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باتک 7تاصخشم 

8هراشا

هفیرش هبطخ  همجرت  8نتم و 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریمأل  8هبطخ 

هفیرش هبطخ  8همجرت 

يداقتعا لئاسم  یسررب  رد  ام  9شور 

9هراشا

: لّوا 9بلطم 

: مّود 10بلطم 

دمح لّوا : 10هلأسم 

لاعتم راگدیرفآ  تابثا  مّود : 11هلأسم 

لاؤس قلاخ  قلخ و  نیب  تبسن  مّوس : 12هلأسم 

12هراشا

نآ ّدر  تینیع و  15هیرظن 

؟ تسا یحالطصا  هّمات  تلع  یلاعت  يادخ  22ایآ 

؟ تسیچ قولخم  نیلّوأ  مراهچ : 31هلأسم 

31هراشا

قولخم نیّلوا  هرابرد  32تایاور 

قولخم نیلّوا  رد  راتخم  35هیرظن 

لوا قولخم  هرابرد  هفسالف  35رظن 

قلخ ثودح  قیرط  زا  دنوادخ  تیلزأ  هب  37لالدتسا 

تسا هّزنم  تاقولخم  اب  یتهابش  ره  زا  39دنوادخ 
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39هراشا

: لّوا 42هیجوت 

: مود 42هیجوت 

: موس 43هیجوت 

: مراهچ 43هیجوت 

تسا لماک  تنونیب  تادوجوم  دنوادخ  44نیب 

تسین زیاج  تاذ  رب  دئاز  تافص  هب  دنوادخ  46فیصوت 

تسین ینامز  ناکم و  ار  48دنوادخ 

تسا ِملاع  مولعم  دوجو  نودب  48دنوادخ 

48هراشا

: لوا 49لوق 

: مود 49لوق 

: موس 50لوق 

: مراهچ 50لوق 

: مجنپ 50لوق 

: مشش 51لوق 

: متفه 51لوق 

: متشه 51لوق 

: مهن 51لوق 

: مهد 52لوق 

: مهدزای 52لوق 

تسا ملع  رد  خوسر  قح  ترضح  تاذ  رد  قمعت  57كرت 

عبانم 62تسرهف 

زکرم 65هرابرد 
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هغالبلا جهن  هبطخ 152  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترضح  هبطخ  حرش 

باتک تاصخشم 

رفعج نادیس ، هسانشرس : 

سورد هلسلس  زا  هغالبلا  جهن  هبطخ 152  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترضح  هبطخ  حرـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
نادیس رفعج  التبا / دروم  یفالتخا  دئاقع 

.1382 سوط ،  مایپ  دهشم :  رشن :  تاصخشم 

ص 100 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر  65500-5-93405-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مالسلا هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نینموملاریما  ترضح  ود ] هاجنپ و  دص و   ] هبطخ 152 حرش  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

97 .ص 100 -  همانباتک : تشاددای : 

.مالسلا هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نینموملاریما  ترضح  ود ] هاجنپ و  دص و   ] هبطخ 152 حرش  دلج :  يور  ناونع 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نینموملاریما  ترضح  ود ] هاجنپ و  دص و   ] هبطخ 152 حرش  رگید :  ناونع 

حرش .هدیزگرب  .هغالبلا  جهن  رگید :  ناونع 

اه هبطخ  .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن  .ق  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

حرش .هدیزگرب  .هغالبلا  جهن  .ق  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هدوزفا :  هسانش 

BP38/0423/س 9 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9515 ییوید :  يدنب  هدر 

م 40522-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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هراشا

2 ص :

3 ص :

4 ص :

5 ص :

6 ص :

7 ص :

هفیرش هبطخ  همجرت  نتم و 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریمأل  هبطخ 

ُُهبُجْحتالو ُرِعاشَملا ، ُهُِملَتْـسَت  الو  َُهل ، َْهبِـشال  ْنأ  یلَع  مههاِبتـشاب  ِِهتَّیلزأ و  یلَع  ِهِْقلَخ  ِثَدْحُمب  و  ِهِْقلَِخب ، ِهِدوُجو  یلَع  ِّلاّدـلا  ِهَّللُدـمحلا 
ٍهَکَرَح ینعِمبال  ُِقلاخلا  و  ٍددَـع ،  (2) ِلیِوَأتالب ُدَـحَألا  ِبوبرَملاو ، ِّبَّرلاو  ِدوُدْـحَملاو ، ِّداحلاو  ِعُونْـصَملاو ، ِِعناّصلا  ِقارتفإل   (1) ُِرتاوّسلا

.ٍهَفاطَِلبال ُنِطابلاو  ٍهَیؤُِربَال ، ُرِهاّظلاو  ٍهَفاسَم  یِخارتبال  ُِنئابلا  و  ٍهّسامُِمبال ،  (3) ُدِهاّشلاو ٍهلآ ، ِقیْرفَِتبال  ُریصَبلا  و  ٍهادَأبال ، ُعیِمَّسلاَو  ٍبَصَنَو ،
، ُهَّدَع ْدَقَف  هَّدَح  ْنَمَو  هَّدَح ، ْدَقَف  ُهَفَصَو  ْنَم  ِْهَیلِإ ، ِعوُجَّرلاو  َُهل  ِعوُضُْخلِاب  ُْهنِم  ُءایـشألا  َِتنابَو  اْهیَلَع ، ِهَرْدُْقلاَو  اَهل  ِرْهَقلِاب  ِءآیْـشألا  َنِم  َناب 

؟ َْنیَأ َلاق  ْنَمَو  ُهَفَصْوَتْسا ، ِدَقَف  َْفیَک ،؟ َلاق  ْنَمَو  َهلَزَأ ، َلَْطبَأ  دَقَف  ُهَّدَع  ْنَمَو 

(4) .َروُدْقَم ْذِإ ال  ٌرِداق  َو  َبُوبْرَمال ، ذإ  ٌّبَر  َو  َمولعمال ، ذِإ  ٌِملاع  ُهَزَّیَح ، ْدَقَف 

[ .رتاسملا هخسن : - ] 1
[ .لیوأتبال هخسن : - ] 2
[ .دهاشملا هخسن : - ] 3

ص هبطخ 152 ، حلاص : یحبص  رتکد  قیلعت  اب  هغالبلا  جهن  ص 467 ، هبطخ 152 ، مالسإلا ، ضیف  همجرت  حرش و  هب  هغالبلا  جهن  - ] 4
.[ 152  . هبطخ 147/9 دیدحلا ، یبا  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  259 و 

8 ص :

هفیرش هبطخ  همجرت 

هدیرفآ ندش  ادیپون  ثودح و  هب  تسا و  امنهار  شیوخ  یتسه  دوجو و  رب  شیاه  هدیرفآ  هلیسو  هب  هک  تسا  ازـس  ار  ییادخ  ساپس 
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وا يارب  يدـننام  هک  تخاس  نشور  رگیدـکی  اب  اه  هدـیرفآ  ندوب  هیبش  هب  تسا و  لیلد  دوخ  نتـشادن  ءادـتبا  ندوب و  یلزأ  رب  شیاه 
نییعت نیب  و  هدـش ، هدـیرفآ  هدـنندیرفآ و  نیب  قرف  تهج  هب  اهدـنناشوپ  ار  وا  دوشن  باجح  و  درب ، یمن  یپ  وا  هنُک  هب  ساوح  .تسین 

هدننیرفآ دیآ ، یم  باسح  هب  ددع  رد  هک  کی  نآ  هن  تسا ، یکی  .هدرورپ  راگدرورپ و  نیب  راد و  هزادـنا  تیاهن و  هزادـنا و  هدـننک 
ادـج و  تاقالم ، هب  هن  تسا ، رـضاح  مشچ و  هقَدـح  ندـنادرگرب  شوگ و  ِتلآ  اب  هن  تسا  انیب  اونـش و  و  جـنر ، تکرح و  اب  هن  تسا 

تردـق و ءالیتسا و  هبلغ و  هب  ءایـشا  زا  تسا  ادـج  تفاطل ، هب  هن  تسا  ناهنپ  و  ندـید ، هب  هن  تسا  راکـشآ  و  هار ، هلـصاف  هب  هن  تسا 
دودحم ار  وا  دیامن ، فصو  ار  وا  هک  یـسک  وا ، يوس  هب  تشگزاب  وا و  يارب  ینتورف  هب  دنتـسه  ادـج  وا  زا  ءایـشا  و  اهنآ ، رب  ییاناوت 

هدومن لاطبِا  ار  وا  ندوب  یلَزَا  دروآ  رامـش  هب  ار  وا  هک  یـسک  دروآ و  رامـشب  ار  وا  سپ  تسناد ، دودـحم  ار  وا  هک  یـسک  هتـسناد و 
؟ تسا هنوگچ  دیوگب  هک  یسک  تسا ،

؟ تسا اجک  دیوگب  هک  یسک  و  دنک ، فصو  ار  وا  هتساوخ 

نودب تسا  اناوت  هتفای و  شرورپ  دوجو  نودب  تسا  هدـنهد  شرورپ  مولعم و  دوجو  نودـب  تسا  اناد  تسا ، هداد  رارق  وا  يارب  ناکم 
.رودقم دوجو 

9 ص :

يداقتعا لئاسم  یسررب  رد  ام  شور 

هراشا

.دوش يروآدای  بلطم  ود  تسا  بسانم  هفیرش  هبطخ  حرش  یسررب و  زا  لبق  يداقتعا  لئاسم  یسررب  رد  ام  شور 

: لّوا بلطم 

یتسه قئاقح  هب  ندیـسر  يارب  حیحـص  شور  هک  تسا  یهیدـب  تسا ، یحو  رد  لّقعت  يداقتعا  لئاسم  نییبت  یـسررب و  رد  ام  شور 
اب هّیلقع و  ّهلدأ  اـب  توبن  یحو و  تاـبثا  زین  لاـعتم و  راگدـیرفآ  تاـبثا  زا  سپ  تسا و  لـقع  روـن  زا  يریگ  هرهب  ینـالقع و  تکرح 

هعجارم قئاقح  مهف  يارب  نئمطم  هار  یحو ، تمصع  هعس و  رگید  فرط  زا  تسوا و  دجاو  ناسنا  هک  یلقع  رون  ّتیدودحم  هب  هّجوت 
دروم ینایحو  كرادـم  دـیاب  تلالد ) ینـشور  دنـس و  رابتعا  هظحالم  اب   ) یبتکم ره  زا  هدافتـسا  زا  لبق  تسا و  یناـیحو  كرادـم  هب 
قئاقح فشک  هب  دوخ  رّکفت  اب  ًافرـص  دنرادن و  یهّجوت  یحو  هب  یّلک  روط  هب  ای  هک  نارگید  راتفگ  سپـس  (1) و  .دریگ رارق  هدافتسا 

هتفرگ و وخ  يرشب  تافشاکم  راکفا و  هب  یحو  زا  هدافتـسا  زا  لبق  ای  و  دنا ، هدومن  لماک  دامتعا  هفـشاکم  فشک و  هب  ای  و  هتخادرپ ،
نشور یحو  نّیب و  لقع  نازیم  اب  ار  اهنآ  نالطب  ای  تّحص و  قئاقح  تخانش  يارب  ام  اذلف  .دنا  هدش  راتفرگ  یحو  هیجوت  هب  هجیتن  رد 

.مینک یم  یسررب 

[ .دیئامرف هعجارم  نادیس  رفعج  دّیس  داتسا  تخانش  نازیم  باتک  هب  رتشیب  عالطا  تهج  - ] 1

10 ص :
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: مّود بلطم 

یتمسق تسا  هدمآ  ثحابم  نیا  هلسلس  رد  هفیرش  هبطخ  تسا و  ءالتبا  دروم  یفالتخا  دئاقع  هتـشذگ  ثحابم  ناونع  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
حرـش زا  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  راصتخا  هب  دـشاب  یمن  ءالتبا ) دروم  یفالتخا  دـئاقع   ) ثحب ناونع  فیدر  رد  هک  مهم  ثحاـبم  زا 

.تسا هدش  رظن  فرص  اهنآ  طوسبم 

( ِهِْقلَِخب ِهِدوُجُو  یلَع  ِّلادلا  ِهَّلل  ُدْمَحلَا  )

.دوش حرطم  ثحب  راهچ  تسا  بسانم  قوف  هفیرش  هلمج  هب  هجوت  اب 

.دمح هلأسم   1

.لاعتم راگدیرفآ  تابثا  هلأسم   2

.قلاخ قلخ و  نیب  تبسن  هلأسم   3

.قولخم لّوا  هلأسم   4

دمح لّوا : هلأسم 

.تسا ریز  ثحابم  ثحب  نیا  رد  بسانم  ثحابم  لقادح  تسا و  ناسنا  تالاح  نیرتهب  زا  لاعتم  راگدرورپ  شیاتس  دمح و 

.حدم رکش و  دمح و  نیب  قرف  دمح و  يانعم   1

.لقن لقع و  رظن  زا  یهلا  دمح  ّتیمها   2

11 ص :

.قح ترضح  شیاتس  دمح و  هب  هدننک  راداو  لماوع  دمح و  ياه  هشیر   3

.دمح تلاح  ققحت  عناوم   4

.عناوم عفد  هار   5

.قح ترضح  دمح  تیوقت  تابجوم   6

.لاعتم قح  ترضح  شیاتس  دمح و  راثآ   7

یفالتخا دئاقع   ) ثحب ناونع  فیدر  زا  جراخ  دمح  هلئـسم  رد  راتفگ  طسب  لیـصفت و  دش  هداد  رّکذت  راتفگ  ادتبا  رد  هک  روط  نامه 
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اویش نایب  ود  رکذ  اب  دمح  راثآ  زا  یتمسق  دمح و  ّتیمها  هب  اهنت  هدومن و  رظن  فرـص  قوف  لئاسم  حیرـشت  زا  اذل  تسا  ءالتبا ) دروم 
.مینک یم  افتکا  دمح  راثآ  دمح و  ّتیمها  بیترت  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالسلا و  هیلعداّجس  ترضح  زا 

زا یتمسق  رد  .دنا  هتشاد  نایب  ار  یفیطل  بلاطم  نآ  دئاوف  دمح و  رد  هّیداّجس  هفیحص  لّوا  ياعد  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ترـضح 
: دنیامرف یم  اعد  نآ 

ِیف اُوفَّرـصََتل  ِهَرِهاظَتُملا  ِهِمَِعن  ْنِم  ِمِْهیَلَع  َغَبْـسأ  ِهَِعباتَتُملا و  ِِهنَنِم  ْنِم  ْمُهْالبَأ  ام  یلَع  ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِدابِع  ْنَع  َسَبَح  َول  يذَّلا  هَّللُدمحلا  َو 
امَک اُوناکَف  ِهَّیِْمیِهَبلا  ِّدَـح  یلإ  ِهّیناـْسنإلا  ِدوُدُـح  ْنِم  اُوجرََخل  َِکلذَـک  اُوناـک  َول  هُورُکْـشَی َو  ُمَلَف  ِِهقْزِر  ِیف  اُوعَّسَوت  ُهوُدَـمْحَی َو  ْمَلَف  ِِهنَنِم 

ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماعنَألاک  ّالإ  ْمُه  ْنإ   » ِِهباتِک ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو 

12 ص :

(1)« الیبَس

: مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  مامالا  لاق 

: لاق یبأ  يداهلا  ینثّدح 

: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  يّدج  ینثّدح 

: لاق مالسلا  هیلعرقابلا  ینثّدح 

: لاق مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دّیس  ینثَّدح 

: لاق نیسحلا  َّنإ 

هَّللادمحف و مویلا  کلذ  راهن  نم  تاعاس  سمخ  یلع  ربنملا  دعصف  ریدغلا  هعمجلا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نینـس  ضعب  یف  قّفتا 
: کلذ نم  ظفح  امّم  ناکف  هریغ  هیلا  هّجوتی  ملام  هیلع  ینثأ  هلثمب و  عمسی  مل  ًادمح  هیلع  ینثأ 

هتّینا و دمـص  هتّیت و  وه  الب  فارتعالا  قرط  نم  ًاقیرط  هیدـماح و  یلا  هنم  هجاح  ریغ  نم  هدابع ] یلع   ] دـمحلا لعج  يذـّلا  هَّللدـمحلا 
معنملا ّهنأب  هل  فارتعإلا  هقیقح  ظفّللا  ناطبا  یف  نّمک  هلـضف و  نم  بلاطلل  هّجحم  هتمحر و  نم  دیزملا  یلا  ًاببـس  و  هتّینادرف ، هتّینابر و 

(2) مظع نا  ظفللاب و  ٍدمح  ّلک  یلع 

لاعتم راگدیرفآ  تابثا  مّود : هلأسم 

: تسا هدش  نایب  یفلتخم  ياه  هار  یلاعت  يادخ  دوجو  سفن  تابثا  يارب 

(. ناسنا داهن  لد و  هار   ) ترطف هار   1
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: هدومرف یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  موحرم  .تسا  هدش  لالدتسا  راگدرورپ  تابثا  يارب  دوجوم  وه  امب  دوجوم  هب  رظن  زا   2

ّالا بولطملا و  وهف  ًابجاو  ناک  نا  دوجوملا 

.[ ص 31 ات 11 ، هرقف 8  لّوا ، ياعد  .مالسالا  ضیف  حرش  همجرت و  هب  هّیداجس ، هلماک  هفیحص  - ] 1
.[ ح 8 ص 112 ، ج 97 ، راونالاراحب ، - ] 2

13 ص :

(1) .لسلستلا رودلا و  هلاحتسِال  همزلتسا 

.تسا هدش  لاعتم  دنوادخ  تابثا  ملاع  ثودح  هار  زا   3

.تسا هدش  هماقا  لاعتم  دنوادخ  دوجو  رب  یناهرب  زین  نیقیدص  ناهرب  ناونع  هب   4

.[ ص 189 هدوجو ، یف  لّوالا  لصفلا  عناصلا  یف  ثلاثلا  دصقملا  داقتعالا  دیرجت  - ] 1

14 ص :

لاؤس قلاخ  قلخ و  نیب  تبسن  مّوس : هلأسم 

هراشا

: لاؤس قلاخ  قلخ و  نیب  تبسن  مّوس : هلأسم 

؟ تسا یتبسن  هچ  تادوجوم  هب  یلاعت  يادخ  تبسن 

قلاخ و نیب  یتّیخنس  هنوگ  چیه  تسا و  ءیَشنم  ءیِشنم و  لوعجم و  لعاج و  دَجوم و  دِجوم و  قولخم و  قلاخ و  تبـسن  تبـسن  ایآ 
؟ تسا تنونیب  لامک  هکلب  تسین  قولخم 

قولخم مان  هب  دراد  نّیعت  هچنآ  نوگانوگ و  رَوُص  هب  تسا  ّقح  ترضح  رّوطت  نامه  قولخم  تسا و  رّوطت  ّتینیع و  ِتبسن  تبسن ، ای 
فورعم تراـبع  تسا  رظاـن  برـشَم  نیمه  هب  تسا و  يراـبتعا  مه  نّیعت  هک  تسا  نّیعت  مدـع  نّیعت و  رد  تواـفت  دوـش و  یم  هـتفگ 
یهانتیال بویغلا و  بیغ  هبترم  زا  بتارم  هکلب  تسین  ّتینیع  تبسن  هک  نیا  ای  (1) و  ؟» اهنم ٍءیشب  سیل  ءایشألا و  ّلک  هقیقحلا  طیسب  »

؟ تسا ققحم  ّتیخنس  یلو  تسا  ظوفحم  يدعب  بتارم  ات 

؟ تسا تادوجوم  یحالطصا  هّمات  تلع  لاعتم  دنوادخ  ینعی  نآ ؛ یحالطصا  يانعم  هب  تسا  هّمات  ّتیلع  ِتبسن  تبسن ، هک  نیا  ای  و 

لماک تنونیب  قلخ ، قلاخ و  نیب  هک  دش  نایب  لیصفت  هب   (2)، تیخنس ثحب  رد 
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[ .دییامرف هعجارم  ص 110  ج 6 ، رافسا ، هب  هدعاق  نیا  هب  تبسن  رتشیب  عالطا  بسک  تهج  - ] 1
هدش حرطم  نادّیس  رفعج  دّیس  داتـسا  طسوت  لیـصفت  هب  ءالتبا  دروم  یفالتخا  دئاقع  ثحابم  يادتبا  رد  هک  مهم  ثحابم  زا  یکی  - ] 2

ْمِهِهاِبتْشِاب َو   » هلمج هفیرش  هبطخ  نیا  رد  و  هدمآرد ، لقتسم  یباتک  تروص  هب  هدش و  یسررب  ًالقتسم  هک  تسا  ّتیخنس  ثحب  نیمه 
باتک نامه  هب  ار  تـالمج  نیا  طوسبم  حیـضوت  اذـلف  دراد ، ثحب  نیمه  هب  هراـشا  ...ءایـشألا » نم  َناـب   » هلمج و  َْهل » ْهبِـشال  ْنأ  یلَع 

[ .میهد یم  عاجرا 

15 ص :

اب تسین و  حیحـص  ّتیدحأ  تاذ  هب  تبـسن  یلک  روطب  یحالطـصا ، تیّلع  لّزنت و  تینیع ، يزیربل ، ناضَیَف ، لثم  يریباعت  اذـل  تسا ،
دنوادـخ هب  ینعی  تسا ، هدـش  هدافتـسا  لعاج  ءيراب ، قلاخ ، أدـْبَم ، ْعِدـْبُم ، لثم  يریباعت ، زا  هک  مینیب  یم  تایاور  تایآ و  هب  عوجر 

تایآ و هب  لوا  دـش ، هراشا  ءادـتبا  هک  یقیقحت  شور  هب  هّجوت  اب  .تسا  هدـش  قالطا  لعاج  ءيراب و  قلاـخ ، ْءیِْـشنُم ، أدـْبَم ، ْعِدـْبُم ،
یم هجیتن  اـه  یـسررب  نیا  عومجم  زا  یـسررب و  ار  نارگید  بلاـطم  سپـس  میئاـمن و  یم  لّـقعت  یحو  رد  هدومن و  هعجارم  تاـیاور 

: یلاعت كرابت و  هَّللا  لاق  هطوبرم  تایاور  تایآ و  .میریگ 

َهَّللا َّنِإ  َهَرِخآلا  َهَأْشَّنلا  ُئِْشُنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَْخلا  أََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق   » (1) «. ُهُدیُعی َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُئِْدُبی  َْفیَک  اْوَرَی  َْملَوَا  »
ِّلُک یلَع 

.[ 19  / توبکنعلا - ] 1

16 ص :

نییوغل  (4) «. ًاعیمَج ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه   » (3) «. َروُّنلاو ِتاُملُّظلا  َلَعَج  َو   » (2) «. ِضْرَْألاَو ِتاومَّسلا  ُعیَدب   » (1) «. ٌریدَق ٍءیَش 
: َْقلَْخلا ُهَّللا  أَْدبَا  َأََدب و  .دنا  هدرک  ینعم  مدع  زا  دعب  داجیا  يانعم  هب  ار  قلخ  أشنأ و  عیدب ، أدب ، عدب ، تاملک 

: عیدبلا .قباس  لاثم  ریغ  یلع  ثَدحأ  ام  هعِْدبلا  دیدجلا ، ثدحملا  عَِدبلا   (5) .مدعلا نم  مهَقَلَخ  مهأرب ،

: لاقی ینسحلا  ءامسألا  نم 

: عادتبالا عادبالا و  اهدِجوم ، يا  ِضْرألاو » ِتاومَّسلا  ُِعیَدب  ُهَّللا 

شترضح میبای ، یم  مالسلا  هیلعریما  ترضح  تاملک  هب  هعجارم  اب  (6) و  .نامز هدامب و ال  قوبسم  ریغ  ءیش  داجیا  ءامکحلا  دنع  وه 
رد هک  ریباعت  نیمه  زا  زین  یلاعت  يادخ  تادوجوم و  نیب  تبسن  نایب  راگدرورپ و  فیصوت  رد 

.[ 20  / توبکنعلا - ] 1
.[ 117  / هرقبلا - ] 2
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.[ 1  / ماعنالا - ] 3

.[ 29  / هرقبلا - ] 4
.[ ص 28 أدب ، هدام  هغللا  یف  دجنملا  - ] 5

.[ ص 29 عدب ، هدام  هغللا ، یف  دجنملا  - ] 6

17 ص :

: مالسلا هیلع  هلوق  .دنا  هدومن  هدافتسا  تسا ، هدمآ  میرک  نآرق 

: مالسلا هیلع  هلوق  (1) و  .اهَثَدْحَا ٍهَکَرَحال  َو  اهَدافَتسإ ، ٍَهبِرَْجتالو  اَهلاجآ ، ٍهَّیِوَرالب  ًءادتبإ ، ُهَأَدَْتبِا  ًءاشنإ و  َْقلَخلا  أشنأ 

ْنِکلَو ٍِرفانُم ، ٍّدِضالَو  ٍِرثاکُم ، ٍکیرَـشالَو  ٍرِواثُم ، ٍِّدن  یلَع  ٍهَناِعتْـساالَو  ٍنامز ، ِِبقاوَع  ْنِم  ٍفُّوََختالَو  ٍناطلُـس ، ِدیِدشتل  ُهَقَلَخ  ام  ُْقلْخَی  َْمل 
: مالسلا هیلع  هلوق  (2) و  .َنوُرِخاد ٌدابِع  َو  َنُوبُوبْرَم ، ُِقئالَخ 

: مالسلا هیلع  هلوق  (3) و  .ًاِمئاد ًاِمئاق  ْلَزَی  َْمل  يذَّلا  ٍهَّیِوَر ، ِْریَغ  ْنِم  ِِقلاْخلاَو  ٍهَیؤُر ، ِْریَغ  ْنِم  ِفوُْرعَْملا  ِِهَّللُدْمَْحلا 

: هجیتن  (4) .اْهَیلإ َلآٍرِْکف  ِهَّیِوَرِالب  ِءایْشْألا  َفانْصَأ  ُءیِْشنُملا  ِِهتَّیِشَم ، ْنَع  ُرُومُْألا  ِتَرَدَص  امَّنِإ  َو 

نیا دوش  یم  هظحالم  ینایحو  كرادـم  نیا  رد  هک  يریبعت  تسا  نشور  تسا  هدـمآ  هدـش  دای  تایاور  تایآ و  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب 
لاعتم دنوادخ  هک  تسا 

باب حلاص ، یحبـص  رتکد  قیلعت  هب  هغالبلا  جـهن  لوا ص 25 و  ءزج  هبطخ 1 ، مالـسالا ، ضیف  همجرت  حرـش و  هب  هغالبلا ، جهن  - ] 1
.[ ص 25 هبطخ 1 ، بطخلا ، نم  راتخملا 

ص هبطخ 64 ، حلاص ، یحبص  رتکد  قیلعت  هب  هغالبلا  جهن  ص 155 و  هبطخ 64 ، مالسالا ، ضیف  همجرت  حرش و  هب  هغالبلا ، جهن  - ] 2
.[ 100

ص هبطخ 89 ، حلاص ، یحبص  رتکد  قیلعت  هب  هغالبلا  جهن  ص 224 و  هبطخ 89 ، مالسالا ، ضیف  همجرت  حرش و  هب  هغالبلا ، جهن  - ] 3
.[ 141

ص هبطخ 90 ، حلاص ، یحبص  رتکد  قیلعت  هب  هغالبلا  جهن  ص 240 و  هبطخ 90 ، مالسالا ، ضیف  همجرت  حرش و  هب  هغالبلا ، جهن  - ] 4
.[ 148

18 ص :

