ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  شناد  زا  هفوک 

ِْملِْعِلل َو ًانِدْعَم  ُریِصَت  ُُّمق َو  اََهل  ُلاَُقی  ٍهَْدلَِبب  ُْملِْعلا  ُرَهْظَی  َُّمث  اَهِرْحُج  ِیف  ُهَّیَْحلا  رزأت  اَمَک  ُْملِْعلا  اَْهنَع  رزأی  َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ُهَفوُک  ُولْخَتَس  »… 
َُّمق َو ُهَّللا  ُلَعْجَیَف  اَنِِمئاَق  ِروُهُظ  ِبُْرق  َْدنِع  َِکلَذ  ِلاَجِْحلا َو  ِیف  ُتاَرَّدَخُْملا  یَّتَح  ِنیِّدلا  ِیف  ٌفَعْضَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ِلْضَْفلا 

ِهَّجُْحلا َماَقَم  َنیِِمئاَق  ُهَلْهَأ 

ح608 و 609. ص333 ، یشک ، لاجر  -  . 1
ح1. ، 373 باب ص572 ، ج2 ، عئارشلا ، للع  - 2

ح357. ص390 ، یسوط ، تبیغ ، - 3
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شناد سپـس  .شا  هنال  رد  رام  ندش  عمج  دـننام  دوش ؛ یم  عمج  ناکم  نآ  زا  شناد  دـش و  دـهاوخ  یلاخ  نانمؤم ، زا  هفوک  …(1) ؛
فعضتسم نیمز ، رد  هک  یتروص  هب  دوش ؛ یم  تلیـضف  شناد و  ندعم  ناکم ، نآ  دوش و  راکـشآ  دنیوگ ، مق  نآ  هب  هک  يرهـش  رد 

ار شلها  مق و  دنوادخ ، .داد  دـهاوخ  خر  ام  مئاق  روهظ  کیدزن  قافتا  نیا  .دـنام و  یمن  یقاب  هدرپ _  تشپ  ناوناب  رد  یتح  ینید _ 
« .دهد یم  رارق  تّجح  نانیشناج  نامز ، نآ  رد 

لجع يدهم  ترضح  اب  ار  ناگمه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  شرتسگ  هلیسو  هب  مق   (2)، هباشم ياه  تیاور  ثیدح و  نیا  ربانب 
.دزادرپ یم  رصع  ماما  يرای  تهج  ورین  شرورپ  یمومع و  شریذپ  هب  دنک و  یم  انشآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

هراشا قح  ییاپ  رب  يارب  مق  لها  زا  يدرف  طسوت  تموکح  لیکـشت  هب  هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  هک  یثیدـح  رد 
: میناوخ یم  تیاور  نیا  رد  .تسا  هدش 

ِّقَْحلا َیلِإ  َساَّنلا  وُعْدَی  َُّمق  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  »

ح32. ص321 ، ج57 ، راونالا ، راحب  - 1
ح30. ح22 و ص214 ، ص212 ، ج57 ، راونألا ، راحب  - 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ياه  هناشن  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 13 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12364/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12364/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

ُهَِبقاـْعلا َنوـُلَّکَوَتَی َو  ِهَّللا  یَلَع  َنُوُنبْجَیاـَل َو  ِبَرَْحلا َو  َنـِم  َنوُّلَمَی  اــَل  ُفِـصاَوَْعلا َو  ُحاـَـیِّرلا  ُمُهُّلُِزتاــَل  ِدــیِدَْحلا  َِربُزَک  ٌمْوَـق  ُهَـعَم  ُعِـمَتْجَی 
هک دـنوش  یم  عمج  وا  هارمه  نهآ ، ياه  هراـپ  دـننام  یهورگ  .دـناوخ  یم  ارف  قح  يوس  هب  ار  مدرم  مق ، لـها  زا  يدرم  ؛(1)  َنیِقَّتُْمِلل

