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؟ تقیقح ای  هناسفا  موثلک  ما  جاودزا 

: هدنسیون

روپ يدهم  ربکا  یلع 

: یپاچ رشان 

تلاسر

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تقیقح ای  هناسفا  موثلک  ما  7جاودزا 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

15راتفگشیپ

اهرواب میرح  زا  ییادز  ههبش  15ترورض 

ناراوس 16ههبش 

تاهبش 17رصع 

ییادز ههبش  18هویش ي 

تاهبش 20ماجرف 

تاهبش 21جوم 

23هعیلط

23هراشا

بنیز گنس  29مه 

كانبات رتخا  30ود 

موثلک ّما  يربک و  31بنیز 

يرغص بنیز  يربک و  32بنیز 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  34نارتخد 

یبوقعی خیرات  34هاگیاج 

راوخریش كدوک  35ود 

كانبات رتخا  36هس 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  رتخد  37هنیکس 

موثلُک ُّما  ترضح  یناگدنز  زا  یعالّطا  مک  39یئارچ 

ماهبا زا  هلاه يا  رد  ناّیح  نب  رباج  41دوجو 
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مالسلا مهیلع  تیبلها  ناوناب  ندنام  هتخانشان  42زار 

موثلُک ُّما  جاودزا  43هناسفا ي 

؟  دوب روبجم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  45ایآ 

؟  هداتفا قافّتا  يراگتساوخ  47ایآ 

هرس سدق  دیفم  خیش  50رظن 

هرس سدق  یسلجم  همّالع ي  52رظن 

هرس سدق  هّللارون  یضاق  53رظن 

؟  تسا یسک  هچ  موثلک  ما  54رسمه 

لَوْرَج تنب  موثلُک  57ُّما 

رکب یبأ  تنب  موثلُک  57ُّما 

لصف 58ِنخس 

؟  دناوخ زامن  وا  رب  یسک  59هچ 

هنیدم هب  دورو  هناتسآ ي  رد  موثلک  59ّما 

62اهتشاددای

 « 1 هرامش «  62تشاددای 

 « 2 هرامش «  69تشاددای 

 « 3 هرامش «  70تشاددای 

 « 4 هرامش «  73تشاددای 

 « 5 هرامش «  75تشاددای 

نخس 77نیرخآ 

فّلؤم هدش ي  پاچ  81راثآ 

زکرم 86هرابرد 
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تقیقح ای  هناسفا  موثلک  ما  جاودزا 

باتک تاصخشم 

 - 1324 ربکا ، یلع  روپ ، يدهم  هسانشرس : 

.روپ يدهم  ربکا  یلع  تقیقح / ؟ ای  هناسفا  موثلک  ما  جاودزا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 تلاسر ،  مق :  رشن :  تاصخشم 

.هنومن .ص :   76 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 1-29-6838-964-978  8000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

ییوشانز .ق --  54 (ع - ،) یلع تنب  (س ) موثلک ما  عوضوم : 

.ق 54 (ع - ،) یلع تنب  (س ) موثلک ما  عوضوم : 

نرق 14. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

نرق 14 تنس --  لها  ثیداحا  عوضوم : 

8 م9 1387 فلا  / BP52/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/979 ییوید :  يدنب  هدر 

1612333 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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راتفگشیپ

اهرواب میرح  زا  ییادز  ههبش  ترورض 

هدرک هعجارم  ناـهاگآ  هب  ًاـمتح  دـنناد  یمن  ار  يزیچ  رگا  هک  دـهد  یم  روتـسد  دوـخ  ناوریپ  هب  دـشاب ،  یم  وگخـساپ  نییآ  مالـسا 
 : دنسرپب نانآ  زا  ار  دوخ  ياه  شسرپ 

؛ »  َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  » 

(1)  . دیسرپب ناهاگآ  زا  دیناد  یمن  رگا 

تکاله لـماع  نیرت  مهم  هک   (2)  . دنـسرپن ار  دوخ  تالوهجم  هک  دنرادن  قح  نامدرم  زگره  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3)  . تسا ندیسرپن 

 : دنیامرف یم  هدرک  حرطم  ندش  هیقف  ّدح  ات  ار  يرابجا  گنهرف  عوضوم  هاگنآ 

(4)  . دنروآ تسد  هب  تهاقف  ات  دوش  هتخاون  منارای  ِرس  رب  هنایزات  اب  مراد  تسود 

 : دنیامرف یم  سپس 

اهنادان زا  هکنآ  زا  شیپ  دنوادخ  هک  مدناوخ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد 

9 ص :

 . هیآ ي 7 ایبنا ،  هروس ي  هیآ ي 43 ؛  لحن ،  هروس ي   . 1 - 1
 . ص 40 ج 1 ،  یفاک ،  لوصا  ینیلک ،   . 2 - 2
 . ص 40 ج 1 ،  یفاک ،  لوصا  ینیلک ،   . 3 - 3

 . ص 31 نامه ،   . 4 - 4
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(1)  . تسا هتفرگ  نامیپ  دوخ  شناد  رشن  ییوگخساپ و  يارب  نایاناد  زا  دریگب ،  نامیپ  نامسرپ  يارب 

 : دیامرف یم  هتسناد  بلط  شناد  دنمشناد و  هورگ :  ود  ِنآ  زا  ار  دیفم  یگدنز  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

 : نت ود  يارب  زج  تسین  يدوس  یگدنز  رد 

 . دننک يوریپ  وا  زا  هک  يدنمشناد   ( 1

(2)  . دشاب ریگارف  تیفرظاب و  هک  يزودنا  شناد   ( 2

 : دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  ناگشیپ  اورپ  يالوم  نایب  ریما 

 : دنتسه مسق  هس  رب  اهناسنا 

 . هدش زاین  یب  نارگید  شناد  زا  هتخودنا و  شناد  ادخ  تیاده  اب  ادخ و  يارب  هک  يدنمشناد   ( 1

 . دریگ یمارف  شناد  ادخ  تیاده  اب  ادخ و  يارب  هک  يزودنا  شناد   ( 2

یهارمگ و بجوم  هتخادـنا و  تکـاله  هب  ار  دوخ  هدـش ،  رورغم  دوخ  كدـنا  شناد  هب  هدومن  ملع  ياـعدا  هک  یناداـن  صخـش   ( 3
(3)  . دوش یم  نارگید  تکاله 

*

ناراوس ههبش 

10 ص :

 . ص 41 نامه ،   . 1 - 1
 . ص 33 نامه ،   . 2 - 2

 . نامه  . 3 - 3
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 : دیامرف یم  مّوس  هورگ  دروم  رد  يرگید  نایب  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم 

لد تعدب  ياه  هتفگ  هب  هدش ،  فرحنم  تسار  هار  زا  هداهناو ،  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نامدرم  نیرتدب  زا  یکی 
هتخاس دوخ  زات  تخات و  رتسب  ار  تاهبش  هتفرگ ،  شود  رب  ار  نارگید  ياهشزغل  هدومن ،  مهارف  ار  نامدرم  یهارمگ  تابجوم  هتسب ، 

(1)  . دشاب یم  شیوخ  تاهبش  ورگ  رد  هدش ،  تاهبش  رب  راوس  ، 

(2)  . تسا هدش  ریبعت  نزهار  ِناونع  هب  دارفا  نیا  زا  یسدق  مالک  رد 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدش  شهوکن  ردقنآ  موصعم  نایاوشیپ  هاگدید  زا  ینکفا  ههبش 

لد رد  دیدرت  کش و  ات  تسا »  رتاناد  ادخ  هک «  دیوگب  دیابن  مناد »  یمن  دیوگب « :  دیاب  دناد ،  یمن  هک  دنسرپب  ناسنا  زا  يزیچ  رگا 
(3)  . دنک داجیا  بطاخم 

تاهبش رصع 

ياه هزومآ  رد  هک  دندرک  یم  شالت  زور  بش و  يا  هّدع  خیرات  لوط  رد 

11 ص :

 . ص 55 نامه ،   . 1 - 1
 . ص 46 نامه ،   . 2 - 2
 . ص 43 نامه ،   . 3 - 3
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رـصع ياه  هدروارف  مادختـسا  اب  هزورما  یلو  دـننک ،  فیعـض  تسـس و  اهرواب  دروم  رد  ار  مدرم  داقتعا  ات  دـننک  داـجیا  ههبـش  ینید 
قیقحت و هب  رگا  هک  دـننک ،  یم  هجاوـم  تاهبـش  زا  ییاـیرد  اـب  ار  دـیدج  لـسن  هدوـمزآ ،  راـک  ناسانـشراک  زا  يرو  هرهب  تعنص و 

 . دوش یم  لزلزت  راچد  دوخ  ینید  ياهرواب  رد  دنکن  انتعا  رگا  دتفا و  یم  یگدنز  راک و  زا  دزادرپب ،  شاکنک 

 . دنتسه ّتیلاعف  لوغشم  هعیش  ناناوج  ندرک  فرحنم  يارب  یباهو  تیاس  زا 400  شیب  نونکا  مه 

 . دننک یم  یمگردرس  راچد  ار  عالطا  مک  دارفا  هداد ،  هولج  قح  گنر  هب  ار  دوخ  هیاپ ي  یب  تسس و  نانخس  اه  تیاس  نیا  رد 

قح تروص  هب  راظنا  رد  دنـشوپ و  یم  نآ  رب  قح  هماج ي  هدروآرد ،  قح  لکـش  هب  هک  دنیوگ  ههبـش  تهج  نیا  زا  ار  ههبـش  ًالوصا 
 . دنک یم  هولج 

نیب زا  دنرواین  نابز  رب  دننک و  اهر  ار  لطاب  رگا  اریز  تسین ،  مزال  یلمعلا  سکع  چیه  تاهبـش  ربارب  رد  هک  دـننک  یم  رّوصت  یخرب 
 . دوش یم  شومارف  دور و  یم 

 . تسا هدش  هداد  خساپ  اهنآ  زا  نآرق  ِياج  ياج  رد  هکلب  هدرکن ،  دروخرب  هنوگنیا  تاهبش  اب  میرک  نآرق  یلو 

کی کنیا  تسا و  هتخادرپ  ییوگ  خساپ  هب  هتسشنن  تکاس  تاهبش  ربارب  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نآرق  رّسفم  گرزب 
 : هحورطم تاهبش  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دروخرب  زا  هنومن 

ییادز ههبش  هویش ي 

رد مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يریگ  عضوم  نوماریپ  مدرم  نایم  رد  ینانخس  ناورهن  گنج  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تشگزاب  زا  سپ 
حرطم نیشیپ  يافلخ  ربارب 

12 ص :
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ار شدامتعا  دروم  دارفا  زا  نت  هد  دناوخارف و  ار  عفار »  یبا  نبا  دوخ «  بتاک  دنک ،  داجیا  ناهذا  رد  ار  یتاهبش  تفر  یم  هک  دیدرگ 
 . ناوخارف نم  دزن  هب  ار  دارفا  نیا  دومرف :  درب و  مان  وا  يارب 

 ... سیونب دومرف :  عفاروبا  رسپ  هب  دندمآ  درگ  ترضح  تمدخ  رد  دارفا  نآ  هک  یماگنه 

هداد حیضوت  ار  شدوخ  ياهریگ  عضوم  لماوع  للع و  هدرک ،  نایب  فافش  روط  هب  ار  تفالخ  نابصاغ  هایـس  همانراک ي  نتم  نیا  رد 
يارب ار  نآ  عفاروبا  رسپ  دننک و  ادیپ  روضح  هعمج  زامن  رد  رفن  هد  نآ  هتفه  ره  هک  دومرف  رما  درپس و  يرفن  هد  هورگ  نآ  تسد  هب  ، 

 . دننک يرواد  فاصنا  هب  ادخ  باتک  اب  دنک ،  يزیگنا  هنتف  یسک  رگا  دنک و  تئارق  مدرم 

(1)  . دندش هتخانش  مالسلا »  هیلع  نانمؤمریما  ِتاِقث  ِناونع «  هب  خیرات  رد  رفن  هد  نیا 

زا یـسلجم  همالع ي  (2) و  هدرک تیاور  وا  زا  سوواـط  نبا  دیـس  هدروآ ،  دوخ  لـئاسر  باـتک  رد  ار  نآ  لـماک  نتم  ینیلک  موحرم 
(3)  . تسا هدرک  لقن  ناشیا  قیرط 

 : هک مینک  یم  هدافتسا  هحورطم  تاهبش  اب  نایقتم  يالوم  دروخرب  هویش ي  زا 

 . دنامن خساپ  یب  تاهبش  دیاب   . 1

 . دوش هداد  فافش  خساپ  تاهبش  هب  دیاب   . 2

 . دسرب مدرم  شوگ  هب  دامتعا  دروم  دارفا  طّسوت  تاهبش  هب  خساپ  دیاب   . 3

13 ص :

 . ص 215 ج 5 ،  عّیشت ،  فراعملا  هرئاد   . 1 - 1
 . 189 ص 173 _  هّجحملا ،  فشک   . 2 - 2
 . 37 ص 7 _  ج 30 ،  راونألا ،  راحب   . 3 - 3
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 . دوش حرطم  نیودت و  ناسانشراک  طسوت  یهورگ و  تروص  هب  تاهبش  هب  خساپ  دیاب   . 4

 . ددرگ حرط  یمومع  عماجم  رد  تاهبش  هب  خساپ  دیاب   . 5

 . دریذپ ماجنا  فاصنا  اب  ینکفا  ههبش  يرگ و  هنتف  زا  يریگولج  دیاب   . 6

 . دشاب یم  میرک  نآرق  تاهبش  هب  خساپ  ساسا  عجرم و   . 7

تاهبش ماجرف 

هیلع قداص  ماما  رـضحم  هب  باحـصا  زا  یعمج  اب  یفریـص  ریدـس  هک  دـنک  یم  لقن  ینالوط  ثیدـح  کی  نمـض  رد  قودـص  خـیش 
كرابم هرهچ ي  رب  کشا  لیـس  هدید  دنزرف  ِغاد  ِردام  دننامه  هک  دنتفای  ناشیرپ  هتفـشآ و  ار  ترـضح  نآ  دندش ،  فرـشم  مالـسلا 

 . دنک یم  يراج  نابز  رب  هّللا  هیقب  ترضح  هب  باطخ  يزوسناج  نانخس  هتخاس ،  ناور 

 : دومرف دندش  ایوج  نآ  ّتلع  زا  نوچ 

تبیغ نامز  رد  نانمؤم  ياهنومزآ  مالـسلا و  هیلع  ام  مئاق  رمع  لوط  تبیغ و  ّدلوت ،  دروم  رد  مدید ،  یم  ار  رفج  باتک  حبـص  زورما 
دوخ ندرگ  زا  ار  مالـسا  هتـشر ي  اهنآ  نتخادنا  رود  دوخ و  نید  زا  اهنآ  رتشیب  دادترا  اهنآ و  لد  رد  ههبـش  کش و  ندش  رادـیدپ  و 

(1)  . مداتفا لاح  نیا  هب  مدومن و  گنرد 

مالسا هرمز ي  زا  جورخ  نید و  زا  دادترا  هب  ددرگ  رادیدپ  اهلد  رد  ههبش  کش و  رگا  هک  مینک  یم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدح  نیا  زا 
 . دوش یم  رجنم 

نانابزرم نامیا و  روشک  نارادزرم  هک  ماکحا ،  نیجّورم  مالعا ،  ياملع 

14 ص :

 . 357 ص 352 _  ج 2 ،  نیّدلا ،  لامک   . 1 - 1
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یمالـسا تّما  رب  هنوگچ  دننک و  دروخرب  تاهبـش  اب  هنوگچ  هک  دنزومایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیاب  دنتـسه ،  مالـسا  فراعم 
؟  دنشاب زوسلد 

تاهبش جوم 

هدومن و حرطم  شـسرپ  نآ 178  رد  هدرک ،  رـشتنم  يا  هوزج  یـشارخ »  حـلاص  نب  نامیلـس  مان «  هب  ضایر  نکاس  ناـیباهو  زا  یکی 
 ! ! دیآ یمرد  تیباهو  شیک  هب  هتشادرب  تسد  عّیشت  نییآ  زا  دناوخب  ار  نآ  هعیش  ناوج  ره  هک  هدرک  اعدا 

 . دشاب یم  مّود  هفیلخ ي  اب  موثلک  ّما  جاودزا  هناسفا ي  هدش  حرطم  هوزج  نیا  رد  هک  یلاؤس  نیلوا 

 : دسیون یم  وا 

رمع هب  ار  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  رهاوخ  موثلک »  ّما  شرتخد «  وا  هک  یلاح  رد  دـنناد ،  یم  موصعم  ار  هنع  هللا  یـضر  یلع  نایعیش 
 : دنهدب نت  بلطم  ود  زا  یکی  هب  دیاب  اهنآ  تسا ،  هدومن  جیوزت  باّطخ  نب 

 ! تسا هدروآرد  رفاک  رفن  کی  جاودزا  هب  ار  شرتخد  وا  اریز  دننادن ،  موصعم  ار  هنع  هللا  یضر  یلع   ( 1

ناماما رگید  تمصع  تساهنآ و  بهذم  یساسا  ياه  هیاپ  زا  ترضح  نآ  ندوب  موصعم  اریز  دنور ،  یمن  یبلطم  نینچ  راب  ریز  اهنآ 
 . دور یم  لاؤس  ریز  زین  موصعم 

 ! تسا هدیزگرب  يداماد  هب  ار  وا  هنع  هللا  یضر  یلع  اریز  دننادب ،  ناملسم  ار  رمع   ( 2
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(1)  ! دشاب یم  اهنآ  ینادرگرس  تریح و  بجوم  خساپ  ود  نیا 

* * *

هدرک ریگ  نیمز  ّلح  لباقریغ  تاهبـش  هلـسلس  کی  ربارب  رد  ار  عّیـشت  ناهج  هدرک و  ادیپ  يدیدج  بلطم  هدرک  لایخ  یـشارخ  ياقآ 
 . تسا هدرک  رارکت  راب  هد  زا  شیب  هوزج  نیا  نمض  رد  ار  شسرپ  نیا  اذل  و  تسا ، 

زا شیپ  لاس  اهدص  ار  اهنآ  هعیـش  راوگرزب  ياملع  دراد و  ینالوط  هنیـشیپ ي  هدـش ،  حرط  تاهبـش  رگید  ههبـش و  نیا  هک  یلاح  رد 
 . دنا هداد  خساپ  نیا 

خـساپ نآ  هب  شیپ  لاس  رازه  زا  شیب  هرـس  سدـق  دـیفم  خیـش  تسین و  شیب  يا  هناسفا  باطخ  نب  رمع  اب  موثلک  ّما  جاودزا  ناتـساد 
 . دمآ دهاوخ  راتشون  نیمه  رد  وا  نانخس  نتم  هک  تسا ،  هداد 

ار یگدامآ  نیا  راگدرورپ  لضف  هب  دنک و  یم  لابقتسا  دوش  حرطم  تقیقح  قح و  ندش  نشور  يارب  هک  یشسرپ  ره  زا  عّیشت  ناهج 
هویش نیا  زا  راصعا  نورق و  لوط  رد  هکنانچ  دنک ،  تابثا  ّتنـس  لها  دامتعا  دروم  عبانم  ساسارب  ار  دوخ  تادقتعم  همه ي  هک  دراد 

 . تسا هدرک  يوریپ 

 « َنیَملاْعلا ِّبَر   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآَو  » 

 . مارحلا 1430 ق مرحم   20

روپ يدهم  ربکا  یلع 

16 ص :
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هعیلط

هراشا

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

لپ لاّصتا و  هتـشر ي  كدـف  نابحاص  كدـف و  نابـصاغ  نیب  هک  هدـش  يا  هناحوبذـم  شالت  یحو ،  هناخ ي  هب  مجاـهت  همادا ي  رد 
.دوش رارقرب  یطابترا 

