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43هراشا
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46هراشا

[ هتیّجحل نوفانلا  ]46
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« ءافعضلا  » باتک بحاص  يرئاضغلا  نبا  مهنم  - 147

« ۀصالخلا  » بحاص هر ،)  ) یلحلا ۀمالعلا  مهنم  و  - 247

« لاجرلا دقن   » بحاص هر )  ) یشرفتلا مهنم  و  - 347

« ةاجنلا عراش   » بحاص دامادلا  ققحملا  مهنم  و  - 447

« لاقملا جهنم   » بحاص يدابآرتسالا  مهنم  و  - 548

« ةاورلا عماج   » بحاص یلیبدرالا  مهنم  و  - 648

« لاجرلا عمجم   » بحاص یئابهقلا  مهنم  و  - 748

« نمحرلا ءالآ   » ریسفت بحاص  یغالبلا  داوج  دمحم  خیشلا  ۀمالعلا  مهنم  و  - 849

« ۀیلخدلا رابخالا   » باتک بحاص  يرتستلا : ققحملا  مهنم  و  - 949

« نایبلا عمجم  ۀیشاح   » بحاص هر )  ) ینارعشلا نسحلا  وبا  ازریملا  خیشلا  لوقنملا  لوقعملل و  عماجلا  داتسالا  مهنم  و  - 1049

« ثیدحلا لاجر  مجعم   » بحاص یئوخلا  دیسلا  هللا  تیآ  مهنم  و  - 1150

. اضرلا هقفب  فورعملا  باتکلا  لاح  قیقحت  یف  ۀلاسر  بحاص  هر )  ) يراسناوخلا مشاه  دمحم  دیسلا  ۀمالعلا  مهنم  و  - 1250

[ هتیجحب نولئاقلا  ]51

« رابخالا یناعم  للعلا و  یلامالا و  لامکالا و  نویعلا و  دیحوتلا و  هیقفلا و   » بحاص یمقلا  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  قودصلا  خیشلا  مهنم  - 151

« جاجتحالا  » باتک بحاص  یسربطلا  روصنم  وبا  مهنم  - 251

« جئارخلا  » بحاص يدنوارلا  بطقلا  مهنم  و  - 351

« ءاملعلا ملاعم   » و بقانملا »  » بحاص بوشآ  رهش  نبا  مهنم  و  - 451

( هر  ) یکرکلا یلع  خیشلا  ققحملا  مهنم  و  - 552

« دیرملا ۀینم   » بحاص یناثلا  دیهشلا  مهنم  و  - 652

« یسرافلا هیقفلا  حرش   » و نیقتملا » ۀضور   » بحاص هر )  ) لوالا یسلجملا  مهنم  و  - 752

« راحبلا  » بحاص هر )  ) یناثلا یسلجملا  مهنم  و  - 853

« ةادهلا تابثا   » و لئاسولا »  » بحاص یلماعلا  رحلا  خیشلا  مهنم  و  - 953

« یفصألا  » و یفاصلا »  » يریسفت بحاص  یناشاکلا  ضیفلا  مهنم  و  - 1054

« ناهربلا  » ریسفت بحاص  ینارحبلا  مشاه  دیسلا  مهنم  و  - 1154
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« نیلقثلا رون   » ریسفت بحاص  مهنم  و  - 1254

« رضتحملا  » باتک بحاص  لوالا  دیهشلا  ذیملت  یلحلا  نامیلس  نب  نسحلا  مهنم  و  - 1354

«2 ( » هر  ) يرئازجلا هللا  ۀمعن  دیسلا  مهنم  و  - 1454

لاجرلا لیلکا  بحاص  یناسارخلا  رفعج  دمحم  یلوملا  مهنم  و  - 1554

« ۀیفجنلا دئاوفلا   » بحاص هر )  ) ینارحبلا نامیلس  خیشلا  مهنم  و  - 1655

« لاقملا یهتنم   » بحاص مهنم  و  - 1755

« يدابآرتسالا لاقملا  جهنم  یلع  ۀقیلعتلا   » بحاص هر )  ) یناهبهبلا دیحولا  مهنم  و  - 1855