یلَع مِهِهاِبتْـشاب  و   » هلمج لثم  تسا  هدمآ  هفیرـش  هبطخ  نیمه  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  .تسا و  قلاخ  لعاج و  عیدب و  ءیِـشنم و  أدبَم و 
و ْعُونْـصَْملا » ِِعناصلا َو  ِقاِرْتفِإل   » هلمج و  هنِم » ُءایْـشَألا  َِتناـب  اـْهیَلَع َو  ِهَرْدـُقلا  اـَهل و  ِرهَقلاـِب  ِءایـشألا  َنِم  َناـب   » هلمج و  َْهل » َْهبِـش  ـال  ْنأ 

ُهَْنَیب ٌقیِْرفَت  ُهُْهنُک   » »(1) و ْمُهَتَّینِا ُُهتَقَرافُم  ْمُهاَّیإ  ُُهتَنَیابُم  و   » لثم .دنراد  رارصا  ءایشأ  قح و  ترـضح  نیب  تنونیب  رب  هک  یناوارف  ثیداحا 
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ّتیخنـس مدع  دش ، دـهاوخ  هداد  رکذـت  نآ  هب  هدـنیآ  ثحابم  رد  هچنآ  زا  زین  »(3) و  ِِهتاقُولْخَم ِهَسَناـُجم  ْنَع  َهَّزَنَت   » »(2) و هِْقلَخ َْنَیب  َو 
.دوش یم  تابثا 

.[ ص 228 ،ج 4 ، راونالاراحب و  ص 36 ، ،ح 2 ، هیبشتلا یفن  دیحوتلا و  باب  قودص  دیحوت  - ] 1

.[ ص 228 ،ج 4 ، راونالاراحب و  ص 36 . ح2 ، هیبشتلا ، یفن  دیحوتلا و  باب  قودص  دیحوت  - ] 2
.[ ح 19 ص 339 ، ج 87 ، راونالاراحب ، - ] 3

19 ص :

نآ ّدر  تینیع و  هیرظن 

هک یبرع  نبا  هلمج  زا  .دـنا  هدـش  قولخم  قلاخ و  ّتینیع  هب  لئاق  قولخم  قلاخ و  نیب  هطبار  دروم  رد  یعمج  نآ  ّدر  تینیع و  هیرظن 
: دنک یم  لقن  يو  زا  ار  یتارابع  دارملا  حیضوت  .تسا  هدرک  تینیع  هب  حیرصت  نوگانوگ  تارابع  رد 

يرُخا ترابع  نیا  .تانکمملا  نایعأ  یف  قحلا  دوجو  وهف  هکردـن  ام  ّلکف  هصوصف  نم  یفـسویلا  صفلا  یف  یبرعلا  نبا  مهخیـش  لاق 
: يدوهلا صفلا  یف  لاق  .دوجو و  ملاعلل  ناک  ام  هروصلاب  تادوجوملا  یف  قحلا  نایرس  الول  یمدآلا و  ّصفلا  یف  لاق  .تسا و  تینیع 

ّالإ و ءیش  ُّدَُحی  امف  دودحم  لک  دحب  دودحم  وهف  اهدودح  تفلتخإ  نإ  هدودحم و  ءایـشألا  ءایـشألا و  نیع  ّهنأ  حیحـصلا  رابخألاب  و 
: ینامقللا صفلا  یف  لاق  .تاعدبملاو و  تاقولخملا  یمسم  یف  يراسلا  وهف  قحلا  ّدح  وه 

 : (1) ینورواهلا ّصفلا  یف  لاق  ءیشلا و  کلذ  نیع  اذکب  دودحملا  اذک  یّمسملا  ءیشلا  یف  ّهنأ  هتفاطل  هفطل و  نِمَف 

هاری لب  ءیش  لک  یف  قحلا  يری  نم  فِراعلا  ّنإف 

نسح نسح  ياقآ  هتشون  مکحلا ص 514 ، صوصف  حرش  رد  َمَمِهلا  ُّدِمُم  باتک  زا  نآ  حرـش  ترابع و  نیا  لماک  نتم  اجنیا  رد  - ] 1
یـضق دق  هَّللا  ّنأب  هملعل  لجعلا ، باحـصأ  هدبع  ام  ملع  ّهنأل  نوراه  نم  رمألاب  ملعأ  یـسوم  ناک  و  دینک : یم  هظحالم  ار  یلمآ  هداز 

فراعلا ّناف  هعاستا  مدـع  هراکنا و  یفرمألا  عقو  اِمل  نوراه  هاخأ  یـسوم  بتع  ناکف  عقو  ّالا  ءیـشب  هَّللا  مکح  ام  و  هاّیا : ّالإ  دَـبُْعی  ّالأ 
هچ .دوب  نوراه  زا  ملعا  دیحوت  رمأ  هب  رمألا و  سفن  عقاوب و  مالسلا  هیلع  یسوم  .ءیش  ّلک  نیع  هاری  لب  ءیش  ّلک  یف  قحلا  يری  نم 

شتسرپ وا  زج  هک  هدومرف  مکح  دنوادخ  هک  دوب  ملاع  وا  اریز  .دندرک  یم  شتسرپ  ار  یسک  هچ  لجع  باحـصا  تسناد  یم  هک  نیا 
هک ار  سک  اـسب  يا  ، » نکلو تسا  یلاـعت  قـح  تداـبع  اـهتدابع  عـیمج  سپ   ) دـش دـهاوخن  نآ  ریغ  دوـمرف ، مکح  ار  هچنآ  دوـشن و 
وا بلق  دومن و  یم  لجع  تداـبع  راـکنا  نوراـه  هک  دوب  تهج  نیا  زا  ار  نوراـه  شردارب  یـسوم  باـتع  نیارباـنب  دز .» هار  تروص 

نیا رد  خیـش  ضرغ  دـنیب ) یم  زیچ  ره  نیع  ار  وا  هکلب  دـنیب  یم  زیچ  ره  رد  ار  قح  فراع  هک  نیا  هچ  تشادـن  عاـّستا  یـسوم  نوچ 
دنچ ره  .دنّرـس  لهأ  هک  یناسک  يارب  تسا  نطاب  تیالو و  رارـسأ  نایب  شلئاسر  ربز و  رگید  تاحوتف و  صوصف و  رد  لئاسم  هنوگ 
یم راکنا  ار  مانـصأ  تدابع  ءاـیبنا  هک  ناـنچ  تشادزاـب  مانـصأ  تداـبع  زا  ار  مدرم  هدوت  دـیاب  هک  تسا  ّرقم  عیرـشت  تّوبن  بسح  هب 

).[ دندومرف
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20 ص :

: دیوگ یم  ینامقل  ّصف  رد  (1) و  .ءیش ّلک  نیع 

، هدحاو نیع  وه  ماسقنإلاب و  هتعن  ثیح  ماقملا  مولظملاو  میظَع » ٌملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت   » ّالأ هاّیإ  هیهن  یف  هتّیـصو  همکح  اّمأ  و 
(2) .لهجلا هیاغ  اذه  هنیع و  ّالإ  هعم  كرشیال  ّهنإف 

.[ ص 494 ثلاثلا ، دصقملا  نم  یناثلا  لصفلا  دارملا ، حیضوت  - ] 1
.[ ص 190 یفیفع ، ءالعلاوبأ  حرش  هب  مکحلا  صوصف  - ] 2

21 ص :

: دیوگ یم  یسیع  ّصف  رد  و 

تنأ يا  هب  مّلکتأ  يذَّلا  ناسللا  تنأ  لاـق و  اـم  ملع  دـقف  ًارمأ  لاـق  نم  یتروص و  یف  لـئاقلا  تنأ  کـّنأل  هَتِْملَع » دَـقَف  ُُهْتُلق  ُتنک  نإ  »
: دیوگ یم  یسیردا  ّصف  رد  (1) و  .ینیع یتّیوه و  یف  ٍلجتم  ّکنأ  مکحب  هب  مّلکتأ  يذلا  ناسللا  تنأ  یتروص و  یف  لیاقلا 

یم صوصف  حرش  همدقم  رد  يرصیق   (2) .هروهظ لاح  یف  نطب  ام  نیع  وه  رهظ و  ام  نیع  وهف  نطابلا  رهاظلا و  رخآلا و  لّوـألا و  وهف 
: دیوگ

يذَّلا وه  ذا  اهنیع  وه  لب  اهموقم  وهف  لقعلا  یف  جراخلا و ال  یف  ءیش ال  نکی  مل  نکی  مل  ول  دوجولا  نال  دوجو )  ) هب ءایـشألا  ماوق  و 
: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  يرصیق  زین  (3) و  .اهروصب رهظی  هبتارم و  یف  یلجتی 

ّهنأ ًاضیأ  هّبن  ...حاورألا و  بویغلا و  تاوامـس  رّونم  هریغل و  رهظم  هتاذـب و  رهاظ  ّهنأل  اـهّلک و  ءایـشألا  كردـی  هب  ذا  ضحم  رون  وه  و 
(4) «. ْمِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َوُه  ُنِطابلا َو  ُرِهاَّظلا و  ُرِخآلا و  ُلَّوّألا َو  َوُه   » هلوقب ءایشألا  نیع 

.[ ص 340 يرصیق ، حرش  هب  مکحلا  صوصف  - ] 1
.[ ص 77 یفیفع ، ءالعلاوبأ  حرش  هب  مکحلا  صوصف  - ] 2

.[ ص 5 يرصیق ، حرش  هب  مکحلا  صوصف  - ] 3

.[ ص 7 يرصیق ، حرش  هب  مکحلا  صوصف  - ] 4

22 ص :

: دسیون یم  یتامدقم  زا  دعب  مکحلا  صوصف  باتک  همدقم  رد  یفیفع  ءالعلاوبا 

العلاوـبا زین  (1) و  .هبهذـم عم  یفاـنتی  هینینثـالإب  رعـشی  لوق  لـک  و  هرهاـظلا ، هتروص  وه  دوجولا و  حور  وه  یبرع  نبا  رظن  یف  قـحلا 
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: دسیون یم  یفیفع 

: یبرعلا نبا  لاق 

: دنا هتفگ   (2) .اهنیع وه  ءایشألا و  رهظأ  نم  ناحبسف 

، تسین دـّحتم  يزیچ  اب  دوش  یم  قالطا  زین  ّتیدـحأ  ماقم  نآ  هب  هک  مسر ، هل و ال  مسا  هک ال  بویغلا ، بیغ  ماقم  رد  یلاـعت  يادـخ 
: مییوگ باوج  رد  .تسا  دّحتم  قولخم  اب  تسا ، تافص  ءامسأ و  یّلجت  ماقم  هک  ّتیدحاو  ماقم  رد  یلو 

؟ دراد تیدحأ  ماقم  اب  یتبسن  هچ  ّتیدحاو  ماقم 

؟ تسا هدش  داجیا  تیدحأ  ماقم  هلیسو  هب  تیدحاو  ماقم  هک  ای  تسا  نآ  لّزنت  ای  نآ  حّشرت  ایآ 

یفن هک  تسا  نامه  هفاضا  هب  تسا  ّتیخنـس  هیبشت و  مزلتـسم  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخ  دودرم  تسا ، نآ  لّزنت  ای  حّـشرت و  دـییوگب  رگا 
: مییوگ یم  دنک ، یم  داجیا  ار  ّتیدحاو  ماقم  ّتیدحأ  ماقم  دییوگب  رگا  دش و  دهاوخ  قولخم  اب  دّحتم  تقیقح  رد  ینعی  دیدومن 

ماقم هک  دوش  یم  تابثا  نیاربانب 

.[ ص 28 یفیفع ، ءالعلاوبا  حرش  هب  مکحلا  صوصف  - ] 1

.[ یفیفع ص 25 ءالعلاوبا  حرش  هب  مکحلا ، صوصف  - ] 2

23 ص :

رد اردص  الم  .تسین  راک  رد  يداّحتا  تسا و  یلاعت  يادخ  هب  هتـسباو  قولخم و  تسا ، تافـص  ءامـسأ و  روهظ  نامه  هک  ّتیدحاو 
: دنا هدرک  حیرصت  هدرک و  ثحب  دروم  نیا  رد  لیصفت  هب  رافسأ  باتک 

یلاعت و قح  دوجو  زا  ریغ  يزیچ  دنسر ؛ یم  ...و ) تخرد  ناویح ، نیمز ، نامسآ ،  ) رظن هب  هچنآ  تسین و  شیب  یمهو  لایخ و  ملاع ،
: دیوگ یم  .تسین  وا  تارّوطت  تاّیلجت و 

هدوج هلـضف و  ضیفب  ملعلا  نم  یطـسق  هلعج  هیلزـألا و  هیاـنعلا  بسحب  همکحلا  نم  یبر  هیناـتآ  اـم  هلمج  نم  لـصألا  اذـه  ناـهرب  و 
عیفر غلاب  قیقحت  لینلا و  ریـسع  کلـسملا  بعـص  ضماغ  قیقد  لصألا  اذـه  َّنإ  ثیح  همکحلا و  میمتت  هفـسلفلا و  لامکا  هب  تلواحف 
مهل نیدّلقملا  عابتألا و  نع  ًالضف  نیلّـصحملا  نم  ریثک  مادقا  هنع  لوهذلاب  تلز  ءامکحلا و  روهمج  هنع  تلهذ  روغلا  دیعب  کمـسلا 

هیناکمإلا و تایهاملل  یلزألا  نالطبلا  يدمرسلا و  كالهلا  یلع  عالطالا  هتمحر  هلـضفب و  یلاعت  هَّللا  ینقفو  امکف  مهعم ، نیرئاسلا  و 
هقیقح یف  ًارصحنم  دوجولا  دوجوملا و  نوک  نم  میقتـسم  طارـص  یلا  یـشرعلا  رینلا  ناهربلاب  یبر  یناده  کلذکف  هیزاوجلا  نایعألا 

ملاع یف  آارُتی  املک  راّید و  هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل  نیعلا و  یف  هل  یناث  هیقیقحلا و ال  هیدوجوملا  یف  هل  کیرشال  هیصخش  هدحاو 
ناسل هب  حرـص  امک  هتاذ  نیع  هقیقحلا  یف  یه  یّتلا  هتافـص  تایلجت  و  هتاذ ، تاروهظ  نم  وه  اـّمنإف  دوبعملا  بجاولا  ریغ  هنإ  دوجولا 
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: هلوقب ءافرعلا  ضعب 

یمسملا وا  هریغ  وا  هَّللا  يوس  هیلع  لوقملاف 

24 ص :

یمسملا یهلالا  لظلا  اذه  روهظ  لحمف  ملاعلا  یلا  دوجولا  هبسن  نیع  وهف  هَّللا  لظ  وهف  صخشلل  لظلاک  یلاعت  هیلا  هبسنلاب  وه  ملاعلاب 
رونب نکل  تاذلا و  هذه  دوجو  نم  هیلع  دتما  ام  بسحب  لظلا  اذه  نم  كردیف  لظلا  اذه  دتما  اهیلع  تانکمملا  نایعأ  وه  امنا  ملاعلاب 

ام رون و  دوجولا  ذإ  تاّذـلاب  ضرعلاب ال  توبثلاب  تفـصتا  نإ  همودـعم و  اّهنأل  هرین  تسیل  تانکمملا  نایعأ  ّنـأل  كاردـإلا  عقو  هتاذ 
کلذ هنع  يذَّلا  صخـشلا  نم  لهجی  ام  ردق  یلع  قحلا  نم  لهجی  لظلا و  نم  ملعی  ام  ردق  ّالإ  ملاعلا  نم  ملعی  امف  تاذلا  ملظم  هاوس 
قحلا نم  لهجی  هنع  ّدـتما  نم  صخـش  هروص  نم  لظلا  کلذ  تاذ  یف  ام  لهجی  اـم  ثیح  نم  و  ملعی ، هل  لـظ  وه  ثیح  نمف  لـظلا ،

انلعج مث  هدوـجو  لـظ  هدوـج و  ضیف  هنم  ءاـشنیال  ثیحب  نوـکی  يا   (1)« ًاـنِکاس ُهَلَعََجل  َءاـش  َولَو  َّلِّظلا  َّدَـم  َفـْیَک  َکِّبَر  یلا  ََرت  َْملَأ  »
لالظلا ناف  هیدوجولا  هدودمملا  لالظلل  سحلا  لقعلا و  هب  دهـشی  هسفن و  یف  هسفنل  ًارون  هنوک  رابتعاب  هتاذ  وه  ًالیلد و  هیلع  سمـشلا 

: تسا هدرک  لالدتسا  نینچ  قلخ ، ادخ و  تینیع  تابثا  ماقم  رد  اردصالم   (2) .رونلا مدع  عم  نیع  اهل  نوکیال 

.دش دهاوخ  دودحم  تشاد و  دهاوخن  يروضح  ءایشا  رد  دشابن ، ءایشا  نیع  یلاعت  قح  ترضح  رگا 

.[ 45  / ناقرفلا - ] 1
.[ 25 و 293 ( 292/2  )) لصف هسداسلا  هلحرملا  رافسأ ، - ] 2

25 ص :

: مییوگب یتسیاب  تسا ، لطاب  نیا  نوچ  و 

ود اریز  تسا ، هدوب  قلخ  قلاخ و  نیب  تیخنـس  تینهذ  هب  هّجوت  اب  لالدتـسا  نیا  حرط  تسا  یهیدـب   (1) «. تسا ءایشا  نیع  دنوادخ  »
رکذ ناوت  یم  تسا  حیحـص  یتاهج  زا  هک  بلطم  نیا  نییبت  تهج  رد  هک  یلاثم  .دننز  یم  دح  ار  رگیدکی  هک  دـنا ، خنـس  مه  ءیش 

تـسا نیا  بلطم  ّرـس  دننک و  یمن  دودـحم  ار  ام  ملع  یجراخ  تامولعم  هک  نایب  نیدـب  تسا ، یجراخ  تامولعم  ملع و  لاثم  دومن ؛
: هدش هداد  خساپ  نینچ  تینیع  هب  نیلیاق  لیلد  زا  داعملا  أدبملا و  لوح  تاهیبنت  باتک  رد  .دنتسین  مه  خنس  ود  نیا  هک 

: يرخُأ هرابعب  باوجلا  حیضوت 

: ناتفلتخم ناتقیقح  و  نانیابتم ، ناخنس  دوجوملا  لب  ًادحاو ، ًادوجوم  هدحاو و  هقیقح  ققحتلا  راد  یف  دوجوملا  نوک  عنتمی 

: نیخنسلا دحأ 

عیمج نیع  تاذـلا ، ّيدـحأ  ّيدـبألا ، ّیلزـألا  ّیقیقحلا  رونلا  و  هیعقاولا ، هیئیـشلا و  هقیقحب  ءیـشلا  هتاذ  یف  لقتـسملا  هتاذـب  ققحتملا 

جهن هبطخ 152  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترضح  هبطخ  حرش 
هغالبلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 68ناهفصا   هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


: یناثلاو .لدِعال  یناث و  و ال  هل ، هیبشالو  هیف  بیکرتالب  اهوحن ، هردقلا و  هایحلا و  ملعلا و  نم  تالامکلا 

ّهنإ .هسفنب  مئاق  هتاذب و  ءیش  وه  امل  نیابم  کلذک  وه  ام  و  ریغلا ، کلذب  هتاذ  مئاق  ریغلاب ، ءیش  يأ  روکذملا ، خنسلا  ریغ  رخآ  خنس 
حّشرتم و ریغ  وهف  ءیش  نم  ّهنإ ال  ثیح  و  ءیش ، نمال  ریغلاب  ًائیش  راص  ءیش 

.[ ص 46 یناثلا ، نماثلا ، رعشملا  رعاشملا ، - ] 1

26 ص :

نیابم کلذـک  وه  ام  یقیقحلا و  ثودـحلاب  ثداح  وهف  ناک  مث  نکی  مل  هنّا  ثیح  و  رخآ ، ءیـش  نع  ریغلا و ال  کـلذ  نع  لّزنتمـال 
و رّونتی ، مث  يرُخا ، هیتاذـلا  هملظلا  نم  هیلع  ناک  اـم  یلإ  عجری  و  هراـت ، ملعلا  رونب  رّونتی  وهف  ًاـتاذ  ملظم  ّهنإ  ثیح  .ّیلزـألا و  تاذـلل 

: یناثلا خنسلا  اذه  فرشأ  نم  ّنأ  هظحالم  نم  انرکذ  ام  رهظی  .اذکه و 

اّنک ام  یسنن  قیفن ، مث  انیلع  یـشغی  ظقیتسن ، ّمث  مانملا  یف  یّتح  ءیـشب  رعـشنالف  مانن  کلذک ، اهنأ  انـسفنأ  دجن  ّانإف  یناسنإلا ، تاذلا 
.نادقفلا نادجولا و  اذه  هیفیک  فرعن  مل  نإ  هاّیإ و  اننادقفب  انلهج  و  ملعلا ، رون  اننادجوب  وه  اّمنإ  انملع  نوکیف  رکذـن ، مث  هب  نیملاع 

هـسوسحملا ضراوعلل  هیـضورعملا  بیکرتـلا و  فـالتخإلا و  هرثـکلا و  ّنإ  مث  ًاـتاذ  رون  وه  اـمل  نیاـبم  ًاـتاذ  ملظم  وه  اـم  ّنأ  ٌرهاـظ  و 
وه ام  ّنأ  رهظیف  تاذلا ، ّيدحأ  وه  امل  نیابم  کلذـک  وه  ام  ّنأ  ٌرهاظ  و  یناثلا ، خنـسلا  اذـه  یف  یه  اّمنإ  هنطابلا  هرهاظلا و  ساوحلاب 
هک نیا  اب   (1) .ًاضیأ هل  ًاهباشم  نوکی  نأ  نکمیال  لامکلا و  ملعلا و  نم  غلب  امهم  لّوألا  رمألا  عقص  یف  هلوخد  عنتمی  یناثلا  خنسلا  نم 

ءافرع هفـسالف و  یلو  تسا ، هدـش  هماقا  نآ  رب  زین  یلقن  یلقع و  هلدأ  تسا و  یهیدـب  ینادـجو و  قولخم  قلاخ و  نیب  تیئود  هلأـسم 
(2) .دنا هدرک  دانتسا  زین  تایاور  میرک و  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  هب  ریسم  نیا  رد  هدرک و  تیئود  یفن  رب  رارصا  یحالطصا ،

.[ ص 88 داعملا ، أدبملا و  لوح  تاهیبنت  - ] 1
.[ ص 142 ج 6 ، رافسأ ، - ] 2

27 ص :

: تسا هدش  دانتسا  تینیع  تابثا  تهج  رد  لیذ  تایآ  هب 

: هک دنا  هدرک  ینعم  »(1) و  .ِضْرَْألاَو ِتاومَّسلا  ُرُون  ُهَّللا   » 1

: دنیوگ یم  ضرألا و  تاوامسلا و  دوجو  هَّللا 

.تسوا زیچ  همه  هک  دش  دهاوخ  نیا  هجیتن  تسا و  هدحاو  هقیقح  دوجو 

: باوج
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دوجو و دنوادخ  هک  نیا  هن  اهنآ  ندرک  داجیا  هب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رگنـشور  ادخ  هکلب  تسین  ضرألا  تاوامـسلا و  دوجو  هَّللا 
(2) .دشاب نیمز  اهنامسآ و  نیع 

: دنیوگ یم   (3)« .ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو   » 2

کی شتاـقولخم  دـنوادخ و  هجیتنلاـب  تسا  هدـحاو  تقیقح  دوجو  یفرط  زا  تسا و  قح  ترـضح  هب  ناـسنا  توـبث  دوـجو و  نوـچ 
.تسا تادوجوم  نیع  دنوادخ  دندوجو و 

: باوج

نآ لاح  .تسا و  دحاو  دوجو  مییوگب  هک  تسا  نیا  ساسارب  اهنیا  همه 

.[ 35 رونلا / - ] 1
« ضرالاو تاومـسلا  رون  هَّللا   » ّلجوّزع هَّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  تلأس  لاـق  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  نیا  هفاـضا  هب  - ] 2

.[ ص 133 ج 3 ، ناهرب ، ریسفت  ضرألا » یف  نم  يده  تاومسلا و  یف  نم  يده  یقربلا  هیاور  یف  ضرألا و  لهأل  ٍداه  لاقف 
.[ 16  / ق - ] 3

28 ص :

: تفگ دیاب  هکلب  تسا  شودخم  دوخ  ياج  رد  انبم  نیا  هک 

.دراد ندوب  زیچ  ود  هب  حیرصت  هیآ  دوش و  یم  هدافتسا  قولخم  قلاخ و  نیب  ریاغت  هیآ  نیمه  زا 

(1) «. اُوناک ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّالإ  َرَثْکَأ  الَو  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  الَو  ْمُهُـسِداس  َوُه  ّالإ  ٍهَسْمَخالَو  ْمُهُِعبار  َوُه  ـَّالإ  ٍهَثَلث  يَوْجَّن  ْنِم  ُنوُکَی  اـم   » 3
: دنیوگ یم 

.دوش یم  تینیع  داحتا و  هدافتسا  ّتیعم  زا 

: باوج

.دنک یم  تباث  ار  تینیع  هب  نیلئاق  دوصقم  سکع  دراد و  تیئود  هب  حیرصت  هیآ  رد  ْمُهَعَم ) )

هک یمر  تبـسن  دـنیوگ  یم  و  دـننک ، یم  کّسمت  یلیخ  هیآ  نیا  هب  تینیع  هب  نیلئاـق   (2)« .یمَر َهَّللا  َّنِکلَو  َْتیَمَر  ْذإ  َتـْیَمَر  اـمَو   » 4
.دوش یم  تینیع  تابثا  سپ  هدش ، هداد  ادخ  هب  دنا  هداد  ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

: باوج
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نیا ندوب  هزجعم  تبـسن  نیا  هکلب  تسین ، دنوادخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نیب  تدـحو  شتهج  دـنوادخ  هب  یمر  تبـسن 
هب یمر  تبـسن  سفن  تسا و  زاجعا  نایب  ماقم  رد  هیآ  هک  تسا  مولعم  هدوبن و  يداع  راک  کی  نیا  هک  نیا  دنک و  یم  تابثا  ار  یمر 

.تسه مه  نینچنیا  هک  هنوگ  نامه  تینیع ، رطاخب  هن  دشاب  هدش  دای  تهج  هب  دناوت  یم  قح  ترضح 

.[ 7 هلداجملا / - ] 1
.[ 17 لافنألا / - ] 2

29 ص :

: ریظن دنا ، هدرک  کسمت  شیوخ  ياعّدإ  تابثا  تهج  رد  زین  هلدأ  تایاور و  یضعب  هب  تینیع  هب  نیلیاق 

َْنیَأَف َکیرأ  الَو  َِکتْوَص  َنْسُح  ُّسحأ  ّینِإَف  َکیِدانُأَف  َْتنَأ  ٌدـیَعب  ْمأ  َکـیِجانُاَف  َْتنَأ  ٌبیِرَق  مالـسلا أ  هیلعیـسُوم  َلاـق  ّهنأ  يوردـق  1 و 
: ِهَّللا َلاقَف  َْتنَأ 

(1) .ِیناعَد ْذإ  ُهَعَم  انَأَو  ِینُرُکْذَی  ْنَم  َْدنِع  ٌسیلَج  انَأ  َِکلامِشَو  َِکنیمَی  ْنَعَو  َکَمامَأَو  َکَْفلَخ  انأ 

: باوج

نم و هلئسم  تسا و  هدش  هتفرگ  هنع  غورفم  زیچ  ود  هفیرـش  تانایب  نیا  همه  رد  اریز  تینیع  هن  تسا  تیئود  رب  ّلاد  بلاطم  نیا  مامت 
.تسا ندوب  زیچ  ود  تیئود و  رد  حیرص  هک  تسا  راک  رد  وت 