 ، هدومن يراگتساوخ  یحو  نادناخ  نازورف  رتخا  نیمّود  زا  هفیقس ،  تایانج  رب  نداهن  شوپرس  يارب  هفیقس  یلصا  حاّرط  هکنیا  نآ  و 
.تسا هدش  هجاوم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  یفنم  خساپ  اب  هک 

اپ اّما  هدرک ،  دیدهت  جاح  تیاقـس  راختفارپ  لادـم  نتفرگ  سپ  مزمز و  هاچ  ندرک  رپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع 
 ! تسا هدربن  شیپ  زا  يراک  زین  وا  ینایم  رد 

ربیخ حتاف  خسار  مزع  رد  زین  اهدیدهت  نیا  یلو  هدومن ،  دیدهت  تسد  عطق  ّدـح و  يارجا  لتق ،  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ 
 ! تسا هدرکن  ریثأت 

زین اجنآ  هک  هدومن ،  يراگتساوخ  دوب  نانمؤم  ریما  هبیبر ي  هک  رکبوبا »  رتخد  موثلُک  ُّما  زا «  دوخ ،  یماکان  هب  نداهن  شوپرـس  يارب 
 ! تسا هدش  وربور  یفنم  خساپ  اب 

وا يارب  یمارگ  دـنزرف  ود  هدرک ،  جاودزا  رکبوبا  اـب  هتوم  گـنج  رد  يو  تداهـش  زا  سپ  راـّیط ،  رفعج  رـسمه  سیَمُع  تنب  ءامـسا 
: تسا هدروآ 

رکب یبا  نب  دّمحم   . 1

رکب یبا  رتخد  موثلُک  ُّما   . 2

هک نیا  دوجو  اب  رکبوبا  تفالخ  نارود  رد  یّتح  تشاد ،  رطاخ  ّقلعت  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  هراومه  هک  سیَمُع  تنب  ءامـسا 
رسمه وا 

17 ص :
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لـسغ مسارم  رد  یّتـح  تشاد ،  ندرگ  رب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يزینک  لادـم  همداـخ ،  هّضف ي  راـنک  رد  یلو  دوب ،  هفیلخ 
.تخیر یم  بآ  شرّهطم  رکیپ  رب  تشاد و  روضح  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

.درک ادیپ  ار  نایقّتم  يالوم  يرسمه  راختفا  دمآ و  یحو  هناخ ي  هب  وا  رکبوبا ،  تشذگرد  زا  سپ 

.دندش تیبرت  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  میقتسم  رظن  ریز  هتسویپ ،  یحو  نادناخ  هب  ردام  هارمه  موثلُک  ُّما  دّمحم و 

(1) .دناوخ یم  مرتخد »  ار «  موثلُک »  ُّما  درک و «  یم  باطخ  مرسپ »  دّمحم «  هب  نانمؤمریما 

یفنم خساپ  اب  هک  درک  يراگتساوخ  رکبوبا  رتخد  موثلُک  ُّما  زا  مالسلااهیلع ،  ارهز  ترـضح  يداماد  يوزرآ  زا  يدیمون  زا  سپ  رمع 
.دیدرگ هجاوم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

جاودزا وا  اب  سپـس  دیـسر ،  فیلکت  ّدح  هب  موثلُک  ُّما  ات  دش  رظتنم  يو  هک  تسا  دقتعم  يدقن  رفعج  خیـش  همّالع  ناوترپ  رگـشهوژپ 
.درک

مالـسلا هیلع  یلع  رتـخد  موثلُک  ُّما  اـب  رمع  هک  دـنتفگ  مدرم  دوب ،  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هبیبر ي  موـثلُک  ُّما  نیا  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب 
: دیامرف یم  ّتیعطاق  اب  سپس  .درک  جاودزا 

(2) .ردام کی  ردپ و  کی  زا  دوب ،  رکب  یبا  نب  دّمحم  ِرهاوخ  موثلُک »  ُّما  نیا « 

 ، هداد رارق  زیوآ  تسد  ار  عوضوم  نیا  اـفلخ ،  يارب  تیعورـشم  بسک  يارب  هک  تفـالخ  بتکم  ناوریپ  ینکارپ  ههبـش  هب  هّجوـت  اـب 
رارق نآ  يارب  یـصاخ  هاگیاج  نایباهو  ياه  تیاس  رد  هدرک ،  لقن  باـت  بآ و  اـب  ار  ناـنمؤمریما  رتخد  موثلُک  ُّما  جاودزا  هناـسفا ي 

كانبات يامیس  هداد و 

18 ص :

 . ص 315 ج 3 ،  ّقحلا ،  قاقحا  تاقیلعت  یشعرم ،  هّللا  هیآ   . 1 - 1
 . 436 هّیولعلا ،  راونألا  يدقن ،  رفعج  خیش  همّالع   . 2 - 2
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دـنا و هتخاس  ینتبم  يا  هناسفا  جاودزا  نیا  رب  شـسرپ  اههد  هدرب ،  ورف  ماـهبا  زا  يا  هلاـه  رد  ار  تماـما  نامـسآ  نازورف  رتخا  نیمود 
 . دنا هدوزفا  تراهط  تمصع و  نادناخ  تیمولظم  قاروا  رب  يرگید  گرب 

دـندوب و زاتـشیپ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  میرح  زا  عاـفد  هصرع ي  رد  هراومه  هک  ناهفـصا  هیملع ي  هزوح ي  ناـگتخیهرف  زا  یعمج 
هتـسیاش روط  هب  رثوک  همـشچرس ي  تشاد  یمارگ  تیودهم و  هدنخرف ي  ههد ي  تشادـگرزب  یمطاف ،  تضهن  رد  ار  دوخ  ناحتما 

موثلُک و ُّما  ترـضح  هرهچ ي  زا  ییادز  ههبـش  خیرات ،  فیرحت  ربارب  رد  نینهآ  ّدس  داجیا  تیالو ،  میرح  زا  عافد  يارب  دنداد ،  سپ 
دجسم رد  بش  هس  تدم  هب  یهوکش  اب  سلجم  هتسب ،  رمک  هب  تّمه  نماد  خیرات ،  کیرات  يایاوز  رد  هدشمگ  یمولظم  زا  تیامح 

(1) .تسا ناوارف  ریدقت  ياج  هک  دندومن  رازگرب  ناهفصا  رفعج  دّمحم  جاح 

دهشم ناهفصا و  مق و  یمان  يابطخ  یماما ،  هیقف  نسح  اقآ  جاح  هّللا  هیآ  هیملع  هزوح ي  ردقنارگ  داتسا  زا  هوکـش  اب  مسارم  نیا  رد 
.دش هدافتسا  تراهط  تمصع و  تیبلها  ناحاّدم  ابدا و  ارعش ،  ، 

.دندومن رشن  هدامآ ي  هدومن ،  پیات  هدرک ،  هدایپ  راون  زا  ار  نیرتمک  نیا  ِینارنخس  هیملع  هزوح ي  يالضف  زا  یخرب 

نتم رد  یتارییغت  يراتفگ ،  هویـش ي  زا  تظاـفح  يارب  هدوزفا ،  یقرواـپ  رد  ار  یعباـنم  هدومن ،  يرـصتخم  شیاریو  ار  نآ  بناـجنیا 
هظحالم هک  یتروص  هب  مدوزفا و  نآ  رخآ  هب  ار  ییاهتشاددای  هکلب  هدادن ،  ماجنا 

19 ص :

نابایخ رد  عقاو  رفعجدّمحم ،  جاح  دجـسم  رد  .ش   87  / 4 ربارب 12 /  .ق  یناثلا 1429  يدامج  بش 29  رد  ینارنخـس  نیا   . 1 - 1
.دیدرگ داریا  ناهفصا  قازرلادبع 
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دنخبل هک  دـیما  نیا  هب  تفرگ ،  رارق  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هتخابلد ي  نادـنمتدارا  هتفیـش و  نایعیـش  رایتخا  رد  دـییامرف ،  یم 
.ددنب شقن  هادف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترضح  لگ  زا  رتکزان  نابل  رب  یلوبق 
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ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

ِِهئاِیْبنَا ِفَرْشَا  یلَع  ُمالَّسلا  ُهالَّصلا َو  َو  َنیَملاْعلا ،  ِّبَر   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلَا 

 ، َنیبَجَْتنُْملا َنیبَخَْتنُْملا  َنیّیِدْهَْملا  ِهادُْهلا  ِِهلآ  یلَع  َو  ِِهئارَفُس ،  ِلَْضفَا  َو 

.َنیعَمْجَا ْمِِهئادْعَا  یلَع  ُِمئاَّدلا  ُنْعَّللا  َو 

 : مالسلا هیلع  َنینِمْؤُْملا  ُریمَا  َلاق  ْدَقَف  ُدَْعب  َو 

.ْمُکُِّما ْنِم  اوُدَّوََزت  اوُُّملَه  ُهَِّضف  ای  ُهَنیکَس  ای  ُبَْنیَز  ای  مُوْثلُک  َُما  ای  ُْتیَدانَف 

 : مالسلا هیلع    ِ هّللاِْدبَعُوبَا َلاق  َو 

.ُمالَّسلا یِّنِم  َّنُْکیَلَع  ُهَّیَقُر  ای  ُهَِکتاع  ای  ُهَنیکَس  ای  مُوْثلُک  َُما  ای  ُبَْنیَز  ای 

 ، مالـسلااهیلع هرهاط  هقیدـص ي  ياهراگدای  مالـسلااهیلع  ءارهَّزلا  ُتاَنب  زا  كانبات  رتخا  نیمّود  یمارگ  دای  یمان و  مان  هب  لفحم  نیا 
هدش مدق  شیپ  زین  هلئسم  نیا  رد  ناهفصا  هّطُخ ي  هشیمه  لثم  هک  متقوشوخ  نم  .تسا  هدش  رازگرب  مالسلااهیلع  موثلُک  ُّما  ترـضح 

.هدیدرگ زاغآ  تسه  مالسا »  ناهج  یگنهرف  تختیاپ  ناونع «  هب  رختفم  هک  رهش  نیا  رد  هرطاخ  دای و  نیا  و  ، 

هدش رازگرب  اهنآ  ریغ  ندنل و  وکسم و  رد  یّتح  هدرک  زواجت  ناریا  ياهزرم  زا  هّللدمحلا  هک  هتساخرب ،  رهـش  نیا  زا  هیودهم  ههد ي 
.تسا

زین اهناتـسا  زکارم  رگید  تختیاپ و  رد  هدش ،  زاغآ  رهـش  نیا  زا  مالـسلااهیلع  يربک  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ُّما  نامدای  همانرب ي 
 . تسا هدیدرگ  رازگرب  هّلل  دمحلا 
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بنیز ترضح  رگنـس  مه  گنـس و  مه  برعلا ،  هلیقع  ترـضح  هقیقـش ي  موثلُک ،  ُّما  ترـضح  تشادگرزب  مان و  دای و  هّللدمحلا  و 
 . دش زاغآ  رهش  نیا  زا  زین  مالسلااهیلع  يربک 

شـالت  ) راوـگرزب نیا  یمارگ  داـی  یماـن و  ماـن  هب  بش  هس  نیا  رد  دنتـسارآ و  ار  لـفحم  نیا  هدرک  شـالت  هک  ینازیزع  هـمه ي  هـب 
.دیامرفب دازیرم  تسد  نازیزع  نیا  هب  هّللا  هّیقب  اقآ  هک  میراودیما  مینک و  یم  ضرع  دازیرم  تسد  دندرک )

دروم رد  ینکفا  ههبـش  اـب  هدـش و  زاربا  یناوارف  ياهدـیدرت  ناـشیا  صخـش  دروم  رد  اـّما  تسا  یعطق  موثلُک  ُّما  ترـضح  تیـصخش 
.دننک یم  شالت  ههبش  داجیا  يارب  یتنرتنیا  ياهتیاس  مظعا  شخب  هک  هدیسر  ییاج  هب  راک  نایعیش ،  ياهرواب 

یثـحب مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناـیلاوم  ناتـسود و  نیب  رد  روشک  نیمه  رد  تسا  یتدـم  هک  تسا  نیا  نآ ،  زا  یکچوک  هنوـمن ي 
شنابز هقلقل ي  ههبـش  نیا  هک  يا  هدـنیوگ  لمحم ! نودـب  رتش  رب  ای  دوب  راوس  هواجک  رب  يربک  بنیز  ترـضح  ایآ  هک  هدـش  حرطم 
دنناوت یم  هچب  نز و  لزنم  لهچ  ایآ  دشیدنایب  هک  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  هظحل  کی  دنک  یم  رارکت  هتـسویپ  ار  نخـس  نیا  هدش و 
هکنیا يارب  اّما   (1)  ، درب یم  یپ  ههبـش  نیا  ندوب  ساسا  یب  هب  دـنک ،  لّمأت  هظحل  کی  ناسنا  رگا  دنـشاب ؟  راوس  ناـیرع  رتش  زارف  رب 
بنیز ترضح  ندز  لمحم  مّدقم  هب  رـس  ات  دندرک  عورـش  ههبـش  نیا  زا  دنربب  لاؤس  ریز  ار  نادیهـش  رالاس  يرادازع  رهاظم  زا  یکی 

.دنربب لاؤس  ریز  زین  ار  مالسلااهیلع 
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: تسا نایب  نیا  اج  همه  دننیب  یم  دننک  هعجارم  خیرات  بتک  لتاقم و  هب  دنتسه  هعلاطم  قیقحت و  لها  هک  ینازیزع  رگا  هک  یلاح  رد 

يارب هواجک  شـشوپ  هکنیا  زج  هدوب ،  هواجک  انیقی  ینعی  شـشوپ ،  نودـب  ياه  هواجک  رب  ینعی  ءاطِغ »  ِالب  ِباـْطقَا  رب  نارتشا و  رب  » 
.دنهدب رارق  اه  هواجک  نیا  يور  مه  یششوپ  ات  دننک  مارتحا  تیب  لها  رب  دنتساوخ  یمن  نایدیزی  تسا و  مارتحا 

یم ماش  فرط  هب  البرک  زا  هک  یماگنه  یلو  هدوب ،  ششوپ  اب  دندرب  یم  هنیدم  يوس  هب  ماش  زا  ار  ناریسا  هک  یتقو  تعجارم  رد  یلب 
.دندوب راوس  ششوپ  نودب  ياه  هواجک  رب  ٍءاطِغ ) ِالب  ٍباْطقَا  یلَع   ) دندرب

بنیز گنس  مه 

هب ار  موثلُک  ُّما  ترضح  دوجو  هک  هدمآ  شیپ  يا  هعجاف  هدمآ ،  شیپ  يا  هثداح  .تسا  رت  تخس  هلئـسم  موثلُک  ُّما  ترـضح  دروم  رد 
هکنیا ّالا  هداتفین ،  قافتا  انیقی  یعوضوم  نینچ  هدرک و  يراگتساوخ  موثلُک  ُّما  ترضح  زا  باطخ  نبرمع  هکنیا  نآ  هدرب و  لاؤس  ریز 

هتکن کی  هدوبن و  یموثلُک  ُّما  ًالصا  هک  دنیوگب  دیاب  دننک  ّلح  ُنب  هشیر و  زا  ار  هلئـسم  نیا  دنهاوخب  رگا  هک  دنا  هدرک  لایخ  یـضعب 
يرغـص بنیز  روهـشم  ربانب  موثلُک  ُّما  ِمان  هدوب و  موثلُک  ُّما  بنیز  ترـضح  هینک ي  دیدرت  نودب  هکنیا  نآ  هدش و  نامگ  نیا  بجوم 

ار راک  نیا  هدوب و  درف  کی  موثلُک  ُّما  بنیز و  هک  دـنیوگب  دـننک و  ههبـش  داـجیا  دنتـساوخ  هک  یناـسک  رب  هدرک  کـمک  نیا  هدوب و 
 « . بَّهذملا زارِّطلا  مان «  هب  هتشون  یباتک  هطبار  نیا  رد  يو  خیراوتلا ،  خسان  بحاص  رسپ  ینعی  هداد  ماجنا  رهپس  موحرم 
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ُبَْنیَز َْتلاقَف  هتفگ : اجکی  هدـمآ ،  هینک  هب  یهاگ  مان و  هب  یهاگ  عبانم  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  ياـه  هبطخ  زا  یخرب 
یلاح رد  تسا ،  هدوب  رفن  کی  هب  طوبرم  ناونع  ود  نیا  هکنیا  رب  هتفرگ  دهاش  ار  اهنیا  اذل  مُوْثلُک و  ُُما  َْتلاق  هتفگ : اج  کی  يْربُْکلا ، 

هرهاـط هقیدـص  ترـضح  هک  مینک  یم  ادـیپ  ربـتعم  عـبنم  اهدـص  هغلاـبم  نودـب  مینزب  قرو  ار  خـیرات  بـتک  رـصتخم  یلیخ  رگا  هـک 
 . هتشاد رتخد  لقادح 2  مالسلااهیلع 

كانبات رتخا  ود 

يدحا هدوب  یعطق  رتخد  رظن 2  نیا  زا   (1) هتشاد رتخد  هیـضرم 3  يارهز  ترـضح  قیقحت  ربانب  هکنیا  لیلد  هب  میدرک  ضرع  لقادح 
ار موثلُک  ُّما  سدقم  دوجو  هک  هدرک  زاربا  رادقم  نیا  هتبلا  هک  مّرقم  موحرم  مه  اریخا  رهپس و  موحرم  اهنت  .درادن  ههبش  هلئـسم  نیا  رد 

يرفن اهدـص  لباقم  رد  ار  یموس  صخـش  رفن  ود  نیا  زا  ریغ  نم  دراد و  رتشیب  قیقحت  هب  جایتحا  ندرک  تاـبثا  برعلا  هلیقع  زا  ادـج 
: منک میدقت  هداس  یلیخ  کبس  هب  ار  یقیقحت  ثحب  مروبجم  سلجم  ياضتقا  هب  هجوت  اب  اذل  مرادن و  غارس  دنا  هدرک  تابثا  هک 

 : تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنتشاد  موثلُک  ُّما  بنیز و  ياه  مان  هب  رتخد  ارهز 2  ترضح  هک  هدمآ  تحارص  هب  عبنم  اهدص  رد 

يرذالب فارشالا  باسنا   . 1

یسدقم خیراتلا  ءدبلا و   . 2

جلثلا یبا  نبا  همئالا ي  خیرات   . 3
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ّهبردبع نبا  دیرفلا  دقع   . 4

کلام أّطوملا   . 5

یقهیب ننس   . 5

یبهذ ءالبّنلا  مالعا  ریس   . 7

یبالود هرهاطلا ي  هیرّذلا   . 8

يربط همامالا ي  لئالد   . 9

بوشآ رهش  نبا  بلاط  یبا  لآ  بقانم   . 10

یعفاش یجنگ  بلاطلا  هیافک   . 11

هبیتق نبا  فراعم   . 12

.دش میدقت  دشاب  یم  سرتسد  رد  زورما  هب  ات  موس  مود و  ياهنرق  زا  هک  یعبنم  دص  کی  زا  شیب  زا  هنومن  ناونع  هب  عبنم  هدزاود  نیا 

موثلک ّما  يربک و  بنیز 

مان هب  هتـشاد  يرتخد  مالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز  ترـضح  ینعی  .دراد  يربک  موثلُک  ُّما  يربک و  بنیز  ریبعت  عبانم  زا  يدایز  دادـعت 
: زا دنترابع  عبانم  نیا  زا  یخرب  يربک  موثلُک  ُّما  مان  هب  هتشاد  يرگید  رتخد  يربک و  بنیز 