« راونالا ةآرم   » ریسفت بحاص  فیرشلا  نسحلا  وبا  خیشلا  مهنم  و  - 1955

«. لاقملا ناقتا   » بحاص هر )  ) هط دمحم  خیشلا  مهنم  و  - 2055

« داؤفلا ۀیلست   » بحاص ربش  هللا  دبع  دیسلا  مهنم  و  - 2156

«. میقتسملا طارصلا   » و لاقملا » ۀبخن   » بحاص يدرجوربلا  نیسحلا  دیسلا  مهنم  و  - 2256

« راربالا ۀفیحص   » بحاص يزیربتلا  مالسالا  ۀجح  مهنم  و  - 2356

( هر « ) ملاوعلا  » بحاص مهنم  و  - 2457

« لوصالا دئارف   » بحاص هر )  ) يراصنالا خیشلا  مهنم  و  - 2557

« لاقملا حیقنت   » بحاص یناقمملا  هللا  دبع  خیشلا  مهنم  و  - 2657

ۀعیشلا ثیداحا  عماج  بحاص  هر )  ) يدرجوربلا هللا  تیآ  مهنم  و  - 2757

جهنملا بحاص  داتسا  فورعملا  مجرتملا  رسفملا  يراوزلا  نسحلا  نب  یلع  یلوملا  مهنم  و  - 2858

« ۀعیرذلا  » بحاص ینارهطلا  ۀمالعلا  مهنم  و  - 2958

« كردتسملا  » بحاص يرونلا  ثدحملا  مهنم  و  - 3058

: ذخآملا 60رداصملا و 

یفوک تارف  61ریسفت 

61هراشا

؟ تسا هقث  یفوک  میهاربا  نب  تارف  63ایآ 

یمق 66ریسفت 
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یشاّیع 72ریسفت 

ییاور ریسافت  74ریاس 

سابع نبا  74ریسفت 

: ةرهاطلا ةرتعلا  لئاضف  یف  هرهاظلا  تایآلا  75لیوأت 

یفاص 75ریسفت 

نیلقثلا رون  76ریسفت 

ناهرب 76ریسفت 

رّبش 77ریسفت 

نآرقلا زومر  ّلح  یف  نانجلا  77حاتفم 

عماج 77ریسفت 

نّنست لها  ییاور  77ریسافت 

77هراشا

لاؤس کی  هب  78خساپ 

«1  » نایبت 78ریسفت 

نایبلا عمجم  85ریسفت 

لیوأتلا 89قئاقح 

نانجلا جور  نانجلا و  حور  90ریسفت 

90هراشا

؟ تسا هدرک  هدافتسا  فاّشک  زا  يزار  حوتفلا  وبا  92ایآ 

رزاگ 96ریسفت 

نیقداصلا 99جهنم 

«1  » یفاص 102ریسفت 

قئاقدلا زنک  104ریسفت 

اردصالم 105ریسفت 
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لقعلا نآرقلا و  106ریسفت 

نازیملا 107ریسفت 

107هراشا

هّللا همحر  همالع  یملع  108عضاوت 

نازیملا ریسفت  110کبس 

« نازیملا  » 113ریسفت

: نازیملا تّیلوبقم  113تلع 

؟ تسیچ نازیملا  ریسفت  115ياهیگژیو 

115هراشا

دوب هر )  ) هماّلع صخش  رد  هک  یئاهیگژیو  115فلا -)

تسا هدوب  ناشیا  راک  شور  رد  هک  یئاهیگژیو  116ب -)

نازیملا ریسفت  118ياهیگژیو 

هعیش ءاملع  تافیلأت  120زا 

تسا حرش  نیا  هب  مهدراهچ  نرق  ریسافت  زا  رگید  يدادعت  120و 

نّنست لها  121ریسافت 

يربط 121ریسفت 

121هراشا

: يربط 122تافیلأت 

يربط 126ریسفت 

فاّشک 136ریسفت 

136هراشا

فاّشک ریسفت  هب  عجار  138یتاحیضوت 

يدابآروس 141ریسفت 

ریبک ریسفت  بیغلا : حیتافم  142ریسفت 
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ریسفتلا ماع  یف  ریسملا  داز  145ریسفت 