: هیلع هَّللا  تاولص  هلوق   2

تابثا اب  دنوادخ  يارب  قولخم  هب  یکیدزن  یفن  هک  نایب  نیا  هب   (2) .ٍهَلَیازُِمبال ٍءیَش  ِّلُک  َْریَغ  َو  ٍهَنَراقُِمب ، ٍءیَش ال  ِّلُک  َعَم 

نع هئابآ  نع  هیبأ  نع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع  : » تسا نینچ  تیاور  قودص  دیحوت  فیرش  باتک  رد  ص 142 .  / ج 6 رافسأ ، - ] 1
کیدانأف یّنم  تنأ  دیعبأ  ّبر  لاق : ّهبر  یجان  اّمل  نارمع  نب  یـسوم  ّنإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  یلع 

نأ کـّلُجا  لاـح  یف  نوـکأ  ّینإ  ّبر  اـی  یـسوم : لاـقف  ینرکذ  نم  سیلج  اـنأ  هیلإ : هلـالج  ّلـج  هَّللا  یحوأـف  کـیجانُاف ؟ بـیرق  مأ 
.[ ص 177 ح 17 ، باب 28 ، قودص ، دیحوت  لاح .» ّلک  یلع  ینرکُذا  یسوم  ای  لاقف : اهیف ، كرکذأ 

تراـبع نیا  نومـضم  هب  ص 261 ، ج1 ، رافــسا ، رد  و  ص 24 ؛ لوا ، هبطخ  مالـسالا ، ضیف  هـمجرت  حرـش و  هـب  ، هغـالبلا جـهن  - ] 2
[ .تسا هدش  لالدتسا 

30 ص :

ّتیعم و ظفل  هک  ارچ  تسا ، حضاو  زین  طابنتـسا  نیا  زا  باوج  .دنوادخ  ریغ  ندوب  يرابتعإ  تروص  رد  رگم  درادـن ؛ ینعم  یهارمه ،
شا همزـال  تـسا و  ناــهذأ  رد  هـک  تـسا  یناــکم  یکیدزن  یفن  یکیدزن ، یفن  زا  دارم  دراد و  یقیقح  تـیریغ  رد  روـهظ  تـّیریغ ،
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.تسا خنس  مه  ءیش  ود  نیب  ییادج  عون  هب  ییادج  یفن  هلیاُزم ، یفن  زا  دارم  .تسا و  جایتحا  تیدودحم و 

: همتاخ

لحم اهنیا  زا  کی  ره  هک  تسا  دوجو  رد  یقالطا  تدحو  دوجو و  تدحو  دوجو و  تلاصا  رب  ینتبم  ّتینیع  هلئسم  هک  تسا  یهیدب 
هفـشاکم فشک و  هب  تیاهن  رد  هک  تسا  اذـل  تسا و  یکتم  عطاـق  لالدتـسا  هب  هن  رادوخرب و  تهادـب  زا  هن  تسا و  وگتفگ  ثحب و 

ریز دساف  یلات  هس  دوجو ) تدحو   ) ّتینیع لوق  نیا  ياهدساف  یلات  هک  تسا  یهیدب  زین  دوش و  یم  دانتـسا  لْقَعلا » ِرْوَط  َءارَو  ٌرْوَطو  »
.تسا

دیآ مزال  دوجولا  نکمم  ضرف  اب  اریز  .مینک  یفن  ار  نکمم  دوجو  ای  میوش و  ضقاـنت  هب  مزتلم  دـیاب  اـی  میوش  تینیع  هب  لـیاق  رگا   1
تـسا بجاو  مه  هک  تسین  شیب  تقیقح  کی  نوچ  دوجو ، بوجو  مدـع  مه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  بوجو  مه  دوجو  تقیقح  هک 
راـچان هب  هتبلا  تسین و  راـک  رد  دوجولا  نکمم  هک  تفگ  دـیاب  اـی  دوجو و  بوجو  مدـع  مه  دراد و  دوجو  بوـجو  مه  نکمم ، مه 

فالخ نکمم  راکنا  نکل  (1) و  .دنیوگ یم  ار  نیمه 

تقد هب  نوچ   » و میناوـخ : یم  یلمآ ص 107  هداز  نسح  نسح  ياقآ  هتـشون  مکحلا  صوصف  حرـش  رد  ممهلا  ّدـمم  باـتک  رد  - ] 1
«[ .تسا یمرگرس  يارب  ناکما  رد  ثحب  تسا و  بوجو  تسا  دوجو  راد  رد  هچنآ  يرگنب 

31 ص :

.تسا لقن  لقع و  ترورض 

.تسا نالطبلا  یهیدب  لقن  لقع و  مکح  هب  نیا  دوب و  دهاوخ  قح  تاذ  رد  رییغت  ّریغت و  تینیع  هب  لوق  همزال   2

.دوب دهاوخ  هچیزاب  وغل و  تروصنیا  رد  فیلکت  ساسا  دیآ و  مزال  نیلسرم  رابخأ  تعیرش و  تیوَغل  باوث و  باقع و  یفن   3

32 ص :

؟ تسا یحالطصا  هّمات  تلع  یلاعت  يادخ  ایآ 

؟ تسا یحالطصا  هّمات  تلع  یلاعت  يادخ  ایآ 

لاعتم دنوادخ  لولعم و  ار  تانئاک  ینعی  .دنا  هداد  تبسن  یلاعت  يادخ  هب  یفسلف  بتک  رد  هک  تسا  يریبعت  نیرتروهشم  هّمات ، تلع 
؟ تسیچ هّمات  تلع  زا  هفسالف  دارم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد  .دنناد  یم  هّمات ، ّتلع  ار 

: دنا هدومرف  یحالطصا  تلع  فیرعت  ماقم  رد  ییابطابط  همالع 

هک تسا  هدـش  لقن  انیـس  یلعوب  زا  »(1) و  .هل ًـالولعم »  » هّلعلا یلع  فّقوتی  يذَّلا  ءیـشلاو  ًهّلع »  » هّیمـُسن هیلع  فَّقوتملا  دوجولا  اذـهف  »
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: دیوگ یم  ناشیا 

: دنا هدومرف  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  موحرم  »(2) و  .يرُخا تاذ  دوجو  نوکی  نأ  هنم  مزلی  تاذ  لک  یه  هّلعلا  ّنإ  »

لالقتسإلاب زا  دوصقم  هک   (3)« .هل ٌلولعم  رمألا  .رمألا و  کلذل  هلع  ّهنإف  مامـضنإلاب ، وأ  لالقتـسإلاب ، اّمإ  ٌرمأ ، هنع  ردصی  ءیـش  ّلک  »
.تسا هصقان  تلع  مامضنالاب  زا  دوصقم  تسا و  هّمات  تلع 

.[ ص 201 لّوألا ، لصفلا  لولعملاو ، هلعلا  یف  هنماثلا  هلحرملا  همکحلا ، هیاهن  - ] 1
.[ ص 117 انیس ، نبا  لئاسر  زا  لقن  هب  سیونریز.همکحلا ص 202 ، هیاهن  - ] 2

.[ ص 133 لولعملاو ، هلعلا  یف  ثلاثلا  لصفلا  لّوألا ، دصقملا  داقتعالا ، دیرجت  - ] 3

33 ص :

: دیوگ یم  دیرجت  رب  شحرش  رد  یجشوق  و 

تمکح حرش  رد   (1) .تسا ّتلع  هیلإ  جاتحیام  نآ  تشاد  جاـیتحا  يزیچ  هب  يزیچ  رگا  ینعی  هدوجو » یف  ٌرمأ  هیلإ  جاـتحی  اـم  هّلعلا  »
: تسا هدمآ  قارشالا 

: هدمآ نینچ  رافسا  رد   (2) .ٍرخأت رّوصت  نود  ًهتب  رخآ  ٍءیش  دوجو  هدوجو  بجی  ام  هلعلاب  ینعن  و 

: لصف

: لوقنف اهمیسقت  هلعلا و  ریسفت  یف 

: ناموهفم اهل  هّلعلا 

دوجو هیلع  فقوتی  ام  وه  امهیناث  و  رخآ ، ءیـش  مدـع  همدـع  نم  رخآ و  ءیـش  دوجو  هدوجو  نم  لصحی  يذَّلا  ءیـشلا  وه  امهدـحأ 
؛ همات تلع  يارب  لوا  ياـنعم  .تسا  هدـش  ناـیب  لولعم  تلع و  يارب  ینعم  ود  نیارباـنب ،  (3) .هدوجوب بجیالو  همدعب  عنتمیف  .ءیـشلا 

يادـخ دوجو  رب  فقوتم  تانئاک  دوجو  ینعی  تاقولخم  لاعتم و  دـنوادخ  اـب  طاـبترا  رد  تسا و  رگید  ءیـش  رب  یئیـش  فقوت  قلطم 
.دوش یسررب  زین  فّقوت  تیفیک  دیاب  یلو  .تسا  تقیقح  نیع  هکلب  هدرکن ، داجیا  يروذحم  ینعم ، نیا  هک  دشاب ، یم  یلاعت 

.[ ص 112 یجشوق ، دیرجت  حرش  - ] 1
.[ ص 172 ثلاثلا ، لصفلا  لّوألا ، مسقلا  يروزرهش ، .قارشإلا  تمکح  حرش  - ] 2

.[ 127/2 لوا ، لصف  هسداسلا ، هلحرملا  رافسأ ، - ] 3

34 ص :
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: تسا نیا  هدش ، نایب  هّمات  تلع  يارب  هک  یمود  يانعم 

هب همکحلاهیاهن  رد  درادـن  دوجو  همات  ّتلع  لولعم و  نیب  یکاکفنا  دوش و  رداـص  نآ  زا  لولعم  یتسیاـب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ّتلع 
: تسا هدش  حیرصت  بلطم  نیا 

دارم کـش  یب   (1) «. اـهلولعم دوجو  دـنع  هلعلا  دوجو  بوجو  هّماـتلا و  هتّلع  دوجو  دـنع  لولعملا  دوجو  بوجو  یف  ثلاـثلا  لـصفلا  »
یم تسا  دارملا  فشک  رب  يا  هقیلعت  هک  دارملا  حیـضوت  رد  .تسا  ینعم  نیمه  لاعتم  دـنوادخ  اب  طاـبترا  رد  هّماـت ، تلع  زا  هفـسالف 

: میناوخ

ّیلِعلا و ماظنلا  یلع  یلاعت  هنع  ملاعلا  رودـص  بوجوب  نولوقی  هفـسالفلا  ّنأ  یف  باتریال  نیقیرفلا  تاملک  یف  رظن  نم  ّنأ  لصاحلاو 
هک نیا  ضرف  اـب  دیـشروخ  زا  رون  رودـص  دـننام  .درادـن  يروعـش  لـعاف ، دوـش و  یم  رداـص  يزیچ  زا  يزیچ  یهاـگ   (2) .یلولعملا

: تروص نیا  رد  .تسا  رعاش  دوخ  لعف  هب  لعاف  ینعی  .دراد  روعش  لعاف  یهاگ  درادن و  يروعش  دیشروخ 

.تسین نینچ  نیا  یهاگ  دراد و  زین  دوخ  لعف  هب  تیاضر  تسا ، رعاش  دوخ  لعف  هب  هک  نیا  نیع  رد  یهاگ 

.[ ص 205 ثلاثلا ، لصفلا  هنماثلا ، هلحرملا  همکحلا ، هیاهن  - ] 1
.[ ص 430 یلوألا ، هلأسملا  ثلاثلا ، دصقملا  نم  یناثلا  لصفلا  دارملا ، حیضوت  - ] 2

35 ص :

نیع رد  لعاف  هک  يدروم  رد  ینعی  .دـنا  هتفگ  راتخم  هّمات  تلع  دراد ، مه  تیاضر  دراد و  روعـش  دوخ  لعف  هب  هک  یلعاف  هب  هفـسالف 
هفـسالف دزن  رد  هّمات  تلع  رگید ، ترابع  هب  .دـنا  هدرک  قالطا  راتخم ، هّمات  تلع  دوش  رداص  وا  زا  لعف  نآ  یتسیاب  تیاضر  روعش و 

ّمات لعاف  رد  دـشاب  یـضار  هاگآ و  دوخ  لعف  هب  لعاف  هک  رادـقم  نیمه  دوش و  رداـص  وا  زا  لـعف  یتسیاـب  هک  تسا  یتّلع  زا  تراـبع 
: تسین یفخم  .دنک  یم  تیافک  شندوب  راتخم 

ماجنا دناوت  یم  هک  یلاح  نیع  رد  دهد ، یم  ماجنا  ار  یلعف  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  لعاف  هک  دشاب  نیا  همات ، تلع  زا  دارم  رگا 
دارم نکل  و  درادـن ، يزاـین  دوخ  ریغ  هب  تسا و  هماـت  تلع  لاـعتم  دـنوادخ  ینعم  نیا  هب  میرادـن و  یلاکـشا  تسین و  یفرح  .دـهدن 

هک تسا  حیحص  یماگنه  لعاف  هب  هّمات ، تلع  قالطا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  هفـسالف  هک  ارچ  .تسین  ینعم  نیا  هّمات  تلع  زا  هفـسالف 
: دنا هدومرف  هطبار  نیا  رد  هیلع ) یلاعت  هَّللا  ناوضر   ) ییوخ هَّللا  هیآ  موحرم  .دوش  رداص  وا  زا  لعف  یتسیاب 

اما .يرُخا  هطقن  یف  هعم  كرتشی  و  هطقن ، یف  هیلعافلا  هلعلاب  لولعملا  طابترإ  نع  قرتفی  هیعیبطلا  هلعلاـب  لولعملا  طاـبترإ  نإ  هیناـثلا ) )
هلعلا ریثأت  نا  انلق  انه  نم  اهدوجو و  اهنایک و  میمص  نم  قثبنی  هلعلا و  تاذب  طبتری  هیعیبطلا  للعلا  یف  لولعملا  ّنأ  یهف  قارتفإلا  هطقن 

موقی لولعملا  یف 

36 ص :
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نم و  اهدوجو ، میمـص  نم  قثبنیال  هلعلا و  لعافلا و  تاذـب  طبتریالف  هّیدارإلا  لعاوفلا  یف  لولعملا  اما  .بساـنتلا و  نوناـق  ءوض  یلع 
لیحتسی ینعی  ًایتاذ  ًاطابترا  هتردق  لامعإ  لعافلا و  هئیـشمب  اهیف  لولعملا  طبتری  معن  .بسانتلا  هلأسم  ساسا  یلع  هیف  هریثأت  موقیال  انه 
ءایـشألا طابترا  درمف  کـلذ  یلع  و  مدـعنا ، تمدـعنا  یتم  و  لـعفلا ، ققحت  هئیـشملا  تققحت  یتم  و  ًاءاـقب ، ًاثودـح و  اـهنع  هکاـکفنا 

قلعتت ًایتاذ و  ًاعوضخ  اهل  هعـضاخ  اهنا  و  هتردق ، لامعإ  هتئیـشمب و  ءایـشألا  کلت  طابترا  یلإ  ًاتاذ  هب  اهقلعت  یلزالا و  أدبملاب  هینوکلا 
قلعتتالو اهمادعنإ ، عم  هؤاقب  لقعیالف  مدعنإ ، تمدعنإ  یتم  و  دجو ، ءیـش  داجیإب  هیهلإلا  هئیـشملا  تّققحت  یتمف  ًاءاقب ، ًاثودـح و  اهب 

قرفلل یـساسألا  رَجَحلا  عضن  نأ  انعطتـسإ  دق  انه  نم  .هفـسالفلا و  هیلع  امک  اهدوجو ، اهنایک و  میمـص  نم  قثبنتال  و  هیلزألا ، تاذلاب 
ًاءانب هتردق و  هتنطلس و  لامعا  یلاعت و  هتئیشمب  اهتاقلح  هفاکب  ءایشألا  کلت  طابترا  انتیرظن  یلع  ءانبف  هفـسالفلا ، هیرظن  انتیرظن و  نیب 

یف اهدقن  هیحانلا و  هذه  ضرع  مدقت  دق  و  اهدوجو ، میمص  نم  قثبنت  و  هیلزألا ، هتاذب  اهنایک  عقاو  یف  اهطابترا  هفـسالفلا  هیرظن  یلع 
(1) .عّسوم لکشب  هقباسلا  ثوحبلا  نمض 

، نیرمـالا نیب  رمـالا  هلأـسم  یف  هیماـمالا  هیرظن  هللا ، همحر  یئوـخلا  یمظعلا  هَّللا  هیآ  ثحبل  ًاریرقت  هقفلا ، لوـصا  یف  تارـضاحم  - ] 1
.[ 92/2

37 ص :

: دشابن یفخم 

، تیشم هدارا و  اب  دنوادخ  هک  نخس  نیا  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  ملع  زا  ریغ  هدارإ  اذل  تسا و  لعف  تفص  هدارإ  تیشم و  هک 
َدارَأ اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنإ   » همیرک هیآ  داـفم  هک  تسین ، راـک  رد  یفّلخت  رگید  هدارا ، زا  دـعب  اریز  تسا ؛ یحیحـص  نخـس  تسا ، هّماـت  تلع 

، ساسا نیا  رب  دنناد و  یم  ملع  نیع  تاذ و  تفـص  ار  هدارا  ّتیـشم و  هفـسالف  اما  .تسا  نیمه  زین   (1)« ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش 
: دنیوگ یم 

رد نوچ  تسا ، قح  ترـضح  زا  رایتخا  بلـس  لوق ، نیا  همزال  تسا  یهیدب  .درادن  فلخت  نآ  زا  لولعم  تسا و  هّمات  تلع  دـنوادخ 
نیا هفسالف  نخـس  همزال  نیاربانب ، .تسین  لعف  كرت  رد  هّمات  ّتلع  يارب  يرایتخا  دوش و  رداص  ّتلع  زا  لولعم  یتسیاب  تروص  نیا 

: دنیوگ یم  لاکشا  نیا  عفد  ماقم  رد  هفسالف  دنکن .» قلخ  دناوت  یمن  دنوادخ   » تسا

ای یجراـخ  ءیـش  نآ  دوش ؛ ضرف  يزیچ  نینچ  رگا  هک  ارچ  دـنک ، راداو  ار  وا  جراـخ  زا  يزیچ  هک  تسا ، نیا  ندوب  روـبجم  ياـنعم 
، تسین نکمم  نیا  دنک و  رابجا  ار  دوخ  تلع  لولعم ، دـیآ  مزال  لوا  تروص  رد  .تسین  نآ  لولعم  ای  تسا و  هضورفم  تلع  لولعم 

: مییوگ یم  تسا ، یفنم  ود  ره  نوچ  دیآ و  مزال  یلاعت  يادخ  دّدعت  مود ، تروص  رد  تسا و  تلع  زا  دعب  هبتر  رد  لولعم  اریز 

لعف یتسیاب  هک  تسا ، يا  هنوگ  هب  قح  ترضح  تاذ  یلو  .تسین  دنک  رابجا  ار  وا  يزیچ  جراخ  زا  هک  ینعم  نیا  هب  روبجم  دنوادخ 
دوش رداص  وا  زا 

.[ 82  / سی - ] 1
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يادـخ فاصتا  تهج  رد  دوش ، یم  رداص  ملع  تیاضر و  يور  زا  قح  ترـضح  لـعف  هک  رادـقم  نیمه  تسین و  راـک  رد  یفّلخت  و 
: دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  دنا ، هدرک  حیرصت  هفسالف  بتک  مومع  بلطم  نیا  هب  .تسا  یفاک  رایتخا  هب  یلاعت 

: تسا هدمآ  نینچ  یلاعت  يادخ  هرابرد  رایتخا  يانعم  حیضوت  هّمات و  تلع  زا  لعف  رودص  موزل  تابثا  يارب  همکحلا  هیاهن  رد  فلا 

(1) ...اهلولعم دوجو  دنع  هّلعلا  دوجو  بوجو  هّماتلا و  هتّلع  دوجو  دنع  لولعملا  دوجو  بوجو  یف 

: ُتلق

لولعم اّمإ  ضورفملا  ءیشلا  ّناف  هیلع ، هبجویف  كرت  وا  لعف  یلع  هربجی  ءیـش  یلاعت  هءارو  سیل  ّهنأ  ًاراتخم  ًالعاف  یلاعت  هنوک  ینعم 
همازلتـسال لاحم ، ًاضیأ  لّوألا  و  هلطبت ، دـیحوتلا  ّهلدأ  رخآ و  بجاول  لعف  وأ  رخآ  بجاو  ّهنـأل  لاـحم  یناـثلا  .لولعم و  ریغ  اـّمإ  هل و 

هلعف یف  ًاراتخم  یلاعت  بجاولا  نوکف  .دوجولا  اهنع  ضیفتـسی  یّتلا  هتّلع  دوجو  یف  اهنع  رخأتملا  هّلعلاب  مئاـقلا  هدوجوب  لولعملا  ریثأـت 
: تسا هدمآ  نینچ  همکحلا  هیاهن  هقیلعت  رد  (2) ب  .هیف ًاراتخم  هنوک  یفانی  لعفلا  هباجیإ  هسفن و ال  نع  رداصلا  َلعفلا  هباجیإ  یفانیال 

.[ ص 205 ثلاثلا ، لصفلا  هنماثلا ، هلحرملا  همکحلا ، هیاهن  - ] 1
.[ ص 161 عبنم ، نامه  - ] 2

39 ص :

نأ لقُعیال  ّهنأ  ثیح  هملکلا ، ینعم  مامتب  بجاولا  یف  لصاح  اذـه  و  هیلع ، روبجم  ریغ  هلعفب  ًایـضار  لعافلا  نوک  رایتخإلا  هقیقح  لـب 
(1) .لعفلا یلع  ءیش  هِربُجی 

: ینعی

رد یهلا  تمکح  رد  .تسا ج  رایتخا  يانعم  نیا  هدرکن ، روبجم  ار  وا  يزیچ  جراخ  زا  تسا و  شلعف  هب  یـضار  لعاف  هک  ردق  نیمه 
: میناوخ یم  تردق  ثحب 

یلزأ و وا  ّتیـشم  وا و  تساوخ  دهاوخ و  یم  هشیمه  نکیل  دـنک و  یمن  دـهاوخن  رگا  دـنک و  یم  دـهاوخب  رگا  لاعتم  بجاو  سپ  »
تفـص هدارا  ّتیـشم و  هک  هدش  حیرـصت  ترابع  نیا  رد   (2) «. دوشن نتـساوخن  هب  لدـب  وا  تساوخ  هاگ  چـیه  تسا و  يو  تاذ  نیع 

ْنَأ َُهل   » هیرظن نیارباـنب  رگید ، تراـبع  هب  تسا و  لاـعتم  تاذ  زا  هدارا  كاـکفنا  مدـع  ندوب  تاذ  نیع  همزـال  تسا و  دـنوادخ  تاذ 
دنوادخ هدارا  نوچ  دنک ، یم  قدص  دـنوادخ  يارب  لَعْفَی » ْنأ  َُهل   » طقف دـنک و  یمن  قدـص  دـنوادخ  دروم  رد  لَعْفَیال » ْنأ  َُهلَو  لَعْفَی 

: میناوخ یم  رافسا  رد  .تسین د  شتاذ  زا  كاکفنا  لباق 
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نکی مل  ناف  نوکی  وا ال  لولعملا  یف  ًارثؤم  هتاذل  نوکی  نأ  اّمإ  لعافلا  َّنإ  هنایب 

.[ ص 235 ثلاثلا ، لصفلا  هنماثلا ، هلحرملا  يدزی ، حابصم  ياقآ  زا  همکحلا  هیاهن  یلع  هقیلعت  - ] 1
.[ ص 109 هدارا ، تردق و  ثحب  یهلا ، تمکح  - ] 2

40 ص :

ضرف ام  نکی  مل  اهریغ  وا  هحلصم  وا  هلآ  وا  هدارإ  وا  هفص  وا  طرش  دوجو  لثم  رخآ  دیق  رابتعإ  نم  ّدبال  لب  هتاذل  لولعملا  یف  هریثأت 
یلإ یهتنی  نأ  یلإ  ًالعاف  ًالوأ  ضورفملا  یف  مالکلاک  عومجملا  کلذ  یف  مالکلا  مث  عومجملا  کلذ  وه  امنا  لعافلا  لب  العاف  العاف 

لعاف لک  ّنأ  تبث  اذاف  هل ، ضراع  رمأب  هتقیقح ال  هخنس و  هتاذب و  هیلعافلا  مات  لعاف  ّلک  هیلعافف  ًالعاف  هرهوج  هتاذل و  وه  نوکی  رمأ 
هنع هعزتـنملا  هیتاذـلا  همزاوـل  نم  هلوـلعم  ّنأ  تبثف  ریثأـتلا ، ءاـضتقإلاب و  هیلع  مکحلل  قادـصم  هتیوـهب  و  لـعاف ، هتاذ  سفنب  وـهف  ماـت 

ناکما فّلخت  دوش و  رداص  ّتلع  زا  یتسیاب  لولعم  هک  تسا  نیا  هّمات  تلع  زا  هفـسالف  دارم  نیاربانب   (1) .هتاذ هخنسب و  هیلا  هبستنملا 
یم هیرظن  نیا  ّدر  ماقم  رد  دـنا و  هدرک  تشادرب  هفـسالف  مـالک  زا  ار  ینعم  نیمه  زین  هیلع ) هَّللاـهمحر   ) یئوخ هَّللاـهیآ  .تسین  ریذـپ 

: دنیامرف

هرورـض یعدتـسیال  هّلک  هردق  هّلک و  بوجو  و  هّلک ، دوجو  یلاعت  ّهنأ  و  هتردق ، بوجو  و  یلاعت ، هدوجو  بوجو  ّنأ  یهیدبلا  نم  «و 
، هّماتلا هلعلا  یلإ  لولعملا  دانسإک  یلاعت  هیلإ  لعفلا  دانسإ  نوکی  نأ  یلع  زکترت  هرورضلا  نال  کلذ  و  جراخلا ، یف  هنم  لعفلا  رودص 

: نایوعد انلف  راتخملا  لعافلا  یلإ  لعفلا  دانسإ  ال 

.هماتلا هلعلا  یلإ  لولعملا  دانسإک  سیل  هیلا  لعفلا  دانسإ  ّنأ  یلوُألا ،

.[ 16 .( 226/2  ) لصف هسداسلا ، هلحرملا  رافسأ ، - ] 1

41 ص :

: لوالا اّما  ًالقن  ًالقع و  هئطاخ  یهف  یلوُالا  يوعدلا  اّمأ  .راتخملا  لعافلا  یلإ  لعفلا  دانسإک  هیلإ  هدانسإ  ّنأ  هیناثلا ،

هفاکب تادوجولا  ّنأ  یلإ  لوقلا  اذـه  دّرم  ّناف  یلاعت ، هنع  هنطلـسلا  هردـقلا و  یفن  یعوضوملا  هعقاو  یف  مزلتـسی  کلذـب  لوقلا  ّنألف 
هتلع نع  لولعملا  دـّلوت  هّیلوطلا  اهتلـسلس  یلع  هنم  دـلوتت  و  متأ ، یلعأ و  وحنب  یلاعت  هدوجو  یف  هدوجوم  هیـضرعلا  هیلوطلا و  اـهبتارم 

تسیل .اهنم و  دلوتت  رانلا و  دوجو  بتارم  نم  هرارحلا  ًالثم  هنع  ًایبنجأ  ًائیش  سیل  و  هلزانلا ، هلعلا  دوجو  بتارم  نم  لولعملا  ّناف  هماتلا ،
دلوت هرورـضک  اهعم ، اهرـصاعت  اهنم و  اهدـلوت  هرورـض  ءایـشالل  یلاعت  هتاذ  ّهیّلع  ینعمف  ءوضلا  اذـه  یلع  .اذـکه و  و  اـهنع ، هیبنجأ 