يرذالب فارشالا  باسنا   . 1

يدوعسم بهذلا  جورم   . 2

يزوج نبا  صاوخلا  هرکذت   . 3

يدقاو بتاک  دعس  نبا  يربکلا  تاقبطلا   . 4

یمزراوخ بقانم   . 5

یمزراوخ نیسحلا  لتقم   . 6
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یطویس همسابلا ي  روغثلا   . 7

يربط هرضنلا ي  ضایرلا   . 8

یناسملت هرهوجلا ي   . 9

.نولوط نبا  رشع  ینثالا  همئالا   . 10

.دنا هدرک  ریبعت  يربک  موثلُک  ُّما  يربک و  بنیز  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نارتخد  زا  هک  یباتک  اههد  زا  تسا  يا  هنومن  نیا  و 

يرغص بنیز  يربک و  بنیز 

یکی هتشاد  رتخد  مالـسلااهیلع 2  ارهز  ترـضح  دـیوگ : یم  هک  تسا  یعبانم  دـنک  یم  رت  کیدزن  بلطم  هب  ار  ام  هک  موس  نایب  اـّما 
ترـضح هک  دـنک  یم  نایب  ینعی  .دـنک  یم  لح  ار  لکـشم  ریبعت  نیا  موثلُک »  ُّما  هاّنکملا ب «  يرغـص  بنیز  يرگید  يربک و  بنیز 

موثلُک ُّما  شا  هینک  يرغص  بنیز  نیا  هک  .يرغـص  بنیز  يرگید  يربک و  بنیز  یکی  هتـشاد  بنیز  مان  هب  رتخد  مالسلااهیلع 2  ارهز 
 . موثلُک ُّما  بنیز و  دوش  یم  هتفگ  اهاج  یضعب  رد  نیبنیز و  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  اذل  تسا و  هدوب 

: دنراد ار  نایب  نیا  هک  یناسک  زا 

داشرالا فیرش  باتک  رد  دیفم  خیش  موحرم   . 1

يرولا مالعا  رد  یسربط  موحرم   . 2

همغلا فشک  رد  یلبرا  موحرم   . 3

هدمعلا رد  قیرطب  نبا   . 4

هیوقلا ددعلا  رد  سوواط  نبا  دّیس   . 5

تاقثلا رد  ناّبح  نبا   . 6

 . راونألا راحب  رد  یسلجم  همّالع   . 7
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يرغـص بنیز  يربک و  بنیز  زا : دـنترابع  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نارتخد  هکنیا  رب  دـنا  هدومن  حیرـصت  هک  رگید  عبنم  اـههد  و 
 « موثلُک ُّما  هانکملا ب « 

هک موثلُک  ُّما  يرگید  بنیز و  یکی  هتـشاد  رتخد  مالـسلااهیلع 2  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  هدمآ  عبانم  زا  یخرب  رد  مراهچ ،  نایب  اّما 
.هدوب هنمآ  شمان 

ریغ رد  .هدـش  فورعم  يرگید  مان  هب  دراد و  یمان  ییوناب  هک  میراد  یناوارف  ياه  هنومن  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نادـناخ  نایم  رد  اـم 
ترـضح هب  روهـشم  ام  نایم  رد  یلو  اضّرلا ،  یـسوم  نب  یلع  تسا ،  یلع  شفیرـش  مان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ًالثم  میراد  زین  ناوناب 
مالـسلا هیلع  اضر  ماما  هتفای  ترهـش  نآ  هب  هک  یبقل  یلو  هدوب  یلع »  انیقی «  ترـضح  نآ  فیرـش  مان  سپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  اـضر 

.تسا

مرکا ربمایپ  ردام  فیرش  مان  هنمآ  .تسا  هنمآ  شا  یمان  مان  قیقحت  رب  انب  هنیکس  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  نایم  رد 
ادص مان  نآ  هب  میراذگ  یم  نامدنزرف  يور  ار  نامگرزبردپ  مان  یتقو  ًالثم  تسا  موسرم  مه  ام  نایم  رد  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 ، دوش یم  يراذـگ  مان  هک  تسه  ام  دوخ  نایم  رد  يدایز  دراوم  نیارباـنب  .دراد  جاور  گرزباـقآ  ریبعت  اـم  ناـیم  رد  ـالثم  مینک  یمن 
 . دوش یم  هدناوخ  يرگید  مان  اب  مان ،  نآ  مارتحا  هب  یلو 

 . مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هب  هدش  روهشم  یلو  تسا ،  همطاف  شفیرش  مان  انیقی  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح 

: تسا اهنآ  زا  هدوب ،  هنمآ  موثلُک  ُّما  مان  دنا  هدروآ  عبانم  اهتیصخش و  زا  يدادعت  هک  لقن  نیا  ربانب 

يربکلا هیادهلا   . 1

تازجعملا نویع   . 2

هینغم موحرم  نازیملا  یف  هعیشلا   . 3
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( رصاعم  ) طبنتسم دمحا  دّیس  موحرم  هرطقلا ي   . 4

ارهز ترـضح  ینعی  هدـمآ  هیقر  موثلک  ما  مان  عبانم  زا  يدادـعت  رد  هدـمآ و  هنمآ  موثلُک  ُّما  مان  عبانم  زا  يدادـعت  رد  مجنپ ،  ناـیب  اـما 
 . هدوب موثلُک  ُّما  شا  هینک  هک  هیقر  يرگید  بنیز و  یکی  هتشاد  رتخد  مالسلااهیلع 2 

: زا دنترابع  دنا  هدومن  حیرصت  بلطم  نیا  هب  هک  یعبانم  زا 

يزودنق موحرم  هدوملا  عیبانی   . 1

يرتشوش هّللا  رون  یضاق  موحرم  قحلا  قاقحا   . 2

يدجملا باسنا   . 3

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  نارتخد 

دیدرت ياج  هک  رتخد  ینعی 2  دنا  هتـشاد  رتخد  مالـسلااهیلع 3  ارهز  ترـضح  عبانم  زا  يدادعت  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  يدعب  بلطم 
.تسا یبوقعی  خیرات  دنا : هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  تیعطاق  اب  هک  یعبانم  زا  .تسا  رتخد  زا 3  تبحص  تسین ، 

یبوقعی خیرات  هاگیاج 

زیچ یبوقعی  ندوب  هعیـش  زج  نآ  تلع  هدـش و  عقاو  مولظم  ملع  لـها  ناـیم  رد  یتـح  هک  تسا  يردـقنارگ  بتک  زا  یبوـقعی  خـیرات 
دنا هدرک  داجیا  یلکشم  شیارب  خیرات  رد  دنهاکب ) وا  بلاطم  رابتعا  زا  هکنیا  يارب   ) دشاب صلاخ  هعیـش ي  سک  ره  .تسین  يرگید 

یبوقعی خیرات  رگا   ، (1) تسا هدوب  يربط  زا  لبق  نرق  مین  یبوقعی  تسا ،  مهم  یلیخ  نامز  هلئسم ي  خیرات  رد  هک  دیناد  یم  ، 

28 ص :

ثداوح دشاب و  یم  .ق  ياّفوتم 310  يربط  هدرک و  تبث  .ق  لاس 259  ات  ار  اهدادخر  دـشاب و  یم  .ق  ياّفوتم 284  یبوقعی   . 1 - 1
.تسا هدرک  تبث  .ق  لاس 302  ات  ار 
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لاح نیا  اب  ارچ  سپ  .دشاب  نایم  رد  نرق  مین  ياپ  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  مهم  خیرات  رد  نیا  دـشاب ،  هدوب  يربط  زا  لبق  لاس  کی 
هتشادن تدارا  مالسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  هب  تبسن  اهنت  هن  يربط  نوچ  تسا ،  حضاو  رایسب  خساپ  هدش ؟  روهشم  همه  نیا  يربط 

تالاوحا حرش  رد  لاثم  ناونع  هب  هتشاد ،  رظن  ّدم  یخیرات  بلاطم  لقن  رد  ار  تفلاخم  دانع و  نیا  هتـشاد و  زین  تفلاخم  يانب  هکلب  ، 
دهشم هب  هزورما  هک   ) سوط هب  یتقو  تشاد ،  هقالع  رایسب  یقزار  روگنا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دسیون : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هرازه وا  يارب  تقو  نآ  هّللاب ) ذوعن   ، ) (1) تفر ایند  زا  ات  دروخ  ردقنآ  تسا ،  دایز  بوخ  یقزار  روگنا  دید  دـمآ ،  تسا ) فورعم 

 ، دیآ یمن  نایم  هب  يدای  هن  یمان و  هن  یبوقعی  زا  هک  یلاح  رد  دوش ،  شخپ  ناگمه  حطـس  رد  شا  هیاپ  یب  نانخـس  ات  دـنریگ ،  یم 
.تسا هعیش  وا  نوچ 

راوخریش كدوک  ود 

تسا یعبنم  نیرت  یمیدق  یبوقعی  خیرات  لاثم  ناونع  هب  .مینک  یم  هدافتسا  یبوقعی  زا  ار  مهم  فیرظ و  یخیرات  تاکن  زا  يرایسب  ام 
تداهـش هب  ود  ره  هک  دـنا  هتـشاد  راوخریـش  لفط  ود  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنک  یم  صخـشم  اـم  يارب  هک 

 : دنا هدیسر 

نب هلمرح  وا  لتاق  دندروآ و  نادیم  هب  ار  وا  ترضح  هدوب و  ههامشش  اقیقدو  تسا  بابر  شردام  هک  رغـصا  یلع  ترـضح  یکی   ( 1
.تسا هّللا  هنعل  يدسا  لهاک 

ریت تباصا  دروم  ردپ  شوغآ  رد  همیخ  يولج  و  تسا ،  قاحسا  ما  شردام  دش و  دلوتم  اروشاع  رهظ  هک  یعیـضر  لفط  يرگید   ( 2
عقاو

29 ص :

 . ص 470 ج 7 ،  يربط ،  خیرات   . 1 - 1
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.تسا يونغ  هبقع ي  وا  لتاق  هدش و 

.دوش یم  لح  هنوگنیا  عیضر  لفط  ِبلطم  لکشم  بیترت  نیدبو 

كانبات رتخا  هس 

ُّما بنیز ،  هدـش : رکذ  نینچ  نیا  عبانم  بلاغ  رد  رتخد  هس  نیا  مان  دـنا و  هتـشاد  رتخد  هس  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص ي  ترـضح 
یموس هدوب و  يرغـص  بنیز  شمان  موثلُک  ُّما  ای  دـشاب  هنیکـس  یموس  ماـن  دـشاب و  موثلُک  ُّما  ماـن  هیقر  تسا  نکمم  هک  هیقر  موثلُک و 

نارتخد مان  هک  یناسک  زا   . هتفر ایند  زا  دـسرب  فیلکت  نس  هب  هکنآ  زا  لبق  هیقر  هک  هدـمآ  عبانم  بلاغ  رد  هک  تسا  هدوب  هیقر  شمان 
: دنا هدرک  تبث  هیقر  موثلُک و  ُّما  بنیز و  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

سیمخلا خیرات  رد  يرکبراید »   . » 1

یبقعلا رئاخذ  رد  يربط   . 2

لئاسلا فاّحتا  رد  يوانم   . 3

راونألارون رد  یعافر   . 4

تیب لها  بقانم  رد  یناوریش   . 5

هدوملا عیبانی  رد  يزودنق   . 6

مولعلا ملاوع  رد  ینارحب   . 7

مالّسلا لبس  رد  یناعنص   . 8

هّیقر موثلک و  ما  بنیز ،  نیسح ،  نسح ،  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  همطاف  ترـضح  دسیون : یم  هرهاطلا »  هیرّذلا  رد «  یبالود »   . » 9
(1) .تشذگرد دسرب  غولب  هب  هکنآ  زا  شیپ  هیقر  ینعی  .ُْغْلبَت »  َْمل  ُهَّیَقُر َو  َْتتامَف  دنک « : یم  هفاضا  سپس  .دروآ  ار 

30 ص :

 . ح 82 ص 92 ،  هرهاطلا ،  هیرذلا   . 1 - 1
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(1) .هتفر ایند  زا  غولب  زا  لبق  موس _  رتخد  نآ  هیقر _ ،  ِغُوُلْبلا »  َْلبَق  ُهَّیَقُر  َْتتام  دسیون « : یم  ءافخلا  عفر  رد  يدرک »   . » 10

 « ًهَریغَص َْتتام  دیوگ « : یم  راربالا  لزن  رد  یناشخدب   . 11

(2) .هتفر ایند  زا  هدیسرن  فیلکت  هب  زونه  ینعی « :

(3) .دوب هدیسرن  غولب  هب  زونه  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  هیقر  ینعی  ُْغْلبَت »  َْمل  َو  دسیون « : یم  مالسالا  لها  فاحتا  بحاص   . 12

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  رتخد  هنیکس 

فـشک يربق  قشمد ،  هیبنیز و  نیب  اّیَراد »  مان «  هب  يرهـش  رد  قشمد  رد  شیپ  لاس  دنچ  تسیب و  دودح  رد  هک  مینک  هراشا  اجنیا  رد 
هیروس هب  هک  ینارئاز  و  تسا ،  هدـش  هتخاس  نآ  يور  رب  یللجم  رایـسب  هاگمارآ  نونکا  هک  دوب  يا  هبورخم  هکورتم و  ّلحم  هک  دـش 

رزودـلب اب  یتقو  دـنداد ،  یم  روبع  اجنآ  زا  ار  ینابایخ  هک  دوب  تروص  نیا  هب  نآ  فشک  .دـنوش  یم  فرـشم  زین  اجنآ  هب  دـنور  یم 
نآ يور  تسا و  طوبرم  لبق  لاس  هب 600  ادودح  دندید  دندروآ  رد  ار  گنـس  دش ،  ادیپ  يدحل  گنـس  دندرک  یم  فاص  ار  اجنآ 

بلطم نیا  شرازگ  هک  یماگنه  داتفا ،  قافتا  دسا  ظفاح  موحرم  نامز  رد  هّیضق  نیا  ِبلاطیبَا »  ِْنب  ِِّیلَع  ْتِنب  هَنیکَـس  هدش « :  هتـشون 
دمحا دّیس  جاح  نیملسملاو  مالسالا  هجح  ماش  فورعم  ءاملع  زا  یکی  هب  دیسر  وا  هب 

31 ص :

 . ص 18 ج 2 ،  ءافخلا ،  عفر   . 1 - 1
 . ص 137 راربألا ،  لزن   . 2 - 2

 . ص 33 لئاضفلا ،  نم  همطافل  امب  لئاسلا  فاّحتا   . 3 - 3
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ریـسم ام  هتـشاد ،  هنیکـس  مان  هب  يرتخد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دینک  ادیپ  یعبنم  امـش  رگا  هک  داد  عالطا  يدـحاو 
.مینک یم  ضوع  ار  نابایخ 

هتشگزاب قشمد  هب  نمی  رفس  زا  يروکشا  دمحا  دّیس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  هیامنارگ  قّقحم  ام ،  زیزع  تسود  ماّیا  نآ  رد 
هنیکس یکی ،  دنس  هلسلس ي  رد  هک  دندرک  ادیپ  راونألا  راحب  رد  ثیدح  ود  ینامز  هلـصاف  نامه  رد  دنداد  عالطا  هک  ناشیا  هب  دوب ، 

(1) .هتشاد هنیکس  مان  هب  يرتخد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اقآ  هک  دش  تباث  دوب و  هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  تنب 

ثیدح نیا  اریز  .دشاب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  ترـضح  زا  دیاب  هنیکـس  نیا  هک  دنک  یم  تلالد  مود  ثیدـح  هک  نیا  رت  بلاج 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نایقتم  يالوم  ثیدح  نیا  ساسا  رب  دشاب ،  یم  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترـضح  زیهجت  هب  طوبرم 

ای نَسَح  ای  هَِّضف ،  ای  هَنیکَـس  ای  بَْنیَز ،  ای  مُوْثلُک  ُّما  ای  ُْتیَدان  مدش .. «  غراف  ارهز  همطاف  ترـضح  زیهجت  زا  هک  یماگنه  دـیامرف : یم 
هـشوت ناـتردام  زا  دـییایب  نیـسح ! يا  نسح ! يا  هضف ! يا  بنیز ! يا  موـثلُک ! ُّما  يا  هنیکـس ! يا  ْمُکُِّما »  ْنـِم  اوُدَّوََزت  اوُُّملَه  ْنیَـسُح ، 

(2)  «. دیریگرب

نینمؤملا ریما  نامدود  هدـش ي  گرزب  همداخ  هضف ي  نوچ  تسا و  همداـخ  هضف ي  ناـمه  هضف ،  نیا  هک  تسا  صخـشم  اـجنیا  رد 
هدومرف ارهز  ترـضح  نارتخد  زا  یکی  ناونع  هب  مه  ناشیا  يارب  بیلغت  باب  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـقآ  تسا ،  مالـسلا  هیلع 

.ناتردام تسا :

؟  تسیک هنیکس  نیا  اّما 

32 ص :

 . ص 112 ج 81 ،  راونألا ،  راحب   . 1 - 1
 . ص 179 ج 43 ،  نامه ،   . 2 - 2
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ربق نیا  ات  اذل  هدماین و  نایم  هب  يرکذ  هنیکس  مان  هب  يزینک  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  رد  ام ،  یخیرات  عبانم  زا  کی  چیه  رد 
ربق نیا  فشک  زا  دعب  تسیک ؟  هنیکـس  نیا  هک  میدیمهف  یمن  میدوب و  لکـشم  راچد  هلئـسم  نیا  رد  ام  دوب  هدـشن  فشک  قشمد  رد 

یمن ار  دوب  هدرک  ادـیپ  هچ  ره  وا  رگا  تسا ،  هتـشون  یم  هدرک  یم  ادـیپ  هچره  هللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  ارچ  هک  دـش  موـلعم  هزاـت 
کی يزور  ات  دـنامب  باتک  کی  رد  بلطم  کی  لاس  رازه  هکلب  لاس و  دـص  لاـس  هد  دـیاب  دـش ،  یمن  زاـب  قیقحت  يارب  هار  تشون 

.تسا مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترضح  رتخد  مه  هنیکس  نیا  هک  دش  هدافتسا  اجنیا  زا  (1) و  دنک انعم  ار  نآ  دهد و  خر  هثداح 
(2) .دنا هتشاد  رتخد  هس  هرهاط  هقیدص ي  ترضح  هک  یبوقعی  موحرم  حیرص  ّصن  نیا  اب  اصوصخم 

مان رد  ًالعف  ام  هک  دـنا  هتفگ  هیقر  ار  یموس  مان  دـنا و  هدرب  مان  نارگید  یلو  هدومرفن ،  یبلطم  رتخد  نیموس  مان  دروم  رد  ناـشیا  هتبلا 
نآ رتخد  ود  تسا ،  هدش  دلوتم  رتخد  هس  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترضح  زا  هک  تسا  نیا  رد  ام  ثحب  .میرادن  ثحب  یموس 
هک دوبن  تسد  رد  یخنرس  چیه  موس  رتخد  زا  یلو  دنتسه  روهشم  فورعم و  هک  مالـسلاامهیلع  موثلُک  ُّما  بنیز و  ترـضح  راوگرزب 

.دش ادیپ  اجنیا 

موثلُک ّمُا  ترضح  یناگدنز  زا  یعالّطا  مک  یئارچ 

يدرف رگا  عمج ،  کـی  رد  اـی  هداوناـخ  کـی  رد  هک  دـنناد  یم  نم  زا  رتهب  هک  منک  هراـشا  لـضف  لـها  نازیزع  يارب  مه  ار  يا  هتکن 
هرهچ ي یلیخ 

33 ص :

.دییامرف هعجارم   « 2 هرامش «  تشاددای  هب   . 1 - 1
 . ص 203 ج 2 ،  یبوقعی ،  خیرات   . 2 - 2
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مهبم تروص  هب  ای  دیآ و  یمن  اهنآ  زا  یمان  ًالـصا  ای  خیرات  رد  دهد  یم  رارق  عاعّـشلا  تحت  ار  نارگید  ًالومعم  دـشاب  هتـشاد  يزّربم 
.دیآ یم 