لیوأتلا رارسأ  لیزنتلا و  راونأ  147ریسفت 

سابع نبا  151ریسفت 

نآرقلا ماکحأل  عماجلا  یبطرق  151ریسفت 

نآرقلا بئارغ  يروباشین  152ریسفت 

هّماع ریسافت  153ریاس 

ریسفت 154خیرات 

تلاسر دهع  رد  155ریسفت 

ریسافت 159ياهشور 

مهد هدس  ات  هعیش  نارّسفم  160ریسافت 

دودح 340. زا  دعب  يافوتم  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  160ریسفت 

يافوتم 148. یلامث  هزمح  وبا  160ریسفت 

یفوک میهاربا  نب  تارف  160ریسفت 

. یشایع 161ریسفت 

يافوتم 460. یسوط  خیش  نایبت  161ریسفت 

. نایبلا عمجم  161ریسفت 

. نانجلا حور  نانجلا و  حور  161ریسفت 

ینآرق ثحب  162دنچ 

هیآ لهچ  رد  ینامسج  162داعم 

162هراشا

خسانت - 1162

طقف ینامسج  داعم  - 2163

طقف یناحور  داعم  - 3163

ییایلق روه  مسج  اب  ینامسج  یناحور و  داعم  - 4163
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تسا يویند  ندب  زا  ریغ  هک  یمسج  یلو  ینامسج ، یناحور و  داعم  - 5163

. تسا یلاثم  ندب  ندب ، خزرب  رد  هک  روط  نامه  دشاب  یلاثم  بلاق  ندب و  مسج ، زا  روظنم  یلو  ینامسج ، یناحور و  داعم  - 6164

. تسا هدرک  عارتخا  ار  نآ  سفن  هک  تسا  یمسج  درادن و  هدام  یلو  دراد  قمع  لوط و  ضرع و  رادقم و  هک  دشاب  نیا  مسج  زا  روظنم  یلو  ینامسج ، یناحور و  داعم  - 7

ددرگیم رب  ندب  حور و  هک  ینعم  نیا  هب  ینامسج  یناحور و  داعم  - 8164

ددرگیم رب  ندب  حور و  هک  ینعم  نیا  هب  ینامسج : یناحور و  داعم  - 9164

ددرگیم رب  ندب  هب  حور  هک  ینعم  نیا  هب  ینامسج  یناحور و  داعم  - 10165

ینامسج داعم  رب  ّلاد  165تایآ 

نآرق رد  167داعم 

168هراشا

لیلد 169موزل 

تیاور 170ود 

داعم هب  طوبرم  171تایآ 

داعم ندوب  173يرطف 

173هراشا

: لوا 173همدقم 

: مود 173همدقم 

: موس 173همدقم 

: مراهچ 174همدقم 

داعم تابثا  يارب  نآرق  174ياهلالدتسا 

174هراشا

: لوا 175همدقم 

: مود 175همدقم 

: موس 175همدقم 

: مراهچ 175همدقم 
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دیجم نآرق  رد  178یحو 

178هراشا

یحو 180ینعم 

181يروآدای

نآرق لیوأت  هب  ناماما  ربمایپ و  181ملع 

رثاکت 188هروس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  193هرابرد 
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ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

/ ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  هلاسم  همیمض  هب  ریـسافت  اب  ییانـشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1316 اضر - ، يداتسا ، هسانشرس : 
 : یسیون تسرهف  تیعـضو  لایر   25500 کباش :  ص 432  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1383 سدق ، نارهت :  رشن :  تاصخـشم  يداتـسا  اضر 

 -- نآرق عوضوم :  اههعومجم  ریـسافت --  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  مود  پاچ  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف 
م84- یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/172 ییوید :  يدنب  هدر  5آ46 1383  فلا /BP92/9 هرگنک :  يدنب  هدر  نارسفم  عوضوم :  فیرحت 