روعشلا و ّنأ  حضاولا  نم  و  هرعاش ، ریغ  هیعیبط  هّلع  رانلا  ّنأ  رمألا  هیاغ  اهنع  اهکاکفنا  لیحتـسی  و  اهعم ، اهرـصاعت  رانلا و  نم  هرارحلا 
متحلا و وحنب  یلاـعت  هدوـجو  نم  ًهدـلوتم  ءایـشالا  تناـک  اذاـف  هیعوـضوملا ، اـهتقیقح  هیلعلا و  عـقاو  یف  ًاـتوافت  ناـبجویال  تاـفتلإلا 

یلع .هّماتلا  هتنطلس  یلاعت و  هتردق  ینعم  وه  ام  نذاف  هنع ، اهکاکفنا  عنتمی  ثیحب  هلزانلا  یلاعت  هدوجو  بتارم  نم  نوکت  و  بوجولا ،
.هتلع ءافتنا  نودب  لولعملا  ءافتنا  هلاحتسال  هیلوطلا ، هلسلس  یف  ءایشءالا  هذه  نم  ءیش  ءافتناب  یلاعت  هدوجو  ءافتنا  لوقلا  اذه  مزال  ّنأ 
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.هتئیشم و هتدارإب و  یلاعت  هنم  لعفلا  رودص  نأ  یلع  هنسلا  باتکلا و  نم  لدی  ام  مّدقت  دقف  یناثلا  اّمأ  و 

42 ص :

ملاع یلاعت  ّهنأ  ثیح  و  روعش ، ملع و  نع  لعافلا  نم  هرودص  نوکی  نأ  وه  يرایتخالا و  لعفلل  طباضلا  نم  رکذ  ام  ّنأ  رهظی  انه  نم 
ًاتوافت بجویال  هب  اهروعـش  لولعملاب و  هلعلا  ملع  نأ  ههادـب  لّصحم ، ینعم  یلإ  عجریال  يرایتخا  لعف  هنم  رداصلاف  حلـصألا  ماـظنلاب 
درجم و  بوجولا ، متحلا و  وحنب  اهلولعم  یف  اهریثأتف  هرعاش  ریغ  تناک  مأ  هرعاش  تناـک  ءاوس أ  هلعلا  ّنإـف  اـهریثأت ، هیلعلا و  عقاو  یف 

بجوملا و لعافلا  نیب  قرفلا  ّنأ  نم  لیق  امف  .فلخلا  مزل  ّالا  و  اهدـیب ، رمالا  اـهریثأت و  یف  رییغتلا  بجویـال  کلذـب  ملعلا  روعـشلا و 
ام يرایتخإ و  ریغ  لّوألا  نم  ردـص  ام  ّنأ  اولاق  کلذ  لجِألف  یناثلا ، نود  هلعف  یلإ  تفتلم  رعاش و  ریغ  لوألا  ّنأ  وه  راـتخملا  لـعافلا 

دعب هّیّلعلا  عقاو  یف  رییغتلا  نابجویال  تافتلإلا  ملعلا و  درجم  ّنأ  نم  تفرع  امل  ًالـصأ ، هل  یعوضوم  عقاوال  يرایتخإ  یناثلا  نم  ردـص 
ّنأ نم  تفرع  اّمم  اههجو  رهظ  دقف  هیناثلا  يوعدلا  اّمأ  .هّماتلا و  هلعلا  یلإ  لولعملا  هبـسن  ّدـح  یلع  امهیلک  یلإ  لعفلا  هبـسن  ّنأ  ضرف 

هنطلـس نأ  لاحلا  هعیبطب  و  هنطلـسلا ، هردـقلا و  لامعإب  هرودـص  ّنأ  مدـقت  دـق  و  راتخملا ، لعافلا  یلإ  دانـسإ  یلاعت  هیلا  لعفلا  دانـسإ 
تاـهجلا و هفاـک  نم  هّماـت  ّلـج  ّزع و  يراـبلا  هنطلـس  ّنأ  ثیح  و  ریغلا ، نع  هؤانغتـسا  هلالقتـسا و  داز  تلمک  تّـمت و  اـمهم  لـعافلا 

تاذلاب هصقان  اّهنأ  ثیح  دـبعلا ، هنطلـس  فالخب  اذـه  و  ءاشی ، ام  لعاف  و  قلطم ، ناطلـس  وهف  ًادـبا ، صقنلا  اهیف  رّوصتیالو  تایثیحلا ،
هذه نم  وهف  ریغلا ، نم  نآ  لک  یف  اهدمتسیف 

43 ص :

اّمأ و  هتنطلس ، هتردق و  لامعإ  هیحان  یه  و  يرُخا ، هیحان  نم  هنطلـس  رایتخا و  هل  ناک  نا  و  هل ، هنطلـس  رایتخا و ال  الف  ّرطـضم  هیحانلا 
ّصاخلا و یفـسلفلا  هراطإب  طسبنملا  دوجولاب  لوقلا  ّنأ  نّیبت  دـق  نآلا  دـحل  .نیتیحاـنلا  اـتلک  نم  تاذـلاب  هّماـت و  یهف  یلاـعت  هتنطلس 

: يرآ  (1) «. ...کلذ نم  هَّللا  انذاعأ  هنع  هنطلسلاو  هردقلا  یفن  و  یلاعت ، هلعف  یف  ربجلا  مزلتسی  یعوضوملا  هعقاوب 

: دنا هتفگ  ینعی  .دنا  هدرک  ینعم  هّیطرش  هیضق  تروص  هب  ار  تردق  هفسالف 

مّدقم بوجو  اب  هیطرش  هیـضق  و  لعفیال .» نأ  نکمیال  لعفی و  نأ  بجی  لعف و  نکل  لعفی و  مل  أشی  مل  نإ  لعف و  ءاش  نإ  وه  رداقلا  »
هک تسا  عنتمم  دـهاوخب و  هک  تسا  مزـال  تسا ) هّماـت  ّتلع  نوـچ   ) لاـعتم دـنوادخ  رب  نیارباـنب  تسا ، عـمج  لـباق  نآ  عاـنتما  اـی  و 
ام یلو  .درادـن  تافانم  هیطرـش  هیـضق  اـب  تسا  یلاـت  هک  لـعف  بوجو  هجیتن  رد  تسا و  مدـقم  هک  تساوخ  بوجو  نیا  .دـهاوخن و 

لعف رب  رداق  دنوادخ  میدقتعم  هک  ارچ  مینک ، یم  ینعم  لعفیال » نأ  هل  لعفی و  نأ  هل   » يانعم هب  قح ، ترضح  اب  طابترا  رد  ار  تردق 
عیمج عمجتسم  یلاعت  يادخ  تسا و  نَسَح  قح  تاذ  هب  رایتخا  تبسن  هک  تسا  نشور  تسا و  كرت  و 

.[ یلا 43 ص 41  ج 2 ، اهدقن ، هیتاذ و  یلاعت  هتدارا  هفسالفلا  هیرظن  هقفلا ، لوصأ  یف  تارضاحم  - ] 1

44 ص :

: دوش هتفگ  یلاعت  يادخ  هب  تبسن  هک  نیا  تسا و  هنسح  تافص 
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هنوگ ره  تسا و  ّتیدحأ  تاذ  رد  صقن  مزلتسم  تسا و  هدش  هداد  لاعتم  رداق  تاذ  هب  زجع  تبسن  دهدن ، ماجنا  دناوت  یمن  دنوادخ 
ناوت یمن  اذـل  درادـن ، ّتلع  زا  لعف  رودـص  موزل  رد  يرییغت  چـیه  تیاضر ، ملع و  ظاحل  اـما  تسا و  رود  تیدـحأ  تاذ  زا  یـصقن 
نشور دش  هتفگ  یلقع  رظن  زا  هچ  نآ  هفاضا  هب  .تسا  همات  ّتلع  هب  رایتخا  تبسن  رد  یفاک  لعف ، هب  تیاضر  ملع و  فرِص  هک  تفگ 

هدارإ هک  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  هدومن  مالعا  ار  قح  ترـضح  ندوب  راتخم  ّمات  لـعاف  ياـنعم  نیمه  تحارـص  هب  مه  لـقن  هک  تسا 
لعاف .دوش و  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  تحارص  هب  ینعم  نیا  تسا ، لعف  تافص  زا  تسا و  قح  ترضح  تردق  لامعا  نامه 

ياـنعم هب  راـیتخا  كرت و  لـعف و  رب  تردـق  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـهأ  بتکم  نّیب  لـئاسم  زا  مه  قح  ترـضح  ندوب  هّیـشملاب 
.میوش رّکذتم  تایاور  تایآ و  زا  یضعب  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  ثیداحأ  تایآ و  زا  هملک  یقیقح 

: یلاعت هَّللا  لاق   1

(1)« ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  »

: یلاعت هَّللا  لاق   2

(2)« ٍدیدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  ْمُْکبِهُْذی َو  ْأَشَی  ْنِإ  »

.[ 18 جحلا /  - ] 1
.[ 19 میهاربا / - ] 2

45 ص :

(1)« ُدیُری اِمل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  : » یلاعت هَّللا  لاق   3

(2)« ُنُوکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اّمنِإ  : » یلاعت هَّللا  لاق   4

(3)« ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنإ  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  ُُقلْخَی  : » یلاعت هَّللا  لاق   5

(4) .ٍدّحومب سیلف  ًایئاش  ًادیرم  لزی  مل  یلاعت  هَّللا  ّنأ  معز  نمف  لاعفألا ، تافص  نم  هدارإلاو  هّیشملا  مالسلا : هیلعاضرلا  لاق   6

: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  ملسم ، نب  دّمحم  نع   7

: لوقی هتعمس 

(5) .هنوک دعب  هب  هملعک  هنوک  لبق  هب  هملعف  نوکی ، امب  ًاملاع  لزی  مل  هریغ و  ءیشالو  ّلج  ّزع و  هَّللا  ناک 

(6)  . ...قلخال هَّللا و  ناک  لب  هریغ ، ءیش ، هعم  نوکی  نأ  هَّللا  ذاعمف  مالسلا ... : هیلعرفعجوبأ  لاق   8
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هَّللا ناک  مالسلا ... : هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع   10 (7)  . ....هریغ ٌءیش  نکی  مل  ذإ  ناک  يذَّلا  هَّللدمحلا  مالسلا ... : هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع   9
فورعم و ال هَّللا  ریغ  ءیشالو  ّلج  ّزع و 

.[ 107 دوه /  - ] 1
.[ 82 سی /  - ] 2
.[ 45 رونلا / - ] 3

.[ ص 329 ح 5 ، هدارإلا ، هیشملا و  باب  باب 55 ، قودص ، دیحوت  - ] 4
.[ ح 2 ص 107 ، ج 1 ، تاذلا ، تافص  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاکلا ، نم  لوصالا  - ] 5

.[ ح 7 ، 1  . ،ج 116 اهقاقتشا ءامسألا و  یناعم  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاکلا ، نم  لوصالا  - ] 6
.[ ح 31 ، 3  / . ج300 راونالاراحب ، - ] 7

46 ص :

لعفلا ثودح  دنع  هثدحم  تافـصلا  هذه  عیمجف  اّنبر ، ّزع  ّلج و  لعاف ، كّرحتمال و ال  دیرمال و  مّلکتم و  الو  لجوّزع  ناک  لوهجم 
همات هلع  قالطا  تسا و  هدارالا  هیـشملاب و  لعاف  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـیدرگ  نشور  تشذـگ  هچنآ  رباـنب   (1)  . ...اّنبر ّزع  ّلـج و  هنم 
لاعتم دـنوادخ  هب  تسا ) حیحـص  همات  هلع  قالطا  ینعم  نیا  هب  هک  ریغ ، هب  جاـتحم  ریغ  دِـجوم  ياـنعم  هب  هماـت  تلع  هن   ) یحالطـصا

رگا هک  اریز  تسا ، َملاع  تمدـِق  هیرظن ، نیا  همزـال  زین  .تسا و  ینـالقع  هلّدأ  اـب  فلاـخم  هکلب  ثیدـح  نآرق و  زا  دافتـسم  فـالخ 
یتسیاـب تسا  میدـق  یلزأ و  یلاـعت  يادـخ  درادـن و  فـّلخت  نآ  زا  لوـلعم  نوـچ  مینادـب ، یحالطـصا  هّماـت  ّتلع  ار  یلاـعت  يادـخ 

مدـع هب  قوبـسم  يانعم  هب  ثداح  َملاع  هک  دـش  تابثا  لیـصفت  هب   (2) مدق ثودـح و  ثحب  رد  .دنـشاب  میدـق  یلزأ و  زین  تاقولخم 
هب قوبسم  يانعم  هب  ینامز  ثودح  هب  لیاق  للم ، نایدا و  عیمج  تسا و  یفنم  ملاع  تمدق  هلأسم  یلقن  یلقع و  رظن  زا  تسا و  یعقاو 

: تسا هدمآ  دیرجت  حرش  هقیلعت  رد  .دنتسه  َملاع  يارب  نامز  رد  هن  هقیقحلاب ، مدع 

.[ ص 31 ج5 ، راونالاراحب ، - ] 1
لماک يراتـشون  تروصب  هدـش و  ثحب  مّظعم  داتـسا  طسوت  هک  تسا  مدـق  ثودـح و  ثحب   ، یفالتخإ دـئاقع  ثحاـبم  زا  یکی  - ] 2

[ .دننک هعجارم  نادنم  هقالع  دشاب  یم  دوجوم 

47 ص :

یلعلا و ماظنلا  یلع  یلاعت  هنع  َملاعلا  رودص  بوجوب  نولوقی  هفـسالفلا  ّنأ  یف  باتریال  نیقیرفلا  تاملک  یف  رظن  نَم  ّنأ  لصاحلاو  »
کلذ مزالو  عنتمم ، ّماتلا  لعافلا  نع  هرودـص  مدـع  ناکما  رثألا و  فّلخت  هیلعافلا و  ّماـت  یلاـعت  ّهنـأل  مهبتک  یف  روکذـملا  یلولعملا 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ناشیا  هیف .» لّوحتلا  ّریغتلا و  عانتمإ  و  هیلع ، ءانفلا  عانتمإ  و  هتّیدبأ ، ملاعلا و  هیلزأ 

نإ هتردقل و  راکنإ  همدع  عنتمی  هدوجو و  هنع  بجی  يذَّلا  هرثأل  هیتاذلا  هدارإلاب  دـیرم  ملاع و  ّهنأ  ینعمب  رداق  یلاعت  هَّللا  ّنأب  لوقلاف  »
لهأ نم  دیحلتلا  ریفکتلا و  یمر  مهبیـصی  الئل  رمألل  هیومت  نیتیطرـشلا  موهفمب  هردقلا  ریـسفت  .کلذـب و  ًافارتعا  ظفللا  رهاظ  یف  ناک 
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هقیقح نکمملا  وأ  بجاولل  هردـقلا  و  هیلع ، قبطنیل  ٌءیـش  جراخلا  یف  هئازإب  سیل  هیناـثلا ، تـالوقعملا  نم  هیـضقلا  موهفم  ّنـأل  هّلملا 
رد بیرف  یعون  هیطرش  هیضق  تروص  هب  تردق  ریـسفت  تقیقح  رد   (1)« .هیجراخلا هقیقحلا  یلع  قبطنی  امب  رَّسفت  نأ  ّدـبالف  هیجراخ ،

نیا فیرعت  نیا  هجیتن  دنا و  هدرب  هانپ  هیطرـش  هّیـضق  هب  دوخ  هدـیقع  نایب  يارب  هعرـشتم ، ریفکت  سرت  زا  هفـسالف  .تسا  یملع  ثحب 
رد درادن ، یجراخ  ققحت  تیعقاو و  كرت  رب  تردق  اما  دراد و  تیجراخ  ققحت و  لعف  رب  تردق  طقف  هک  دوب  دهاوخ 

.[ ص 430 یلاعت ، هتافص  تابثا  یف  ثلاثلا  دصقملا  نم  یناثلا  لصفلا  دارملا ، حیضوت  - ] 1

48 ص :

، ظاـفلا هریاد  زا  رود  هب  عقاو و  هب  ناوـتب  هک  دـشاب ، هتـشاد  تیجراـخ  یتسیاـب  ود  ره  كرت ، رب  تردـق  لـعف و  رب  تردـق  هک  یلاـح 
.تسناد قلطم  رداق  راتخم و  لاّعف  ار  دنوادخ 

49 ص :

؟ تسیچ قولخم  نیلّوأ  مراهچ : هلأسم 

هراشا

رّکفت و شور  ار  نیا  درب و  یم  دـناد  یمن  هک  یلئاسم  هب  یپ  تسا  یهیدـب  دـناد و  یم  هک  یبلاطم  لئاسم و  بیترت  اب  ناـسنا  یهاـگ 
لقع سرتسد  زا  هک  دنتـسه  لئاسم  یـضعب  یلو  .دنک  یم  فشک  ار  تالوهجم  تامولعم ، میظنت  فیلأت و  اب  ینعی  .دنیوگ  یم  لّقعت 

رد .تسا  قولخم  نیلّوأ  هلئـسم  دراوم  نیمه  زا  تسین و  یحو  كرادـم  هب  عوجر  زج  يا  هراچ  اهنآ  فاشکتـسا  يارب  دـنا و  جراـخ 
.دراد بلطم  نیا  اب  بسانت  یعون  هب  هک  تسا  هیآ  ود  اهنت  میرک  نآرق  رد  دش ، ماجنا  هک  یسرّرب 

: یلاعت هلوق   1

زا اذل  دندش  هدجـس  هب  رومأم  هکئالم  هک  ارچ  .دنتـسین  هکئالم  نیلاع  زا  دارم  تسا  یهیدب  اریز   (1)« َنِیلاعلا َنِم  َْتنُک  ْمأ  َتْرَبْکَتْسأ  »
هب عوجر  رد  .دندشن و  هدجس  هب  رمأ  اهنآ  هک  دنتشاد  دوجو  راگدرورپ  دزن  رد  هکئالم  زا  رتالاب  یهورگ  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ ، نیا 

.دوش یم  حضاو  ًالماک  نیلاع  زا  دارم  تایاور 

: یلاعت هلوق   2

ّمث  » رد مه »  » ریمض هنیرق  هب   (2) «. َنیقِداص ُْمْتنُک  ْنِا  ِءالُؤه  ِءامْسِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئالَملا  یلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْسألا  َمَدآ  َمَّلَع  «َو 
« ءالؤه  » هملک دعب و  هیآ  رد  مِِهئامْسِأب »  » و ْمُهَضَرَع »

.[ 75 ص /  - ] 1
.[ 31 هرقبلا / - ] 2
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50 ص :

زا لـبق  هک  دـنا  هدوب  يدارفا  ءامـسأ  نیا  رد  سپ  .دنتـسه  رظندروم  صاـخ  زاـیتما  ياراد  لوقعلا و  يوذ  یعمج  هک  دوش  یم  موـلعم 
زا دوصقم  هک  هدـش  رکذ  یتـیاور  ناـهرب  ریـسفت  رد  هیآ  نیمه  لـیذ  رد  .دـنا و  هتـشاد  دوجو  مه  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ 

دمحم وبا  مامالا  لاق  .تسا  هدوب  مالسلا  مهیلع  همئأ  مرکا و  ربمایپ  ءامـسأ  درک  هضرع  هکئالم  رب  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یئامـسأ 
: مالسلا هیلع  يرکسعلا 

ِءالُؤه ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَا  َلاقَف   » هّلظألا یف  راونأ  مه  مهحابشأ و  ضرع  يا  هکئالملا  یلع  هّمئألا  ًایلع و  ًادمحم و  ضرع  ْمُهَضَرَع » َُّمث  ... »
دنا و هدوب  مالسلا  مهیلع  هبّیط  هسمخ  قولخم  نیلّوا  دراد  حیرـصت  هک  هدش  رکذ  یتیاور  هیآ  نیمه  لیذ  رد  (1) و  «. َنیقِداص ُْمْتنُک  ْنإ 

یبأ نع  .درک  میلعت  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  رب  ار  اهمان  نآ  درک و  قتـشم  شدوخ  ءامـسأ  زا  یمـسا  دنوادخ  اهنآ  زا  کی  ره  يارب 
: مالسلا هیلع  هَّللادبع 

(2)  . ...هلالج رون  نم  ًهسمخ  قلخف  ءیشال  ناک و  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  لاق 

.[ ح 1 ، 1 ج 73 /  هرقب ، هیآ 31  لیذ  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - ] 1
.[ ص 56 هرقب ، هیآ 31  لیذ  یفوک ، تارف  ریسفت  - ] 2

51 ص :

قولخم نیّلوا  هرابرد  تایاور 

: لاق يردخلا ، دیعس  یبأ  نع   1

: لاقف لجر  هیلإ  لبقأ  ذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنع  ًاسولج  اّنک 

نم یلعأ  مهنیذـّلا  هَّللا  لوـسر  اـی  مه  نم  َنِیلاـعلا » َنِم  َْتنُک  ْمأ  َتْرَبْکَتْـسأ   » سیلبـإل لـجوّزع  هَّللا  لوـق  نع  ینربـخأ  هَّللا  لوـسر  اـی 
؟ نیبّرقملا هکئالملا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 

هیلع مدآ  هَّللا  قلخ  نأ  لبق  انحِیبْسَِتب  هکئالملا  تّحبـسف  هَّللا  حّبَُـسن  شرعلا  قدارـس  یف  اـّنک  نیـسحلا  نسحلا و  همطاـف و  یلع و  اـنأ و 
تدجـسف انلجأل  ّالإ  دوجـسلاب  اورمؤی  مل  هل و  اودجـسی  نأ  هکئالملا  رمأ  مالـسلا  هیلع  مدآ  لجوّزع  هَّللا  قلخ  امّلف  ماع  یفلأـب  مالـسلا 

َّيَدَِـیب ُْتقَلَخ  اِمل  َدُجْـسَت  نأ  َکَعَنَم  اـم  ُسیْلبإ  اـی   » یلاـعت كراـبت و  هَّللا  لاـقف  دجـسی  نأ  یبأ  سیلبإ  اـّلإ  نوعمجأ  مهّلک  هکئـالملا 
انب هنم  یتؤی  يذـلا  هَّللا  باب  نحنف  شرعلا  قدارـس  یف  مهئامـسأ  بوتکملا  هسمخلا  ءالؤه  نم  لاق  َنِیلاـعلا » َنِم  َْتنُک  ْمأ  َتْرَبْکَتْـسأ 

(1) هدلوم باط  نم  ّالإ  انّبحی  هران و ال  هنکسأ  هَّللا و  هضغبأ  انضغبأ  نم  هتّنج و  هنکسأ  هَّللا و  هّبحأ  انّبحأ  نمف  نودتهملا  يدتهی 
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: لاق نأ  یلا  هقاس  جارعملا  فصو  یف  لیوط  ربخ  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يرافغلا ، رذ  یبأ  نع   2

: تلق

؟ انتفرعم َّقح  انوفرعت  له  ّیبر  هکئالم  ای 

: اولاقف

(2)  ... هَّللا قلخ  ام  لّوأ  متنأ  مکفرعنال و  فیک  هَّللا و  ّیبن  ای 

: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع   3

: مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق 

هیلع هللا  یلـصًادمحم  رونلا  کلذ  نم  قلخ  ّمث  ًارون ، تراصف  ٍهملکب  مّلکت  مث  هتّینادحو ، یف  دّرفت  ٌدحاو  ٌدحأ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنإ 
هلآو و

.[ ح 3 ج 64/4 ، هروس ص ، هیآ 75 ، لیذ  نآرقلا ، ریسفت  یق  ناهربلا  - ] 1
.[ ح 8 ، 15 ج 8 /  راونالاراحب ، - ] 2

52 ص :

انب و  هتاملک ، هَّللا و  حور  نحنف  اننادـبأ ، یف  هنکـسأ  و  رونلا ، کلذ  یف  هَّللا  هنکـسأف  ًاحور  تراصف  هملکب  مّلکت  مث  یتّیرّذ ، ینقلخ و 
هّحبـسن هسّدقن و  هدـبعن و  فرطت ، نیعال  راهن و  لیل و ال  رمق و ال  سمـش و ال  ثیح ال  ءارـضخ  هّلظ  یف  انلز  امف  هقلخ ، نع  بجتحا 

(1)  . قلخلا قلخی  نأ  لبق 

: مالسلا هیلع  قداصلا  نع   4

(2) ماع یفلأب  قلخلا  قلخ  لبق  هلالج  ّلج  هَّللا  يدی  نیب  ًارون  اناک  امهیلع  هَّللا  تاولص  ًایلع  ًادمحم و  ّنإ 

: لاق نانس  نبدمحم  نع   5

: لاقف هعیشلا ، فالتخإ  تیرجأف  مالسلا  هیلع  یناثلا  رفعج  یبأ  دنع  ُتنک 

عیمج قلخ  مث  رهد ، فلأ  اوثکمف  همطاـف ، ًاـیلع و  ًادّـمحم و  قـلخ  مث  هتّینادـحوب  ًادّرفتم  لزی  مل  یلاـعت  كراـبت و  هَّللا  ّنإ  دّـمحم  اـی 
اوؤاشی نل  نوؤاشی و  ام  نومّرحی  نوؤاشی و  ام  نّولحی  مهف  مهیلإ ، اهروُما  ضّوف  و  اهیلع ، مهتعاط  يرجأ  اهقلخ و  مهدهشأف  ءایشألا ،

: لاق مث  یلاعت  كرابت و  هَّللاءاشی  نأ  ّالإ 
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(3)  . دمّحم ای  کیلإ  اهذخ  قحل ، اهمزل  نم  قحم و  اهنع  فّلخت  نم  قرم و  اهمّدقت  نم  یّتلا  هنایدلا  هذه  دمحم  ای 

: لاق هزمح ، یبأ  نع   6

: لوقی مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  تعمس 

نوّحبسی قلخلا  قلخ  لبق  هنودبعی  هرون  ءایـض  یف  ًاحاورأ  هتمظع  رون  نم  رـشع  دحألا  همئءالا  ًایلع و  ًادّمحم و  قلخ  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنإ 
دّمحم لآ  نم  هیداهلا  هّمئألا  مه  هنوسّدقی و  ّلج و  ّزع و  هَّللا 

.[ ح 10 ، 15  / ج 9 راونالاراحب ، - ] 1
.[ ح 13 ، 15  . ج 11 راونألاراحب ، - ] 2

ح راونالاراحب ج19/15 ، و  ح 5 ، ج 441/1 ، هتافو ، هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـلوم  باب  هجحلا ، باتک  یفاکلا ، نم  لوصالا  - ] 3
.[ 29

53 ص :

: دشابن یفخم   (1) .نیعمجأ مهیلع  هَّللا  تاولص 

رون و یضعب  رد  اوه و  یضعب  رد  لقع و  یضعب  رد  يدمحم و  رون  یضعب  رد  بآ و  قولخم  نّیلوأ  تایاور ، یـضعب  رد  هک  اجنآ  زا 
، هلمج زا  .دـنا  هدرک  رکذ  یتاهیجوت  تایاور ، نیا  نیب  عمج  ماـقم  رد  ناـگرزب  تسا ، هدـش  یفّرعم  ملق  یـضعب  رد  راـن و  یـضعب  رد 

: دنا هدش  ثحب  نیا  دراو  تبسانم  هب  هغالبلا  جهن  لّوا  هبطخ  حرش  رد  ییوخ  هماّلع 

ءاملعلا مالک  هیف  فلتخا  دق  اذام و  لّوألا  رداصلا  ّنأ  مالـسلا  هیلع  همالک  نم  دفتـُسی  مل  ّهنأ  لّوألا  هّمهم  رومأب  ماقملا  لییذت  یغبنی  و 
، لاق نأ  یلإ  .رابخألاک 