ترضح مشاه  ینب  رمق  دروم  رد  امش  دنا ،  هدش  دیهش  البرک  رد  اهنآ  همه ي  هک  هتـشاد  رـسپ  راهچ  مالـسلااهیلع  نینبلا  ُّما  ترـضح 
هحفـص کی  هزادنا  هب  دیاش  ترـضح  نآ  ناردارب  دروم  رد  یلو  دینک  ادیپ  بلطم  هحفـص  رازه  دیاش  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا 

.دینکن ادیپ  بلطم  مه 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  ناشردپ  هس  ره  هکنیا  اب  ردارب  ات  هس  نیا  هدرک و  ثحب  مشاه  ینب  رمق  زا  دـنک  ثحب  هتـساوخ  سک  ره 
اهنآ مشاه  ینب  رمق  هداعلا ي  قوف  تیصخش  یلو  دنا ،  هدیسر  تداهـش  هب  مشاه  ینب  رمق  رانک  رد  هس  ره  هدوب و  نینبلا  ُّما  ناشردام 

.تسا هداد  رارق  عاعشلا  تحت  ار 

اب ار  رتخد  ره 19  مان  یعیش  ِيربط  موحرم  تسا ،  ظوفحم  اهنآ  همه ي  مان  هک  دراد  رتخد  مالسلا 19  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
هیقب ترضح  نآ  یمان  ِمان  و  دشخرد ،  یم  نازورف  هراتس ي  دننام  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  اهنت  اّما  هدرک ،  رکذ  ناشناردام  مان 

.تسا هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  شراوگرزب  نارهاوخ 

ُّما ترـضح  هک  هدـش  ثعاب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  برعلا  هلیقع  يالاو  تیـصخش  نیاربانب ،  تسا  روط  نیمه  اـج  همه 
رگا و  تسین ،  تسد  رد  ینادنچ  ربخ  مه  ترضح  نآ  یناگدنز  زا  دوشن ،  هتخانـش  دوش  هتخانـش  دیاب  ملاع  رد  هک  هنوگ  نآ  موثلُک 
کش ترضح  نآ  تیصخش  دوجو و  لصا  هب  تبـسن  هک  میدوب  یناسک  زا  مه  ام  دیاش  دوبن ،  ترـضح  نآ  ماش  هفوک و  ياه  هبطخ 

(1) .تسا هدوب  موثلُک ،  ُّما  ترضح  دیوگ : یم  اه  هبطخ  نیا  یلو  هن ؟  ای  هتشاد  دوجو  یموثلُک  ُّما  ًاساسا  ایآ  هک  میدرک  یم 
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ماهبا زا  يا  هلاه  رد  ناّیح  نب  رباج  دوجو 

نبرباج دوجو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ندومن  گنر  مک  يارب  یبرغ  ناگدنسیون  زا  یـضعب  هدش ،  بیجع  لئاسم  ایند  رد  هزورما 
دلج زا 50  شیب  هک  هتشون  باتک  دلج  نایح 3900  نب  رباج  هن ؟  ای  هتشاد  دوجو  یصخش  نینچ  ًالـصا  ایآ  هک  دنا  هدرک  ثحب  نایح 

دوجوم نارهت  کلم  هناخباتک ي  رد  اهنت  نایح  نب  رباـج  راـثآ  زا  دـلجم   40 دودح 30 _  ِیّطخ  ياه  هخـسن  هدیـسر و  پاچ  هب  نآ 
.دنداهن مان  یمیش  ملع  ردپ  ار  وا  هک  هدوب  راثآ  همه  نیا  زا  دعب  تسا 

ياهباتک طقف  میزاسب و  نایح  نبرباج  مان  هب  یهاگشناد  کی  دییایب  هک  هدرک  داهنشیپ  دراوراه  هاگشناد  فورعم  نادنمشناد  زا  یکی 
.مینک سیردت  اجنآ  ار  وا 

هدناوخ هدش ،  همجرت  نیتال  هب  هک  ار  ناّیح  نبرباج  ياهباتک  زا  دلجم  نم 400  دیوگ : یم  تسوا  مان  هب  زنب  سدسرم  هک  یناملآ  زنب 
همجرت نیتال  هب  هک  رگید  دلج  دص  نآ  دـیوگ : یم  وا  مشاب ،  هدـناوخن  مه  دـلج  هک 4  تسا  گـنن  هعیـش  هبلط ي  نم  يارب  نیا  ما ، 

.دوب سب  نم  يارب  مدز و  یمن  رس  يا  هناخباتک  چیه  هب  دیسر  یم  نم  تسد  هب  زین  اهنآ  رگا  و  هدیسرن ،  نم  تسد  هب  تسا  هدش 

هدنزرا ياه  هبطخ  نیا  ار  موثلُک  ُّما  ترـضح  دوجو  اذل  و  هدوبن ؟  ای  هدوب  نایح  نبرباج  ًالـصا  هک  دنا  هتفگ  دنا  هدـمآ  تمظع  نیا  اب 
زورما هب  ات  وا  ي 
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دیا هدش  طبخ  راچد  امش  مییوگب  مینک و  عافد  تردق  اب  میناوت  یم  نکفا  ههبش  ره  لباقم  رد  ام  هتـشاد ،  هگن  هدرک و  تیبثت  ام  يارب 
ترضح يربک و  بنیز  ترضح  ینعی  راوگرزب  ود  نیا  دوجو  نیاربانب  دنک ،  ههبش  داجیا  يا  هلئـسم  نینچ  رد  دیآ  یمن  لقاع  مدآ  ، 

.تسا هدوب  هنیکس  ای  هیقر  شفیرش  مان  دوب و  دوجوم  قیقحت  رب  انب  مه  موس  رفن  هدوب و  یعطق  موثلُک  ُّما 

مالسلا مهیلع  تیبلها  ناوناب  ندنام  هتخانشان  زار 

 : دشاب یم  تهج  ود  هب  هدماین  اهنابز  رس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تارّدخم  رابخا  هکنیا 

تسا دوجوم  خیرات  رد  شا  همه  مان  تشاد  زینک  لکوتم 100  رگا  دوش .  هتخانش  اهنآ  تیصخش  هتساوخن  نمشد  فرط  کی  زا   ( 1
هچ ار  البرک  خیرات  یتح  دنا ،  هتشون  اهنآ  ار  خیرات  نوچ  تسا  هدمآ  خیرات  رد  شا  همه  مان  هتـشاد ،  زاتمم  بسا  لکوتم 10  رگا  و 
اذل دنتسیاب ،  رفن  لباقم 000/30  رد  دنناوت  یمن  هرفن  هورگ 70  کی  هک  تسناد  یم  دیزی  دیزی ،  نارازگربخ  هتشون ؟  ام  يارب  یسک 

تمـصع و نادناخ  زا  يزیچ  ام  تردـن  هب  اهزجر  همه  نیا  زا  دنـسیونب ،  ار  یخیرات  عیاقو  هک  هداتـسرف  ار  ناراگنربخ  نارازگربخ و 
زا شیب  ینعی  اتدـمع  تسه ،  نازیزع  نیا  توق  طاقن  ياراد  هدـنزرا و  یلیخ  هک  هدیـسر  ام  هب  اهزجر  نیا  زا  هچنآ  میراد ،  تراـهط 
ُّما يربک و  بنیز  ترـضح  ياه  هبطخ  نیمه  هدیـسر ،  ام  تسد  هب  دـیزی  نارازگربخ  طّسوت  و  نیفلاخم ،  تسد  هب  نآ  دـص  رد  دون 

.تسا هدیسر  ام  تسد  هب  دنا و  هتشون  اه  نامه  ار  راوگرزب  موثلُک 

رگا دشاب !  دونش  تفگ و  ضرعم  رد  ناشناوناب  مان  هک  دندوبن  لیام  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  دوخ  یفرط  زا  و   ( 2
هراومه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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مان میرک  نآرق  رد  هک  لیلد  نامه  هب  تشاد ،  يدایز  ياهتمکح  درک ،  یم  يراج  نابز  رب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  یماـن  ماـن 
: دومرف یم  یتبسانم  ره  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوش ،  عافد  وا  زا  خیرات  رد  ات  هدش  رکذ  مالسلااهیلع  میرم  ترـضح 

سپ دسرن ،  یسک  شوگ  هب  وا  ّتیمولظم  ربخ  همطاف و  مان  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  لباقم  رد  دشاب  يدنـس  ات  یّنِم »  ٌهَعَْـضب  ُهَمِطاف  » 
.تسا هداتفا  اهنابز  رس  رب  تردن  هب  تیب  لها  ناوناب  ِیمان  ِمان  فلتخم  لیالد  هب  انب 

موثلُک ّمُا  جاودزا  هناسفا ي 

هرهچ ي کی  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  هداـتفا ،  اـهنابز  رـس  رب  تیب  لـها  ناوناـب  ریاـس  زا  شیب  موثلُک  ُّما  ترـضح  ماـن  هکنیا  ّتلع  اـّما 
مود هفیلخ  وا  و  تسا ،  هدیدن  وناب  نیا  گنس  مه  وفُک و  ار  وا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هدومن و  يراگتـساوخ  وناب  نیا  زا  یـسانشرس 

 ، تسا دودرم  شدوخ  هکلب  درادن  در  هب  جایتحا  هک  تسا  یلکـش  هب  هدش  لقن  ام  يارب  تنـس  لها  مکحم  عبانم  ساسا  رب  هچنآ  .دوب 
نانمؤمریما نایقتم  يالوم  تمدخ  دمآ  رمع  هک  دسیون  یم  هرهاطلا »  هیرّذلا  تنـس «  لها  عبانم  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  لاثم  ناونع  هب 

بسح و زج  هب  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  تماـیق  زور  رد  یبـسن  بسح و  ره  دومرف : هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  هک  تشاد  هضرع  مالـسلا  هیلع 
.موش لصو  ربمایپ  هب  هلیسو  نیدب  ات  منک  جاودزا  موثلُک  ُّما  امش  رتخد  اب  مهاوخ  یم  نم  اذل  نم و  بسن 

رذـع رمع  .تسا  کچوک  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـقآ  هکنیا  یکی  هدـش :  لـقن  بتک  رد  بلطم  عون  هس  هطبار  نیا  رد 
غورد دوب و  غورد  نیا  .ربمایپ  اب  منک  ادیپ  ترهاصم  نم  ات  دوش  يراج  دقع  مهاوخ  یم  تسین ،  ییوشانز  مفده  نم  تفگ : دروآ و 

 ، تسا الم  رب  حضاو و  شندوب 
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هدـش وا  داماد  ربمایپ  هتفر و  ربمایپ  هناخ ي  هب  هصفح  شرتخد  دـنک ،  ادـیپ  ترهاصم  دوش و  لیماف  ربمایپ  اب  تساوخ  یم  وا  رگا  اریز 
.تسا هتشاد  دوجو  ترهاصم  سپ  دوب ، 

زا ار  ربمایپ  ترتع  موس  کی  مالـسلا  هیلع  نسحم  بانج  نتـشک  اب  ارچ  دراد ،  یگتخابلد  ربماـیپ  لـسن  هب  ردـق  نیا  رگا  مود :  بلطم 
هتفگ تسا !؟  مود  هفیلخ ي  زا  ریغ  یسک  مالسلا  هیلع  نسحم  لتاق  هک  دراد  کش  یـسک  رگم  تسا ؟  هداس  هلئـسم  رگم  هدرب ؟  نیب 

ترـضح دوب  رّدـقم  رگا  تسه ،  نیمز  يور  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  راـبت  زا  دّیـس  نویلیم  داتـشه  زورما  دوش :  یم 
یلو میشاب ،  هتشاد  دیاب  ینسحم  دّیس  نویلیم  لاور 40  نیا  رب  دنامب ،  وا  زا  ینادنزرف  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لثم  دـنامب و  نسحم 

.تسا هدرب  نیب  زا  دگل  کی  اب  ار  هط  ترتع  ثُلث  صخش  نیمه 

 ! ! مینک ادیپ  ترهاصم  ربمایپ  اب  ات  مینک  جاودزا  موثلُک  ُّما  اب  میهاوخ  یم  ام  هک  دنک  یم  يزوسلد  هدمآ  لاح  نیا  اب 

 ، تسا کچوک  وا  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  هک  دنا  هتشون  تنس  لها  عبانم  زا  عبنم  دص  زا  شیب  رد  نارگید  یبالود و 
هّللا هّیقب  اقآ  عمـسم  يءرم و  رد  نازیزع و  امـش  رـضحم  رد  شنتفگ  زا  نم  هک  تسا ،  نیا  اهنآ  لـقن  منیبب !  نم  تسرفب  ار  وا  تفگ :

تیومع دزن  ربب  ار  نیا  تفگ  رتخد و  نیا  تسد  داد  ینامی  دُرب  کی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اقآ  دنیوگ : یم  مشک ،  یم  تلاجخ 
.دنیبب ات  تردام  لتاق  ینعی 

تـسا یلاـع  یلیخ  اـباب  وـگب  تفگ : درک و  یهاـگن  رمع  رمع ،  شیپ  دروآ  مهاوـخ ،  یم  رذـع  اّدـج  نم  هک  تسا  نیا  لـقن  نـیا  و 
(1)  . تفرگ ار  شیوزاب  اهنآ و  ریبعت  هب  هریغص  رتخد  نیا  ياهاپ  رب  دز  یتسد  هک  دنا  هتشون  یخاتسگ  اب  مدیدنسپ و 
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مدرک یم  درخ  ار  تغامد  يدوب  هفیلخ  هک  دوبن  رگا  یتسه  ایح  یب  ردقچ  تفگ : تشگرب  رتخد  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  اه  نامه  زاب 
(1).

رگا منیبب  ات  هدب  نم  هب  ار  ترتخد  سکع  هک  دهاوخب  دشاب  یتردق  ره  رد  سک ،  ره  امش  کی  ره  زا  رگا  مسرپ : یم  امـش  زا  بوخ 
؟  دورب يراجنهان  لمع  نینچ  راب  ریز  تسا  رضاح  امش  زا  کی  مادک  منک ،  جاودزا  وا  اب  مدیدنسپ 

نآ لقن  زا  سپ  يزوج  نبا  طبـس  هک  تسا  هّجوت  بلاج  دنهدب !! مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  یتبـسن  نینچ  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات 
هب مرحمان  نز  ندرک  سمل  اریز  دشاب ،  زینک  رگا  یتح  تسا  روآ  مرـش  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  يزوج ،  نبا  شگرزبردپ  زا 

(2) .تسا مارح  نیملسم  عامجا 

تسین نینمؤملا  ریما  تّزع  فالخ  رب  نیا  ایآ  َنینِمْؤُْمِلل » ِِهلوُسَِرل َو  َو   ِ ِ هّلل َهَّزِْعلا  َّنِا  : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاج  رد 
نآ مینک  یمن  لوبق  ام.دـنهدب  تبـسن  يداع  درف  کی  هب  ار  عوضوم  نیا  .دـنیبب  ار  وا  مرحماـن  درم  کـی  هک  دتـسرفب  ار  شرتخد  هک 

! ؟  دنهدب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  تشز  تبسن  نیا  تقو 

؟  دوب روبجم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ایآ 

.دشاب تکاس  جاودزا  نیا  هب  تبسن  دوب  روبجم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگب  یسک  رگا 
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هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ّصن  هب  ادخ و  رما  هب  هک  تسین  یحو  تیب  هب  مجاهت  ناتـساد  رگید  ناتـساد  نیا  مییوگ : یم  خـساپ  رد 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  يومع  سابع  نادوان  هلئـسم ي  زا  رت  هداس  رگم  نیا  دشاب ،  توکـس  هب  روبجم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ 

نادوان نیا  تشگرب و  تخیر ،  شرـس  هب  بآ  نادوان  زا  دیراب ،  یم  ناراب  درک  یم  روبع  نآ  ریز  زا  رمع  یتقو  هک  تسا  هلآ  هیلع و 
.مشک یم  ادخ  هب  .مشک  یم  دنک  بصن  شیاج  رس  ار  نادوان  نیا  سک  ره  تفگ  تخادنا و  ار 

متـشاد راگدای  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  درک  ضرع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  دـمآ  هیرگ  لاح  اب  سابع 
درک بصن  شیاج  رس  ار  نادوان  دمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .هتفگ  نینچ  هتخادنا و  ینالف  مه  ار  نآ  هک  .دوب  نادوان  نیا  مه  نآ 

.مشک یم  ار  وا  دنزب  تسد  نادوان  نیا  هب  سک  ره  ادخ  هب  دومرف  و 

شیاج رس  ار  نیا  یسک  هچ  دیـسرپ  تسا .  يراج  نادوان  زا  تّدش  هب  بآ  هدرک و  ادیپ  تّدش  ناراب  دید  تشگ  یمرب  زامن  زا  یتقو 
ار ناممـسق  هرافک ي  میورب  ام  سپ  تفگ : .هلب  دـنتفگ :  هتفگ ؟  مه  يزیچ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـنتفگ :  تشاذـگ ؟ 

.دهد یم  ماجنا  دروخب  مسق  وا  رگا  ینعی  دهد ،  یمن  مسق  هرافک ي  هک  مالسلا  هیلع  یلع  .میهدب 

؟  دنک توکس  اجنیا  هک  تسا ؟  رت  شزرا  مک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  نادوان  کی  زا  موثلُک  ُّما  ترضح  ناتساد  ایآ 

ار درز  نهاریپ  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـقآ  دـننزب  تسد  ار  ربـق  تروـص  لـهچ  ياـه  هناـشن  نآ  دنتـساوخ  یم  هک  يزور  نآ 
هب دز  تفرگ  ار  شا  هقی  مه  زاب  .دنتفر  رانک  همه  تسا ،  هدیـشوپ  دوب  بضغ  هناشن ي  هک  درز  نهاریپ  نآ  دندید  ات  دمآ ،  دیـشوپ و 

؟  تسا رتمک  شتیّمها  ربق  ات  دنچ  تروص  هب  ندز  تسد  زا  هلئسم  نیا  ایآ  ِهَّیِشَبَْحلا ... »  ِكاّهَّصلا  َْنباَی  دومرف « : نیمز و 
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وِرپ حالطصا  هب  دنیبب و  وا  ات  دتـسرفب  ار  وا  هک  هدش  روبجم  یلیالد  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  میریذپب  میناوت  یمن  ام  نیاربانب 
.دنک جاودزا  وا  اب  تساوخ  شلد  رگا  هک  دنک 

؟  هداتفا قافّتا  يراگتساوخ  ایآ 

رمع ًالصا  دیوگب  دناوت  یمن  یسک  ینعی  .تسا  مّلسم  هدش  عقاو  مالسلااهیلع  موثلُک  ُّما  ترضح  هب  تبسن  يراگتـساوخ  کی  هک  نیا 
ره رابجا  هب  هچ  هاوخلد و  هب  هچ  دتسرفب  ار  وا  ترضح  هک  دوش  یم  لقن  هچنآ  اّما  هدوبن ،  موثلُک  ُّما  ترضح  زا  يراگتـساوخ  رکف  هب 

تساوخرد مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  هک  دنا  هتشون  ّتنس  لها  عبانم  همه ي  رد  تسا و  فورعم  هچنآ  .تسا و  غورد  انیقی  ود 
ار مزمز  هاچ  دهدن  نم  هب  ار  موثلُک  ُّما  رگا  وگب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ورب  سابع  يا  تفگ : تساوخ و  ار  سابع  رمع  دومرف ،  ّدر  ار  وا 

: تفگ هک  تسا  حیحص  مه  نآ  دنس  تسه و  فیرش  یفاک  رد  نیا  .مرب  یم  نیب  زا  ار  امش  ياهتلیضف  مامت  منک و  یم  رپ 