لها يارب  تبقاع  دننک و  یم  لکوت  دنوادخ  رب  دنـسرت و  یمن  دنوش و  یمن  هتـسخ  دربن ، زا  .دنک  یمن  فرحنم  ار  نانآ  دنت ، ياهداب 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  مق ، زا  يدرم  مایق  یکیدزن  هب  يا  هراشا  ثیدـح ، نیا  رد  هتبلا  .تسا » اوقت 

.تسا هدشن 

ح37. ص216 ، ج57 ، راونألاراحب ، - 1
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ياه  هناشن  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 13 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :

مایق ياه  هناشن  حرط  یسانش  بیسآ  مراهچ : لصف 

هراشا
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روهظ نامز  ندوبن  صخشم  مایق و  ياه  هناشن  .فلا 

دودحم یصاخ  نامز  هب  ناوت  یمن  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  تیودهم ، ثیداحا  زا  یخرب  ساسا  رب 
ثیداحا نیا  ادـتبا  تمـسق ، نیا  رد  .دزاس  یمن  روهظ  میـالع  اـب  بلطم  نیا  دراد و  دوجو  روهظ  لاـمتحا  تقو ، همه  رد  هکلب  درک ؛

.میزادرپ یم  روهظ  ياه  هناشن  اه و  نآ  نایم  عمج  هب  سپس  دنوش و  یم  حرطم 

رفعج ماما  لاثم ، يارب  .دنـشاب  شیاشگ  رظتنم  ماـش ، حبـص و  ره  رد  هتـسویپ و  دـیاب  دـننک  یم  هیـصوت  ناـنمؤم  هب  هک  یتاـیاور  .لوا 
«. دیشاب شیاشگ  رظتنم  ماش  حبص و  ره  ؛(1)  اءاَسَم ًاحابَص و  جَرَفلا  اوُعَّقََوت  دومرف …« : مالسلا  هیلع  قداص 

ح468. ص457 ، یسوط ، تبیغ ، - 1
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اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  هچنانچ  .دننک  یم  حرطم  یناهگان  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هک  یثیداحا  .مّود 
ادخ لوسر  دنک ؟ یم  جورخ  تقو  هچ  امـش  هیّرذ  زا  مئاق  ادـخ ، لوسر  يا  دـش : هتفگ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  دومرف «: مالـسلا  هیلع 
نامز دـننام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مئاق  جورخ  نامز  ؛(1)  ًهَتَْغب الِإ  مُکِیتَأتَال  َوُه … ّالِإ  اَِهْتقَِول  اهیِّلَُجیال  ِهَعاّـسلا  ُلَـثَم  ُُهلَثَم  : » دـندومرف

«. دیآ یمن  یناهگان  تروص  هب  رگم  نآ  و  دناد … یمن  دنوادخ  زج  ار  شتقو  هک  تسا  تمایق 

يارب .دـش  دـهاوخ  حالـصا  بش  کی  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  رما  اه  نآ  قبط  هک  یتایاور  .مّوس 
تیب لها  ام  زا  يدهم  ؛(2)  هلیل یف  هرما  هل  هللا  حلصی  تیبلا  لها  اّنم  يدهملا  : » دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  لاثم ،

.دنک یم  تسرد  بش  کی  رد  ار  شرما  دنوادخ  تسا و 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  راسی  نب  لیضف  یتقو  ًالثم  .دننک  یم  بیذکت  ار  روهظ  نامز  ناگدننک  صخشم  هک  یثیداحا  .مراهچ 
رما نیا  يارب  ایآ  : دیسرپ

ح35. ، 66 باب ص266 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 1
ح4. ، 6 باب ص184 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  رگید  یثیدح  رد  و  نوتاقولا » بذـک  : » دومرف راب  هس  خـساپ  رد  ماما  تسا ؟ یـصخشم  تقو  روهظ ) )
كاله ناگدننک  هلجع  دنتفگ و  غورد  تقو ، ناگدـننک  نییعت  ؛(1)  نوملسملا اجن  نولجعتـسملا و  کله  نوتاقولا و  بذک  : » دومرف