: لوقأ

هیلّوأب هکئالملا و  نم  هسنج  یلإ  هبـسنلاب  ملقلا  هیلّوأ  و  كالفألا ، رـصانعلا و  یلإ  هبـسنلاب  ءاملا  هیلّوأ  نوکت  نأب  اهنیب  عمجلا  نکمی  و 
: لاقی نأ  نکمی  لب  هیقیقحلا ، هیلّوألا  هحور  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلارون 

: دنا هدومرف  تاهیبنت ، رد  دیراورم  هَّللاهیآ   (2) ( . هیلع هَّللا  مالس   ) هرون وه  رابخألا  کلت  یف  ملقلا  رّونلا و  لقعلاب و  دارملا  ّنإ 

هسّدقملا هحور  هرون و  نوکی  و  تاقولخملا ، هّدام  ءاملا  نوکی  رابتعالا  اذهب  ءاملا و  هقلخ  دعب  هیّلیصفتلا  هقلخلا  یلع  اهلمح  نکمی  و 
.تاقولخملا لّوأ  هرون  نم  یه  یتلا  همئألا  حاورأ  و 

.[ ح 39 ، 15  / ج 23 راونالاراحب ، - ] 1
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.[ 1 و 382 ج 381 /  هغالبلا ، جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  - ] 2

54 ص :

قولخم نیلّوا  رد  راتخم  هیرظن 

هدش قلخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  رون  تیـشم  هب  تسا و  ّتیـشم  قولخم  نیلوا  هک  تسا  نیا  تسا  يوق  رظن  هب  هچنآ  نکل  و 
(1) .يدعب لحارم  دعب 

لوا قولخم  هرابرد  هفسالف  رظن 

: دنیوگ یم  هفسالف  لوا  قولخم  هرابرد  هفسالف  رظن 

مود لقع  لوا و  کلف  مود و  لقع  داـجیإ  ببـس  هک  تسا  لوا  لـقع  تسا و  لّوا  لـقع  لوا  رداـص  رگید  ریبعت  هب  اـی  قولخم ، نیلوا 
زا یـضعب  .دنبای  یم  ققحت  هعـست  كالفا  هرـشع و  لوقع  ات  دـبای  یم  همادا  ریـس  نیا  دوش و  یم  مود  کلف  موس و  لقع  داجیا  ببس 

: دنا هتفگ  یمالسإ  هفسالف 

تمصع تیب  لهأ  هسّدقم  راونأ  نیب  يا  هنوگب  دنا  هتساوخ  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر  نامه  لّوأ ، لقع  زا  دارم 
نیا زا  رظن  فرص  .دنتسه  تمصع  تیب  لهأ  نامه  هرشع  لوقع  زا  دارم  دنیوگب  دننک و  رارقرب  داّحتإ  هرـشع  لوقع  مالـسلا و  مهیلع 
رون ار  قولخم  نیلّوا  هک  اهنآ  اریز  دشاب ، یم  حیحص  هیرظن  فلاخم  تسا ، يدیعب  تاهیجوت  مزلتسم  لکـشم و  رایـسب  قیبطت  نیا  هک 

سّدقم

قلخ مث  ءایشألا  لبق  هّیشملا  هَّللا  قلخ  مالسلا : هیلع  هَّللادبع  وبأ  لاق  هلمج : نم  دراد  تحارـص  بلطم  نیمه  هب  تایاور  زا  یـضعب  - ] 1
.[ ح 8 ،ص 330 ، هدارالاو هیشملا  باب  باب 55 ، قودص ، دیحوت.هّیشملاب  ءایشألا 

55 ص :

یم دوخ  یفـسلف  شور  اـب  هفـسالف  یلو  .دـنک  قلخ  ار  قولخم  نیا  تسا  هدوب  راـچان  دـنوادخ  دـنیوگ  یمن  دـنناد ، یم  مرکا  لوسر 
: دنیوگ

: دنیوگ یم  هفسالف  .تسا  لاحم  یلاعت  قح  طیسب  تاذ  زا  دّدعتم  رودص  اریز  تسا  هتشادن  لّوأ  لقع  ِقلخ  زج  يا  هراچ  دنوادخ 

تیخنـس و لولعم  تلع و  نیب  دیاب  دنیوگ  یم  .لقع  سفن و  تروص ، هدام ، مسج ، زا  دنترابع  هک  تسین ، جراخ  مسق  جـنپ  زا  رهوج 
یمن رداص  لولعم  ات  ود  وا  زا  دشاب ، هتشادن  یبّکرت  عون  چیه  ام  دحاو  رگا  نیاربانب  .ءیَش  ّلُک  ْنِم  ٍءیَش  ُّلُک  ردصل  ّالإ  دشاب و  هباشت 
تسا فلُخ  نیا  دشاب و  هتشاد  رگید  تهابـش  کی  مود  لولعم  اب  تهابـش و  کی  لوا  لولعم  اب  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  .دوش 
شیب قولخم  کی  دیاب  طیـسب ، دحاو  نآ  زا  اذـل  .درادـن  هار  نآ  رد  یبّکرت  عون  چـیه  تسا و  طیـسب  دـحاو  هک  دوب  نیا  ضرف  نوچ 
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هدام قولخم  نآ  .دحاو  رگم  دوش  یمن  رداص  دحاو  زا  تسا و  بّکرم  مسج  اریز  دشاب ، مسج  دناوت  یمن  قولخم  نآ  دوشن و  رداص 
.دـنوش يدـعب  لوقع  ببـس  بجوم و  دـنناوت  یمن  سپ  تسا  يرگید  هب  یکتم  اـهنیا  زا  کـی  ره  اریز  دـشاب  دـناوت  یمن  تروـص  و 

لاح درادـن و  ّتیلعاف  هدام  نودـب  سفن  هک  اریز  تسین ، زین  سفن  قولخم  نآ  .ّتیلعاف  هن  دراد  ّتیلباـق  هبنج  هداـم  هک  تسا  یهیدـب 
نآ تفگ  دـیاب  اذـل  .تسا  لاحم  نیا  دـنک و  رثأ  هدام  نودـب  دـیآ  یم  مزال  دـشاب ، يا  هّدام  رودـص  ءاشنم  دـهاوخب  سفن  رگا  هکنآ 

: دنیوگ هفسالف  .تسا  لقع  نامه  لّوأ  رداص 

: زا دنترابع  هک  دنک  یم  ادیپ  تهج  جنپ  لّوأ  ِلقع  نیا 

.تسا قولخم  لوا  لقع  نوچ  ینکمم  تهج   1

56 ص :

.يوهام تهج   2

.يدوجو تهج   3

.شدوخ لقعت   4

، بلاطم نیا  یمامت  هک  تسا ؛ یهیدب  .دوش  یم  لوا  کلف  مود و  لقع  رودص  ءاشنم  بجوم و  تاهج  نیا  شئدـبم و  لقعت  دروم   5
.تسا هدش  دراو  یتالاکشا  هدعاق  نیا  رب  نکل  .تسا و  دحاولا  هدعاق  رب  ینتبم 

: ًالّوأ

: دنا هدومرف  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  موحرم  هک  روطنامه 

: لقعلا امأ 

: مهلوقک هلوخدم ، هدوجو  ّهلدأ  .هعانتما و  یلع  لیلد  تبثی  ملف 

(1) .نارما هنع  ردصیال  دحاولا 

ءایـشأ دـناوت ، یم  دوـخ  هدارا  اـب  هک  هدارا ، ياراد  ِلـعاف  يارب  یلو  تسا ، حیحـص  يراـج و  یعیبـط  لـعاوف  يارب  ّهلدأ ، نیا  یماـمت 
.تسین حیحص  دنک  داجیا  ار  يددعتم 

: ایناث

: تسا نیا  نآ  هصالخ  هک  دنا ، هدرک  هفسالف  هدعاق  نیا  رب  هّیلصأ  باتک  رد  یفیطل  رایسب  لاکشا  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  موحرم 
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ءاشنم دـش  روطچ  دوش ، یم  تارثک  ءاشنم  هک  لوا  لقع  نیا  یتراـبعب  اـی  تسا  هدـش  رداـص  هدـحاو  تقیقح  زا  هک  لّوأ ، رداـص  نیا 
؟ دش تارثک 

: دییوگب رگا 

: مییوگ یم  دش ، داجیا  يددعتم  تاهج  وا  رد  نوچ 

؟ ریخ ای  دز  همدص  شتدحو  هب  هددعتم  تاهج  نیا  ایآ 

؟ دش رداص  هدحاو  تقیقح  زا  روطچ  هدز ، همدص  شتدحو  هب  رگا 

؟ دش رداص  تارثک  وا  زا  روطچ  تسا ، هدزن  همدص  شتدحو  هب  رگا  و 

.[ ص 155 هدرجملا ، رهاوجلا  یف  عبارلا  لصفلا  داقتعالا ، دیرجت  - ] 1

57 ص :

« ِهتَّیلَزَأ یلَع  ِهِْقلَخ  ِثَدْحُِمب  َو 

قلخ ثودح  قیرط  زا  دنوادخ  تیلزأ  هب  لالدتسا 

»

ثودح زا  هدش و  هتفرگ  هنع  غورفم  تادوجوم  ثودح  هفیرش  هلمج  نیا  رد  قلخ  ثودح  قیرط  زا  قح  ترضح  تیلزأ  هب  لالدتسا 
اب  ) لیـصفت هب  نآ  رد  هک  هدش  نیودت  یلقتـسم  راتـشون  َملاع  ثودح  دروم  رد  هدش و  تابثا  لاعتم  دـنوادخ  ندوب  یلزأ  تادوجوم 

مدع هب  قوبـسم  يانعم  هب  ثودح  هک  دوش ، یم  يروآدای  راصتخا  هب  اجنیا  رد  تسا و  هدش  ثحب  یحالطـصا ) لئاسم  همه  هب  هّجوت 
هک یئـش  مزاول  دننام  دشاب  یم  راگزاس  ندوبن  مدعب  قوبـسم  تمدق و  اب  هک  هدـمآ  حالطـصا  رد  هک  یتاذ  ثودـح  هن   ) ناهج ندوب 

لئاـسر عطق  ثحب  رد  هیلع  هَّللا  همحر  يراـصنأ  خیـش  باـنج  هک  روـط  ناـمه  تسا  یهلا  ناـیدأ  تایرورـض  زا  دوـش ) ضرف  میدـق 
و ءاشنا »  » و عدـب »  » نوچ یئاهریبعت  تسا و  هتـشذگ  رتاوت  ّدـح  زا  دروم  نیا  رد  ثیدـح  نآرق و  زا  ینایحو  كرادـم  (1) و  دنرّکذتم

.میوش یم  رّکذتم  تیاور  هیآ و  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  .تسا  بلطم  نیا  رگ  نشور  یبوخ  هب  اهنیا  دننام  و  أدب »  » و قلخ »  » و لعج » »

نأ زوجی  الف  ًانامز  ملاـعلا  ثودـح  یلع  عیارـشلا  عیمج  عاـمجإ  نم  لـصاحلا  عطقلا  ُلـثم  یلقن  لـیلد  نم  عطقلا  لـصح  اـمّلک  و  - ] 1
یعقاو مدع  هب  قوبسم  ینامز  ثودح  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  لوصالادئارف ج 22/1 . .ّیلقع  لیلد  نم  هفالخ  یلع  عطقلا  لصحی 

[. .تسا ندوب 

58 ص :
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(1)« ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  اّمنِاَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذا  ِضْرَألا َو  ِتاومَّسلا َو  ُِعیَدب  : » یلاعت كرابت و  هَّللا  لاق   1

(2)« َروُّنلا ِتاُملُّظلا و  َلَعَج  َضْرَألا و  ِتاومَّسلا و  َقَلَخ  يذَّلا  ِهَّلل   ِ ُدْمَْحلَا : » یلاعت كرابت و  هَّللا  لاق   2

ٍءیَـش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِا  َهَرِخالا  َهَأْشَنلا  ُءیِْـشُنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَخلا  َأَدـَب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق  : » یلاـعت كراـبت و  هَّللا  لاـق   3
(3) «. ٌریدَق

(4) .ُهَّدَح َماقَأَف  َقَلَخ  ام  َقَلَخ  َْلب  ٍهَّیِدبَأ  َِلئاوَأ  ْنِم  ٍهَّیلَزَأ َو ال  ٍلوُُصا  ْنِم  َءایْشَألا  ُِقلْخَی  َْمل  مالسلا : هیلع  یلع  لاق   4

یلع ّلادلا  رتاوسلا ، هبجحت  و ال  رظاونلا ، هارتال  و  دهاشملا ، هیوحتال  و  دهاوشلا ، هکردت  يذلا ال  هَّللدـمحلا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق   5
(5) .هتّیلزأ یلع  ءایشألا  ثودحب  دهشتسم  ...هدوجو  یلع  هقلخ  ثودحب  و  هقلخ ، ثودحب  همدق 

هتمکحب ًاعیمج  ءایـشألا  قلاخ  و  روهدلا ، فّرـصم  و  رُومُالا ، ّربدم  هَّللا  ّالا  هلا  ال  ناضمر : رهـش  نم  نیرـشع  يدـحإ و  هلیل  ءاعد  یف   6
(6)( ءاعدلا  ) همدق هتّیلزأ و  یلع  هلاد 

.[ 117 هرقبلا / - ] 1
.[ 1 ماعنالا / - ] 2

.[ 20 توبکنعلا / - ] 3
.[ 162  /. هبطخ 521 مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هب  ، هغالبلا جهن  - ] 4

.[ ح 9 ، 4 / . ج 261 راونالاراحب ، - ] 5
.[ ح 124 ، 57  /. ،ج 173 راونالاراحب - ] 6

59 ص :

دـشابن و شدوخ  زا  شدوجو  تسین  مدـع  هب  قوبـسم  هک  میدـق  نیا  رگا  دوش  ضرف  لاـعتم  قـح  ترـضح  زا  ریغ  یمیدـق  رگا  زین  و 
سپ تسا ) نیمه  مه  ضرف  هک   ) تـسین مدـع  هـب  قوبـسم  شدوـجو  رگا  تـسا و  ضرف  فـلُخ  هـک  دـشاب  هدـش  هداد  وا  هـب  دوـجو 

لالدتـسا نیا  هب  .دوب و  دهاوخن  ثداح  اذل  نکمم ، هن  تسا  بجاو  دـشاب  یم  شدوخ  زا  شدوجو  هچنآ  تسوا و  دوخ  زا  شدوجو 
ثودـح (1) و   . ...ًاـیناث ًاـهلا  ناـکل  ًامیدـق  ناـک  وـل  و  تسا ...  هدـش  هراـشا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریمأ  ترـضح  هفیرـش  هـبطخ  رد 

.ددرگ یم  تباث  یبوخ  هب  اهنآ ، نتشاد  رادقم  لکش و  قیرط  زا  تادوجوم و  ّریغت  رییغت و  هب  هجوت  زا  تادوجوم ،

: مّود بلطم  اّما 

ّتیلزأ هب  َملاع  ثودـح  زا  تسا و  هدـش  ناـیب  قح  ترـضح  تمدـق  ّتیلزأ و  ِهتَّیلَزَأ .» یلَع  ِهِْقلَخ  ِثَدْـحُِمب  و   » قوف هفیرـش  هلمج  رد 
: لالدتسا نایب  .تسا  هدش  لالدتسا  قح  ترضح 

دِجوم لاح  .دـشاب  یم  دِـجوم  هب  دـنمزاین  اذـل  هدـش  دوجوم  ًادـعب  هدوب و  مدـع  هب  قوبـسم  تسا  ثداح  هچ  نآ  ره  هک  تسا  نشور 
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اّما .دوب و  دهاوخ  یقیقح  دِجوم  دوجولا و  بجاو  تاذ  نامه  دوش و  یم  تباث  بولطم  دـشابن  دَـجوم  ثداح و  دوخ  رگا  ضورفم ،
و تیاهن ، یب  ات  دنک  یم  ادیپ  همادا  نانچمه  دوب و  دهاوخ  دِجوم  هب  دنمزاین  زاب  دشاب  دَجوم  ثداح و  دوخ  ضورفم  دِـجوم  نآ  رگا 

تسا و لسلست  نیا 

.[ ح 6 ص 30 ، ج 57 ، راونالاراحب ، - ] 1

60 ص :

دِجوم هک  دنوادخ  دش  تباث  لالدتسا ، نیاربانب  .تسین  ثداح  هک  يدِجوم  هب  دوش  یهتنم  دیاب  دَجوم  سپ  .دشاب  یم  لطاب  لسلـست 
.تسا یلزأ  هکلب  تسین  ثداح  دوخ  تسا  ثداح  َملاع  نیا  ِقلاخ  و 

61 ص :

« َْهل َْهبِش  ْنَأ ال  یلَع  ْمِهِهاِبتْشِاب  «َو 

تسا هّزنم  تاقولخم  اب  یتهابش  ره  زا  دنوادخ 

هراشا

.تسا هدش  نایب  قوف  هلمج  حیضوت  رد  ریرقت  ود  تسا  هّزنم  يّربم و  تاقولخم  اب  یتهابش  عون  ره  زا  دنوادخ 

: لّوا ریرقت 

ّینغ یلزأ و  نوچ  لاعتم  دنوادخ  یلو  .دنتسه  مه  هیبش  دِجوم  نتشاد  رد  ءایـشأ  همه  سپ  دنراد ، يدِجوم  دنثداح  نوچ  ءایـشأ  همه 
.درادن دِجوم  تسا  تاذلاب 

: هجیتن

.هل هیبش  الف  هل  َدِجومال  يذلا  ُدِجوملا  ّهنأ  تبث  دِجوملا و  یلا  جایتحالا  یف  ضعب  عم  اهضعب  ٌهیبش  ءایشألا 

: مّود ریرقت 

دنتسه و مه  هیبش  ندوب  يرادقم  ندوب و  دودحم  تفص  رد  ءایـشأ  یمامت  .دنراد  تهابـش  یـضعب  اب  یـضعب  ءایـشأ  هک  تسا  یهیدب 
ام نتشاد  شا  همزال  رگید  ءیش  اب  یئیش  نتـشاد  تهابـش  اریز  تسا  اهنآ  ندوب  لولعم  دودحم و  شا  همزال  رگیدکی  اب  اهنآ  تهابش 

یهیبش قح  ترـضح  سّدقم  تاذ  رگا  تسا ، جایتحا  بیکرت  همزال  تسا و  بیکرت  اهنیا  همزال  تسا و  زایتمالا  هب  ام  كارتشالا و  هب 
جاتحم بّکرم و  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  تسین  یهیبش  قح  ترـضح  يارب  سپ  .تسا  جایتحا  بیکرت و  زین  شا  همزال  دـشاب  هتـشاد 

.تسین
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62 ص :

یندش سمل  یندیئوب و  یندیشچ و  یندینش و  تسین و  یندید  ینعی  دوش  یمن  عقاو  سوسحم  قح  ترـضح  ُرِعاشَملا » ُهُِملَتْـسَت  «و ال 
دشاب و ههجلاوذ  یتسیاب  دسرب  وا  هب  سح  دهاوخب  هک  هچنآ  ره  نوچ  دشاب  یمن  مه  لَّیختم  لوقعم و  رَّوصتم و  هکنیاامک  تسین  مه 

دنک ادیپ  هار  وا  هب  ّسح  هک  هچنآ  ره  .دوب و  دهاوخن  وا  اب  طابترا  رد  ساوح  رعاشم و  سپ  تسین  ههجلاوذ  قح  ترضح  هکنآ  لاح 
: ینعی ِرتاوَسلا » ُهبُجَْحت  َو ال   » .تسین دودحم  قح  ترضح  هک  نآ  لاح  دشاب و  دودحم  دیاب 

دشاب و مسج  دودحم و  ءیش  نآ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  ندوبروتسم  هک  اریز  .دناشوپ  یمن  ار  قح  ترضح  تاذ  يا  هدنـشوپ  چیه 
يارب لیلد  ترابع  نیا  ِبُوبرَْملا .» ِّبَرلا و  ِدوُدْـحَملاَو و  ِّداحلا  ِعُونـصَْملا و  ِِعناصلا و  ِقارتفِإل   » .تسا اهنیا  زا  هّزنم  قح  ترـضح  تاذ 

تقیقح رد  یتیخنـس  هنوگچیه  هک  نیا  .تسا و  تاقولخم  قح و  ترـضح  نیب  یّلک  نیابت  ترابع  نیا  هصالخ  .تسا و  یلبق  تارقف 
هزادنا هدننز و  هزادنا  نیب  یتهابـش  چیه  نینچمه  ریغلاب و  مئاق  عونـصم  تسا و  تاذـلاب  مئاق  عناص  اریز  تسین ، عونـصم  عناص و  نیب 

، تسین بوبرم  ّبر و  نیب  یسناجت  هنوگچیه  زین  درادن و  دوجو  هدش  هداد 

63 ص :

تایاور و نآرق و  تایآ  رد  ٍدَدَع » ِلیِوَْأت  ِالب  ُدَـحَألا   » (1) .دش حرطم  ّتیخنس  مدع  ّتیخنـس و  ثحب  رد  حورـشم  روطب  هک  روطنامه 
.تسا هدش  دحاو »  » قالطإ مه  و  دحأ »  » قالطإ مه  ناحبس ، يادخ  هب  بَطُخ 

«. ٌدَحأ ُهَّللاَوُه  ُْلق   : » یلاعت هَّللا  لاق   1

، دوـش حرطم  هلمج  نیا  دروـم  رد  تسا  بساـنم  هک  یثیداـحأ  زا   (2) ٍدَمَِأبال ٌِمئاد  ٍدَدَِـعبال و  ٌدـحاو  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق   2
نیا .درک  شـسرپ  دنوادخ  ندوب  دـحاو  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  زا  لمج  گنج  رد  هک  تسا  یبارعا  نآ  روهـشم  ثیدـح 

نینمؤملاریمأ یلإ  لمجلا  موی  ماق  ًاّیبارعأ  ّنإ  .تسا  رادروخرب  یهجوت  لباق  تاکن  زا  تسا و  هدمآ  یثیدح  فلتخم  بتک  رد  ثیدح 
: لاقف مالسلا  هیلع 

؟ دحاو هَّللا  ّنأ  لوقتأ  نینمؤملاریمأ  ای 

: لاق

: اولاق هیلع و  سانلا  لمحف 

؟ ْبلَقلا ِمُّسَقَت  نِم  نینمؤملاریمأ  هیف  ام  يرتامأ  یبارعأ  ای 

: مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لاقف 

يذَّلا وه  ّیبارعألا  هدیری  يّذلا  ّنإف  هوُعَد 
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[ .دیئامرف هعجارم  مّظعم  داتسا  فیلأت  ّتیخنس  باتک  هب  - ] 1
هبطخ هغالبلا  جهن  خـسن  زا  رگید  یـضعب  رد  ص 773 و  هبطخ 227 ، زا  يزارف  مالـسإلا ، ضیف  همجرت  حرـش و  هب  هغالبلا  جـهن  - ] 2

.[ 185

64 ص :

: لاق مث  موقلا ، نم  هدیُرن 

ناذـّللا اّمأف  هیف  ناتبثی  ناهجو  و  لجوَّزع ، هَّللا  یلع  نازوجی  اهنم ال  ناهجوف  ماسقأ ؛ هعبرأ  یلع  دـحاو  هَّللا  َّنأ  یف  لوقلا  ّنإ  یبارعأ  ای 
: لئاقلا لوقف  هیلع  نازوجی  ال 

، هثالث ثلاث  ّهنإ  لاق  نم  رفک  هنأ  يرت  امأ  دادعألا  باب  یف  لخدی  هل ال  یناث  ام ال  َّنَِأل  ، زوجی ام ال  اذهف  دادعألا  باب  هب  دصقی  دـحاو 
: لئاقلا لوق  و 

ناتبثی ناذّللا  ناهجولا  اّمأ  و  کلذ ، نع  یلاعت  اّنبر و  َّلج  هیبشت و  ّهنِأل  زوجیال  ام  اذهف  سنجلا  نم  عونلا  هب  دیری  سانلا  نم  دحاو  وه 
: لئاقلا لوقف  هیف 

: لئاقلا لوق  و  اّنبر ، کلذک  هبش  ءایشألا  یف  هل  سیل  دحاو  وه 

یسلجم همالع  موحرم   (1) .َّلجوَّزع اّنبر  کلذـک  مهو  لقع و ال  ـال  دوجو و  یف  مسقنی  ـال  هَّنأ  هب  ینعی  ینعملا  ُّيدـحأ  َّلـجوَّزع  ّهنإ 
: دنا هداد  حیضوت  نینچ  ار  ثیدح  هیلع ) هَّللاهمحر  )

: ٌنایب

: مُّسَقَتلا

، ٍعون نم  ًافنـص  هب  دارملا  نوکی  ْنأ  یناثلا  و  هعون ، نم  ناث  هل  نوکی  ْنأ  ینعمب  هیّددـعلا  هدـحولا  وه  ّیفنملا  لَّوألا  ینعملا  و  قّرفتلا ،
نوکی ینعملااذـهب  سانلا  نم  دـحاو  اذـه  ًـالثم : ٍّیموُِرل  لـیق  اذاـف  عونلا ، یلع  سنجلا  اذـک  فنـصلا ، یلع  هغللا  یف  قلطی  عونلا  َّنإـف 

ناث هل  يذلا  لَّوألاب  دارملا  نوکی  ْنأ  لمتحی  و  مهفانصأ ، نم  فنـص  نم  اذه  وأ  سانلا ، فانـصأ  نم  فنـص  اذه  فنـص  َّنأ  ینعملا 
رکذ نوکی  و  صخـشلا ، اذـهل  عون  هَّنأ  ساـّنلاب  يأ  هب  دـیری  هَّنأ  دارملاـف  سنج  تحت  لـخاد  عون  نم  دـحاولا  یناـثلاب  و  هّیهلـإلا ، یف 

: ناتبثملا ناینعملا  .هّیلقعلا و  ءازجألا  نم  بیکرتلا  مزلیف  ًابلاغ  سنجلا  مزلتسی  عونلا  َّنأ  نایبل  سنجلا 

یف يأ  دوجو  یف  هلوق  .بیکرتلا و  یفن  یلا  امهنم  یناثلا  و  کیرشلا ، یفن  یلا  هراشإ  امهنم  لَّوألا 

.[ ج 206/3 راونالاراحب ، - ] 1

65 ص :
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65 ص :

: تسا هنوگ  ود  دحاو   (1)  . جراخلا

دروم رد  یئاـنعم  نینچ  تسا و  ّرثـکت  لـباق  ددـع  هک  اریز  دوش  یمن  قـالطإ  قح  ترـضح  دروـم  رد  عوـن  نیا  هک  يددـع  دـحاو   1
.دراد هّجوت  ینعم  نیمه  هب  ٍدَدَع ) ِلیِوَأت  ِالب  ُدَحألا   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  شیامرف  تسین و  تسرد  لاعتم  دنوادخ 

: هفیرش هلمج  نیا  .دوش  یم  قالطا  لاعتم  دنوادخ  رب  يدحاو  نینچ  تسین و  ّرثکت  لباق  هک  يددعریغ  دحاو   2

هدـمآ مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ياعد  رد  هتبلا  تسین ، دادـعأ  هلوقم  زا  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  رد  ّصن  ٍدَدَـع ) ِلـیِوَأتِالب  ُدَـحألا  )
: تسا

اب مه  هک  اج  نآ  زا  .دـشاب  یم  دادـعأ  هلوقم  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هلمج  نیا  رهاظ  )(2) و  ِدَدَعلا ُهَِّینادْـحَو  یهلإ  ای  ََکل  )
: هک تسا  تباث  یلقن  مه  یلقع و  ّهلدأ 

.مینک هیجوت  ار  ْدَدَعلا » ُهَِّینادْحَو   » هلمج دیاب  متح  روط  هب  اذل  تسین ، دادعأ  هلوقم  زا  یلاعت  يادخ 