 «. ُهَنیمَی َّنَعِّطَقَُال  َقَرَس َو  ُهَّنَِاب  ِْنیَدِهاش  ِْهیَلَع  َّنَمیق  اُهْتمَدَه َو َُال  ِّالا  ًهَمَرْکَم  ْمَُکل  ُعَدَا  َمَْزمَز َو ال  َّنَرِّوَعَُال    ِ هّللاَو امَا  » 

مروآ یم  دهاش  ود  مرب و  یم  نیب  زا  ار  نآ  هکنیا  رگم  مراذگ  یمن  یقاب  امش  يارب  یتلیـضف  چیه  منک و  یم  رپ  ار  مزمز  هاچ  ادخ  هب 
(1)  ! ! منک یم  عطق  ار  وا  تسد  هدرک و  يدزد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنیا  رب 

درمریپ کی  هک  دح  نیا  رد  دیدهت  نیا  هدوب و  يراگتساوخ  لصا  سپ 
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 . هدش عقاو  دنک ،  دیدهت  هنوگنیا  دنک و  يراگتساوخ  هلاس  تشه  تفه _  كرتخد  کی  زا  هلاس  تصش 

؟  منک هچ  نینمؤملا  ریما  ای  درک : ضرع  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  زرل  سرت و  اب  سابع  اذل 

.يرآ درک : ضرع  یناسر ؟  یم  وا  هب  میوگب  وت  هب  يزیچ  رگا  دومرف : ترضح 

نهاریپ ناـمه  ینعی : .مشوپ  یم  ار  درز  نهاریپ  نآ  مه  نم  تروص  نیا  رد  تسا ،  دوجوم  زونه  درز  نهاریپ  نآ  وگب : وا  هب  دوـمرف :
.تسا دوجوم  زونه  دش ،  ضرع  شناتساد  مدیشوپ و  عیقب  رد  زور  کی  هک  يدرز 

زور تفگ : سابع  هب  دـشن ،  قفوم  هار  نیا  زا  هک  دـید  رمع  دـناسر ،  رمع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مایپ  ساـبع  هک  یماـگنه 
.وگب مالسلا  هیلع  یلع  هب  ونشب و  ار  میوگ  یم  هک  یبلطم  نیشنب ،  ربنم  کیدزن  ایب  هعمج 

زا یکی  رگا  متـسه ،  نیملـسم  هفیلخ ي  نم  ساـنلا ! اـهیا  تفگ : هتفر و  ربنم  زارف  رب  رمع  تسـشن .  ربنم  کـیدزن  ساـبع  هعمج  زور 
يرگید دـهاش  چـیه  منیبب و  ار  وا  ییاهنت  هب  نم  تسا و  راسگنـس  مجر و  نآ  رفیک  هک  دـهدب  ماجنا  یفـالخ  لـمع  ربماـیپ  باحـصا 

.ینک يراج  ّدح  وا  رب  دیاب  تسا و  مامت  هلئسم  يا  هدید  وت  یتقو  دنتفگ : ادصکی  همه  تسیچ ؟  نم  هفیظو ي  مشاب ،  هتشادن 

.وگب مالسلا  هیلع  یلع  هب  ورب  يدینش  هچنآ  تفگ : سابع  هب  ربنم ،  زا  دعب 

.شابن نارگن  دومرف  ترضح  تفگ ،  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  بلطم  نیا  سابع  هک  یماگنه 

.دشک یم  ار  امش  هّللاو  تفگ :

راک نیا  یلو  تسا ،  يرگید  بلطم  نم  ندش  هتشک  دومرف : ترضح 
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(1) .دش دهاوخن  یلمع  مهدب  وا  هب  يدیدهت  نینچ  اب  ار  مرتخد  نم  هکنیا  دش و  دهاوخن  ماجنا 

هیلع نینمؤملا  ریما  شوگ  هب  ار  دوخ  هتساوخ ي  اصخش  تساوخ  رمع  دنتشاد و  روضح  یلفحم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور 
یلـص ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  هک  دنیبب  دوخ  مشچ  اب  دوب ) شدوخ  شروظنم   ) نینمؤملا ریما  رگا  سانلا  اهیا  تفگ  دناسرب ،  مالـسلا 

.دنک يراج  دح  وا  رب  دیاب  دنتفگ : همه  تسیچ ؟  شا  هفیظو  هداد ،  ماجنا  هنصحم  ياشحف  لمع  هلآ  هیلع و  هللا 

ّدح وت  رب  دـیاب  ینک  زاربا  ار  بلطم  نیا  رگا  يرفن و  کـی  وت  هکلب  دـندرک ،  هابتـشا  همه  هن ! هن ! دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 
دنک و يزاب  یـسک  يوربآ  اب  درادن  قح  هدشن  ادیپ  رگید  دهاش  هس  ات  دشاب ،  لداع  دـنچ  ره  دـهاش  کی  نوچ  دوش ،  يراج  فذـق 

دیاب سپ  .دوش  يراج  وا  رب  فذق  ّدح  ناونع  هب  هنایزات  هبرـض  داتـشه  دیاب  هدش ،  عقاو  یهانگ  نینچ  مدید  دوخ  مشچ  اب  نم  دیوگب 
(2)  . دوش يراج  ّدح  وت  رب 

هیلع نینمؤملا  ریما  تفگ و  ار  بلطم  نیا  ربـنم  زارف  رب  رمع  هک  دـنا  هدرک  رکذ  دوخ  عباـنم  رد  تنـس  لـها  دوـخ  زین  ار  بلطم  نیا  و 
 . دیسرن دوخ  هتساوخ ي  هب  رمع  زین  قیرط  نیا  زا  نیاربانب  .دومرف  ضارتعا  وا  هب  مالسلا 

 . تفرگ شیپ  رد  ار  یموس  هار  رمع  هعقاو  نیا  زا  دعب 

متـسرفب ار  يدارفا  نم  ات  زادـنیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ ي  رد  ار  نآ  ماـب  تشپ  يور  زا  ربب و  ار  نم  ِهرز  نیا  تفگ  ریبز  هب 
(3) .مربب ار  وا  تسد  منک و  مهّتم  تقرس  هب  ار  وا  دنروایب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ ي  زا  ار  هرز  هک 
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هرس سدق  دیفم  خیش  رظن 

باتک رد  مه  يدـهلا  ملع  یـضترم  دّیـس  موحرم  لثم  يزاـتمم  تیـصخش  هدـمآ  نیقیرف  بتک  رد  هک  اهدـیدهت  نیا  همه ي  زا  دـعب 
لئاق ینعم  نیا  هب  هدـش _  پاچ  ناشیا  لئاسر  هعومجم ي  نمـض  رد  هک  یلقتـسم _  هلاسر  رد  مه  و  همامإلا »  یف  یفاـشلا  فیرش « 
(1) .تسا هدوبن  رایتخا  يور  زا  دشاب  هداتفا  قاّفتا  رگا  تسا و  یفالتخا  هلأسم  هچرگا  هدش  عقاو  جاودزا  ینعی  هثداح  نیا  هک  هدش 

هّللا یلعا  دـیفم  خیـش  ینعی  اهرـصع ،  اهنرق و  ریظن  یب  لیدـب و  یب  درم  عّیـشت ،  ناهج  يالاو  تیـصخش  ناشیا ،  راوگرزب  داتـسا  اـّما 
هدـش پاچ  ناشیا  تاّفلؤم  هعومجم ي  زا  متفه  دـلجم  نمـض  رد  هک  هّیورـس  تاباوج  دنمـشزرا  رایـسب  باـتک  رد  فیرـشلا  هماـقم 

 » نآ يوار  هدشن و  تباث  هدرک  جیوزت  رمع  هب  ار  شرتخد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هدش  لقن  هچنآ  هدومرف : هدرک و  ثحب  لصفم 
تشاد و یم  نمـشد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ًادـیدش  دوخ  تسا و  مهّتم  شیاه  لقن  رد  تسین و  دامتعا  دروم  هک  تسا  راّـکب »  نب  ریبز 

(2) .تسین دامتعا  لباق  هدرک  لقن  مشاه  ینب  هب  عجار  هچنآ  دروم  رد 

یم ناملـسم  ار  وا  سپ  هداد  وا  هب  ار  شرتـخد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  دـنیوگ : یم  هـک  هداد  باوـج  ار  يرگید  ههبـش  دـعب 
مالسا هب  رهاظت  هکلب  هدوب  ناملسم  وا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دشاب  هداتفا  قافتا  رگا  دومرف : زین  يا  ههبش  نینچ  هب  خساپ  رد  هتـسناد ، 

مالسا هب  رهاظت  هک  یسک  مه  ام  هدرک و  یم 
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رگج هزیکاپ ،  كاـپ و  رهاـط و  ّبیط و  ِموثلُک  ُّما  ترـضح ،  هکنیا  اـّما  مینک ،  یم  يراـج  وا  رب  ار  مالـسا  ماـکحا  رهاـظلا  یلع  دـنک 
هداتفا قاّفتا  رگا  .درادن و  ناکما  ًالـصا  دـشاب ،  هداتـسرف  ینـشخ  صخـش  نینچ  هناخ ي  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هشوگ ي 

(1) .تسا هدوب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  دشاب 

ماـن هب  یـسانش  بسن  صخـش  نوـچ  هک  هدرک  ناـیب  نینچ  نیا  ار  هدـش  حرطم  يا  هلئـسم  نینچ  ارچ  هکنیا  تـلع  دـیفم  موـحرم  دـعب 
شفرح تسا  سانش  بسن  نوچ  هک  دندرک  لایخ  هدرک ،  لقن  شباتک  رد  ار  بلطم  نیا  .ق  ياّفوتم 358  ییحی ،  نب  نسح  دّمحموبا 

(2) .تسا هدرک  لقن  راّکب  نب  ریبز  زا  زین  وا  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدرک  اپب  یلاجنج  نینچ  هدش و  حرطم  وا  فرح  اذلو  تسا  تّجح 

: تسا هلئسم  نیا  رد  فالتخا  ردقچ  دینیبب  هدومرف : هرس  سدق  دیفم  خیش  موحرم  دعب 

.؟  رابجا هب  ای  تسا  هداد  رایتخا  هب  ار  شرتخد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ایآ  هکنیا  رد  فالتخا   . 1

.؟  ربمایپ يومع  سابع  ای  هدوب  دقع  رشابم  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ایآ  هکنیا  رد  فالتخا   . 2

.؟  هن ای  هدش  دالوا  بحاص  موثلُک  ُّما  ایآ  هکنیا  رد  فالتخا   . 3

؟  هتشاد مه  هیقر  مان  هب  يرتخد  کی  ای  هدرک  ادیپ  دیز  مان  هب  رسپ  کی  طقف  ایآ  هکنیا  رد  فالتخا   . 4

.؟  هتفر ایند  زا  دالوا  نودب  ای  هتشاد  دالوا  بِقَع و  دیز  ایآ   . 5

اب نامزمه  زین  شردام  هتفر  ایند  زا  دیز  یتقو  ایآ  هکنیا  رد  فالتخا   . 6

45 ص :

 . ص 91 نامه ،   . 1 - 1
 . ص 88 نامه ،   . 2 - 2
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.هدنام هدنز  شردام  هدرم و  دیز  ای  دنتفر  ایند  زا  ود  ره  هدنام و  راوآ  ریز  وا 

!! مهرد ای 000/100  مهرد و  ای 000/40  مهرد ،  ای 4000  هدوب ،  مهرد  ایآ 500  هک  هدش  هّیرهم  رادقم  رد  فالتخا   . 7

هک تسا  نیا  هناشن ي  هلئـسم  کی  رد  فالتخا  همه  نیا  هدومرف : هدرک و  لقن  فالتخا  هرس 13  سدق  دیفم  خیش  بیترت  نیمه  هب  و 
تباث غورد  هب  ار  هیضق  لصا  ات  دیازفایب  هلئسم  نیا  رب  يزیچ  کی  هتساوخ  فرط  ره  زا  یسکره   (1) .تسا لطاب  هشیر  زا  ناتساد  نیا 

 . دنک

.دنک یمن  هیضق  نیا  عوقو  رب  یتلالد  چیه  هدومرف ،  لقن  ار  ثیدح  ود  نیا  هرس  سدق  ینیلک  موحرم  رگا  سپ 

هرس سدق  یسلجم  همّالع ي  رظن 

تیعطاق اب  اهثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  تسا  یفاک  فیرش  باتک  حرش  هک  لوقعلا  هآرم  فیرش  باتک  رد  زین  هرس  سدق  یسلجم  همّالع 
هلمج زا  میراد و  بلطم  نیا  فالخ  رب  یناوارف  تایاور  ام  دیامرف : یم  و  تسین ،  هلئـسم  نیا  عوقو  رب  لیلد  اهثیدح  نیا  دـیامرف : یم 

.درادن یلکشم  هیضق  لصاو   (2) هدمآ بتک  زا  يرایسب  رد  مه  نیا  هک  دنک  یم  حرطم  ار  هّینج  هلئسم 

یهلا تردق  هب  دننزب  راد  هب  دنریگب و  ار  یسیع  ترضح  دنتساوخ  یم  یتقو  ْمَُهل »  ِبُش  َهّ ْنِکل  َو  دیامرف « : یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  لکش  هب  یطویرخسا )  يادوهی  داد (  ول  ار  وا  هک  یسک 

46 ص :

 . ص 90 نامه ،   . 1 - 1
 ، راونألا راحب  ص 42 و  ج 20 ،  لوقعلا ،  هآرم  ص 202 ؛ ج 3 ،  زجاعملا ،  هنیدم  ص 825 ؛ ج 2 ،  يدنوار ،  بطق  جئارخلا   . 2 - 2

 . ج 42 ص 88
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 « . ْمَُهل ِبُش  َهّ ْنِکل  َو  دیامرف « : یم  هک  تسا  نآرق  نتم  نیا  دمآ و  رد 

 . مینک یمن  دانتسا  نآ  هب  ام  تسا  فیعض  شدنس  نوچ  یلو  تسین ،  یلکشم  دشاب  هداتفا  قافتا  يزیچ  نینچ  مه  رگا  سپ 

( مینک لابند  یناقرز  نابز  زا  ار  بلطم  همادا  )

فافز یـسورع و  اذـل  تفر و  ایند  زا  رمع  دـسرب  فیلکت  نس  هب  هکنیا  زا  لبق  اـّما  رمع  هناـخ  هب  دـمآ  موثلُک  ُّما  دـسیون : یم  یناـقرز 
ایند زا  يرجه  لاس 23  رد  رمع  نوچ  تسین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  موثلُک  ُّما  نیا  هک  دنک  یم  تابثا  مه  نیا  داتفین .  قافتا 

 ، دشاب هتشاد  لاس  دیاب 14  لقادح  نامز  نآ  رد  هدمآ و  ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  لاح  رد  انیقی  موثلُک  ُّما  (1) و  هتفر
ریما رتـخد  هک  یموثلُک  ُّما  هن  هدوب  يرگید  موـثلُک  ُّما  هدوـب  رگا  سپ  .دـنیوگ  یمن  هریغـص »  دراد « ،  نس  لاـس  هک 14  يرتـخد  هب  و 

.دشاب مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

مان هب  دراد  یباـتک  ياّفوتم 1013 ق .  ءاملعلا  کلم  نیدـلا  باهـش  یـضاق  لاثم  ناونع  هب  تسا  حرطم  يرگید  ياهثحب  اجنیا  رد  زاب 
هب مه  ناتسکاپ  رد  نونکا  .دنتسین و  وفک  نوچ  تسین  زیاج  هیولع  ریغ  هب  هیولع  جیوزت  الـصا  دیوگ : یم  اجنآ  رد   (2) ءادعسلا هیاده 

جاودزا نیا  درادن  ناکما  ًالـصا  هک  هدرک  ثحب  لصفم  ناشیا  .دنهد و  یمن  دّیـس  ریغ  هب  ار  دّیـس  رتخد  دننک و  یم  لمع  هلئـسم  نیا 
(3) .دشاب هتفرگ  تروص 

هرس سدق  هّللارون  یضاق  رظن 

47 ص :

 . ص 9 ج 7 ،  یناقرز ،  هّیندللا  بهاوملا  حرش   . 1 - 1
 . هرامش ي 1886 هب  يوضر ،  سدق  ناتسآ  طوطخم _  ءادعسلا _ : هیاده   . 2 - 2

 . ص 172 موصخلا ،  ءادعألا و  ماحفإ   . 3 - 3
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هقرحملا قعاوّصلا  ّدر  یف  هقرهملا  مراوّصلا  مان « :  هب  دراد  يدنمشزرا  باتک  قحلا  قاقحا  بحاص  يرتشوش  هّللارون  یضاق  موحرم  و 
 ، دنیبب رمع  هک  داتسرف  ار  موثلک  ما  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دننک  یم  لقن  ّتنس  لها  هک  یناتـساد  نیا  دیامرف : یم  اجنآ  رد  « ، 

تریغ عبنم  نآ  هک  تسا  نیا  زا  رت  ناـسآ  دوش  هتخاون  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندـب  رب  هبرـض  رازه  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ  یم 
(1) .دتسرفب یبنجا  کی  ِدزن  هب  ار  شرتخد  یهلا 

رگا دـیوگ :  یم  ّتیعطاق  نیا  هب  اذـل  ار و  هیـضق  دـنک  یم  سمل  یبوخ  هب  تسا ،  رویغ  يدرم  دوخ  راوگرزب  ملاـع  نیا  هک  اـجنآ  زا 
.دهدب ماجنا  ار  راک  نیا  درادن  ناکما  زگره  دوش  هتخاون  نینمؤملا  ریما  ندب  رب  هبرض  رازه 

تسد هب  تسد  نم  هک  تسا  لاحم  دومرف : اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنانچ  نُونِمْؤُْملا »  ُُهلوُسَر َو  اَنل َو  َِکلذ    ُ هّللا َیبْأَی  » 
نآ و  ْتَرُهَط »  َْتباط َو  ٌروُجُح  َو  دـنهد « ،  یمن  هزاجا  نینمؤم  و  دـهد ،  یمن  هزاجا  ربمایپ  دـهاوخ و  یمن  ادـخ  نوچ  مهدـب ،  دـیزی 

.دهد یمن  هزاجا  مدش  تیبرت  نآ  رد  نم  هک  یکاپ  نماد 

؟  تسا یسک  هچ  موثلک  ما  رسمه 

امـش رگا  دنتفگ : هدمآ و  موثلُک  ُّما  دزن  هب  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  وا  زا  دعب  تفر  ایند  زا  رمع  هک  یماگنه  دیوگ : یم  قاحـسا  نبا 
نینمؤملا ریما  راد  ریگ و  نیا  رد  دنک و  یم  جیوزت  هداوناخ  نامیتی  زا  یکی  هب  ار  امـش  زین  وا  دیهدب ،  نامردـپ  تسد  هب  ار  ناترایتخا 

موثلُک ُّما  دومرف : دش  دراو 

48 ص :

 . ص 200 هقرهملا ،  مراوّصلا   . 1 - 1
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.راپسب نم  هب  ار  ترایتخا 

منکب یگدنز  مهاوخ  یم  مه  نم  متسه ،  ناوج  متسه ،  رتخد  نم  ْردپ  تفگ : موثلُک  ُّما  تسا _  غورد  انیقی  ّالا  و  دنک _  یم  لقن  وا 
نسح ماما  ینعی  .دنداد  دای  وت  هب  اهنیا  تسین ،  وت  فرح  نیا  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  وا  .دشاب  مدوخ  تسد  هب  رایتخا  دیهد  هزاجا  ، 
موثلُک ُّما  سپـس  .نکم  رهق  ام  اب  ادـخ  هب  ار  وت  هک  ردـپ  ياپ  هب  داتفا  نسح  ماما  موش و  یم  رهق  اـهنیا  اـب  نم  ادـخ  هب  نیـسح ! ماـما  و 
ردارب راـیط و  رفعج  رـسپ  شا ،  هدازردارب  ینعی  رفعج  نب  نوـع  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  متـسه ،  امـش  راـیتخا  رد  نـم  تـفگ 