9233

راتفگشیپ

تایاور یسررب   ) نآرق فیرحت  مدع  - 1 تسا : شخب  راهچ  لماش  تسامش ، يور  شیپ  هک  یباتک  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  راتفگـشیپ ] ]
، نآرق رد  داعم   ) ینآرق ثحب  دنچ  ّتنس 4 - لها  ریسافت  یفرعم  هعیش 3 - ءاملع  زا  دیجم  نآرق  ریـسافت  یفرعم  - 2 باطخلا ) لصف  باتک 

يداتـسا اضر  دـشاب . دـنمدوس  دوخ  دـح  رد  تسا  دـیما  رثاکت ) هروس  ریـسفت  نآرق و  تایآ  لـیوأت  هب  ماـما  ربماـیپ و  ملع  نآرق ، رد  یحو 
4 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ 

تسرهف

يرایس 46 تاءارقلا  باتک  هرابرد  ثیدح 44  ياهباتک  رابتعا  هرابرد  باطخلا 29  لصف  تایاور  رداصم  نآرق 7  فیرحت  مدع  تسرهف 
ریسفتلا لوح 86  ۀلاسر  مالّسلا 79  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  ینامعن 55  ریسفت  هعیش 53  ریسافت  ریسافت 53  اب  ییانشآ 

ییاور 144 ریـسافت  ریاس  یشاّیع 138  ریـسفت  یمق 125  ریـسفت  یفوک 113  تارف  رـسفت  مالّـسلا 86  هیلع  يرکـسعلا  مامالا  یلا  بوسنملا 
ریسفت  5 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ناهرب 149  ریسفت  نیلقثلا 148  رون  ریسفت  یفاص 147  ریسفت 
نایبلا عمجم  ریسفت  نایبت 154  ریسفت  نّنست 152  لها  ییاور  ریسافت  عماج 151  ریسفت  نآرقلا 151  زومر  ّلح  یف  نانجلا  حاتفم  ّربش 150 

زنک ریسفت  یفاص 210  ریسفت  نیقداصلا 201  جهنم  رزاگ 194  ریسفت  نانجلا 182  جور  نانجلا و  حور  ریـسفت  لیوأتلا 180  قئاـقح   169
نازیملا 236 ّتیلوبقم  تلع  نازیملا 2 236  ریسفت  نازیملا 1 221  ریسفت  لقعلا 220  نآرقلا و  ریـسفت  اردصالم 216  ریسفت  قئاقدلا 214 

نّنست لها  ریسافت  مهدراهچ 250  نرق  ریـسافت  زا  رگید  يدادـعت  هعیـش 249  ءاملع  تافیلأت  زا   239 تسیچ ؟ نازیملا  ریـسفت  ياهیگژیو 
ریسفت فاّشک 290  ریسفت   6 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  يربط 267  ریسفت  يربط 255  ریسفت   253

لیوأتلا 317 رارسأ  لیزنتلا و  راونأ  ریسفت  ریسفتلا 313  ماع  یف  ریسملا  داز  ریسفت  ریبک 304  ریسفت  بیغلا : حیتافم  ریسفت  يدابآ 301  روس 
خیرات هّماع 335  ریـسافت  ریاس  نآرقلا 332  بئارغ  يروباشین  ریـسفت  نآرقلا 329  ماکحأل  عماـجلا  یبطرق  ریـسفت  سابع 327  نبا  ریـسفت 

داعم هیآ 361  لهچ  رد  ینامسج  داعم  ینآرق 359  ثحب  دنچ  مهد 353  هدس  ات  هعیش  نارّسفم  ریسافت  ریسافت 351  ياهشور  ریسفت 337 
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هراشا

هب شیپ  لاس  یـس  دودح  زا  نآرق  فیرحت  مدع   9 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  نآرق  فیرحت  مدع 
لقن زا  وا  هک  ياهجیتن  منک  تباث  نشور ، ياهنوگ  هب  يرون ، یجاح  باطخلا  لصف  باتک  رد  هدـش  لقن  تایاور  یـسررب  اـب  هک  مدوب  رکف 