: لّوا هیجوت 

: لّوا هیجوت 

همه لاح  نیع  رد  ریخ ) ای  تسا  دادـعا  ءزج  مه  کی  ایآ  هک  تسه  یفالتخا  هتبلا   ) تسا راک  رد  یئاهـشرامش  دادـعأ  اب  طاـبترا  رد 
دوش یم  قالطا  دادعأ  همه  رب  هک  دراد  یتدحو  ددع  موهفم  سفن  نکلو  تسا  ددعتم  تسا  دودعم  هچنآ 

.[ ج 207/3 راونألاراحب ، - ] 1
.[ ص 194 هرقف 10 ، ءاعد 28 ، مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هب  هّیداجس ، هلماک  هفیحص  - ] 2

66 ص :

ای َکـَل   ) .دوش یم  یفن  دّدـعت ، تهج  نآ  تسه و  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  دوـش  یم  قـالطا  دادـعأ  همه  رب  هک  تدـحو  تهج  نآ  و 
تبـسن هک  دّدعت  تهج  نآ  هن  تسا  ددع  موهفم  سفن  رابتعا  هب  دوش  یم  قالطا  دنوادخ  هب  دحاو  یتقو  ینعی  ُدَدَعلا ) ُهَِّینادْحَو  ِیهلِءا 

.دوش یم  ضرف  دودعم  هب 

: مود هیجوت 

: مود هیجوت 

: دنیوگ یم  دنناد و  یم  ددع  ار  یتسه  أدبم  یعمج 
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تدـحو هک  یئیـش  ار  یتسه  أدـبم  هک  ییاهنآ  رظن  ضرف  رب  ینعی  یتسه ، مه  ددـع  نآ  کـلام  یهلا  اـی  وت  تسا  یتسه  أدـبم  کـی 
.یتسه ددع  نآ  کلام  یهلا  ای  وت  مه  زاب  دنناد  یم  دراد  يددع 

نیا هّتبلا  .ددعلا  لعاج  ملاعلا و  أدـبم  تنأ  لب  ملاعلل ال  أدـبم  ددـعلا  ّنأ  ضعب  مّهوت  يذَّلا  ددـعلا  هینادـحو  کنع  کنم و  َّمهّللا  يا :
.دسر یم  رظن  هب  دیعب  ینعم 

: موس هیجوت 

: موس هیجوت 

: هک دنا  هدرک  هیجوت  نینچ  هیداجس  هفیحص  حورش  زا  یضعب 

، عیمس لثم  .میهد  یم  تبسن  دنوادخ  هب  ار  فلتخم  تافص  یتقو  هک  تسا  نیا  ههبش  نآ  تسا و  ههبش  کی  عفد  ماقم  رد  هلمج ، نیا 
یم عفد  ار  مّهوت  نیا  ِدَدَْعلا » ُهَِّینادْحَو  یهلإ  ای  ََکل   » هلمج دیآ و  یم  رظن  هب  قح  ترـضح  تاذ  رد  يدّدـعت  عون  کی  ریدـق  ریـصب و 

(1) .دسر یم  رظن  هب  رتهب  هیجوت  نیا  تسا ، میهافم  رابتعا  هب  دّدعت  هکلب  درادن ، دوجو  قح  تاذ  رد  يددعت  عون  چیه  ینعی  دنک ،

.[ ات ص 297 ص 293  ج 4 ، ءاعد 28 ، حرش  نیدجاسلا ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا  ضایر  - ] 1

67 ص :

: مراهچ هیجوت 

: مراهچ هیجوت 

نآ تسین و  دادعا  هلوقم  رد  قح  ترـضح  قالطا  کی  هب  .میراد  يددع  تدحو  يارب  قالطا  ود  ام  دـنیوگ  یم  هفـسالف  زا  یـضعب 
هب يددـع  تدـحو  اما  تسا و  دودـحم  هک  تسا  ود  لباقم  رد  هک  دـشاب ، يددـع  صّخـشت  يددـع ، تدـحو  زا  دارم  هک  تسا  نیا 
زین ّتیدودـحم  مزلتـسم  تسا و  حیحـص  قح  تاذ  هب  تبـسن  دراد  نایرـس  تادوجوم  یمامت  رد  هک  طرـشبال » طسبنم   » دوجو يانعم 

ینعی ِدَدَْـعلا » ُهَِّینادْـحَو  یهلإ  اـی  َکـَل   » زا دارم  دراد و  ناـیرج  نّیعتـالب  فـلتخم  بـتارم  رد  طرـشبال » دوـجو   » نـیا هـک  .دوـش  یمن 
رب ینتبم  رظن  نیا  نکل  .دـشاب  یم  تسا ، اهنآ  همه  رد  يراـج  هک  یهاـنتیال  بتارم  یهاـنتیال و  دادـعأ  اـب  طاـبترا  رد  هک  یتّینادـحو 

.تسین لوبق  دروم  ینابم  نآ  هک  تسا  هفسلف  یحالطصا و  نافرع  ینابم 

68 ص :

ُرِهاَّظلاَو ٍهَفاسَم ، یِخارَِتبال  ُِنئاْبلاَو  ٍهَّسامُِمبال ، ُدِـهاّشلاَو  ٍهلآ ، ِقیْرفَِتبال  ُریِـصَْبلاَو  ٍهادأـِب ، ـال  ُعیمَّسلاو  بَصَنَو ، ٍهَکَرَح  ینْعَِمبـال  ُِقلاـخلاَو  »
و دنک ، یتکرح  ای  دشکب و  یتمحز  دیاب  هک  ینعم  نیا  هب  هن  یلو  تسا  قلاخ  قح  ترـضح  سدقم  تاذ  ٍهَفاطَِلبال .» ُنِطاْبلاَو  ٍهَیؤُِربال ،

يا هلیسو  هک  نیا  ای  دوش  رداص  یعاعش  مشچ  زا  ًالثم  هک  نیا  هب  هن  تسا  انیب  ندینـش و  تلآ  هلیـسو  هب  هن  تسا  اونـش  لاعتم  دنوادخ 
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ینعم هب  هن  قلخ  زا  تسا  رود  ندرک ، سمل  هب  هن  نکل  تسا و  دـهاش  ار  زیچ  همه  .دوـش و  ادـیپ  یـشنیب  اـت  مشچ ) دـننام   ) دوـش زاـب 
.تسا هدش  نطاب  هب  ریبعت  هک  یفیطل  ءیـش  لثم  هک  نیا  هن  تسا  نطاب  دوش و  هدید  هک  نیا  هن  تسا  رهاظ  و  قلخ ، زا  نتـشاد  هلـصاف 

یتّیخنـس هباشت و  عون  چیه  تاقولخم  دنوادخ و  نیب  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  ینعم  نیا  هدـنهد  رّکذـت  ًارّـصم  هفیرـش  تانایب  نیا 
، تیقلاخ نیب  یتهابش  عون  چیه  یلو  میهد  یم  تبسن  ار  ندوب  نطاب  رهاظ و  نئاب ، دهاش ، ریـصب ، عیمـس ، قلاخ ، دنوادخ  هب  ام  تسین 
هب ام  تفرعم  هار  اهنت  تقیقح  رد  .تسین  قولخم  اـب  یلاـعت  يادـخ  ندوب  یفخم  ندوب و  راکـشآ  ییادـج ، دوهـش ، ییاـنیب ، ییاونش ،

میمهف یمن  یلاعت  يادخ  هرابرد  ار  تافص  نیا  تیفیک  زگره  اما  مینک و  یفن  وا  زا  تسا  صقن  مزلتـسم  هچنآ  هک  تسا  نیا  دنوادخ 
.درادن ینعم  یلاعت  يراب  تاذ  هرابرد  یگنوگچ  تیفیک و  هک  ارچ 

69 ص :

تسا لماک  تنونیب  تادوجوم  دنوادخ  نیب 

تنونیب تادوجوم  لاعتم و  دـنوادخ  نیب  هَیلإ .» ِعوُجُّرلاو  َُهل  عوُضُخلاب  ُْهنِم  ُءایْـشَْألا  َِتنابَو  اْهیَلَع ، ِهَرْدـُْقلاَو  اَهل  ِرْهَقلاب  ِءایْـشْألا  َنِم  َناب  »
نآ رب  رارـصا  ًالماک  یحو  زا  هدراو  تانایب  ترـضح و  هفیرـش  بَطُخ  رد  هک  تسا  یّمهم  هلأسم  اب  طابترا  رد  هلمج  نیا  تسا  لماک 

لیاوا رد  لیصفت  هب  هک  تسین  راک  رد  یتیخنس  ینعم و  مامت  هب  تسا  تنونیب  قلخ  قح و  ترضح  نیب  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  بلطم 
هب ءایـشأ  قح و  ترـضح  تاذ  نیب  هنونیب  دنیامرف  یم  ترـضح  هبطخ  نیا  رد  .تسا  هدش  حرطم  ثحب  نیا  دـیاقع  هب  طوبرم  ثحابم 

ءیـش دناوت  یمن  روهقم  رهاق و  هک  تسا  یهیدب  دنا و  ّقح  ترـضح  روهقم  ءایـشأ  تسا و  ءایـشأ  رب  قح  ترـضح  ّتیرهاق  تروص 
نیا و  تسا ، دوجولا  بجاو  تاّذـلاب و  مئاق  تاّذـلاب و  ینغ  تقیقح  لاـعتم  دـنوادخ  هک  اریز  دنـشاب ؛ كرتشم  تقیقح  رد  دـحاو و 

هب عوجر  هرابرد  میرک  نآرق  رد  ْهَیلإ » ِعوُجُّرلاو   » .دنتـسه دوجولا  نکمم  ریغلاب و  مئاق  تاّذـلاب و  ریقف  هک  تسا  تادوجوم  فـالخرب 
: لثم تسه ، يددعتم  تایآ  لاعتم  دنوادخ 

70 ص :

(1) «. ُریِصَملا ِْهَیلَإ  َو   » 1

(2) «. ُریِصَملا ََّیلِإ  َو   » 2

(3) «. ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو   » 3

(4) «. ُریِصَْملا اْنَیلِإ  َو   » 4

(5) «. ِرُومُْألا ُریِصَت  ِهَّللا  یلِإ   » 5

(6) «. َنوُعِجار ِْهَیلإ  اَّنِإَو  ِِهَّلل  اَّنِإ   » 6

دنوادـخ زا  ءایـشأ  هک  دـنا  هدرک  ینعم  نینچ  ار  تایآ  نیا  یحالطـصا  نافرع  صاخ  یناـبم  ساـسارب   (7) «. ًاـعیمَج ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ   » 7
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: دنیوگ یم  و  هدرک ، ادیپ  لّزنت  لاعتم 

دننک یم  ادیپ  دوعص  زاب  مه  دعب  فلتخم و  ملاوع  رد  هدرک  ادیپ  لّزنت  قح  ترضح  زا  ءایشأ  ینعی  میراد  دوعص  سوق  و  لوزن ، سوق 
فیعض دوجوم  هک  هدش  حیرـصت  ءافرع  ياه  هتـشون  زا  یـضعب  رد  هَّللا ، َنِم  اَّنِإ  هب  دننک  یم  ینعم  ار  هَّلل  اَّنإ  قح و  ترـضح  يوس  هب 

دوجوم رد  یناف 

.[ 18  / هدئاملا - ] 1
.[ 48  / جحلا - ] 2

.[ 28  / نارمع لآ  - ] 3
.[ 43  / ق - ] 4

.[ 53  / يروشلا - ] 5
.[ 156  / هرقبلا - ] 6

.[ 4  / سنوی - ] 7

71 ص :

هلاصأ رب  ینتبم  ینعم  نیا  نکل  (1) و  .هَّللا تاذ  رد  دوش  یم  یناف  ات  نینچمه  دوش  یم  يوقأ  دوجوم  رد  یناف  نآ  دوش و  یم  رت  يوق 
تسا و شودخم  ًالقن  ًالقع و  ینابم  نیا  دوجو و  رد  کیکشت  ای  دوجو و  رد  رّوطت  تروص  هب  ای  لاح  تسا  دوجو  تدحو  دوجو و 

شودخم ًالقن  ًالقع و  لوزن ) دوعـص و  سوق   ) قح ترـضح  هب  عوجر  دروم  رد  ینعم  نیا  .میدرک و  ثحب  ًالماک  تیخنـس  ثحب  رد 
دعب دنک  یم  لّزنت  تسا و  تقیقح  کی  یتقو  هک  نیا  هچ  دش  دوجولا  نکمم  رکنم  دیاب  ییانعم  نینچ  ربانب  هک  اریز  ًالقع : اّمأ  .تسا 
عورش تسا و  قحلا  یلإ  عوجر  هکلب  تسین  راک  رد  یتنونیب  دنا و  تقیقح  کی  دنرگیدکی و  خنس  لحارم  نیا  همه  دراد  دوعص  مه 

: تفگ دوش  یمن  تسا و  قح  دوخ  تسه  هچ  ره  ًاتجیتن  تسا ، قح  زا 

شتاذ رد  ینعی  بجاو  هبترم  و  تسا ، زاـین  شتاذ  رد  ینعی  نکمم  هبترم  اریز  .دوجولا  بجاو  يا  هبترم  و  دوـجولا ، نکمم  يا  هبترم 
تیئود تابثا  تهج  رد  تسه  ثیدح  نآرق و  رد  هک  هچ  نآ  مامت  ًالقن : اّمأ  .تسا  راکشآ  نشور و  یـضقانت  نیا  .تسا و  يزاین  یب 

هک یتّاذلاب  مئاق  ینغ  دوجو  کی  تسا و  دَجوم  لوعجم و  قولخم و  هک  تاّذلاب  مَلظُم  قولخم  دنمزاین  ریقف  دوجو  کی  ینعی  تسا ،
.تسا لماک  تنونیب  تادوجوم  اب  تاّذلاب  ینغ  دوجو  نیا  نیب  هکلب  درادن ، تادوجوم  اب  یتّیخنس  ًالصا 

.[ ص 190 ههام ، ود  رفس  نیمجنپ ، شخب  درجم ، حور  - ] 1

72 ص :

،: دوش یم  هدیمهف  نآرق  دوخ  زا  دراد  ملاع  راگدرورپ  هب  عوجر  هب  هراشا  هک  یتایآ  ینعم  اّمأ  و 

یم هداد  ربخ  امش  هب  امـش  ياهراک  سپـس  امـش و  عوجر  تسوا  يوس  هب   (1)« َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاـعیمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  یلِإ  »
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هَّلل  ِ اَّنإ هکلب  دـناسرب  ار  ءافرع  رظن  دروم  ینعم  هک  نیا  ات  تسین  هَّللا  نم  اـّنِإ   : (2)« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِِهَّلل  ّانِإ   » هیآ دروم  رد  اـما  .دوش و 
ِهَّللا یلِإ  هجیتنلاب : .دش  هداد  حیـضوت  هک  ییانعم  نآ  هب  میتسه  وا  زا  هک  نیا  هن  میتسه  لاعتم  دنوادخ  کلم  ام  هک  نیا  رگنایب  تسا و 

هک تسا  نیا  رب  یحو  بتکم  ساـسأ  مه  یلقن  رظن  زا  شودـخم و  یلقع  رظن  زا  تسین و  لوزن  دوعـص و  سوـق  شیاـنعم  ْمُـکُعِجْرَم 
کی زیچ  همه  رگا  هکنآ  لاح  .يا و  هدش  فیلکت  تسه و  يا  هدـننک  فیلکت  يرومأم ، تسه و  يرمآ  و  یقولخم ، تسه و  یقلاخ 

ییاـنعم مّنهج  تشهب و  رگید  .دـش و  دـهاوخ  وغل  شا  همه  یهن  رمأ و  فیلکت و  هلأـسم  رگید  وا ، تارّوطت  تانّئـشت و  دـشاب و  زیچ 
.درادن

.[ 105 هدئاملا / ، - ] 1
[156  / هرقبلا - ] 2

73 ص :

« َهلَزَأ َلَْطبَأ  دَقَف  ُهَّدَع ، ْنَمَو  ُهَّدَع  ْدَقَف ، هَّدَح  ْنَمَو  ُهَّدَح ، ْدَقَف  ُهَفَصَو  ْنَم  »

تسین زیاج  تاذ  رب  دئاز  تافص  هب  دنوادخ  فیصوت 

ار وا  دـنک  فیـصوت  تاذ  رب  دـیاز  فاصوا  هب  ار  دـنوادخ  یـسک  ره  .تسین  زیاج  تاذ  رب  دـئاز  تافـص  هب  قح  ترـضح  فیـصوت 
شرامـش رد  ار  وا  دنک  دودحم  ار  يادخ  هک  یـسک  دننک و  یم  دودحم  ار  رگیدـکی  فوصوم  تفـص و  اریز  تسا ، هدرک  دودـحم 

هدرک لطاب  ار  وا  ّتیلزأ  دنک  دودعم  ار  ادخ  هک  یسک  دوش و  یم  ود  وا  تفـص  و  کی ، دنوادخ  تروص  نیا  رد  اریز  تسا ؛ هدروآ 
رد .تسین  یلزا  ثداـح  دـشاب و  یم  ثداـح  مه  یلولعم  ره  تسا و  لولعم  يدودـحم  ره  تسا و  دودـحم  يدودـعم  ره  اریز  تسا 

: تسا هدمآ  لالدتسا  نیمه  هب  بیرق  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يرگید  هبطخ 

َُهل ِصالْخِْإلا  ُلامَکَو  َُهل ، ُصالْخِْإلا  ِهِدیِحَْوت  ُلامَکَو  ُهُدـیِحَْوت ، ِِهب  ِقیِدّـصَّتلا  ُلامَکَو  ِِهب ، ُقیِدّـصَّتلا  ِِهتَفِْرعَم  ُلامَکَو  ُُهتَفِْرعَم  ِنیِّدـلا  ُلَّوأ  »
، ُهَنَرَق ْدَقَف  ُهَناْحبُس  َهَّللا  َفَصَو  ْنَمَف  ِهَفِّصلا ، ُْریَغ  ُهَّنأ  ٍفوُصْوَم  ِّلُک  ِهَداهَشَو  ِفوُصْوَْملا ، ُْریَغ  اهَّنأ  ٍهَفِص  ِّلُک  ِهَداهَِـشل  ُْهنَع ، ِتافِّصلا  ُیْفَن 

ْدَقَف ُهَّدَح  ْنَمَو  ُهَّدَح ، ْدَقَف  ِْهَیلإ  َراشَأ  ْنَمَو  ِْهَیلِإ ، َراشأ  ْدَقَف  ُهَلِهَج  ْنَمَو  ُهَلِهَج ، ْدَـقَف  ُهَأَّزَج  ْنَمَو  ُهأَّزَج ، ْدَـقَف  ُهاَّنَث  ْنَمَو  ُهاَّنَث ، ْدَـقَف  ُهَنَرَق  ْنَمَو 
: دندومرف يا  هبطخ  رد  زین  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  (1) و  «. ْهَّدَع

ُیفَن ِهَّللا  ِدیِحَوت  ُماِظن  هُدیِحَوت َو  ِهَّللا  هفِْرعَم  ُلْصَأ  ُهتَفِْرعَم َو  ِهَّللا  ِهَدابِع  ُلَّوَأ  »

.[ ص 23 لوا ، هبطخ  مالسالا ، ضیف  همجرت  حرش و  هب  هغالبلا ، جهن  - ] 1

74 ص :

ِهَداهَش ٍفوُصوَمال و  ٍهَفِِصب َو  َْسَیل  ًاِقلاخ  َهل  َّنَأ  ٍقُولْخَم  ِّلُک  ِهَداهَش  ٌقُولْخَم و  ِفوُصوَم  ِهَفِص َو  َّلُک  َّنَأ  ِلوُقُعلا  ِهِداهِشل  هنَع ، ِتافِّصلا 
نیا زا   (1)« ...ِثَدَحلا نِم  ِِعنَتْمُملا  ِلَزَألا  َنِم  ِعاِنْتمإلِاب  ِثَدَحلا  ِهَداهَـش  ِثَدَـحلِاب َو  ِناِرْتقِإلا  ِهَداهَـش  ِناِرْتقإلِاب َو  ٍفوُصوَم  ٍهَفِـص َو  ِّلک 
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ادـتبا نامه  زا  اه  هبطخ  نیمه  دوخ  یفرط  زا  نکل  تسین و  تسرد  قح  ترـضح  فیـصوت  هک  دوش  یم  هدـیمهف  یبوخ  هب  تاراـبع 
: دیامرف یم  هک  تسا  قح  ترضح  فیصوت 

: دیامرف یم  و  ِهِْقلَِخب .» ِهِدوُجُو  یلَع  ِّلاَّدلا  ِِهَّللُدْمَْحلا  »

میرک نآرق  رد  تسا و  راگدرورپ  فیـصوت  همه  اهنیا  ...َو .» ٍهادَِأبال  ُعیمَّسلاَو  ٍبَصَنَو  ٍهَکَرَح  ینْعَِمبال  ُِقلاْخلاَو  ٍدَدَـع  ِلیِوَْأتِالب  ُدَـحَْألا  »
فیـصوت زا  یهن  بَطُخ  نیا  رد  روـطچ  سپ  ...و  ٌّیح  ٌرداـق ، ٌملاـع ، ٌریدـق ، ٌمیلع ، دـننام : هدـش  فیـصوت  ناوارف  لاـعتم  دـنوادخ  زین 

؟ تسا هدش  راگدرورپ 

: میئوگ

يارب ًالثم  دنتـسه ، نآ  راتفرگ  هِمِّسَُجم  هک  ...و  ءاـضعأ  حراوج و  زا  دـنوش  یم  فیـصوت  نآ  هب  تاـنکمم  هک  يا  هنوگ  هب  فیـصوت 
.تسا هنع  ٌیهنم  لطاب و  دنلئاق  يرهاظ  ینعم  هب  نیع  دی و  دنوادخ 

.تسا لطاب  هنع و  ٌیهنم  فیصوت  تاذ  رب  دئاز  تافص  هب  قح  ترضح  فیصوت  زین  و 

.[ ص 35 ح 2 ، هیبشتلا ، یفن  دیحوتلا و  باب  مود  باب  قودص ، دیحوت  - ] 1

75 ص :

يارب زین  يرگید  شور  هب  .تسا  اجب  حیحص و  فیصوت  مینادب  لاعتم  راگدرورپ  تاذ  نیع  ار  تافص  قح و  ترضح  فیـصوت  هتبلا 
.دومن لالدتسا  ناوت  یم  زین  قح ، تاذ  فیصوت  زاوج  مدع 

: لالدتسا ریرقت 

ّتلع لولعم  اـی  و  تسا ، فوصوم  دوخ  لولعم  اـی  تفـص  نآ  اریز  درک ، فیـصوت  ناوـت  یمن  تاذ  رب  هدـئاز  تافـص  رب  ار  دـنوادخ 
رب مدـقم  هبتر  رد  ای  و  دـیآ ، مزال  بجاو  دّدـعت  هک  تسا ، فوصوم  هبتر  رد  ای  یجراخ  لولعم  نآ  مود ، تروص  رد  تسا ؛ یجراخ 
هک یتلاح  رد  فوصوم  اـی  تروص  نیا  رد  دـشاب  فوصوم  دوخ  لولعم  تفـص  رگا  و  دوش ، یم  فوصوم  ّتیلزأ  یفن  هک  تسا ، وا 

، تسا لامک  تفص  نآ  دقاف  هک  یتلاح  رد  ای  و  تسا ، وغل  لصاح و  لیصحت  هک  هدروآ ، دوجوب  ار  تفـص  تسا  هدوب  فصو  دجاو 
.دنک داجیا  ار  لامک  نآ  درادن  ار  یلامک  هک  يزیچ  درادن  ینعم  اریز  تسا  لاحم  زین  نیا  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  تفص  نآ 

76 ص :

؟ َْنیَأ َلاق  ْنَمَو  ُهَفَصْوَتْسا ، ِدَقَف  َْفیَک ،؟ َلاق  ْنَمَو  »

« هزَّیَح ْدَقَف 
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تسین ینامز  ناکم و  ار  دنوادخ 

تسین ینامز  ناکم و  ار  دنوادخ 

: دنیامرف یم  ترضح  ترابع  نیا  رد 

يارب یگنوگچ  ءایشا  تادوجوم و  دننام  میهاوخب  رگا  یتسه  لصا  رب  هوالع  ینعی  دنک ، یمن  قدص  قح  ترـضح  دروم  رد  تیفیک 
اهنیا همه  نوچ  سوسحم ؛ ریغ  هچ  سوسحم و  فیک  هچ  درادن ، دوجو  قح  ترضح  يارب  یتیفیک  نینچ  مینک  رّوصت  لاعتم  دنوادخ 

قح ترـضح  يارب  نینچمه  .تسین و  زیاج  نکمم  ِفاصوا  هب  قح  ترـضح  فیـصوت  تسا و  تانکمم  فاصوا  زا  ناکما و  همزـال 
همزال تسا و  ندوب  مسج  ندوب  تهج  رد  همزال  دـشاب و  یتهج  رد  یتسیاب  دـشاب  یناکم  دـنوادخ  يارب  رگا  نوچ  تسین  مه  ناـکم 

رد مه  صقن  تسا و  صقن  مه  زاین  دـش و  دـهاوخ  ّتلع  هب  دـنمزاین  دـشاب  نینچ  رگا  تسا و  ندوب  دودـعم  سوسحم و  ندوب  مسج 
.درادن هار  قح  ترضح  تاذ 

77 ص :

« َروُدْقَم ْذِإ ال  ٌرِداق  َو  َبُوبْرَمال ، ذإ  ٌّبَر  َو  َموْلعَمال ، ذِإ  ٌِملاع  »

تسا مِلاع  مولعم  دوجو  نودب  دنوادخ 

هراشا

ات دشاب  یمولعم  دیاب  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا ، ملاع  قح  ترـضح  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  تسا  ِملاع  مولعم  دوجو  نودـب  دـنوادخ 
ترضح هب  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرودقم  تسین  مزال  نینچمه  .دشاب و  هتـشاد  ینعم  دشاب و  حیحـص  لاعتم  دنوادخ  هب  ملاع  نتفگ 
رودـقمال مولعمال و   . » دوش هتفگ  بر  قح  ترـضح  هب  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یبوبرم  تسین  مزال  نینچمه  .دوش و  هتفگ  رداـق  قح 

نیمه .دـنک و  یم  ّدر  ار  يرـشب  یلقع  یناـبم  زا  يرایـسب  ترـضح ، راـتفگ  شخب  نیا  رداـق .» ٌبر و  ملاـع و  وـه  نکلو  بوبرمـالو 
: لاق یسیع ، نب  داّمح  نع  .تسا  هدش  دراو  يا  هّددعتم  تایاور  رد  نومضم 

: تلقف مالسلا  هیلع  هَّللادبع  ابأ  تلأس 

؟ ملعی هَّللا  لزی  مل 

: لاق

: تلق لاق  مولعمالو  ملعی  نوکی  ّینأ 

؟ عمسی هَّللا  لزی  ملف 

: لاق
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: لاق عومسمالو ، کلذ  نوکی  ّینأ 

: تلق

؟ رصبی لزی  ملف 

: لاق

: لاق رَصبُمال  کلذ و  نوکی  ّینأ 

: لاق مث 

ییابطابط همالع  دراد ، دوجو  یفلتخم  لاوقا  قح ، ترضح  ملع  هرابرد   (1) .ٌهریصب ٌهعیمس  ٌهماّلع  ٌتاذ  ًاریصب  ًاعیمس  ًامیلع  هَّللا  لزی  مل 
نیا رد 

.[ ص 135 ح 2 ، لاعفألا ، تافص  تاذلا و  تافص  مهدزای ، باب  قودص  دیحوت  - ] 1

78 ص :