(1) .درک جیوزت  رفعج  نب  هّللادبع 

هیلع نانمؤمریما  ربارب  رد  زگ  ره  دـندوب و  ضحم  میلـست  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اریز  تسا  غورد  هیـضق  لـصا  هتبلا 
حتف ناتـساد  رد  رفعج  نب  نوع  اریز  دوبن ،  تایح  دـیق  رد  رمع  تشذـگرد  زا  سپ  رفعج  نب  نوع  دـندرک و  یمن  رظن  راهظا  مالـسلا 
حتف هک  دـنا  هتـشون  نادـلبلا  مجعم  هیاهنلا و  هیادـبلا و  لماکلا ،  هباصإلا ،  هباـغلا ،  دـُسا  يربط ،  خـیرات  رد   (2)  ، هدش هتـشک  رتشوش 
یلاح رد   (3) .تسا هدش  هتـشک  رتشوش  حتف  رد  زین  رفعج  نب  دّمحم  هک  دـنا  هتـشون  یخرب  هداتفا و  قاّفتا  يرجه  لاس 17  هب  رتشوش 
هتبلا تسا  غورد  انیقی  دمآ ،  شیپ  ناتـساد  نیا  رمع  توف  زا  دـعب  دـنیوگ  یم  هک  نیا  سپ  .هتفر  ایند  زا  يرجه  لاس 23  رد  رمع  هک 

ینعی تسا  هدرک  جیوزت  رفعج  نب  نوع  هب  ار  موثلک  ما  نینمؤملا  ریما  اقآ  هک  هدمآ  عبانم  زا  يرایسب  رد 

49 ص :

 . ص 250 قاحسا ،  نبا  هریس ي  ح 216 و  ص 162 ،  هرهاطلا ،  هیرّذلا   . 1 - 1
 . ص 315 ج 3 ،  باعیتسإلا ،  ص 157 و  ج 4 ،  هباغلا ،  دُسا   . 2 - 2

 . ص 550 ج 2 ،  لماکلا ،  ص 424 ؛ ج 3 ،  باعیتسإلا ،   . 3 - 3
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 . درادن دوجو  رمع  اب  موثلُک  ُّما  جاودزا  هلئسم ي  ندش  حرطم  ناکما  رگید 

همه ي اریز  تسا ،  تقیقح  زا  رود  هب  هدرک  جاودزا  باـطخ  نب  رمع  اـب  موثلک  ما  هک  هدـش  روهـشم  هچنآ  دـسیون :  یم  رَّبُش  موحرم 
سپـس رفعج ،  نب  دّـمحم  تسخن  هک  دـنا  هتفگ  یخرب  و  هدرک ،  جاودزا  موثلک  ّما  اب  رفعج  نب  نوع  هک  دـنراد  رظن  قاـّفتا  ناـخّروم 

باعیتسإلا رد  ّربلادبع  نبا  هباصإلا و  رد  رجح  نبا  نوچ  دامتعا ،  دروم  ناثّدحم  همه ي  و  تسا ،  هدومن  جاودزا  وا  اب  رفعج  نب  نوع 
دعب لاـس  رمع 7  داـتفا و  قاـّفتا  رمع  ناـمز  رد  هعقاو  نیا  و  دـش ،  هتـشک  رتـست  هـعقاو ي  رد  رفعج  نـب  نوـع  هـک  دـنراد  رظن  قاـّفتا 

(1) ! ؟  دنک جاودزا  يو  اب  رمع  زا  دعب  نوع  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تشذگرد ، 

ُّما رگید  مه  نآ  زا  دعب  هدرک ،  توف  يرجه  لاس 17  رد  وا  هدوب و  رفعج  نب  نوع  بانج  حاکن  هلابح ي  رد  موثلُک  ُّما  هکنیا  زا  دـعب 
.دیایب شیپ  اهثحب  نیا  دنک و  يراگتساوخ  وا  زا  دیایب و  رمع  هکنیا  ات  تسین  هریغص  موثلُک 

.رفعج نب  هّللادبع  رفعج ،  نب  دّـمحم  زا  دـعب  درک و  جاودزا  وا  اب  رفعج  نب  دّـمحم  رفعج ،  نب  نوع  زا  دـعب  هک  دـسیون  یم  يرذالب 
وا رسمه  بنیز  ترـضح  هدوب و  هدنز  اروشاع  زا  دعب  ات  هّللادبع  اّما  يرجه  لاس 36  رد  ینعی  هدش  دیهش  نیفـص  رد  رفعج  نب  دّمحم 

.دشاب وا  جاودزا  هلابح ي  رد  زین  شرهاوخ  درادن  ناکما  درادن و  ینعم  رگید  هدوب ، 

رایسب ریبعت  مه  نیا  هک  هدرک  جاودزا  موثلُک  ُّما  اب  هداد  قالط  ار  بنیز  ترضح  دنتفگ : دننک  تسرد  ار  هلئـسم  هکنیا  يارب  دنا  هدمآ 
(2) .تسا یتشز 

50 ص :

 . ص 76 ج 1 ،  فّطلا ،  بدأ   . 1 - 1
.تسا هدرک  لقن  یخیرات  دهاش  چیه  نودب  بنیز »  هدّیسلا  رد «  مساق  نسح  ار  بلطم  نیا   . 2 - 2
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لَوْرَج تنب  موثلُک  ّمُا 

هتـشاد و دیز  مان  هب  رـسپ  ات  ود  رمع  ینعی  تسا  رفن  کی  ناشردام  ود  ره  رغـصا  دیز  ربکا و  دیز  هک  دنتفگ  ناگرزب  زا  يرایـسب  دعب 
زا يرایسب  لَوْرَج و  تنب  موثلُک  ُّما  مان  هب  هدوب  ینز  کی  هدوب  رمع  رسمه  یموثلُک  ُّما  رگا  سپ  هدوب ،  لَوْرَج  تنب  موثلُک  ُّما  ناشردام 

ریما گنج  هب  دندمآ  ینعی  دنا ،  هدش  هتـشک  هیواعم  فرط  رد  نیفـص  رد  رغـصا  دیز  هّللادیبع و  دـسیون : یم  يربط  هلمج  زا  ناگرزب 
: دـیوگ یم  هیاـهنلاو  هیادـبلا  رد  ریثـک  نبا  لـثم  يرگید  عباـنم  رد  زاـب  هدوب  لَوْرَج  تنب  موثلُک  ُّما  ناـشردام  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا 

موثلُک ُّما  هکلب  نینمؤملا ،  ریما  تنب  موثلُک  ُّما  هن  اّما  هدوب  یموثلُک  ُّما  سپ  هدوب  لَوْرَج  تنب  موثلُک  ُّما  ناشردام  رغـصا  دیز  هّللادـیبع و 
(1) .لَوْرَج تنب 

رکب یبأ  تنب  موثلُک  ّمُا 

هب درک و  يراگتساوخ  رمع  هک  یناسک  زا  هک  هدمآ  عبانم  مامت  رد  هک  تسا  نیا  دهد  یم  حیضوت  زاب  ار  عوضوم  هک  يرگید  بلطم 
هدـنز ار  وا  ماـن  ریگب و  امـش  ار  رکبوبا  رتخد  موثلُک  ُّما  نیا  تفگ  رمع و  شیپ  دـمآ  یـسک  هدوب ،  رکبوبا  رتـخد  موثلُک  ُّما  دـندادن  وا 

دنک یم  يراگتساوخ  موثلُک  ُّما  ترهاوخ  زا  رمع  هک  تفگ  هشیاع و  شیپ  تفر  مه  وا  .نک  يراگتـساوخ  نم  فرط  زا  تفگ  .رادب 
هب ار  یسک  هشیاع  دعب  هدومن  تقفاوم  راهظا  ناشیا  هک  درک  مالعا  دمآ و  بوخ  رایسب  تفگ : ًهَمارَک »  اّبُح َو  تفگ « :
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 ، هدمآ شیپ  ام  يارب  ییالب  کی  تفگ  هدش ؟  هچ  تفگ : .تسا  تحاران  یلیخ  هشیاع  هک  دید  دـمآ  وا  داتـسرف ،  صاعورمع  لابند 
تسا رتخد  مه  نیا  .میهدب  ّدر  باوج  وا  هب  میناوت  یمن  هک  ام  هدرک  يراگتـساوخ  مرهاوخ  زا  هدمآ  رمع  تفگ : ییالب ؟  هچ  تفگ :

؟  دنک هچ  رتخد  نیا  دنز ،  یم  کتک  ار  شیاهنز  زور  ره  تسا و  ظیلغو  ّظف  وا  دنک و  یگدنز  وا  اب  دناوت  یمن 

كرابم یلیخ  نینبلا »  هافرلاب و  هک «  تفگ  رمع  شیپ  دمآ  صاعورمَع  منز ،  یم  مه  هب  ار  هلئـسم  مور و  یم  نم  نم ،  اب  نیا  تفگ :
دهاوخ تحاران  وا  دز و  یهاوخ  کتک  ار  وا  زور  ره  تسا ،  کـچوک  يرتخد  وا  یتسه و  نشخ  درم  کـی  امـش  تفگ : دـعب  تسا 

.يرآ تفگ : يدوب ؟  هشیاع  شیپ  ایآ  تفگ  .دش  دهاوخ  تحاران  ربق  رد  رکبوبا  دش و 

؟  يدوب وا  دزن  یک  تفگ :

.نآلا نیمه  تفگ :

(1) .متساوخن نم  وگب  ورب و  .دنهاوخ  یمن  هک  دش  مولعم  سپ  تفگ 

.دمآ شیپ  اجنیا  مه  یناتساد  نینچ  کی 

لصف ِنخس 

وا اب  تساوخ  یم  رمع  هک  یموثلُک  ُّما  نآ  دنیامرف : یم  دنراد ،  یفیرظ  هتکن ي  کی  اجنیا  هرس  سدق  یفجن  یشعرم  هّللا  هیآ  موحرم 
یماسا یتقو  ینعی   (2) .نینمؤملا ریما  رتخد  موثلُک  ُّما  هن  هدوب ،  رکبوبا  رتخد  موثلُک  ُّما  دنک  جاودزا 

52 ص :
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اب رمع  دنیوگب  هک  دندرک  شالت  دنتسناوت  هک  اجنآ  ات  اه  ینس  مه  فرط  نآ  زا  دیآ ،  یم  شیپ  تالکـشم  نیا  دوش  یم  هیبش  مه  هب 
رتخد داماد  مه  ربماـیپ و  نز  ردـپ  مه  هدـش ،  نینمؤملا  ریما  داـماد  هک  دـنیوگب  ینعی  هدرک  جاودزا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد 

 ! ! ربمایپ

؟  دناوخ زامن  وا  رب  یسک  هچ 

 ، صاع نب  دیعس  دنا : هتفگ  هدناوخ ؟  زامن  موثلُک  ُّما  هزانج ي  رب  یسک  هچ  هک  تسا  زامن  ناتساد  دراد  هک  یتالکشم  زا  رگید  یکی 
ُّما هک  یلاح  رد  هدرک ،  توف  موثلُک  ُّما  هیواعم ،  نامز  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوب ،  هنیدـم  یلاو  هیواعم  فرط  زا  صاع  نب  دـیعس 

ياج اهنیا  رد  هدـناوخ و  ماش  هفوک و  رد  ار  ییاه  هبطخ  هدرک و  تکرـش  ـالبرک  رد  هتـشاد و  روضح  ـالبرک  اـت  نیقی  روط  هب  موثلُک 
.تسین دیدرت 

نیسح ماما  نسح و  ماما  اقآ  هزات  .دناوخب  زامن  موثلُک  ُّما  هزانج  رب  هک  دوبن  هنیدم  یلاو  صاع  نب  دیعـس  نیا  نامز  نآ  رد  رگید  سپ 
.دنهدب وا  هب  ار  هزاجا  نیا 

دهع رد  موثلک  ما  تافو  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دندرک و  ادتقا  وا  هب  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دـناوخ و  زامن  وا  دـنک  یم  لقن  وا 
.هتشاد روضح  البرک  رد  يرجه  لاس 61  رد  موثلُک  ُّما  هک  یلاح  رد  هدوب ،  لاس 50  زا  لبق  ینعی  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هنیدم هب  دورو  هناتسآ ي  رد  موثلک  ّما 
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ُّما ترـضح  هک  یتقو  تسا  هرونم  هنیدـم ي  هب  دورو  ناتـساد  تسا  هدـش  تبث  خـیرات  رد  موثلُک  ُّما  ترـضح  زا  هک  يا  هتکن  نیرخآ 
 : ِنومضم هب  هدورس  تیب  دنچ  موثلُک  ُّما  ترضح  دوش  یم  هرونم  هنیدم ي  دراو  مغ  ناوراک  هارمه  هب  موثلُک 

اِهب ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَا  ای 

: دراد انِّدَج »  َهَنیدَم  موثلُک «  ُّما  یلو  دراد  بِْرثَی »  ریبعت «  ریشب  تسا  رت  فیرظ  نیا  زا  موثلُک  ُّما  ترضح  نایب  هتفگ ،  ریشب  ار  نیا  هک 

(1)  « انیلَبْقَت انِّدَج ال  َهَنیدَم  » 

 ، میدمآ نیـسح  نودب  میتفر  نیـسح  اب  لوسرلا ، »  هنیدم  دش «  اجنیا  دمآ  ام  ّدج  يدوب ،  برثی  زور  کی  وت  ام »  ِّدج  هنیدم ي  يا  » 
زورما اّما  میتفر ،  مشاه  ینب  ناناوج  نازیزع و  همه  نآ  نوع و  مساق و  ربکا و  یلع  اب  میدـمآ ،  لضفلاوبا  نودـب  میتفر  لـضفلاوبا  اـب 

 . ریذپن ار  ام  ام ! ّدج  رهش  يا  اذل  هدید و  ردارب  غاد  نارهاوخ  هدید ،  دنزرف  غاد  ناردام  هداد ،  تسد  زا  ردپ  ِناوناب  هّدع  کی 

عیقب رد  دش ،  عیقب  دراو  موثلُک  ُّما  اّما  تخاس ،  علطم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  ار  هنیدم  لها  دش و  دجسم  دراو  دمآ  ریـشب 
نیب زا  ار  اجنآ  ناـیباهو  یلو  هدوب  دوجوم  مه  يرجه  لاسات 1344  هدوب ،  نازحالا  تیب  ام  زیزع  ماـما  راـهچ  رهطم  روبق  یکیدزن  رد 

رد مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  درک ،  یم  هیرگ  تسشن و  یم  دمآ و  یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  هدوب  یلحم  اجنیا  دنا ،  هدرب 
لاس رد  دوب  هتسب  نازحالا  تیب  برد  مامت  لاس  دش 50  دیهش  يرجه  لاس 11 

54 ص :
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اجنآ درک  زاب  ار  نازحالا  تیب  ِرد  دمآ  موثلک  ّما  ترـضح  دندش ،  هنیدم  دراو  و  دـندمآ ،  ماش  زا  ناوناب  نیا  هک  یماگنه  يرجه   61
نوع ار ،  لضفلاوبا  ار ،  نیسح  تمالس ،  ناترس  ردام  میدمآ ،  نیسح  یب  میتفر  نیسح  اب  ردام  هک  داد ،  رـس  اه  هیرگ  شردام  يارب 
دوب هدرک  تسرد  ربق  لکش 4  تسشن  یم  اجنآ  دمآ  یم  نینبلا  ُُّما  ترـضح  دنام ،  زاب  نازحالا  تیب  نیا  ِرد  زور  نآ  زا  ...ار  رفعج  و 
یلو دنتفگ  یم  نینبلا  ما  نم  هب  اهنیا  تهج  هب  هک  متـشاد  دنزرف  نم 4  دیناوخن  نینبلا  ّما  ارم  رگید  هنیدـم  لها  يا  درک  یم  باطخ  ، 

.منینب یب  ُِّما  نآلا 

55 ص :
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اهتشاددای

 « 1 هرامش «  تشاددای 

شوپ رس  یب  ياه  هواجک  زارف  رب 

یب نارتشا  زارف  رب  كدوک  نز و  يارب  لزنم _  لهچ  ینالوط _  رفـس  کی  هک  دوش  یم  هّجوتم  لّمأت  نیرتمک  اـب  یلقاـع  صخـش  ره 
هدرک و ادـیپ  هار  اه  تیاـس  هب  یّتح  دـنا ،  هدرک  حرط  هدرتسگ  روط  هب  ار  ههبـش  نیا  هک  ور  نیا  زا  یلو  تسین ،  ریذـپ  ناـکما  زاـهج 
اـه و هواـجک  ینعی  باـْتقَأ »  هژاو ي «  رب  هک  یعباـنم  زا  يرامـش  هب  دـنا ،  هدرک  حرطم  ار  نآ  دوخ  ياـه  هتـشون  رد  داوـس  مک  دارفا 

: مینک یم  هراشا  تسا ،  هدش  حیرصت  اهنآ  رد  اه  لمحم 

هار يانثا  رد  دندوب  رفس  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دندوب  هلاس  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نادیهـش  رالاس   . 1
هدیسرپ نآ  ّتلع  زا  .دش  دولآ  کشا  ناشکرابم  ناگدید  و  دنتفگ ]  نوعجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو   ِ ِ هّلل ّانِا  ینعی : دندومرف [  عاجرتسا  دنداتـسیا و 

هتـشک تارف  ّطش  هنارک ي  رد  البرک  مان  هب  ینیمزرـس  رد  نیـسح  مدنزرف  هک  دهد  یم  ربخ  نم  هب  یحو  کیپ  کنیا  دندومرف : دش ، 
.دوش یم 

.دیزی مان  هب  یصخش  دندومرف : دشک ؟  یم  ار  وا  یسک  هچ  دندیسرپ :

.منیب یم  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  نفد  لحم  ندش و  هتشک  لحم  ییوگ 

(1) .منیب یم  دوخ  مشچاب  اه ) بکرم  ياه  هواجک   « ) ایاطَْملا ِباتقَأ  زارف «  رب  ار  ناریسا  ییوگ 

56 ص :

 . ص 18 نازحألا ،  ریثم  امن ،  نبا   . 1 - 1
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نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  دندرک ،  جیـسب  ناریـسا  ناوراک  هب  نداد  رازآ  يارب  ار  درگلو  ناکدوک  هک  یماگنه  ماش ،  ریـسم  رد   . 2
: تسا نینچ  نآ  عارصم  کی  هک  دندرک  همزمز  دوخ  اب  ار  یتایبا  دنتسیرگ و  رایسب  مالسلا  هیلع 

 « ٍءاطِو ِالب  ٍباْتقَأ  َقْوَف  اِنب  يرُْسی  » 

(1) .دنهد یم  ریس  درادن  يزادنا  ریز  شرف و  هک  ییاه  هواجک  زارف  رب  ار  ام 

انِّدَـج ال َهَنیدَـم  علطم « : اب  يا  هماکچ  دـندش ،  کیدزن  هرّونم  هنیدـم ي  هب  نوچ  ماش  زا  تشگزاـب  ماـگنه  هب  موثلُک  ُّما  ترـضح   . 3
: دنراد یم  هضرع  ناشراوگرزب  ّدج  هب  باطخ  نآ  تایبا  زا  یکی  رد  هک  دندورس  انیلَبْقَت » 

انیلِّمَُحم ِلامِْجلا  ِباْتقَأ  یلَع  يراسُِْالل  َُکنُویُع  ْتَرَظَن  ْوَلَف 

(2) .دنرب یم  تراسا  هب  نارتشا  ياه  هواجک  زارف  رب  هک  دنیب  یم  ار  ام  درگنب ،  ناریسا  يوس  هب  تناگدید  رگا 