لوذـبم ار  مزال  تقد  موحرم ، نآ  دوخ  رگا  دوشیمن و  جاتنتـسا  تاـیاور  نیا  زا  هتفرگ ، باـطخلا  لـصف  رد  میرک  نآرق  هراـبرد  تاـیاور 
ییاهتشاددای هراب ، نیا  رد  دـشیمن . شحاف  هابتـشا  نیا  راـچد  درکیمن ، شوخ  لد  تاـیاور  يددـع  ترثک  عبتت و  هب  طـقف  تشادیم و 

بناوج لفکتم  هک  دش  هتشاگن  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياهباتک  اهلاس  نیا  لوط  رد  مدشن . اهنآ  لیمکت  هب  قفوم  یلو  مدوب ، هدرک  مهارف 
، هتـشذگ لاس  رد  هک  نیا  ات  مدوب ، هدـشن  فرـصنم  دوخ  رکف  نداد  ماجنا  زا  زاب  ور ، نیا  زا  لـماک . روط  هب  هن  اـما  دوب ، ثحب  نیا  فلتخم 
اب دش . رشتنم  يرکسع  یضترم  دیـس  هللا  ۀیآ  راوگرزب  همالع  فیلأت  نیتسردملا ، تایاور  میرکلا و  نآرقلا  هدنزرا  رایـسب  باتک  موس  دلج 

هلاقم نیا  نیودـت  هب  دورن ، ردـه  میاهتشاددای  تاـمحز و  هک  نیا  يارب  اـما  مدـش ؛ فرـصنم  دوخ ، یلبق  میمـصت  زا  باـتک ، نیا  راـشتنا 
ار باـطخلا  لـصف  باـتک  هک  ینادنمـشناد  بلاـغ  کـی . همرک . هنمب و  دـتفا . دـنمدوس  یمارگ  ناگدـنناوخ  يارب  مراودـیما  هک  مـتخادرپ 

نانمشد تسد  هب  ياهناهب  رثا  نیا  اب  هک  نیا  زا  نآ ، فلؤم  تسا و  رابنایز  هکلب  تسین ، دنمدوس  طقف  هن  فیلأت ، نیا  هک  دناهتفگ  دناهدید ،
: تسا هتفگ  هتفرگ ، رارق  ضارتـعا  دروم  هک  یماـگنه  ناـشیا ، دوخ  هک  نیا  تلفغ ، نیا  هاوگ  تسا . هدوب  لـفاغ  دـهدیم ، عیـشت  مالـسا و 

نیتفدلا نیب  دوجوملا  فیرشلا  نآرقلا  مالسالا ، باتک  ّنأ  هیف  تبثأ  ینال  باتکلا  فیرحت  یف  باطخلا  لصفب  باتکلا  ۀیمست  یف  تاطخأ 
، باتکلا فیرحت  یف  باطخلا  لصف  هب  باتک  نیا  يراذگمان  رد   10 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ... 
هک ماهدومن  تابثا  باتک ، نیا  رد  اریز  مدراذـگیم ؛ باتکلا » فیرحت  مدـع  یف  باطخلا  لـصف   » ار نآ  ماـن  دوب  راوازـس  ماهدرک و  هابتـشا 

هنوگ چـیه  تسا و  یهلا  یحو  شتالمج  تایآ و  اههروس و  همه  اب  تسا ، رـشتنم  ناهج  رد  نونکا  هک  ینآرق  نیمه  ینعی  مالـسا ، باـتک 
هب هدـش ، يروآدرگ  نآرق  نامه  هدـشن و  ضراع  نآ  رب  ام ، نامز  ات  هدـش  يروآدرگ  هک  يراـگزور  زا  ناـصقن ، هداـیز و  لیدـبت ، رییغت ،
ءوس هب  هراشا  اب  سپـس  تسا . هدرکن  کش  بلطم ، نیا  رد  هعیـش ، نادنمـشناد  زا  کی  چـیه  تسا و  هدیـسر  اـم  تسد  هب  تروص ، ناـمه 