.دنا هتشاد  نایب  ار  شیوخ  هیرظن  اهنآ ، دقن  زا  دعب  هدرک و  لقن  ار  لوق  هد  دروم 

: لوا لوق 

ثداـح هَّللا  يوِساـم  تسا و  یلزأ  یلاـعت  يادـخ  اریز  درادـن ، اـهنآ  تقلخ  زا  لـبق  تادوجوم  هب  ملع  یلاـعت ، يادـخ  هک  تسا  نیا 
: دنا هدومرف  باوج  ماقم  رد  یئابطابط  ياقآ  .دنتسه 

.دشاب دوجوم  لزأ  زا  شصاخ  دوجو  اب  لولعم  هک  تسین  نآ  مزلتسم  لولعم ، هب  یلزأ  ملع 

: مود لوق 

توبث نامه  رطاخ  هب  تاّیهام  هب  یلاعت  يادخ  ملع  دنراد و  توبث  مدـع  فرظ  رد  تاّیهام  هک  تسا  نیا  تسا  هلزتعم  هب  بوسنم  هک 
.تسا

: باوج

مه دوجو  تیهام  هک  هدش  ضرف  تیهام  مدع  فرظ  رد  ینعی  تسا ، تامودعم  توبث  لوق  نیا  همزال  اریز  تسا ، دودرم  زین  رظن  نیا 
.تسین راگزاس  مدع  اب  توبث  ًالصأ  نیا  رب  هوالع  دشاب و  تباث  دشاب  هتشادن  دوجو  هک  نیا  نیع  رد  هک  تسا  ضقانت  نیا  درادن و 
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: موس لوق 

: هک تسا  نیا  هدش ، هداد  تبسن  هّیفوص  هب  هک 

یملع توبث  کی  هنکمم  تایهام  ینعی  تسا  یملع  توبث  اهنآ  يارب  تاـیهام  ققحت  زا  لـبق  ینعی  .تسا  یملع  توبث  تاـّیهام  يارب 
نآ اب  هجیتنلاب  تسه و  یملع  توبث  نآ  هب  ملع  دنراد  هک  یملع  توبث  نآ  یجراخ  توبث  نیا  زا  لبق  یجراخ ، توبث  کی  دـنراد و 

هلاصأ ربانب  هک  دننک : یم  در  بیترت  نیدب  یئابطابط  ياقآ  ار  رظن  نیا  .دوب و  دهاوخ  داجیا  زا  لبق  ءایـشأ  هب  ملع  یملع  توبث  هب  ملع 
زا لبق  تایهام  يارب  یتوبث  هنوگ  ره  تاّیهام  تیرابتعا  دوجولا و 

79 ص :

.تسا یفنم  ناشینیع  دوجو 

: مراهچ لوق 

: هک تسا  نیا  هدش ، لقن  نوطالفا  زا  هک 

ترـضح نوچ  دنتـسه و  هیجراخ  تادوجوم  تالامک  عیمج  دـجاو  ُلثُم  نآ  دراد و  هدام  زا  هّیرون  تاقرافم  لـُثُم و  هب  ملع  دـنوادخ 
دراو زین  هّیرظن  نیا  هب  هک  یلاکشا  .دراد  ملع  دنوش ، یم  قولخم  ًادعب  هک  تادوجوم  یمامت  هب  تقیقح  رد  دراد  ملع  ُلثُم  نآ  هب  قح 

: هک تسا  نیا  تسا 

: مییوگ یم  زاب  دنتسه  میدق  ُلثُم  دوش  هتفگ  رگا  تسین و  یملع  قح ؛ ترضح  يارب  ُلثُم  تقلخ  زا  لبق  اذل  دنقولخم ، زین  دوخ  ُلثُم 

یملع لامک  زا  یلاخ  یتاذ  سپ  .تسین  ملع  ياراد  دـنوادخ  تاذ ، هلحرم  رد  سپ  دنتـسین  قح  ترـضح  تاذ  هبترم  رد  هک  ُلثُم  نآ 
.میرادن ُلثُم  توبث  رب  یلیلد  ام  نیا  رب  هوالع  تسا و  فلخ  مزلتسم  تسا و  لطاب  ضرف  نیا  دوب و  دهاوخ 

: مجنپ لوق 

: هک تسا  نیا  دشاب ، یم  قارشإ  خیش  هب  بوسنم  هک 

تسین و دـنوادخ  تادوجوم و  نیب  یتـبیغ  چـیه  دنرـضاح و  يروضح  ملع  هب  قح ، ترـضح  دزن  دّرجم  يّداـم و  تادوجوم  یماـمت 
.تسا لاکشا  دروم  یتاهج  زا  زین  هّیرظن  نیا  .دشاب  یم  ءایشا  هب  لاعتم  دنوادخ  یلیصفت  ملع  روضح  نیمه 

: لّوا لاکشا 

.درادن ینعم  تاّیدام  هب  تبسن  يروضح  ملع 

: مّود لاکشا 
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درک و ضرف  ملع  زا  یلاخ  ار  دنوادخ  دیاب  ءایـشا ، تقلخ  زا  لبق  دنوش  یم  قلخ  يرگید  زا  سپ  یکی  تاقولخم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
اهنت نخس  نیا 

80 ص :

تاذ هبترم  رد  دنوادخ  مراهچ  لوق  دننامه  رظن  نیا  قبط  اذل  تسا و  یفاک  ءایـشا  هبترم  رد  قح  ترـضح  یلیـصفت  ملع  ریوصت  يارب 
.دوب دهاوخ  یملع  لامک  دقاف 

: مشش لوق 

رداص دراد و  ملع  نآ  هب  تسا و  هدرک  قلخ  ار  لّوا ) لقع   ) لّوا رداص  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  یطلم  سیلاث  هب  بوسنم  هک 
روص هک  ینعم  نیا  هب  دراد  تادوجوم  هیقب  هب  ملع  لّوا  رداـص  هلیـسو  هب  قح  ترـضح  نینچمه  دراد و  ملع  تادوـجوم  هیقب  هب  لّوا 

.ددنب یم  شقن  لّوا  لقع  رد  ءایشأ 

: باوج

مه لّوا  لقع  زا  ریغ  هب  تبسن  هک  نیا  رب  هوالع  داجیإلا ، دعب  تسا  ءایشأ  هب  ملع  ریوصت  نیا  هکلب  دشن  داجیا  زا  لبق  ملع  مه  زاب  ًالوأ 
.دوش یم  هطساولا  عم  ملع  زاب 

: ًایناث

.ءایشا دوخ  هب  ملع  هن  تسا  روص  هب  ملع  زین  لوق  نیا  همزال 

: متفه لوق 

.هیفام هیف  دراد و  ملع  یناث  لولعم  هب  لامجا  هب  دنوادخ  دراد و  ملع  ًالیصفت  دعب  لیلاعم  هب  لّوا  لولعم  هک  تسا  نیا 

: متشه لوق 

هب لوقعم  لقاع و  داّحتا  ساسارب  دـنوادخ  ینعی  تسا ، هدـش  ذاّختا  لوقعم  لقاع و  داحتا  ساـسارب  تسا ، سویروفرف  هب  بوسنم  هک 
ءایشا هب  ار  قح  ترـضح  ملع  تیفیک  لوق  نیا  هوالعب  .میا  هدرک  یفن  ار  لوقعم  لقاع و  داّحتا  شدوخ  لحم  رد  ام  .دراد  ملع  ءایـشا 

.دنک یمن  نییبت  ءایشا  زا  لبق  ءایشا  هب  ار  ادخ  ملع  دنک و  یم  نایب 

: مهن لوق 

: دنا هتفگ  نیرّخأتم  زا  یضعب 

دراد و ملع  مه  لولعم  هب  تقیقح  رد  دراد  ملع  دوخ  هب  نوچ  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا ، لولعم  هب  ملع  ّتلع ، هب  ملع  نوچ 
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81 ص :

: مییوگ یم  باوج  رد  .یلامجا  ملع  نکل 

همِسَتُْرم و رَوُص  هلئـسم  ًایناث  دراد و  یلامجا  ملع  هکلب  .درادن  یلیـصفت  ملع  تاذ  هلحرم  رد  دنوادخ  تفگ  دیاب  ًالوا  هّیرظن ، نیا  ربانب 
.تسین لوبق  دروم  هک  دوش  یم  حرطم  ماسترإ 

: مهد لوق 

: هک تسا  نیا  هدش  هداد  تبسن  ءاّشم  هب  هک 

شملع نیا  ِسفن  هک  دراد  تیانع  نانچنآ  هتـشاد و  ملع  ءایـشا  روص  هب  قح  ترـضح  سدقم  تاذ  ینعی  .تسا  ییانع  دـنوادخ  ملع 
.دنک یم  داجیا  ار  ءایشا 

: باوج

(1) .یعقاو يانعم  هب  درادن  دوجو  داجیا  زا  لبق  ملع  هیرظن  نیاربانب  مه  زاب 

: مهدزای لوق 

دوجو فرص  قح  ترضح  تاذ  نوچ  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  اردصاّلم  دنوخآ  هیرظن  نامه  هک  همکحلا  هیادب  بحاص  راتخم  هیرظن 
همه دـجاو  وا  تسا و  ققحتم  وا  رد  زین  تادوجوم  تـالامک  همه  اذـل  تسین ، وا  يارب  یتیاـهن  ّدـح و  تسا و  فرِـص  ِدوجو  تسا و 

هدّرجم روص  تسا و  عناـمالب  قـح  ترـضح  دزن  رد  تادّرجم  روـضح  نوـچ  یهتنم  تسا ، هاـگآ  يزیچ  ره  رب  سپ  .تسا  تـالامک 
، دراد تادوجوم  هب  یلیصفت  فشک  نیع  رد  یلامجا  ملع  هک  دوش  هتفگ  تسا  حیحـص  نیاربانب  تسا ، رـضاح  وا  دزن  رد  زین  تاّیدام 

نوچ دراد  یلیـصفت  ملع  تسا و  دوجولا  فرـص  تطاسب  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  قح  ترـضح  رد  هک  یتطاسب  رطاخ  هب  یلامجا  ملع 
: قح ترضح  ملع  دروم  رد  همکحلا  هیادب  ترابع  .تسا  هاگآ  اهنآ  همه  رب 

.[ ص 166 164 مجنپ ، لصف  مهدزاود ، شخب  همکحلا ، هیادب  - ] 1

82 ص :

مّدقت .هتاذب و  هملع  وه  هتاذ و  دـنِع  هتاذ  روضحل  هتاذـب  ًاملع  هّداملا  نع  ٍدّرجم  لکل  ّنأ  مدـقت : دـق  یلاعت : هملع  یف  سماخلا  لصفلا 
نم هقلخلا  لیـصافت  یف  امف  يدوجو  لاـمک  ـالو  دوجو  هنع  ّذـشیالو  ّدـح  هّدـحیال  يذَّلا   (1) دوجولا فرـص  هّیلاعتُملا  هتاذ  ّنأ  ًاـضیأ 

هدـنع مولعم  وهف  ضعب  نم  اهـضعب  ٍّزیمتم  ریغ  فرـشأ ، یلعأ و  وحنب  هدـنع  دوجوم  وهف  يدوجولا  اـهماظنب  يدوجو  لاـمک  وأ  دوجو 
هرـضاح لقتـسملاب  طبارلا  مایق  هب  تاوذـلا  همئاق  هل  لـیلاعم  یه  اـمب  تادوجوملا  ّنإ  مث  .ّیلیـصفتلا  فشکلا  ِنیع  یف  اـّیلامجإ  ًاـملع 

دقف .هدرجملا  اهروصب  اهنم  هیّداـملاو  اهـسفنأب  اـهنم  هدرجملا  اـهتادوجو  هبترم  یف  ًاـّیروضُح  ًاـملع  هل  همولعم  یهف  هدـنع  اـهتادوجوب 
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: قّقحت

ًاّیروضح ًاملعو  هتاذ  نیع  وه  اهداجیإ و  لبق  هتاذ  هبترم  یف  ءایشألاب  ًاّیلیصفت  ًاّیروضح  ًاملعو  هتاذب ، ًاّیروضح  ًاملع  یلاعت  بجاولل  ّنأ 
رد تقد  اب   (2) .ملعلا نم  اهدنع  امب  ملعلا  بجوتـسی  هتالولعمب  هملع  ّنأ  مولعملا  نم  و  هتاذ ، نم  ٌجراخ  وه  اهتبترم و  یف  اهب  ًاّیلیـصفت 

روضح رگید ، یضعب  همزال  و  ءایشا ، داجیا  زا  لبق  یلاعت  قح  ترـضح  ملع  یفن  لاوقا  نیا  زا  یـضعب  همزال  هک  میبای  یم  قوف  لاوقا 
هّنجتسم هنکمم  تایهام  تروص  هب  ای  هتباث و  نایعا  تروص  هب  ای  لاح  تسا ، یلاعت  دنوادخ  اب  ایشأ  روص 

[ .دوجو تدحو  دوجولا و  هلاصأ  يانبم  ربانب  هّتبلا  - ] 1
.[ ص 163و164 مجنپ ، لصف  مهدزاود ، شخب  همکحلا ، هیادب  - ] 2

83 ص :

نینچ هک  دنناد  یم  میدـق  ار  اهنآ  یلو  دـنا ، هدادـن  رارق  قح  ترـضح  هبتر  رد  ار  روص  نیا  هّتبلا  .تاذ  رد  ءایـشا  روص  ناونع  هب  ای  و 
یلاعت يادخ  ملع  رد  لوق  هد  نایب  زا  دعب  ییابطابط  ياقآ  .دنا  هداد  رارق  ار  يزیچ  قح  ترضح  اب  هک  نوچ  تسا  شودخم  زین  يرظن 

هدش یلامجا  ملع  نیع  رد  یلیصفت  ملع  یلیصفت و  ملع  نیع  رد  یلامجا  ملع  هب  لئاق  یلاعت  يادخ  ملع  هب  تبسن  اهنآ  کیاکی  ّدر  و 
ترـضح ملع  تیفیک  عون و  نایب  ماقم  رد  لاوقا  نیا  یمامت  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  لاوقا  نیا  یمامت  هب  هک  يا  هدمع  لاکـشا  .دـنا 

تیفیک و ًاساسا  تسا و  قولخم  تخانش  ّدح  زا  جراخ  یلاعت  يادخ  ملع  يارب  یگنوگچ ، تیفیک و  نایب  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، قح 
دناوت یمن  قولخم  لقع ، تایاور و  تایآ و  قباطم  .تسا  ینعم  یب  تسا  قح  یتاذ  هچنآ  ره  یلاعت و  يادخ  تاذ  هرابرد  یگنوگچ 

تیـساّسح ءاملع و  لوحف  نیب  دیدش  فالتخا  هب  هّجوت  اب  لاعتم  دنوادخ  ملع  هرابرد  یحو  كرادم  .دـنک  رّکفت  قلاخ ، تاذ  هرابرد 
هب میرک  نآرق  هب  عوجر  اب  .مینک  یم  عوجر  یحو  كرادم  هب  حیحص ، هجیتن  ندروآ  تسدب  زا  لماک  نانیمطا  يارب  اهثحب ، عون  نیا 

.دراد ملع  اهنآ  هب  ءایشا  دوجو  زا  لبق  دنوادخ  هک  میبای  یم  یتحار 

84 ص :

نآرق رد  قح  ترضح  ملع  هب  طوبرم  تایآ 

ِضْرَأـْلا ِتاـُملُظ  ِیف  ٍهَّبَحـالَو  اـهُمَْلعَی  ـَّالإ  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اـمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َوُه َو  ـَّالإ  اـهُمَْلعَیال  ِْبیَْغلا  ُحـِتافَم  ُهَدـْنِعَو   » 1
(1) «. ٍنیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالإ  ٍِسبایالَو  ٍبْطَرالَو 

(2) «. ادحأ ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظیالَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع   » 2

(3) «. ِلاعَتُْملا ُریبَْکلا  ِهَداهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاع   » 3

مالـسلا هیلعاضر  ترـضح  هک  تسا  رکذ  هب  مزال   (4) «. َءاش اِمب  ِّالا  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َنوُطیُِحیالَو  ْمُهَْفلَخ  امَو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  اـم  ُمَْلعَی   » 4
.دنا هدومرف  ریسفت   (5)( ُدعب نکی  مل  ام   ) هب ار  ْمُهَْفلَخ » ام  َو   » هلمج
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انِیتأتال اوُرَفَک  َنیذَّلا  َلاقَو  ُروُفَْغلا  ُمیحَّرلا  َوُه  اهِیف َو  ُجُْرعَی  اـم  ِءاـمَّسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  اـم  اـْهنِم و  ُجُرْخَی  اـمَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُجـِلَی  اـم  ُمَْلعَی   » 5
َِکلذ ْنِم  ُرَغْصَأالَو  ِضْرَْألا  ِیفالَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ٍهَّرَذ  ُلاْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَیال  ِْبیَْغلا  ِِملاع  ْمُکَّنَِیتْأََتل  یِّبَرَو  یَلب  ُْلق  ُهَعاَّسلا 

.[ 59  / ماعنا - ] 1
.[ 26  / نج - ] 2
.[ 9  / دعر - ] 3

.[ 255  / هرقب - ] 4
.[ ح 1 هرقب 240/1 ، هیآ 255  لیذ  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - ] 5

85 ص :

نیاربانب .دـیاین  دوجو  هب  هچ  دـیآ ، دوجو  هب  ًادـعب  هچ  دوش ، یم  تسا  ناهنپ  هچنآ  ره  لماش  بیغ   (1) «. ٍنیبُم ٍباتِک  ِیف  َِّالا  ُرَبْکَأ  ـالَو 
ترـضح ملع  دروم  رد  تایاور  .دوب  دهاوخ  ءایـشأ  تقلخ  زا  لبق  ایـشأ ، هب  یلاعت  يادخ  ملع  دـنوادخ ، بیغ  ملع  قیداصم  زا  یکی 

نآ تیفیک  تسا و  هنوگچ  قح ، ترـضح  ملع  اّما  تسین و  لهاج  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـنک  كرد  دـناوت  یم  رـشب  هک  هچنآ  قح 
: میبای یم  تایاور  هب  عوجر  اب  .تسین  یگنوگچ  تیفیک و  دنوادخ  يارب  تسام و  كرد  مهف و  زا  جراخ  تسیچ ،

ناسکی ءایشا  زا  دعب  قح  ترـضح  ملع  اب  ءایـشأ  زا  لبق  قح  ترـضح  ملع  دشاب و  یم  ناشداجیا  زا  لبق  ءایـشا  هب  ملاع  یلاعت  يادخ 
ام يارب  داجیا  زا  لبق  داـجیا و  زا  دـعب  قولخم  هب  قح  ترـضح  ملع  تیفیک  ینعی  .تسین  مهف  لـباق  اـم  يارب  نآ  تیفیک  یلو  تسا ،
وا یتاذ  تافـص  تسا و  هنوـگچ  قـح  تاذ  یلو  مینک ، یم  یفن  قـح  تاذ  زا  دوـش  صقن  ثعاـب  هک  هچ  ره  اـهنت  اـم  تسین ، موـلعم 

: مینک یم  یحو  كرادم  هب  افتکا  دروم  نیا  رد  میدقتعم  یحو  هب  نوچ  و  دوش ، یمن  صخشم  ام  يارب  دنتسه ؛ هنوگچ 

.[ 2 و 3  / أبس - ] 1

86 ص :

: دنیامرف یم  نینچ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  یلّصفم  ثیدح  رد   1

: تلق ... 

: لاق ٌهلأسم  تیقب  دق  كادف  ُتلعج 

: تلق .كوبأ  هَّلل  ِتاه 

؟ نوکی ناک  فیک  ناک  ول  نأ  نکی  مل  يذَّلا  ءیشلا  میدقلا  ملعی 

: لاق
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: لوقی هَّللا  تعمس  امأ  هبعصل ، کلئاسم  ّنإ  کحیو 

: هلوق و  اتَدَسََفل » ُهَّللا  َّالإ  ٌهَِهلآ  امهِیف  َناک  َْول  »

: رانلا لهأ  لوق  یکحی  لاق  و  ٍضَْعب » یلَع  ْمُهُضَْعب  الََعل  «َو 

: لاق و  ُلَمْعَن » اَّنُک  يذَّلا  َْریَغ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْجِرْخأ  »

(1) .نوکی ناک  فیک  ناک  ول  نأ  نکی  مل  يذَّلا  ءیشلا  ملع  دقف  ُْهنَع .» ْاوُُهن  اِمل  ْاوُداَعل  ْاوُّدُر  َْولَو  »

: مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نع   2

: لاق

؟ نوکی ام  ّالإ  ملعیال  وأ  نوکی  ناک  فیک  ناک  ول  نأ  نکی  مل  يذَّلا  ءیشلا  هَّللا  ملعیأ  هتلأس 

: لاقف

: ّلج ّزع و  هَّللا  لاق  ءایشألا  نوک  لبق  ءایشألاب  ملاعلا  وه  یلاعت  هَّللا  ّنإ 

: رانلا لهأل  لاق  و  َنُولَمْعَت » ُْمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْسَن  اّنُک  ّانِا  »

: اولاق اّمل  هکئالملل  لاق  هنع و  اوهن  امل  وداعل  مهّدر  ول  ّهنأ  ّلج  ّزع و  هَّللا  ملع  دقَف  َنُوبِذاَکل » ْمُهَّنإَو  ُْهنَع  ْاوُُهن  اِمل  ْاوُداَعل  ْاوُّدُر  َْولَو  »

ّلج ّزع و  هَّللا  لزی  ملف  َنوُمَْلعَتال » ام  ُمَلْعأ  ّینِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقنَو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُسن  ُنَْحنَو  َءامِّدلا  ُکِفْـسَیَو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجتَأ  »
لزی مل  کلذک  ءاش  امک  اهل  قباس  اهب  هملع  ءایشألا و  قلخ  ًاریبک  ًاّولع  یلاعت  انُّبر  كرابتف  اهقلخَی ، نأ  لبق  ًامیدق  ءایشألل  ًاقباس  هملع 

(2) .اریصب ًاعیمس  ًامیلع  اّنبر 

: لاق ناکْسُم ، نبا  هَّللادبع  نع   3

یلاعت كرابت و  هَّللا  نع  مالسلا  هیلع  هَّللادبعابأ  تلأس 

.[ ص 64 ح 18 . هیبشتلا ، یفن  دیحوتلا و  مود ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 1
.[ ص 132 ح 8 ، ملعلا ، مهد ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 2

87 ص :

؟ هقلخ ام  دعب  هقلخ و  ام  دنع  هملع  مأ  ناکملا ، قلخی  نأ  لبق  ناکملا  ملعی  َناکأ 
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: لاقف

(1) .ناکملاب هملعک  ءایشألا  عیمجب  هملع  کلذک  هنّوک و  ام  دعب  هب  هملعک  هنیوکت  لبق  ناکملاب  ًاملاع  لزی  مل  لب  هَّللا ، یلاعت 

: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  ملسم  نب  دّمحم  نع   4

: لوقی هتعمس 

(2)  ، .هَنَّوک ام  دعب  هب  هملعک  هنوک  لبق  هب  ُهُْملِعف  َنَّوَک ، امب  ًاملاع  لزی  مل  و  هریغ ، ءیشال  هَّللا و  ناک 

ءایـشألا و قلخ  نأ  لـبق  ءایـشألا  ملعی  ناـکأ  ّلـج  ّزع و  هَّللا  نع  هلأـسی  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  یلإ  بتک  ّهنأ  حون  نب  بوـّیأ  نع   5
؟ نّوک ام  دنع  نّوک  ام  قلخ و  ام  دنع  قلخ  ام  ملعف  اهنیوکت ، اهقلخ و  دارأ  اهقلخ و  یّتح  کلذ  ملعی  ملوأ  اهنّوک ،

: هّطخب مالسلا  هیلع  عَّقَوَف 

(3)  ، .ءایشألا قلخ  ام  دعب  ءایشألاب  هملعک  ءایشألا  قلخی  نأ  لبق  ءایشألاب  ًاملاع  هَّللا  لزی  مل 

: مالسلا هیلعاضرلا  نع   6

عمـسلا لیوأت  قولخمال و  قلاخلا و  ینعم  مولعمال و  ملاعلا و  ینعم  هولأـم و  ـال  ذإ  هّیهلـإلا  هقیقح  بوبرمـال و  ذإ  هّیبوبرلا  ینعم  هل  ... 
ملع دروم  رد  هیمامالا  دیحوت  ترابع   (4)  . هیئرابلا ینعم  دافتسإ  ایاربلا  هثادحإب  قلاخلا و ال  ینعم  ّقحتسإ  قلخ  ذنم  سیل  عومـسمالو 

دنوادخ

.[ ص 132 ح 9 ، ملعلا ، مهد ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 1
.[ ص 140 ح 12 ، لاعفألا ، تافص  تاذلا و  تافص  مهدزای ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 2
.[ ص 141 ح 13 . لاعفألا ، تافص  تاذلا و  تافص  مهدزای ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 3

.[ ص 39 ح 2 ، هیبشتلا ، یفن  دیحوتلا و  مود ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 4

88 ص :

: دنسیون یم  قح  ترضح  ملع  دروم  رد  هّیمامالا  دیحوت  باتک  ّفلؤم  هیلع ) هَّللاهمحر   ) یکلم هَّللاهیآ 

ًاّینایع و ًاملع  هلمعب  دّـحوتم  دّرفتم و  هناحبـس  هَّللا  ّنأ  باـبلا  اذـه  یف  هدرُون  مل  اـم  اـهاندروأ و  یّتلا  تاـیاورلا  تاـیآلا و  نم  لَّصحتف 
هّزنم سّدقم و  یلاعت  ّهنأ  و  ٍُلثُم ، وا  ٍروُص  نم  هتامولعم  نیب  هنیب و  طبار  یلإ  جایتحإ  نود  نم  ءاوس  ضرع  یف  هاوس  ام  عیمجب  ًاّیدوهش 

تاّذـلا ناک  وأ  تاّذـلا ، نع  ٍهرّخأتم  ٍهبترم  یف  وأ  هتاذ ، هبترم  یف  ناک  ءاوس  هققحت ، هتقیقح و  ملعلا و  هیعقاو  یف  ٍءیـشب  راـقتفإلا  نع 
ٌفشک ملعلا  لب  تارَثَکلا ، اهیف  هیوطنملا  تاذلا  وا  ُلثُملا  وا  رَوُّصلاب  رصحنیال  مولعملا  ذإ  ًامولعم ، هنوک  ثیح  نم  مولعملا  دوجول  هّلع 
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هَّللا ّنأ  یلإ  داشرإ  هرکذـت و  هکرابملا  تاـیاورلا  همیرکلا و  تاـیآلا  ّنأ  حـّضتأف  .ءیـش  یلإ  ٍهفاـضإ  دـییقت و  نود  نم  قـالطإلا  یلع 
و ءایشأ ، ءایـشألاب و ال  ملعلا  يأ  اهمدع ، هبترم  یف  اهل  نایع  ملع و  کلذک  اهدوجو ، هبترم  یف  ءایـشألل  نایع  ملع و  ّهنأ  امک  هناحبس 

(1) .هنکمملا هلیحتسملا و  تاّیضرفلا  مادعألا و  اذکه  اهریبک و  اهریغص و  ثداوحلا  لاعفألل و  نایع  ملع و  کلذک 

تسا ملع  رد  خوسر  قح  ترضح  تاذ  رد  قمعت  كرت 

، تیفیک نودـب  تقیقح  كرد  مهف و  دنتـسین و  تیفیک  ياراد  وا  یتاذ  تافـص  دـنوادخ و  تاذ  هک  دزوـمآ  یم  اـم  هب  ریز  تاـیاور 
هک یناسک  تسا و  ام  مهف  زا  جراخ 