«. دنتفای تاجن  ناگدش  میلست  دندش و 

رما رد  ناشعوقو ، ندوب  یجیردت  تقو و  ندرک  نییعت  لیلد  هب  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  مایق  ياه  هناشن  ثیداحا ، نیا  ساسا  رب 
نامز ندوبن  صخـشم  اب  رما  نیا  اریز  .دنـشاب  هتـشاد  یهاگیاج  دـنناوت  یمن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ 

.دزاس یمن  روهظ  يارب  تقو  ناگدننک  صخشم  بیذکت  ندوب و  یناهگان  روهظ و 

.دوش یم  هداد  خساپ  لاکشا  نیا  هب  اه  نآ  نمض  رد  دوش و  یم  نایب  ضرف  دنچ  ههبش ، نیا  هب  خساپ  يارب 

رد .دـشاب  صخـشم  دـناوت  یم  روهظ ، زور  هام و  اما  تسا ؛ روهظ  لاس  ندرک  صخـشم  روهظ ، يارب  تقو  نییعت  زا  دارم  لّوا : ضرف 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  لاس  مایق ، میالع  زا  کی  چیه 

ح413. ص426 ، یسوط ، تبیغ ، - 1
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قیقد و تروص  هب  مایق  میالع  رگید ، ترابع  هب  .داد  دهاوخ  خر  روهظ  رما  یلاس ، هچ  رد  دـناد  یمن  یـسک  تسا و  هدـشن  صخـشم 
رگید لاس  هاجنپ  ًالثم  قیقد ، تقو  ندرک  صخـشم  تیقوت ، زا  دارم  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ یمن  صخـشم  روهظ  يارب  یتقو  صخـشم ،

.دهد یمن  خساپ  ار  روهظ  رما  ندوب  یناهگان  اّما  دهد ، یم  خساپ  لاس  هب  تبسن  ار  تیقوت  لکشم  هچرگ  خساپ ، نیا  . (1) تسا

یـشیاشگ عون  ره  نآ ، زا  دوصقم  دـناوت  یم  تسا و  شیاشگ  ینعم  هب  هک  تسا  هدـمآ  جرف »  » هملک تاـیاور ، یخرب  رد  مّود : ضرف 
؛ دهد یم  باوج  دنک و  یم  هیجوت  ار  ثیداحا  زا  يا  هتـسد  هچرگ  خساپ ، نیا  .درادن  روهظ  رما  هب  یـصاصتخا  دشاب و  نانمؤم  يارب 

.دنام یم  خساپ  یب  رگید  ياه  تیاور  یلو 

هناشن اب  ناوت  یم  ار  روهظ  ندوب  یناهگان  بش و  کی  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  رما  حالـصا  موس : ضرف 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  دـنیارف  زا  یئزج  ار  ماـیق  هب  لـصتم  ياـه  تمـالع  هکنیا  نآ  درک و  عمج  ماـیق  ياـه 

زا یئزج  دـهد _  یم  يور  ترـضح  مایق  زا  یکدـنا  هلـصاف  هب  هک  مایق _  هب  لصتم  ياه  هناشن  رگید ، تراـبع  هب  تسناد ؛ فیرـشلا 
.تسا روهظ  دنیارف 

ص220. روهظ ، دعب  ام  خیرات  زا  هتفرگرب  - 1
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دوش و یم  زاغآ  نامسآ  زا  ناشکرابم  مان  مالعا  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  تفگ : ناوت  یم  هجیتن  رد 
.ددرگ یم  مهارف  مرحم  مهد  زور  رد  مایق  ياه  هنیمز 

لکش هب  روهظ  تقو  ندوبن  صخـشم  مه ، روهظ و  ندوب  یناهگان  مه  نآ ، رد  هک  دشاب  موس  باوج  خساپ ، نیرتهب  دسر  یم  رظن  هب 
.تسا هدش  عمج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  میالع  اب  یبسانم 