اب نآرق ، هک  تسا  فاصنا  فصو ، نیا  اـب  اـیآ  تسا : هدوزفا  هدـش ، مهارف  نآ  هنیمز  اـی  هدـش و  باـطخلا  لـصف  باـتک  زا  هک  ياهدافتـسا 
فالخ هب  تلفغ  يور  زا  هکلب  ماهتفگن ، باتک  رد  ار  دوخ  دوصقم  تحارـص ، اب  نوچ  هتبلا ، دوش !؟ سایق  هدـش ، فیرحت  لیجنا  تاروت و 

نایب هک  هدوب  نیا  باتک ، نیا  فیلأت  زا  نم  دوصقم  ماهدـش . عقاو  تمالم  باتع و  فدـه  ماهدرک ، حیرـصت  دراوم  یخرب  رد  دوخ  دوصقم 
يروآدرگ ناـمز  زا  وـحن  چـیه  هب  هک  دوـجوم ، نآرق  رب  هوـالع  هک  دـنزاسیم  حرطم  ار  لاـمتحا  نیا  نئارق ، تاـیاور و  زا  يدادـعت  مـنک 

نیا رد  ار  اهنآ  نآرق ، يروآدرگ  ماگنه  رد  هک  هدـش  لزاـن  ادـخ  لوسر  رب  رگید  تاـیآ  یخرب  هدـشن - فرـصت  لـخد و  نآ  رد  نونکاـت 
لامتحا و نیا  تحـص  هرابرد  يرواد  دناهدرواین و  هعومجم  نیا  رد  ار  تایآ  یخرب  تاملک  تالمج و  زا  یخرب  ای  دناهدرواین و  هعومجم 
، دننکیمن تابثا  ار  یلامتحا  نینچ  نئارق ، تایاور و  نیا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدنناوخ  رگا  تسا . هدنناوخ  هدهع  هب  نآ ، تحـص  مدـع 

مکح چـیه  دـنکیمن و  داجیا  یلکـشم  لمتحم ، لامتحا و  نیا  شریذـپ  مدـع  شریذـپ و  دریذـپب و  دیـسر ، تابثا  هجیتن  هب  رگا  دریذـپن و 
« __________________________________________________ 1 . » تــسین بترتـــم  نآ  رب  يایعرش 

ص 231 و ص 243 و ج 16 ، ج 4 ، ینارهت ، همالع  يۀعیرذلا  و  ي »  » هحفص لئاسولا ، كردتسم  يروارگ  پاچ  همدقم  هب : ك ، ر . (- 1)
راتفگ نیا  زا   11 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ص 220 . ص 278 و ج 10 ، ص 9 و ج 24 ، ج 18 ،

نیا هتساوخیم  طقف  وا  هک  دیآیم  رب  هدرک ، لقن  باطخلا  لصف  فلؤم  زا  هیمالسا  پاچ  لئاسولا  كردتسم  همدقم  رد  ینارهت  همالع  هک 
یخرب زا  یتمـسق  ای  تایآ  یخرب  تسام ، راـیتخا  رد  هک  ياهعومجم  نیا  تروص  هب  نآرق  يروآدرگ  ماـگنه  هک  دـنک  تیوقت  ار  لاـمتحا 
هداتفا تایآ ، يروآدرگ  ماگنه  یلع » یف   » تسا و هدوب  یلع » یف  کیلا  لزنأ  ام  غلب  ، » هدئام هروس  هفیرـش  هیآ  الثم  تسا و  هدـماین  تایآ ،

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفگ نآ  فـلؤم  هک  تسا  ینآ  زا  ریغ  باـطخلا ، لـصف  ياوـتحم  هک  تسا  نشور  دـناهدرواین . ار  نآ  ادـمع  رگید ، تراـبع  هب  اـی  تسا و 
، ناگرزب هابتـشا  دـناهتفگ  میدـق  زا  تسا و  یگرزب  هابتـشا  دوخ ، نیا ، تسا و  توافتم  رایـسب  شباـتک  ياوتحم  اـب  وا  دوصقم  ینعی  تسا ؛