.[ ص 274 هنسلا ، باتکلا و  یف  یلاعت  هملع  هیمامإلا ، دیحوت  - ] 1

89 ص :

.دنتسه ملع  رد  نیخسار  نانآ  دنیامن ، قح  تاذ  رد  قّمعت  كرت 

: مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق   1

اولهج ام  هلمجب  رارقإلا  اومزلف  بویغلا  نود  هبورضملا  ددسلا  یف  ماحتقإلا  نع  هَّللا  مهانغأ  نیّذلا  مه  ملعلا  یف  نیخساّرلا  ّنأ  ملعأو  ...
: اولاقف بوجحملا  بیغلا  نم  هریسفت 

مل ام  یف  قُّمَعَتلا  ْمُهَکَْرت  یّمَـس  ًاملع و  هب  اوطیُِحی  مل  ام  لوانَت  ْنَع  زْجَعلاب  مهفارتعإ  ّلج  ّزع و  ُهَّللا  َحَدَـمَف  انِّبَر » ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  »
(1) .نیکلاهلا نم  نوکتف  کلقع  ردق  یلع  هناحبس ]  ] هَّللا همظع  رّدُقتالو  کلذ ، یلع  ْرصتقاف  اخوُسُر  مهنم  هنع  ثحَبلا  مهفِّلَُکی 

: لاق دیمح  نب  مصاع  نع   2

: لاقف دیحوتلا  نع  هیلع  هَّللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  لئُس 

: یلاعت هَّللا  لزنأف  نوقّمعتم  ماوقأ  نامّزلارخآ  یف  نوکی  ّهنأ  ملع  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنإ 

: هلوق یلإ  دیدحلا  هروس  نم  تایآلاو  ٌدَحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق  »

فیرعت و قّمعت ، هک  دوش  یم  موـلعم  ًـالماک  لـبق  ثیدـح  هنیرق  هب   (3) .کله دـقف  کـلذ  َءارو  َماَر  نمف   » (2) روُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  »
.دندومرف یفرعم  ملع  رد  خوسر  ار  قّمعت  كرت  لبق  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ارچ  تسا  تّمذم  هکلب  تسین  حدم 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق   3

: مئاعد عبرأ  یلع  رفکلاو 
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غیزلا عزانتلاو و  قّمعتلا  یلع 

.[ ص 55 ح 13 ، هیبشتلا ، یفن  دیحوتلا و  باب  مود ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 1
[6 دیدح /  - ] 2

.[ 706/5 صالخا ، هروس  لیذ  نیلقثلارون ، ریسفت  - ] 3

90 ص :

(1)  . ّقحلا یلإ  بُنی  مل  قّمعت  نمف  قاقشلاو ،

: لاق مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  حلاصلا  دبعلا  نع   4

هملع نیب  هَّللا و  نیب  سیل  و  هنم ، ُهَّللا  ُناُبیالو  هَّللا ، نم  ملعلا  درفیالو  فیکب ، هَّللا  نم  ملعلا  فصویـالو  نیَأـِب ، هنم  فصویـال  هَّللا  ُْملِع 
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترضح   (2) .ّدح

یتیدودحم تسین و  ییادج  كاکفنا و  شتاذ  لاعتم و  يادـخ  ملع  نیب  دوش و  یمن  فصو  هنوگچ ، اجک و  هب  یلاعت  دـنوادخ  ملع 
.درادن دوجو  یلاعت  يراب  ملع  تاذ و  نیب 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق   5

امهتیتُوا همکح  ٌهمعن و  اّهنإف  هتیاده ، رونب  ْءیِـضتساو  هب  َّمتأ  هتفرعم و  نیبو  کنیب  َلِصُوِیل  ُهِْعّبتاف  ِِهتَفِـص  نم  هیلع  نآرقلا  ّکلد  ام  ... 
يدُـهلا ِهّمئأو  لوسّرلا  ِهَّنُـس  ِیفالو  ُهُضْرَف  کیلع  نآرقلا  یف  سیل  اّمم  هیلع  ناطیـشلا  َکَّلَد  ام  و  نیرکاّشلا ، نم  ْنُکو  تیتُوا  ام  ْذُـخف 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح   (3) .کیلع هَّللا  قح  یهتنم  کلذ  ّنإف  ّلج  ّزع و  هَّللا  یلإ  هَْملِع  ْلِکَف  ُهَُرثَأ 

نودـب ملع  هک  اج  نآ  زا  .تسا  قح  ترـضح  دوخ  هب  راـگدرورپ  تافـص  هب  ملع  ندرک  راذـگاو  ناگدـنب ، رب  دـنوادخ ، قح  یهتنم 
؟ ریخ ای  تسا  هتشاد  ءایشا  هب  ملع  ایآ  ءایشا  داجیا  زا  لبق  دنوادخ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  تسین ، ام  رّوصت  لباق  مولعم 

.[ ص 1101 هرامش 30 ، مکحلا ، نم  راتخملا  باب  .مالسالا  ضیف  حرش  همجرت و  هب  ، هغالبلا جهن  - ] 1
.[ ح 22 ص 86 ، ج 4 ، راونالاراحب ، و  ص 134 ؛ ح 16 . ملعلا ، باب  مهد ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 2

.[ ص 55 ح 13 ، هیبشتلا ، یفن  دیحوتلا و  باب  مود ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 3

91 ص :

زا دعب  ءایشأ  هب  وا  ملع  اب  ءایشأ  دوجو  زا  لبق  ءایشأ  هب  وا  ملع  تسا و  هدوب  اهنآ  دوجو  زا  لبق  ءایـشأ  هب  ملاع  دنوادخ ، هک  دش  مولعم 
رّوصت میناوت  یمن  ام  هک  تسه  اهزیچ  یلیخ  یلو  مینک ، رّوصت  ار  مولعم  نودـب  ملاع  میناوت  یمن  ام  هّتبلا  دـنک ؛ یمن  قرف  اهنآ  دوجو 
میدرک نایب  تایاور  قبط  رب  .دراد  دوجو  قح  ترضح  سدقم  تاذ  یلو  مینک  روصت  میناوت  یمن  ام  هک  یلاعت  قح  تاذ  دننام  .مینک 
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يادـخ تافـص  یمامت  بیترت ، نیدـب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  لاکـشا  نیا  اج  نیا  رد  .تسا  هدوب  رداق  قلاخ و  ملاـع ، هشیمه  دـنوادخ 
یفرعم لعف  تافـص  زا  قلاخ  لاثم ، ناونع  هب  هک  یلاح  رد  .دـنام  یمن  یقاب  لعف  تافـص  يارب  ییاـج  تسناد و  یتاذ  دـیاب  ار  یلاـعت 

، لعف تافص  .دشاب  یم  دنوادخ  زا  بلس  لباقریغ  تاذ و  تافص  زا  ملاع  قوف ، تایاور  قبط  یلو  دشاب  یم  بلـس  لباق  تسا و  هدش 
: دوش هتفگ  تسا  حیحص  ًالثم  .دنشاب  یم  دنوادخ  زا  بلس  لباق  هک  دنتسه  یتافص 

لعف تافـص  زا  ّتیقلاـخ  هک  تسا  یهیدـب  .ملعی  مل  ملع و  یلاـعت  هَّللا  دوش ، هتفگ  تسین  حیحـص  یلو  ُقلخی ، مل  قَـلَخ و  یلاـعت  هَّللا 
یم لاکـشا  نیا  لح  ماقم  رد  .تسا  هدش  ضرف  قح ، تاذ  زا  بلـس  لباقریغ  یلزأ  تافـص  زا  قلاخ  روکذـم ، تایاور  رد  یلو  تسا 

: مییوگ

رظن رد  ار  تیقلاـخ  تقیقح  رگا  یلو  .تسا  بلـس  لـباق  لـعف و  تافـص  زا  میریگب  رظن  رد  قولخم  ققحت  هب  هّجوت  اـب  ار  قلاـخ  رگا 
هک ملع  هرابرد  .ءایشأ  تقلخ  زا  لبق  یتح  تسا ، قلاخ  هشیمه  دنوادخ  میریگب 

92 ص :

تافـص زا  میریگب  رظن  رد  شمولعم  ققحت  هب  هّجوت  اب  ار  ملع  رگا  ینعی  تسا ؛ يراج  نخـس  نیمه  زین  تسا  یتاذ  تفـص  کـش  یب 
هیلع قداـص  ماـما  ترـضح  .تسا  یلاـعت  يادـخ  یلزأ  یتاذ و  تافـص  زا  میریگب ، رظن  رد  ار  ملع  تقیقح  رگا  یلو  دوش ، یم  لـعف 

: دنا هدومرف  هراشا  ملعی  ملاع و  قلْخَی و  قلاخ و  نیب  قرف  هب  یثیدح  رد  مالسلا 

: لاق یسیع  نب  دامح  نع 

: تلقف مالسلا  هیلع  هَّللادبعابأ  تلأس 

؟ ملعی هَّللا  لزی  مل 

: لاق

: لاق مولعمال ، ملعی و  نوکی  ّینأ 

: تلق

؟ عمسی هَّللا  لزی  ملف 

: لاق

: لاق عومسمالو ، کلذ  نوکی  ّینأ 

: تلق
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؟ رصبی هَّللا  لزی  ملف 

: لاق

: لاق رَصبمالو ، کلذ  نوکی  ّینأ 

: لاق ّمث 

، مینک ظاحل  شتیّلعف  هب  هّجوت  اب  ار  رـصب  اـی  عمـس  تفـص  رگا  ینعی   (1) .ٌهریصب ٌهعیمس  ٌهماّلع  ٌتاذ  ًاریـصب ، ًاعیمـس  ًامیلع  هَّللا  لزی  مل 
هتشادن دوجو  یئرَم  رَـصبُم و  ءیـش  دنیب و  یم  ادخ  دونـش و  یم  ادخ  مییوگب  درادن  ینعم  اریز  درادن ، ینعم  رَْـصبُم  عومـسم و  نودب 

قوف تیاور  رد  .تسا  دنوادخ  یلزأ  فصو  هتشادن و  قلعتم  هب  زاین  مینک ، ظاحل  شتقیقح  هب  هّجوت  اب  ار  تفـص  نیا  رگا  یلو  دشاب 
: دنیامرف یم  دننک و  یم  یفن  ار  ملعی  مالسلا  هیلع  ماما 

یم هکلب  دـننک  یمن  بلـس  قح  ترـضح  تاذ  زا  ار  ندوب  میلع  نکل  و  دـشاب ) لعفلاب  ملع  دوصقم  هک  « ) مولعمالو ملعی  نوکی  ّینأ  »
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  ار  تقیقح  نیمه  و  < p ,/ .دشاب شتقیقح  هب  هّجوت  اب  ملع  دوصقم  هک  ًامیلع » هَّللا  لزی  مل   » دـنیامرف

.دنا هدومرف  زین  يرگید  تیاور  رد 

.[ ص 135 ح 2 ، لاعفألا ، تافص  تاذلا و  تافص  مهدزای ، باب  قودص ، دیحوت  - ] 1

93 ص :

: لاق ریصب  یبأ  نع 

: لوقی مالسلا  هیلع  هَّللادبعابأ  تعمس 

اّملف رودقمالو ، هتاذ  هردقلا  و  رَصبُمالو ، هتاذ  رـصبلاو  عومـسمال ، هتاذ و  عمـسلا  و  مولعمالو ، هتاذ  ملعلا  اّنبر و  َّزع  ّلَج و  هَّللا  لزی  مل 
، رودقملا یلع  هردقلا  و  رصبملا ، یلع  رصبلا  و  عومـسملا ، یلع  عمـسلا  مولعملا و  یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا  ناک  ءایـشألا و  ثدحأ 

: لاق

: تلق

؟ ًامّلکتم هَّللا  لزی  ملف 

: لاق

: فیرش ثیدح  زا  زارف  نیا  حیضوت  رد   (1) .ملکتمالو ّلج  ّزع و  هَّللا  ناک  هّیلزأب ، تسیل  هثَدحم  هفص  مالکلا  ّنإ 
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.تسا هدش  نایب  يا  هددعتم  تاهیجوت  مولعملا » یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا  ناک  ءایشألا و  ثدحأ  اّملف  »

: دنا هدومرف  لوقعلا  هآرم  رد  هیلع ) هَّللاهمحر   ) یسلجم همالع   1

مل ًاقّلعت  هب  هقّلعت  دوصقملا  سیل  هقادـصم و  قّقحت  و  هیلع ، قبطنإ  لزألا و  یف  ًامولعم  ناـک  اـم  یلع  عقو  يأ  مولعملا ، یلع  ملعلا  عقو 
هجو یلع  کلذ  لبق  هب  ملعلا  قلعت  دق  ناک  و  دوجوم ، ٌرضاح  ّهنأ  یلع  هب  ملعلا  مولعملا  یلع  ملعلا  عوقوب  دارملا  وأ  .داجیإلا  لبق  نکی 

هک یتقو  ینعی  تسا  هدرک  ادیپ  قادـصم  مولعم  هک  تسا  نیا  دارم   (2) .ملعلا یلإ  مولعملا ال  یلإ  عجری  ّریغتلاو  دجویـس  ّهنأ  و  هبیغلا ،
.تسا هدش  قبطنم  جراخ  اب  دنوادخ  ملع  هجیتن  رد  تسا و  هتفای  ققحت  تسناد  یم  لزا  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دبای ، ققحت  مولعم 

باب دـیحوتلا ، باتک  یفاکلا ، نم  لوصالاو  ص 134  ح 1 ، لاعفألا ، تافـص  تاذلا و  تافـص  مهدزای ، باب  قودص ، دـیحوت  - ] 1
.[ ج 107/1 ح 1 ، تاذلا ، تافص 

.[ ج 9/2 تاذلا ، تافص  باب  ، دیحوتلا باتک  لوقعلا ، هآرم  - ] 2

94 ص :

: دنیامرف یم  همّالع  موحرم 

.دبای یم  رضاح  هب  قلعت  دبای ، ققحت  مولعم  یتقو  تشاد ، بیاغ  هب  قلعت  هک  یملع  تسا  نیا  دوصقم  دیاش  و  ... 

: دنسیون یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  دنراد  قودص  دیحوت  رب  هک  يا  هقیلعت  رد  دارملا  حیضوت  بحاص   2

یجراخلا دوجولا  فرظ  یف  همولعم  یلع  هملع  قبطنإ  لزألا  یف  یلاعت  هل  ًامولعم  ناک  يذَّلا  دـجو  اّـملف  يأ  مولعملا ) یلع  ملعلا  عقو  )
اذـه نع  ّربعی  و  ًامولعم ، جراخلا  یف  هدوجو  لـبق  ناـکف  هدوجو  لـبق  ّهنـأل  ّقلعتلا  عوقولا  ینعم  سیل  و  هیف ، لـهجال  ًاّـقح  هملع  نوکل 

: ینعی مولعملا  ققحت  ینعی  مولعملا » یلع  ملعلا  عقو   » زا روظنم  هک   (1)  . ...یتاذلا لابق  یف  یلعفلا  ملعلاب  قابطنإلا 

هک نیا  امک  مولعم  دوجو  زا  لبق  هدوب  ملع  هکلب  هدـش ، ادـیپ  ملع  ـالاح  هدوبن و  مولعم  نیا  هب  ملع  لوا  زا  هک  نیا  هن  دـجُوَف ؛ نکی  مل 
تسا و یـسلجم  همالع  موحرم  مالک  نومـضم  نامه  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ققحت  لاح  مولعم  نیا  یهتنم  تسه  ملع  شدوجو  زا  دـعب 

: هک دنا  هدرک  هفاضا  هوالع  هب 

یقاـبطنا نینچ  زا  ینعی  یلعف  ملع  هب  دوش  یم  ریبعت  اـج  نیا  مولعملا  ققحت  يا  مولعملا  یلع  ملعلا  عقو  هک  يدروم  نآ  اـب  طاـبترا  رد 
.هدرک ادیپ  ّتیلعف  ملع  دوش  یم  هتفگ  مولعم  رابتعا  هب  هکلب  هدش  ادیپ  يرییغت  ملع  رد  هک  نیا  هن  هدرک  ادیپ  ّتیلعف  ملع 

.[ ص 134 لوا ، ثیدح  یقرواپ ، رد  مهدزای ، باب  ینارهط ، ینیسح  مشاه  دیس  موحرم  هقیلعت  اب  قودص ، دیحوت  - ] 1

95 ص :
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: دوش یم  جاتنتسا  ریز  بلاطم  دش  رکذ  هک  یتایاور  زا  عومجم  رد 

.دراد ناشنیوکت  زا  لبق  ءایشا  هب  ملع  یلاعت  يادخ   1

.دنک یمن  توافت  ءایشا ، ققحت  زا  دعب  ءایشا  هب  دنوادخ  ملع  اب  ناشداجیا ، لبق  ءایشأ  هب  قح  ترضح  ملع   2

.دنیامنن یلاعت  قح  تاذ  رد  قّمعت  رّکفت و  دنهدن و  رظن  هدشن و  دراو  اهثحب  هنوگ  نیا  رد  هک  دنتسه  یناسک  ملعلا » یف  نوخـسار   » 3
زجع هب  فارتعا  سفن  .تسا و  ام  رّکفت  كرد و  تردـق  زا  جراخ  تسین و  ام  كرد  لباق  تسا  مولعم  نودـب  ملاع  دـنوادخ  هک  نیا 

(1) .تسا ملع  رد  خوسر  شیتاذ ، تافص  راگدرورپ و  تاذ  كرد  زا 

دوش یم  هتفگ  ملاع  یتقو  اریز  درادـن ، ینعم  مولعم  نودـب  ملعی  اما  دراد و  ینعم  مولعم  نودـب  ملاـع  .تسا  قرف  ُمَلعَی  ٌملاـع و  نیب   4
.تسا نآ  ندوب  ققحم  لعفلاب و  يزیچ  نتسناد  هب  رظن  دوش  یم  ریبعت  مَلعَی  هب  یتقو  تسا و  نتشاد  ملع  تیعقاو  هب  رظن 

.دیشخب ققحت  تسناد  یم  هک  ار  يزیچ  نآ  دنوادخ  ینعی  دوش ، یم  قبطنم  عقاو و  مولعم  رب  ملع  مولعم  ققحت  زا  دعب   5

نآ ادـخ  مییوگب  مینک  یم  كرد  دوخ  تافـص  دوخ و  هرابرد  هچ  ره  هک  تسا  نیا  دـیحوت  تیعقاو  ناـهرب ، تاـیاور و  قباـطم  - ] 1
[ .میسانش یم  تاقولخم  تافص  یمامت  یفن  هب  ار  دنوادخ  هکلب  میسانش ، یمن  تیفیک  هب  ار  دنوادخ  ام  .تسین  روط 

96 ص :

مالسلا مهیلعهّمئألا  نینمؤملاریمأ و  هیالوب  نیکّسمتملا  نم  انلعج  يذلا  هَّللدمحلا 

97 ص :

عبانم تسرهف 

میرک نآرق   1

.مق يوفطصم ، تاروشنم  رشان ، يزاریشلا ، نیدلاردصل  هیلاعتملا ،) همکحلا   ) رافسأ  2

.ناریا عبط  هرس ، سدق  یسلجملا  رقاب  دّمحم  خیشلا  همّالعلل  راونالاراحب ،  3

.هفّرشملا مقب  نیسّردملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسسؤم  رشان : یئابطابطلا ، نیسح  دّمحم  دیسلل  همکحلا ، هیادب   4

.یلحر عطق  ق ، 1394 ه .  عبط : خیرات  مق ، هّیملعلا  بتکلاراد  رشان : ینارحبلا ، ینیسحلا  مشاه  دّیسلل  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا   5

.ق 1418 ه .  هثلاثلا ، هعبطلا  مق ، نیلقثلاراد ، رشان : یئوخلا ، يوسوملا  مساقلاوبأ  دّیسلا  ربکألا  قحملل  ، نآرقلا ریسفت  یف  نایبلا   6
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مـالعألا بتکم  رـشان : یـسوطلا ، نیدلاریـصن  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  خیـشلا  میکحلا  ققحملل  داـقتعالا ، دـیرجت   7
.ق.ه  1407 یلوُالا ، هعبطلا  یمالسالا 

، مجنپ پاچ  یچباتک ، تاراشتنا  رشان : یناّرحلا ، هبعش  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأل  ، لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت   8
.ش .ه   1373

هار رد   ) قحلا قیرط  یف  هسسؤم  رشان : يدزیلا ، حابصم  یقت  دّمحمل  همکحلا ، هیاهن  یلع  هقیلعت   9

98 ص :

.ق 1405 ه .  یلوألا ، هعبطلا  مق ، قح ،)

.ق 1394 ه .  هیناثلا ، هعبطلا  توریب ، تاعوبطملل  یملعألا  هسسؤم  رشان : یئابطابطلا ، نیسح  دّمحم  دّیسلل  نازیملا ، ریسفت   10

داشرالا هفاقثلا و  هرازول  هعباتلا  رشنلا  عبطلا و  هسسؤم  رشان : یفوکلا ، تارف  نب  میهاربا  نب  تارف  مساقلا  یبأل  یفوک  تارف  ریـسفت   11
.ق.ه  1410 یلوُالا ، هعبطلا  نارهط  یمالسالا ،

 . 1365 ه لوا ، پاچ  نارهت ، ورسخ ، رصان  تاراشتنا  رـشان : یـسربطلا ، نسحلا  نب  لضفلا  یلع  یبأ  خیـشلل  نایبلا ، عمجم  ریـسفت   12
.ش

یتاعوبطم هسـسؤم  رـشان : يزیوحلا ، یـسورعلا  هعمج  نب  یلع  دـبع  خیـشلا  ریبخلا  همّالعلا  لـیلجلا  ثدّـحملل  نیلقثلارون ، ریـسفت   13
.ق 1415 ه .  هعبارلا ، هعبطلا  مق ، نایلیعامسا ،

، هسّدقملا هّیوضرلا  هناتسآلل  هعباتلا  رشنلا  عبطلا و  هسسؤم  رشان : دیاورم ، یلعنسح  ارزیملا  هَّللا  هیآل  داعملا ، أدبملا و  لوح  تاهیبنت   14
.ق .ه   1418 هیناثلا ، هعبطلا 

.ق 1415 ه .  یلوألا ، هعبطلا  رشنلا ، هعابطلا و  هسسؤم  رشان : یجنایملا ، یکلملا  رقاب  دّمحم  خیشلا  هَّللا  هیآل  هّیمامإلا ، دیحوت   15

رـشنلا هسـسؤم  رـشان : ینارهطلا ، ینیـسحلا  مشاه  دّیـسلا  عرابلا  ققحملا  قیقحتب  قودصلا ، مدقألا  لیلجلا  خیـشلل  قودص ، دیحوت   16
.ق 1422 ه .  هعباسلا ، هعبطلا  هسّدقملا  مقب  نیسّردملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا 

هامریت موس ، پاچ  دیفم ، تاراشتنا  رشان : ینارهطلا ، ینیسحلا  مشاه  دّیسلل  دارملا ، حیضوت   17

99 ص :

.ش 1365 ه . 

.ش 1363 ه .  رشن ، خیرات  یمالسا ، تاراشتنا  رشان : يا ، هشمق  یهلا  يدهم  نیدلا  یحمل  یهلا ، تمکح   18
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ق.ه لاس 1416  مّوس ، پاچ  تمکح ، تاراشتنا  رشان : ینارهط ، ینیسح  نیسح  دمحم  دّیسل  دّرجم ، حور   19

یندـملا ینیـسحلا  ناخ  یلع  دّیـسلل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  مامإلا  نیدـجاسلا  دّیـس  هفیحـص  حرـش  یف  نیکلاسلا  ضاـیر   20
.هفّرشملا مقب  نیسرّدملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسسؤم  رشان : يزاریشلا 

.یلحر عطق  يزیزع ، رادیب ، یضر ، تاروشنم  رشان : ق ، م 879 ه .  یجشوقلا ، دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالعل  دئاقعلا ، دیرجت  حرش   21

هسسؤم رشان : یتبرت ، یئایـض  نیـسح  همدقم  قیقحت و  حیحـصت و  هب  يروزرهـش ، دمحم  نیدلا  سمـشل  قارـشالا ، همکح  حرـش   22
.ه ش لاس 1372  لّوا ، پاچ  هاگشهوژپ )  ) یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و 

هعبطلا ق  یبرعلا 1385 ه .  ثارتلا  ءایحا  راد  رـشان : میهاربا ، لضفلاوبا  دّمحم  قیقحت  هب  دـیدحلا ، یبأ  نبإل  هغالبلا ، جـهن  حرـش   23
.هیناثلا

.ش 1378 ه .  مجنپ ، پاچ  هیقف ، تاراشتنا  رشان : مالسالا ، ضیف  یقن  یلع  دیس  ملق  هب  هیداّجس ، هلماک  هیفحص   24

100 ص :

.نارهط هثیدحلا ، يونین  هبتکم  رشان : یسربطلا ، يرونلا  نیسح  ازریملا  جاحلل  هیناثلا ، هکرابملا  هّیولعلا  هفیحصلا   25

.ش راهب 1375 ه .  نایلیعامسا ،)  ) یناقاهد تاراشتنا  رشان : ق.ه ، م 1281 ، يراصنالا ، یضترم  مظعألا  خیشلل  لوصالا : دئارف   26

.ءارهزلا تاراشتنا  : رشان یفیفع ، ءالعلاوبا  حرش  هب  مکحلا  صوصف   27

.ش 1363 ه .  رادیب ، تاراشتنا  رشان : يرصیقلا ، دومحم  نب  دوادل  ، يرصیق حرش  هب  مکحلا  صوصف   28

هعبطلا هّیمالـسإلا ، بتکلاراد  رـشان : هللا ، همحر  يزارلا  ینیلکلا  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  مالـسالا  هقثل  یفاـکلا ،  29
.ش 1375 ه .  هسداسلا ،

، مق رـشنلاو ، هعاـبطلل  ناـیراصنأ  هسـسؤم  رـشان : هللا ، همحر  یئوخلا  یمظعلا  هَّللاـهیآ  ثحبل  ًاریرقت  هقفلا ، لوـصا  یف  تارـضاحم   30
.ق 1417 ه .  هعبارلا ، هعبطلا 

ش.ه  1363 مود ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت  ق.ه ، یسلجملا م 1111  همالعلل  لوسرلا : لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم   31

.يروهَط هناخباتک  رشان : اردصالم ، هب  روهشم  يزاریش  دّمحم  نیدلاردصل  رعاشملا ،  32

ماـما یگنهرف  داـینب  رـشان : یئوخلا ، یمـشاهلا  هَّللا  بیبح  ازریم  جاـحلا  ققحملا  همّـالعلل  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  یف  هعاربلا  جاـهنم   33
.مالسلا هیلع  يدهملا 
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پاچ و نامزاس  ، 1378 یلمآ ، هداز  نسح  نسح  مکحلا ، صوصف  حرش  رد  مَمِهلا  ّدِمُم   34

101 ص :

.یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا 

.ق 1417 ه .  مقب ، نیسردملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسسؤم  رشان : یئابطابطلا ، نیسح  دّمحم  دّیسلل  همکحلا ، هیاهن   35

.مق هرجهلاراد ، هسسؤم  رشان : نایزیربت ، سراف  خیشلا  قیقحت  حلاص ، یحبص  رتکد  تسرهف  قیلعت و  هب  هغالبلا ، جهن   36

.ش 1377 ه .  موس ، پاچ  هیقف ، تاراشتنا  رشان : مالسإلا ، ضیف  یقن  یلع  دّیس  همجرت  حرش و  هب  هغالبلا ، جهن   37

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
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 ... 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

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
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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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