.(1) تسا هدش  حیرشت  ًالماک  ثحبم  نیا  بتک ، یخرب  رد 

مایق ياه  هناشن  ندرک  یفرعم  نیدامن  .ب 

ترابع هب  .دـنا  هتـسناد  نیدامن  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  ياه  هناشن  یخرب  ناگدنـسیون ، زا  يدادـعت 
.دراد دوجو  هاگدید  ود  روهظ ، ياه  هناشن  ندوب  نیدامن  ای  یعقاو  هرابرد  رگید ،

یم عقاو  تروص ، نامه  هب  تسا ، هدـش  حرطم  یمالـسا  ياـه  تیاور  رد  هچنآ  دنتـسه و  نیداـمن  ریغ  یعقاو و  ماـیق ، تاـمالع  .لوا 
.دنوش

بلاطم نیع  ثیداحا ، رد  اه  نآ  نایب  زا  دارم  دنتسه و  نیدامن  مایق ، ياه  هناشن  .مّود 

ص31. لوفا ، ات  روهظ  زا  ینایفس  - 1
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.تسین هدش  حرط 

يادن ندش  رادیدپ  هچرگ  : » تسا هدـمآ  راتـشون  نیا  رد  .تسا  هدـش  یفرعم  نیدامن  ینامـسآ » يادـن  ، » يا هلاقم  رد  لاثم ، ناونع  هب 
رب لمح  هدیچیپ و  ار  نآ  هک  درادن  یموزل  دراد و  ناکما  مه  یعیبط  روط  هب  نآ  ققحت  یلو  درادن ، یعنام  هزجعم ، هنوگ  هب  ینامسآ ،
یم نکمم  ریغ  نآ ، يداـع  قـقحت  بیجع و  هداـعلا  قوـف  یثداوـح ، نینچ  ینیب  شیپ  تاـیاور ، نیا  رودـص  رـصع  رد  .مـینک  هزجعم 

ياـهرازبا هراوهاـم و  زا  هدافتـسا  اـب  .تسا  يداـع  یعیبط و  رایـسب  يرما  يا  هدـیدپ  نینچ  ندـش  عقاو  زورما ، ناـهج  رد  یلو  هدومن ،
رد دراد  ناکما  هک  يوق  هتفرـشیپ  رازبا  لـیاسو و  ییویدار و  ینویزیولت ، نردـم  يوق و  ياـه  هدنتـسرف  يریوصت ، یتوص و  هتفرـشیپ 
زا روظنم  ساـسا ، نیا  رب  .دـناسر  ناـیناهج  همه  شوگ  هب  ار  قح  داـیرف  ناوت  یم  ناـمزمه  یناـسآ و  هب  دوـش ، هتفرگ  راـک  هب  هدـنیآ 

هدافتسا اب  یناهج  رابکتسا  زورما  .تسا  لطاب  يوگ  نخس  ناطیش ، زا  دارم  قح و  يوگ  نخـس  هدمآ ، تایاور  یخرب  رد  هک  لیئربج 
هناتخسرس درب و  یم  هرهب  شیوخ  هطلس  همادا  مدرم و  یهارمگ  رد  رازبا  نیمه  زا 
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(1) «. دنک یم  توعد  لطاب  زا  تیامح  هب  ار  مدرم 

، ینامسآ يادن  هچرگ  هک  میبای  یم  رد  ینامسآ » يادن  هحیـص و   » ِثیداحا فلتخم  ياه  هبنج  هب  هجوت  اب  تفگ : ناوت  یم  خساپ  رد 
دنونـش یم  ناسکی  تروص  هب  يردام و  نابز  اب  ناگمه  نوچ   ) دوش یم  بوسحم  یطابترا  هزجعم  درادـن و  یعیبط  يداـع و  تلاـح 