یمالسا ناققحم  نادنمشیدنا و  لوبق  دروم  زین  هدوب  ناشیا  دوصقم  هک  یبلطم  نامه  مه  یفرط  زا  تسا و  تاهابتـشا  نیرتگرزب  زا  انایحا 
ار یلع » یف   » هدش و لزان  تسه ، نآرق  رد  نالا  هک  یتروص  نیمه  هب  امتح  هدئام ، هروس  هدش  دای  هیآ  الثم  هک  دندقتعم  نانآ  هکلب  تسین ؛

گرزب ياملع  زا  یکی  هدمآ  ناجرم  ؤلؤل و  باتک  همدقم  رد  تسا ؟ هدوب  هچ  باتک  نیا  فیلأت  زا  يرون  یجاح  هزیگنا  ود . تسا . هتشادن 
دنناوخیم غورد  ياههضور  نانآ ، هک  هدرکیم  تیاکش  دنه ، ناناوخ  هضور  نارکاذ و  زا  اررکم  يدنه ، یضترم  دمحم  دیس  مان  هب  دنه ،

ؤلؤل و باتک  فیلأت  هزیگنا  وا ، تساوخ  دراد . زاب  راک ، نیا  زا  ار  اهنآ  دـسیونب و  نانآ  ییامنهار  رد  یباتک  ات  هتـساوخ  يرون  یجاـح  زا  و 
يرون یجاح  تمدـخ  ناـماس ، ناـمه  زا  زین  هک  تسا  هدینـش  روطـس ، نیا  هدنـسیون  « 1 . » تسا يدـنمدوس  رایـسب  باتک  هک  هدـش  ناجرم 

لصفالب نیشناج  ع )  ) یلع رگا  هک  دوشیم  ناوارف  دیکأت  بلطم ، نیا  يور  ینس ، هعیش و  نایم  ياهثحب  رد  دنه ، رد  دناهتفگ : هدیـسر و 
خـساپ يارب  يرون  موحرم  تسا . هدـشن  دای  تسا ، تماما  هرابرد  دوشیم  هتفگ  هک  یتایآ  رد  نآرق ، رد  وا  ماـن  ارچ  سپ  تسادـخ . لوسر 

لـــــــــــــقن و اـــــــــــــب  هـــــــــــــک  دـــــــــــــتفایم  رکف  هـــــــــــــب  ننــــــــــــــست ، لـــــــــــــها  هـــــــــــــب  نـــــــــــــتفگ 
یفورح پاـچ  ناــجرم ، ؤـلؤل و  (- 1 __________________________________________________  )

ع)  ) یلع مان  الثم  هک  دنک  تابثا  تایاور ، يروآعمج   12 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ص 2 . میدق ،
لزان نآرق  رد  ع )  ) یلع مان  هک  دنیوگب  ننـست  لها  دیابن  دناهتخادنا و  ار  نآ  تایآ ، يروآدرگ  ماگنه  هدوب و  هدـش ، لزان  تایآ  لصا  رد 

زا اما  هدرکیم ؛ لابند  ار  يرگید  بلطم  هکلب  هدوبن ؛ نآرق  فیرحت  تابثا  يرون ، یجاح  هزیگنا  نیاربانب ، تسا . هدوبن  ادخ  لوسر  هب  هدش 
هک دـشاب  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  ناققحم و  يارب  یتربع  سرد  دـیاب  دوخ ، نیا  تسا و  هدوب  لفاغ  راک ، نیا  كاـنرطخ  رایـسب  دـمایپ 

تساوخیم  » هک دنوشیم  فورعم  لثم  نامه  قادصم  یهاگ  اریز  دنشاب ؛ هتـشاد  هجوت  دننکیم ، حرط  هک  یبلطم  بناوج  همه  هب  هراومه 
ياملع هک  دننادیم  دنراد ، ییانشآ  هعیش  ناملاع  عیشت و  خیرات  اب  هک  یناسک  هس . درک .» روک  مه  ار  شنامشچ  دنک ، تسرد  ار  شناوربا 