: دیامرف یم  هطبار  نیمه  رد  يرگید  هماکچ ي  رد  موثلُک  ُّما  ترضح   . 4

ِتاْمیَنُْغلا ُضَْعب  ْمُهَْنَیب  انَّنَاَک  ًهَیِراع  ِباْتقَءْالا  یَلَع  انوُرِّیَُسی 

(3) .مییاهنآ یگنج  مئانغ  ءزج  ام  ییوگ  دننادرگ ،  یم  شوپرس ) یب  شرف و  یب   ) هنهرب ياه  هواجک  زارف  رب  ار  ام 

57 ص :

 . ص 127 ج 45 ،  راونألاراحب ،  یسلجم ،  همّالع ي   . 1 - 1
 . ص 197 نامه ،   . 2 - 2

.فنخموبا لتقم  زا  لقن  هب  ص 72 ،  ج 2 ،  نیطبسلا ،  یلاعم  يرئاح ،   . 3 - 3
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: دیامرف یم  هسّدقم  هیحان ي  ترایز  هب  فورعم  ترایز  زا  يزارف  رد  هادف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترضح  سّدقم  دوجو   . 5

؛»  ِتارِجاْهلا َّرَح  ْمُهَهوُجُو  ُحَْفَلت  ِتاّیِطَْملا ،  ِباْتقَأ  َقْوَف  ِدیدَْحلا  ِیف  اوُدِّفُصَو  ِدیبَْعلاَک ،  َُکلْهَا  َِیبُس  َو  » 

مین نازوس  داب  هک  اه ،  بکرم  ياه  هواجک  زارف  رب  دندش ،  دـنب  رد  نینهآ  ياهریجنز  اب  دـنتفر ،  تراسا  هب  ناگدرب  دـننامه  وت  لها 
(1) .دینازوس یم  ار  ناش  هرهچ  زور 

: دیوگ یم  .ق  ياّفوتم 218  هریس ،  بحاص  ماشه  نبا   . 6

ناکدوک و نانز ،  داتسرف ،  یم  هیواعم  نب  دیزی  يوس  هب  ناریسا  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  سأر  دایز  نبا  هک  یماگنه 
 » نارتشا ياه  هواجک  زارف  رب  دندوب ،  هدش  هدیـشک  دنب  رد  نامـسیر  اب  هک  یلاح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  نارتخد 

(2) .داتسرف َنیدَّفَصُم »  ِلامِْجلا  ِباْتقَأ  یلَع 

(3) .تسا هدرک  لقن  ماشه  نبا  زا  ار  ریبعت  نیمه  زین  .ق  ياّفوتم 365  يرصم ،  نامعن  یضاق   . 7

زا .ق  ياّفوتم 392  یناجرج ،  يرهوج  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا   . 8

58 ص :

 . ص 505 ریبک ،  رازم  يدهشم ،  نبا   . 1 - 1
 . ص 201 ج 2 ،  صاوخلا ،  هرکذت  يزوج ،  نبا   . 2 - 2
 . ص 253 ج 3 ،  رابخألا ،  حرش  نامعن ،  یضاق   . 3 - 3
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هماکچ تایبا  زا  یکی  رد  دابع ،  نب  بحاص  دهع  رد  ير »  هاضقلا «  یضاق  رّسفم و  ثّدحم ،  بیدا ،  یضاق ،  یعفاش ،  یمان  يارعش 
: دیوگ یم  تسا  هدورس  نادیهش  رالاس  كوس  رد  هک  یلّصفم  رایسب  ي 

ٍنوُعْطَم ٍبوُرْضَم َو  َْنَیب  ًَهلوُمْحَم  ْمِِهلُحْرَأ  ِباْتقَأ  یلَع  َنیدَّفَصُم 

(1) .دندش یم  لمح  راد  مخز  هدروخ و  کتک  تلاح  هب  هدش ،  هدیشک  دنب  هب  اه  هلحار  ياه  هواجک  زارف  رب  هک  یناریسا 

: دسیون یم  .ق  ياّفوتم 568  یمزراوخ ،   . 9

مرح درک و  میلست  وا  هب  ار  رّهطم  ياهرس  رگید  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ِرس  دناوخ ،  ارف  ار  یفعج »  سیق  نب  رحز  دایز «  نبا 
رهش هب  رهش  ملید  كرت و  ناریسا  دننامه  زادناریز ،  شرف و  نودب  ياه  لمحم  رب  ماش  ات  هفوک  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(2) .دندرب يریسا  هب 

: دسیون یم  .ق  ياّفوتم 630  ریثا ،  نبا   . 10

ماما ياهتسد  ندرگ و  رب  داتسرف ،  ماش  يوس  هب  رمش  اب  یلوق  هب  و  سیق »  نب  رحز  اب «  ار  شباحصا  نیسح و  ماما  رّهطم  رس  دایز  نبا 
(3) .داتسرف اه  هواجک  زارف  رب  وا  هارمه  ار  ناکدوک  نانز و  دز ،  هعماج  لُغ  داّجس 

59 ص :

 . ص 155 ج 2 ،  نیسحلا ،  لتقم  یمزراوخ ،   . 1 - 1
 . 62 نامه ،   . 2 - 2

 . ص 83 ج 4 ،  لماکلا ،  ریثا ،  نبا   . 3 - 3
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هدرک ریبـعت  اـه »  بکرم  ياـه  هواـجک  زارف  رب  اـیاطَْملا « ؛ »  ِباـْتقَأ  یلَع  دوخ «  فورعم  لـتقم  رد  .ق  ياـّفوتم 645  اـمن ،  نبا   . 11
(1) .تسا

(2) .تسا هدومن  ریبعت  نارتشا »  ياه  هواجک  زارف  رب  ْلامِْجلا « ؛ »  ِباْتقَأ  یلَع  هرکذت «  رد  .ق  ياّفوتم 654  يزوج ،  نبا  طبس   . 12

 « ششوپ نودب  ياه  هواجک  زارف  رب  دروم « : نیدنچ  رد  دوخ  گرزب  فراعملا  هرئاد  رد  .ق  ياّفوتم 1110  یسلجم ،  همّالع ي   . 13
(3) .تسا هدرک  ریبعت  زادناریز »  شرف و  نودب  ياه  هواجک  زارفرب  و « 

هواجک زارف  رب  ٍءاطِو « ؛»  ِْریَِغب  ِلامِْجلا  ِباـْتقَأ  یلَع  دوخ « : لـتقم  رد  .ق  ياّفوتم 1391  مّرقم ،  قاّزرلادبع  دّیـس  خیرات ،  تّجح   . 14
(4) .تسا هدومن  ریبعت  زادنا »  ریز  شرف و  یب  نارتشا  ياه 

هژاو رب  اهنآ  رد  هک  ثیدح  خیرات و  لتقم ،  مجارت ،  هریـس ،  بتک  زا  راورخ ،  زا  يا  هنومن  رایـسب و  زا  یکدـنا  می ،  زا  یمن  دوب  نیا 
یب نارتشا  نآ «  رد  هک  دـشن  ادـیپ  دروم  کی  یّتح  هنومن  ناونع  هب  و  تسا ،  هدـش  دـیکأت  حیرـصت و  هواجک  يانعم  هب  باـْتقَأ »  ي « 

.دشاب هدمآ  هواجک » 

60 ص :

 . 18 نازحألا ،  ریثم  امن ،  نبا   . 1 - 1
 . ص 201 ج 2 ،  ّصاوخلا ،  هرکذت  يزوج ،  نبا   . 2 - 2

 . صص 241 و 322 ج 101 ،  279 ؛  ، 197  ، 127 صص 107 ،  ج 45 ،  ص 248 ؛ ج 44 ،  راونألا ،  راحب  یسلجم ،  همّالع   . 3 - 3
 . ص 305 نیسحلا ،  لتقم  مّرقم ،   . 4 - 4
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یم حرطم  دوخ  موش  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  یکردـم  چـیه  نودـب  ار  يریبعت  نینچ  لد  رامیب  هّدـع  کی  هک  تسا  تفگـش  ياـج 
.دننک

* * *

ششوپ و یب  ياه  هواجک  زارف  رب  ماش  ات  هفوک  زا  هفوک و  ات  البرک  زا  تراهط  تمصع و  نادناخ  يدیدرت  چیه  نودب  نایب  نیا  يور 
مجارت هریـس و  یخیرات ،  یثیدح ،  عبانم  مامت  رد  هواجک  زارف  رب  ینعی : ٍباْتقَأ »  یلَع  ریبعت «  دـنا و  هدـش  لمح  زادـناریز  شرف و  یب 

.تسا هدش  حیرصت  نآ  رب  هدش  دای  عبانم  رد  هکنانچ  تسا ،  هدمآ 

: دنا هدروآ  ار  ٍباْتقَأ »  یلَع  ریبعت «  ملق  بابرا  همه ي  هکنیا  نخس  هاتوک 

 : هریس بابرا  زا   . 1

.ق ياّفوتم 218  ماشه ،  نبا  ( 1

.ق ياّفوتم 654  يزوج ،  نبا  ( 2

: لتاقم بابرا  زا   . 2

.ق دودح 150  ياّفوتم  فنخموبا ،  ( 1

.ق ياّفوتم 568  یمزراوخ ،  ( 2

.ق ياّفوتم 645  امن ،  نبا  ( 3

.ق ياّفوتم 1285  يدنبرد ،  لضاف  ( 4

: ناثّدحم زا   . 3

.ق ياّفوتم 365  يرصم ،  نامعن  یضاق  ( 1

61 ص :
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.ق ياّفوتم 1085  یحیرط ،  نیدلا  رخف  ( 2

.ق ياّفوتم 1110  یسلجم ،  همّالع  ( 3

.ق ياّفوتم 1112  يریازج ،  ثّدحم  ( 4

: ناخروم زا   . 4

.ق ياّفوتم 630  ریثا ،  نبا  ( 1

.ق ياّفوتم 1370  يدقن ،  رفعج  خیش  ( 2

.ق ياّفوتم 1391  مّرقم ،  قاّزرلادبع  ( 3

.ق ياّفوتم 1405  یتّالحم ،  هّللا  حیبذ  خیش  ( 4

: ناتساب دهع  نارعاش  زا   . 5

.ق ياّفوتم 392  یناجرج ،  يرهوج  ( 1

: نارصاعم زا   . 6

.ق ياّفوتم 1415  ینیوزق ،  مظاک  دّمحم  دّیس  ( 1

 _ رصاعم یشرق _  فیرش  رقاب  ( 2

 _ رصاعم راّفص _  نسح  ( 3

مان نیشیپ  تشاددای  تشاددای و  نیا  رد  هک  عبنم  زا 20  شیب  ساسارب 

* * *

62 ص :
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 « 2 هرامش «  تشاددای 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تنب  هنیکس 

فشک زا  دش و  فشک  ام  نامز  رد  قشمد  ترواجم  رد  اّیَراد »  رهش «  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رتخد  هنیکس  ترـضح  رّهطم  دقرم 
ياهباتک رد  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  مالـسلا »  هیلع  ّیلع  تنب  هنیکـس  ِناونع «  هک  یلاـح  رد  تسا ،  هتـشذگن  لاـس  یـس  زونه  نآ 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا ،  هدمآ  راصعا  نورق و  لوط  رد  هریغ  یلاجر و  یثیدح ،  یخیرات ، 

 . .ق ج 4 ص 110 ياّفوتم 256  يراخب ،  ریبک  خیرات   . 1

.ق ياّفوتم 327  يزار ،  متاحوبا  لیدعّتلا ،  حرجلا و   . 2

 . ص 145 مجنپ ،  نرق  یماما ،  يربط  همامالا ي  لئالد   . 3

 . .ق ص 366 یّفوتم 460  یسوط ،  خیش  یلاما   . 4

 . ص 112 ص 179 و ج 81 ،  .ق ج 43 ،  ياّفوتم 1110  یسلجم ،  همّالع ي  راونألا  راحب   . 5

: دسیون یم  راونألا »  قراشم  باتک «  رد  يو  هک  هدرک  لقن  يروهجأ  نمحرلادبع  خیش  زا  یجنلبش  هکنیا  رتبلاج 

.تسا هدرک  تافو  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  ترضح  هک  دنتسه  دقتعم  ناسیون  هریس  رتشیب 

: تسا هتفگ   (1) دوخ ننم  باتک  رد  ینارعش »  هک «  هدرک  لقن  وا  زا  نایاپ  رد 

63 ص :

.تسا قالخألا »  ننملا و  فئاطل  باتک «  ننم »  زا «  روظنم  ارهاظ   . 1 - 1
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هیلع نیسحلا  تنب  هنیکس  هن  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تخا  هنیکس ي  ماش ) رد  نوفدم  هنیکس ي  ترضح  ینعی   ) هنیکس ترـضح 
(1)  . مالسلا

* * *

 « 3 هرامش «  تشاددای 

هرس سدق  یفجن  یشعرم  هّللا  هیآ  موحرم  رظن 

رهم و هدومرف ،  موقرم  هطبار  نیا  رد  .ق  لوالا 1407  عیبر  رد  هک  تسا  تسد  رد  یفجن  یشعرم  هّللا  هیآ  موحرم  زا  يا  هتشون  تسد 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  وا  هتشون ي  تسد  نیع  هک  تسا ،  هدومن  اضما 

.دشاب یم  رمع  اب  نینمؤملا  ریما  ترضح  رتخد  موثلُک  ُّما  همّرکم  هرّدخم ي  نیب  جاودزا  عوقو  یخیرات ،  گرزب  تاهابتشا  هلمج  زا 

سیَمُع تنب  ءامـسا  زا  رکبوبا  رتـخد  نینمؤملا ،  ریما  ترـضح  هبیبر ي  هدرک : جاودزا  وا  هک  یموثلُک  ُّما  هک  تسا  نیا  هلأـسم  رد  قح 
ریز رد  هچب  نیا  هدومرف و  جیوزت  ار  رکبوبا  هجوز ي  ءامسا  نینمؤملا  ریما  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  ردپ  یکدوک  رد  نوچ  دشاب و  یم 

.دندرک یم  باطخ  یلع »  تنب  وا «  هب  اج  همه  هدش و  گرزب  ترضح  نآ  رظن 

.تسا دوجوم  صخش  نآ  اب  یلع  تنب  موثلُک  ُّما  جیوزت  یفن  رب  یناوارف  دهاوش 

رد هدوب  وا  هجوز ي  هک  یموثلُک  ُّما  هک  تسا  مّلسم  نیخّروم  نیب  هلمج : زا 

64 ص :

 . ص 270 راصبألا ،  رون  یجنلبش ،   . 1 - 1
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دنا و هدناوخ  تیم  زامن  کی  ود  ره  رب  ترضح  هتفر و  ایند  زا  رمع  نب  دیز  شرـسپ  اب  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  نامز 
.دشاب یم  ّتیم  ود  رب  زامن  کی  زاوج  تابثا  رد  اهقف  زا  يا  هّدع  كردم  نیمه 

ترضح شیرق  هلیقع ي  شرهاوخو  ناشیا  مّرحم  مهدزای  بش  هدوب و  البرک  رد  هدوب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  هک  یموثلُک  ُّما 
تنب موثلُک  ُّما  هک  دوش  یم  روطچ  سپ  .دـندوب  ادهـش  هدـش ي  رد  هب  رد  لاـفطا  بظاوم  حبـص  اـت  مالـسلااهیلع  بنیز  هرّدـخم  اـیلع 

.دوش رمع  لایع  ارهز  ترضح 

باتک راونألا »  تاقبع  باتک «  بحاص  لجن  هّلملا ،  رـصان  هب  فورعم  نیـسح ،  رـصان  دّیـس  هّللا  هیآ  موحرم  ردـقلا  لیلج  همّـالع ي 
.دنا هتشون  موثلُک »  ُّما  انتدّیس  جیوزت  یفن  یف  موصخلا  ءادعألا و  ماحفإ  مان « : هب  جیوزت  نیا  یفن  رد  یّلقتسم 

 « نآرقلا ریسفت  یف  نمحّرلا  ءالآ  باتک «  بحاص  یغالب ،  داوج  دّمحم  خیش  هّللا  هیآ  هعیـش ،  گرزب  مّلکتم  مّرکم ،  داتـسا  نینچمه 
.دنا هتشون  جیوزت  نیا  یفن  رد  یلّصفم  هلاسر ي 

* * *

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  ّقحلا  قاقحا  تاقیلعت  رد  یشعرم  هّللا  هیآ 

سپس هشبح ،  هب  راّیط ) رفعج   ) شرسمه اب  هک  دوب ،  هّیلوا  نیرجاهم  زا  هک  تسا  ردقلا  لیلج  روهشم و  یباحـص  سیَمُع  تنب  ءامـسا 
.دومن ترجه  هنیدم  هب 

ینادنزرف بحاص  وا  زا  دومن و  جاودزا  رکبوبا  اب  رفعج  تداهش  زا  سپ 

65 ص :
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جاودزا وا  اب  رمع  داد و  شرورپ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  يرتخد  نامه  نیا  و  موثلُک »  ُّما  تسا «  هلمج  نآ  زا  هک  دش 
.دوب ترضح  نآ  نارتخد  زا  یکی  ياج  هب  نانمؤمریما و  هبیبر ي  وا  دومن ، 

.درک یم  باطخ  مرتخد »  ار «  موثلُک »  ُّما  و «  مرسپ »  ار «  دّمحم »  مالسلا «  هیلع  نانمؤمریما 

(1) .دنا هتشادنپ  نانمؤمریما  رتخد  موثلُک »  ُّما  ار «  وا  هدش  هابتشا  راچد  ناخّروم  زا  یعمج  ناثّدحم و  زا  یخرب  ور  نیا  زا 

* * *

: يدقن همّالع  رظن 

: هدومرف مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  هدرک  تیاور  نومضم  نیا  هب  یثیدح  يدقن  رفعج  خیش  هّللا  هیآ  ماقم  یلاع  همّالع ي 

هک رکب »  یبا  تنب  موثلُک  ُّما  زا «  هاگنآ  داد ،  ّدر  باوج  نانمؤمریما  درک ،  يراگتـساوخ  مالـسلا »  هیلع  یلع  تنب  موثلُک  ُّما  زا «  رمع 
.هدب ناشن  نم  هب  ار  وا  تفگ : دروآ ،  رذع  ار  شندوب  ریغص  نایقّتم  يالوم  .دومن  يراگتساوخ  دوب ،  نانمؤمریما  هبیبر ي 

وا دریگب ،  ار  شیوزاب  تساوخ  دـناوخارف و  شدزن  هب  دـید  ار  وا  رمع  دوب ،  هداتـسرف  يراک  لابند  هب  ار  وا  نانمؤمریما  هک  راـب  کـی 
.درزآ ارم  راکهبت  درم  نیا  نانمؤمریما  يا  تفگ : دومن و  رارف  نانمؤمریما  يوس  هب  دیشک و  يو  تسد  زا  ار  شتسد 

66 ص :

 . ص 315 ج 3 ،  ّقحلا ،  قاقحا   . 1 - 1
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هیلع یلع  رتخد  موثلُک  ُّما  اب  رمع  هک  دنتفگ  مدرم  درک و  جاودزا  يو  اب  دیـسر  فیلکت  ّدح  هب  وا  هکنآ  زا  سپ  دـش ،  رظتنم  رمع  سپ 
.درک جاودزا  مالسلا 

(1)  . ردام کی  ردپ و  کی  زا  دوب ،  رکب  یبا  نب  دّمحم  ِرهاوخ  موثلُک »  ُّما  نیا « 