يداع ریغ  یلو   (2)( دنک یم  یفرعم  بسن  مان و  اب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نیما  لیئربج  هک 
لیئربج طسوت  هدـش  هتفگ  هک  تایـصوصخ ، اوتحم و  نانچ  اب  ییادـص  ًالّوا  اریز  میریذـپن ؛ ار  نآ  اـم  هک  دوش  یمن  لـیلد  نآ  ندوب ،

رد یهلا  ياه  تّجح  شور  هچرگ  ًایناث  .دشاب و  نآ  دـننام  ياهادـص  ای  راجفنا  لصاح  دـناوت  یمن  دوش ، یم  دـنلب  مالـسلا  هیلع  نیما 
نیا دـندرب و  یم  دوس  زین  یتازجعم  زا  دوخ  تیناـقح  تاـبثا  يارب  یلو  تسا ، هدوب  یعیبـط  يداـع و  تروص  هب  نید  يارجا  غـیلبت و 

هب دوخ  ندناسانـش  يارب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  .تسا  هدـش  تباـث  حرطم و  یهلا  ناـیدا  همه  رد  تازجعم 
.تسا یطابترا  هزجعم  نیا  دنمزاین  شیوخ  تیناقح  تابثا  نایناهج و 

ص287. فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ، ) روهظ ياه  هناشن  یسررب  - 1
ص86. ینامسآ ، يادن  كر : - 2
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نآ ياه  شزرا  تیودهم و  هشیدنا  اب  هک  یفارحنا  نایرج  کی  ار  نآ  یخرب  تسا و  هدش  حرطم  نیدامن  هیـضرف  زین  ینایفـس  هرابرد 
وا رکذ و  ار  ینایفس  ياه  مادقا  ینامـسج و  تیعـضو  بسن ، مان ، هک  یتایاور  هعومجم  اب  مالک  نیا  یلو  .دنا  هتـسناد  تسا ، فلاخم 

(1) .تسین راگزاس  دننک ، یم  یفرعم  ناسنا  کی  ار 

مایق ياه  هناشن  قیبطت  .ج 

یتروص رد  نداد  قیبطت  .دنهد  یم  قیبطت  یثداوح  ای  دارفا  رب  ار  نآ  روهظ ، ياه  هناشن  زا  ثیدح  دنچ  ندینش  ای  ندناوخ  اب  يا  هّدع 
، تایاور تلالد  دنس و  تهج  زا  یسانش  ثیدح  صصخت  هب  زاین  راک ، نیا  یلو  درادن ؛ یلاکـشا  دشاب ، دنتـسم  یفاک و  لیالد  اب  هک 

.یناسفن ياه  هتـساوخ  هیاپ  رب  هن  دشاب  یهاگآ  ساسا  رب  ناسنا  هاگن  هکنیا  دراد و  زور  ثداوح  دارفا و  اب  ییانـشآ  خیرات و  تخانش 
اب هناـملاع و  هاـگن  نودـب  ار  ثداوح  دارفا و  یخرب  دوش ، عـقاو  رتدوز  هچ  ره  روـهظ  دـنهاوخ  یم  نوـچ  يا  هّدـع  رگید ، تراـبع  هب 

زا یخرب  هب  یتهابش  كدنا 

ص35. لوفا ، ات  روهظ  زا  ینایفس  كر : - 1
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؛ تسا ینایفـس  وا  تفگ  ناوت  یمن  عیرـس  درک  جورخ  ماش  هقطنم  زا  يدرف  رگا  لاثم  ناونع  هب  .دـنهد  یم  قیبطت  روهظ ، ياـه  هناـشن 
، ماـش قطاـنم  رب  طلـست  نوچ  وا ، هب  طوبرم  ثداوح  تایـصوصخ و  ماـمت  رگا  .دیجنـس  ار  وا  ياـه  یگژیو  دـنام و  رظتنم  دـیاب  هکلب 
، داد خر  ءادیب  نیمزرس  رد  وا  هاپس  فسخ  نایعیش و  راتشک  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمشد  زاجح ، قارع و  هب  رکـشل  نداتـسرف 

.داد قیبطت  ینایفس  رب  ار  دروم  نیا  ناوت  یم  تقو  نآ 

يدیماان سأی و  قیبطت ، نیا  زا  دعب  روهظ  نداتفین  قافتا  لابند  هب  دوش و  یم  هعماج  رد  بذاک  دـیما  داجیا  ثعاب  لیلد ، نودـب  قیبطت 
هب تبـسن  دـیماان و  درـسلد و  روهظ ، لصا  هب  تبـسن  دـنا ، هدرک  رواب  ار  قیبطت  نیا  هک  ییاه  ناسنا  اسب  هچ  دریگ و  یم  ار  نآ  ياـج 

(1) .دنوش دیدرت  کش و  راچد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور 

ص55. اه ، بیسآ  تیودهم و  هشیدنا  كر : - 1
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.ات یب  رکفلا ، راد  اج ، یب  هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دمحم  ینیوزق ، هجام  نبا  . 9

.ق 1414 رداص ، راد  نانبل ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  . 10

.ق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، داشرالا ، دمحم ، نب  دمحم  دیفم ،) خیش   ) نامعن نبا  . 11

.ق 1404 باتکلاراد ، هسسؤم  مق ، یمقلاریسفت ، میهاربا ، نب  یلع  مشاه ، نبا  . 12
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80 ص :

.ش 1384 دوعوم ، يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، اه ، بیسآ  تیودهم و  هشیدنا  رباص ، دمحم  يرفعج ، . 13

.ش 1382 باتک ، ناتسوب  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 14

.ق 1399 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  نانبل ، نادلبلا ، مجعم  هللادبع ، نب  توقای  يومح ، . 15

.ات یب  اونین ، هناخباتک  نارهت ، دانسالا ، برق  رفعج ، نب  هللادبع  یمق ، يریمح  . 16

.ق 1413 ان ، یب  اج ، یب  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  مساقلاوبا ، دیس  یئوخ ، . 17

.ات یب  هفرعملاراد ، نانبل ، نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  دمحم ، نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  . 18

.ش 1389 تیودهم ، یصصخت  زکرم  مق ، ینامسآ ، يادن  نسح ، دیس  ینامز ، . 19

.ق 1414 هفاقثلاراد ، مق ، یلامالا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  . 20

.ق 1417 هراتس ، هناخپاچ  مق ، هّدعلا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  . 21

.ق 1425 یمالسا ، فراعم  مق ، هبیغلا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  . 22

.ات یب  هیوضترملا ، هبتکم  قارع ، تسرهفلا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  . 23

.ق 1412 تاعوبطملل ، فراعتلاراد  نانبل ، روهظلا ، دعب  ام  خیرات  دمحم ، دیس  ردص ، . 24
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81 ص :

.ات یب  تاعوبطملل ، رئاخذلا  راد  مق ، همامالا ، لئالد  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، . 25

.ش 1375 يوضترم ، یشورفباتک  نارهت ، نیرحبلا ، عمجم  نیدلا ، رخف  یحیرط ، . 26

.ق 1404 افولا ، هسسؤم  نانبل ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، همالع  . 27

1380ق هیملع ، هناخپاچ  نارهت ، ریسفتلا ، دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، . 28

.ش 1374 اسرُد ، نارهت ، يدورگنل ، دیعس  ینب  رقاب  دمحم  دیس  مجرتم : هعیش ، رظن  زا  ءادب  یلع ، دیس  یناهفصا ، یناف  . 29

.ق 1409 فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هسسؤم  مق ، حئارجلا ، جئارخلا و  هللادبع ، نب  دیعس  يدنوار ، نیدلا  بطق  . 30

.ق 1405 ءاوضالاراد ، نانبل ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 31

.ق 1407 یمالسا ، رشن  مق ، یشاجن ، لاجر  یلع ، نب  دمحا  یشاجن ، . 32

.ق 1426 نیدم ، مق ، هبیغلا ، میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، . 33
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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