* * *

 « 4 هرامش «  تشاددای 

یهزدارم يولوم  رظن 

ناتسکاپ رد  هتخادرپ ،  سیردت  لیصحت و  هب  ّتنـس  لها  هیملع ي  ياه  هزوح  رد  زارد  نایلاس  هک  رهـشناریا  فورعم  ياملع  زا  یکی 
ن يولوم ط .  شداتسا  زا  هدش ،  حرطم  شیارب  ییاه  شسرپ  هتشاد ،  لاغتشا  يرگ  یفلس  تیباهو و  جیورت  غیلبت و  هب  ناتـسودنه  و 

ناونع تحت  یباتک  رد  ار  اهنآ  زا  شسرپ  روپ 150  یقوط  رظنادخ  مان  هب  رهشناریا  بالط  زا  یکی  هدنام ،  خساپ  یب  ًابلاغ  هدیسرپ و  . 
شسرپ نیا  نتم  کنیا  دوش و  یم  طوبرم  موثلک  ما  جاودزا  ناتساد  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  هدروآ  درگ  مداتسا »  رضحم  زا  لاؤس  دنچ  » 

:

 : نوچ تسا ،  ریطاسا  بیذاکا و  زا  یلع  ترضح  رتخد  موثلک  ّما  اب  باّطخلا  نب  رمع  جاودزا  نایرج  دنیوگ  یم  لاؤس 22 : 

 . تسا هدماین  نایرج  لیصفت  هّتس  حاحص  زا  کیچیه  رد  ًالّوا : 

هب يرتخد  یلع  ترضح  یمالسا ،  ناققحم  زا  یضعب  هتفگ ي  هب  ًایناث : 

67 ص :

 . ص 436 هّیولعلا ،  راونألا  يدقن ،  رفعج  خیش   . 1 - 1
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 . دوب هدرک  جاودزا  رفعج  نب  هّللادبع  اب  مه  ناشیا  تسا و  هدوب  بنیز  ترضح  هینک ي  هکلب   (1) هتشادن موثلک  ّما  مان 

رارق تقفاوم  دروم  ادـتبا  رد  مهنآ  هک  دوب  هدرک  ار  رکبوبا  رتخد  موثلک  ّما  اب  جاودزا  تساوخرد  رمع  و  هدـش ،  یمـسا  هباـشت  ًاـثلاث : 
(2)  . دشن ماجنا  دیدرگ و  ور  هبور  هشیاع  تفلاخم  اب  نآ  زا  سپ  یلو  تفرگ ، 

رتـخد هب  یطبر  (3) و  تـسا رمع  نب  هّللادـیبع  ردام  لورج  رتخد  وا  یلو  هدـش ،  ققحم  موثلک  ما  ماـن  هب  ینز  اـب  رمع  جاودزا  ًاـعبار : 
 . درادن یلع  ترضح 

رفعج نب  دّمحم  رمع  تلحر  زا  سپ  دـنیوگ  یم  هک  اجنآ  دـناسر ،  یم  تابثا  هب  ار  نایرج  نیا  ندوب  غورد  یخیرات  قیاقح  ًاسماخ : 
ود نیا  هک  دنراد  حیرـصت   (4) خیراـت بتک  رد  دوـخ  هک  یلاـح  رد  درک .  جاودزا  وا  اـب  رفعج  نب  نوـع  شردارب  وا  گرم  زا  سپ  و 

 . دندیسر تداهش  هب  دوب _  رمع  نامز  رد  هک  رتست _  گنج  رد  ردارب 

جاودزا بنیز  اب  وا  هک  یلاح  رد  درک .  جاودزا  وا  اب  موس _  ردارب  رفعج _  نب  هّللادبع  ردارب  ود  نیا  زا  سپ  دنتـسه  یعدم  ًاسداس : 
(6) ؟  تسا هدرک  نیتخالا  نیب  عمج  وا  ایآ   (5)  ، تشاد ار  وا  دوب و  هدرک 

* * *

68 ص :

 . ص 219 یشرق ،  فیرشرقاب  ارهزلا ،  همطاف  هایح   . 1 - 1
 . هبعش نب  هریغم  همجرت ي  لیذ  رد  ص 103 ،  ج 16 ،  یناغألا ،   . 2 - 2

 . ص 87 افلخلا ،  خیرات  ءالبنلا ،  مالعا  ریس   . 3 - 3
 . ص 546 ج 2 ،  خیراتلا ،  یف  لماکلا  ص 213 ؛  ج 4 ،  يربط ،  خیرات  ص 315 و 423 ؛  ج 3 ،  باعیتسالا ،   . 4 - 4

 . ص 462 ج 8 ،  يربکلا ،  تاقبطلا   . 5 - 5
 . ص 28 مداتسا ،  رضحم  زا  لاؤس  دنچ   . 6 - 6
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 « 5 هرامش «  تشاددای 

موثلک ّما  همانباتک 

اهنآ زا  دلجم  نیوانع 70  هک  هدش  فیلأت  یناوارف  دنمشزرا  راثآ  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  برعلا  هلیقع  یناگدنز  حرـش  نوماریپ 
زا ترضح ،  نآ  رگنسمه  مالـسلااهیلع  موثلک  ّما  ترـضح  دروم  رد  هدش  نیودت  راثآ  دادعت  یلو   (1) هدش ییاسانش  هدنراگن  طّسوت 

 : میوش یم  انشآ  اجنیا  رد  اهنآ  نیوانع  اب  هک  دنک ،  یمن  زواجت  ناتشگنا  دادعت 

موثلک ّما  دقع  یفن  یف  موصخلاو  ءادعألا  ماحفإ   . 1

 . دنه ونهکل ،  یگنس  پاچ  ياّفوتم 1361 ق ، .  يونهکل ،  نیسح  دماح  نب  نیسح  رصان  دیس  فیلأت : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  مامالا  تنب  موثلک  ّما   . 2

 . 1399 ق توریب ،  تیبلا ،  لهأ  هسسؤم  پاچ  لّیخد ،  یلعدّمحم  یلع  فیلأت : 

موثلک ّما   . 3

 . نارهت 1361 ش ریبکریما ،  تاراشتنا  پاچ  دنو ،  هنییآ  قداص  همجرت  لّیخد ،  یلع  دّمحم  یلع  فیلأت : 

رمع نم  هتنبإ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  حاکنإ   . 4

 . ان یب  ات ،  یب  مق ،  پاچ  ياّفوتم 436 ق .  يدهلا ،  ملع  یضترم  دیس  فیلأت : 

69 ص :

 . 1428 ق دهشم ،  پاچ   ، 236 ص 230 _  سای ،  راگدای  هدنراگن ،   . 1 - 1
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 ( موثلک ّما  جاودزا  ءارتفا  غورد (  زا  رتگرزب   . 5

 . ان یب  ات ،  یب  مق ،  پاچ  یلع ،  دّمحم  ساّبع  بلک  فیلأت : 

رمع نم  موثلک  ّما  جیوزت   . 6

 . 1421 ق مق ،  هّیدئاقعلا ،  ثاحبألا  زکرم  پاچ  ینالیم ،  ینیسح  یلع  دیس  فیلأت : 

 ( زغّللا جاوزلا  موثلک (  ّما  جاوز   . 7

 . 1428 ق مق ،  هّیدئاقعلا ،  ثاحبألا  زکرم  پاچ  یناتسرهش ،  یلع  دیس  فیلأت : 

موثلک ّما  همالظ   . 8

 . 1423 ق توریب ،  تاسارد ،  یمالسا  زکرم  پاچ  یلماع ،  یضترم  رفعج  دیس  فیلأت : 

* * *

70 ص :
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نخس نیرخآ 

اّما دراد ،  دوجو  كوکـشم  بلطم  ود  یعطق و  بلطم  راـهچ  موـثلُک »  ُّما  ماـن «  هب  یـصخش  اـب  باـطخ  نب  رمع  جاودزا  عوـضوم  رد 
: یعطق بلطم  راهچ 

 ، لوْرَج رتخد  موثلُک ،  ُّما  شا  هینک  هتـشاد ،  مان  هکیلم  هک  هدرک ،  جاودزا  لَوْرَج »  تنب  موثلُک  ُّما  مان «  هب  ینز  اب  باطخ  نب  رمع   . 1
(1) .تسا هدش  ّدلوتم  وا  زا  رمع  نب  هّللا  دیبع  هدوب ،  یعازُخ  لَوْرَج  نب  ورمَع  رتخد  ای 

يو هدوـب ،  موـثلُک  ُّما  شا  هینک  هلیمج و  شماـن  هک  هدرک ،  جاودزا  تباـث »  تنب  موـثلُک  ُّما  ماـن «  هب  يرگید  نز  اـب  نینچمه  يو   . 2
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  هب  هک  هتشاد  مان  هیـصاع »  ًالبق «  وا   (2) .تسا هدوب  رمع »  نب  مصاع  ِردام «  و  تباث »  نب  مصاـع  رهاوخ « 

(3) .تسا هدش  روهشم  مصاع  ُّما  هب  رمع ،  نب  مصاع  ّدلوت  زا  دعبو  هتفای  رییغت  هلیمج  هب  شمان  هلآ  هیلع و 

هطـساو ار  صاعورمَع  اما  هداد ،  تبثم  رظن  هشیاـع  هدرک و  يراگتـساوخ  رکب »  یبأ  تنب  موثلُک  ُّما  ماـن «  هب  يرگید  رتخد  زا  يو   . 3
(4) .تسا هتفاین  قّقحت  یجاودزا  نینچ  روهشم  رب  انب  دتفین و  قاّفتا  جاودزا  نیا  ات  هداد  رارق 

.دشاب یم  كوکشم  جاودزا  قّقحت  مّلسم و  يراگتساوخ  لصا  اجنیا  رد 

خـساپ مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هدرک و  يراگتـساوخ  مالـسلا »  هیلع  یلع  تنب  موثلُک  ُّما  ماـن «  هب  يرگید  رتخد  زا  نینچمه  يو   . 4
: هک هدومرف  هداد و  یفنم 

71 ص :

 . ص 275 ج 8 ،  هباصالا ،  ص 576 ؛ ج 3 ،  يربط ،  خیرات   . 1 - 1
 . ص 104 یجنلبش ،  راصبألا  رون   . 2 - 2

 . ص 365 ج 4 ،  باعیتسإلا ،   . 3 - 3
 . ص 577 ج 3 ،  يربط ،  خیرات   . 4 - 4
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.تسا (1) هریغص  وا  ( 1

(2) .ما هتشاد  هگن  رفعج  نادنزرف  يارب  ار  منارتخد  نم  ( 2

(3) .دنریگب میمصت  دروم  نیا  رد  دیاب  زین  يرگید  دارفا  ( 3

 . دشاب یم  كوکشم  هن ؟  ای  هداتفا  قاّفتا  یجاودزا  نینچ  ایآ  یلو  تسا ،  مّلسم  يراگتساوخ  لصا  دروم  نیا  رد 

: ایآ هک  دنا  هدرک  فالتخا  هکنیا  زج  هداتفا ،  قاّفتا  یجاودزا  نینچ  هک  دنا  هتفگ  ّتنس  لها  زا  ناسیون  هریس  ناخّروم و  بلغا 

؟  هدوب رابجا  هارکا و  اب  ( 1

؟  هدوب تسد  عطق  لتق و  هب  دیدهت  اب  ( 2

.هداد ماجنا  ار  نآ  ربمایپ  يومع  سابع  یلو  هدادن ،  تیاضر  زگره  نانمؤمریما  ( 3

: ایآ هک  دنا  هدرک  فالتخا  سپس 

؟  هتفای قّقحت  ییوشانز  ( 1

؟  هن ای  هدش  دنزرف  بحاص  یلو  هدش ،  عقاو  ییوشانز  ( 2

؟  هدروآ وا  يارب  دیز  مان  هب  يدنزرف  ( 3

؟  تسا هدروآ  هّیقر  دیز و  مان  هب  دنزرف  ود  ( 4

(4) ؟  تسا هداتفین  قاّفتا  ییوشانز  هدش و  يراج  دقع  طقف  ( 5

یفتنم ار  نآ  دیفم  خیش  اهنآ  سأر  رد  هعیش و  ناگرزب  زا  يرایسب  یلو 

72 ص :

 . ص 614 ج 5 ،  هباغلا ،  دُسا   . 1 - 1
 . ص 463 ج 8 ،  دعس ،  نبا  تاقبط   . 2 - 2

 . ص 248 قاحسا ،  نبا  هریس ي   . 3 - 3
 . ص 90 هّیورس ،  لئاسم  ج 7 ،  دیفم ،  خیش  تافّنصم   . 4 - 4
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.تسا هدومن  فیلأت  هطبار  نیا  رد  یّلقتسم  هلاسر ي  هتسناد و 

زا ار  وا  هکنیا  ّتلع  دشاب و  یم  رکب »  یبا  تنب  موثلُک  ُّما  دروم «  رد  اهوگتفگ  نیا  همه ي  هک  تسا  دـقتعم  یـشعرم  هّللا  هیآ  موحرم 
زا سپ  سیمع  تنب  ءامسا  نوچ  هدوب و  سیَمُع »  تنب  ءامسا  وا «  ردام  هک  تسا  نیا  دنا  هدومن  يراگتساوخ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

نانمؤمریما هناخ ي  هب  ار  موثلُک  ُّما  شرتخد  دّـمحم و  شرـسپ  درک ،  ادـیپ  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يرـسمه  راـختفا  رکبوبا  توف 
رد وا  رایتخا  هدـش و  گرزب  ترـضح  نآ  هناـخ ي  رد  هدـش ،  ترـضح  نآ  هبیبر ي  موثلُک  ُّما  ناـنمؤمریما و  بیبر  دّـمحم  هک  دروآ 

(1) .تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسد 

هب مناوت  یمن  نم  دیامرف : یم  وا  هب  رمع ،  يراگتساوخ  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  نیا  عوضوم  نیا  دهاوش  زا  یکی 
َّنِا موش « :  ایوج  ار  اهنآ  رظن  دـیاب  نم  دنتـسه و  رظن  بحاص  هک  دنتـسه  يدارفا  يو  دروم  رد  مریگب  میمـصت  دروم  نیا  رد  ییاـهنت 

(2)  « . ْمُهَنِذْأَتْسَأ یّتَح  َءارَُما  اهیف  َّیَلَع 

یلو تشادن ،  يریگ  میمصت  ّقح  اجنیا  رد  يرگید  درف  چیه  دوب  ترضح  نآ  رتخد  هب  طوبرم  يراگتساوخ  رگا  هک  تسا  حضاو  رپ 
هلخادـم و ِّقح  شا  يردـپ  ماوقا  رگید  و  دّـمحم ،  شردارب  ءامـسأ ،  شرداـم  دـش ،  یم  طوـبرم  شا  هبیبر  هب  يراگتـساوخ  نیا  رگا 

.درک یمن  تردابم  راک  نیا  هب  اهنآ  اب  تروشم  نودب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ّلقاال  و  دنتشاد ،  يریگ  میمصت 

دراد یتخس  یگدنز  وا  منک ، یمن  جاودزا  وا  اب  نم  : » تفگ دیسرت و  رمع  ییوخ  تشرد  زا  اریز  داتفین ،  قاّفتا  ماجنا  رـس  زین  نآ  اما 
(3) «. دریگ یم  تخس  اهنز  رب  و 
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تفر و يدرم  اب  تساوخ  یم  هشیاع  هک  یماگنه  دـش و  دـنزرف  بحاص  درک و  جاودزا  هّللادـیبع  نب  هحلط  اب  رکب  یبا  تنب  موثلک  ما 
نب ملاـس  دوب «  هلمج  نآ  زا  هک   (1)  ، دوش مرحم  يو  اب  ات  دروخب  ریـش  موثلُک  ُّما  شرهاوخ  زا  هک  داد  یم  روتـسد  يو  هب  دنک ،  دـمآ 

(2)  « . رمع نب  هّللادبع 

 ( موس تشاددای  هب  طوبرم  یفجن (  یشعرم  هّللا  تیآ  هتشون  تسد 
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 . ص 462 ج 8 ،  دعس ،  نبا  تاقبط   . 1 - 1
یم هشیاـع  هک  ار  يدرم  ره  تسا :  هدروآ  دوـخ  ننـس  رد  دوادوـبا  هتفاـی ،  هار  زین  ّتـس  حاحـص  هـب  روآ  مرـش  ناتـساد  نـیا   . 2 - 2

نیدنچ ار  وا  هک  داد  یم  روتـسد  شناگدازرهاوخ  ای  ناگدازردارب  زا  یکی  هب  دیامن ،  دمآو  تفر  وا  اب  دنک و  رادید  يو  اب  تساوخ 
یمن هزاجا  یسک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  رگید  هملس و  ّما  اما  دوب ! !  هتفر  يو  رب  يدایز  ّنس  هچرگا  دهدب ،  ریـش  راب 

هب ًاحیرص  هشیاع  هچرگا  دیوگ :  یم  یکبُس  ص 322 . ]  ج 1 ،  دواد ،  یبا  ننـس  دننک [ .  دمآو  تفر  اهنآ  اب  قیرط  نیا  اب  هک  دنداد 
رد رجح  نبا  یلو  دشاب !  هداد  هار  دوخ  روضح  هب  ناونع  نی  اب ا  ار  یسک  ًاعقاو  وا  هک  متسین  نئمطم  نم  یلو  هداد ،  اوتف  عوضوم  نیا 

حتف تسین [ .  نامگ  ّنظ و  نیا  هب  يزاین  رگید  هدش ،  تباث  دوادوبا  دزن  رد  حیحص  دنـس  اب  اوتف  نیا  هکنآ  زا  سپ  دسیون :  یم  وا  ّدر 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هدرک  لعج  یناتساد  هشیاع  ساسا  یب  ياوتف  هیجوت  يارب  ّتنـس  لها  ص 149 . ]  ج 9 ،  يرابلا ، 

میدیزگرب يدنزرف  هب  یکدوک  رد  ار  ملاس »  ام «  تشاد :  هضرع  دمآ و  ترضح  نآ  رضحم  هب  هفیذحوبا  رسمه  هک  دنا  هداد  تبـسن 
شیر وا  هّللا  لوسر  ای  تفگ :  هفیذح  ّما  هدب . »  ریـش  ار  وا  دومرف « :  دنک ،  یم  تحارتسا  ام  باوخ  قاطا  رد  هدش ،  گرزب  کنیا  و 

 ! ] دورب نیب  زا  تسا  هفیذحوبا  لد  رد  هچنآ  دوش و  مرحم  وت  هب  ات  هدـب ،  ریـش  ار  وا  دومرف :  مهدـب ! ؟  ریـش  ار  وا  هنوگچ  نم  دراد ، 
يراوخریش نآ  هب  رـصحنم  یگراوخریـش  قیرط  زا  تمرح  رـشن  دنتفگ :  یم  ربمایپ  نارـسمه  رگید  هملـس و  ّما  ص 134 . ]  ناـمه ، 

 ، دندوب مرحم  هشیاع  هب  نامدرم  همه ي  هک  تسا  دقتعم  هفینحوبا  ص 322 . ]  ج 1 ،  دواد ،  یبا  ننس  دشاب [ .  هراوهگ  رد  هک  تسا 
ناتساد دوب  علطم  هفینحوبا  ياوتف  زا  هشیاع  رگا  ص 293 . ]  ج 2 ،  هّیبلح ،  هریس  دنتـشادن [ ! !  یمکح  نینچ  ربمایپ  نانز  رگید  یلو 

 ! ! داد یمن  خر  کفإ »  » 
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فّلؤم هدش ي  پاچ  راثآ 
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.لوبناتسا نامز /  تاراشتنا  یلوبناتسا /  یکرت  اروشاع /  هچخیرات ي   _ 14

.نارهت رشن / رتفد  نابز /  هس  هب  دعر /  هروس ي  رّوصم  همجرت ي   _ 15
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.مق تلاسر /  تاراشتنا  مهدراهچ /  پاچ  ءارضخ /  هریزج ي   _ 19
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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