مادقا رتعیرـس  هچ  ره  تسا ، مزال  ناشعافد  هک  دناهدرکیم  ساسحا  هک  اج  ره  دناهدوب و  ترتع  نآرق و  زا  عافد  رگنـس  رد  هراومه  هعیش ،
نتفای هجوت  راشتنا و  ضحم  هب  باتک ، نیا  دـش . رـشتنم  لاس 1298 ق ، رد  فیلأـت و  لاس 1292 ق ، رد  باطخلا ، لصف  باتک  دـناهدرک .
تـسد هب  ياهناهب  دـناوتیم  هک  تسا  یباتک  دـشاب - سک  ره  نآ ، فلؤم  دـشاب و  هدـش  فیلأـت  ياهزیگنا  ره  اـب  هک - بلطم  نیا  هب  اـملع 

، تسین هعیـش  ياملع  لوبق  دروم  نآ ، ياوتحم  هک  نیا  هب  حیرـصت  تخیگنارب و  ار  هعیـش  ياملع  ضارتعا  دهدب ، عیـشت  مالـسا و  نانمـشد 
اقآ موحرم  تشون ، نآ  ّدر  رد  لصفم  لدتـسم و  یباتک  باطخلا ، لصف  راـشتنا  لوا  ياـهلاس  ناـمه  رد  هک  یناـسک  زا  یکی  دـش . عورش 

نیـسح ازریم  جاـحلا  لـماکلا  ثدـحملا  لذاـبلا و  لـضافلا  : » ناونع هب  يرون  یجاـح  زا  هک  نیا  اـب  يو  دوب . ینارهت  برعم  دوـمحم  خـیش 
حرطم نآرق  مالسا و  هرابرد  نارگید  اراصن و  فرط  زا  هک  یتاهبش  نیا  اب  دسیونیم : شباتک  همدقم  رد  دربیم ، مان  هدییأت »- ماد  يرونلا -

هک متفای  عالّطا  دـش و  رـشتنم  باطخلا ، لصف  باتک  میدـید  هنافـسأتم  اّما  دوش ؛ هتـشون  تاهبـش ، نیا  خـساپ  هک  دوب  نیا  راـظتنا  دوشیم ،
نتشون رکف  هب  لاعتم ، يادخ  زا  ریخ  بلط  اب  تهج ، نیا  زا  دناهدش . لسوتم  باتک  نیمه  هب  دیجم ، نآرق  هب  لاکـشا  يارب  اراصن  زا  یخرب 

دوش نایب  هلدا  زا  هدافتسا  اب  لاح ، تقیقح  نآ ، رد  هک  مداتفا  یباتک   13 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ 
بر باتک  فیرحت  نع  بایترالا  فشک  وا  باتک  مان  مرادن . لاعتم  يادـخ  ياضر  زج  يدـصق  هیدر ، نیا  نتـشون  اب  هک  دـنادیم  ادـخ  و 

زا لاس 1302 ق ، رد  راوگرزب ، نیا  تسا . هتفاـی  شراـگن  یبرع  ناـبز  هب  تسا و  همتاـخ  هلاـقم و  هس  همدـقم و  ياراد  هک  تسا  باـبرالا 
، يزاریش نسح  دمحم  ازریم  موحرم  ینعی  راگزور ، نآ  رد  عیشت  گرزب  عجرم  رضحم  هب  ار  نآ  زا  ياهخسن  هتفای و  تغارف  باتک ، فیلأت 

نآ مه  ازریم  داتـسرف و  هدوب - وا  ناوریپ  نادـنمتدارا و  زا  باطخلا ، لصف  فلؤم  يرون ، یجاح  هک  گرزب - يزاریـش  يازریم  هب  فورعم 
يرون و یجاح  هب  ضارتعا  هک  دش  ثعاب  راوگرزب ، ققحم و  یملاع  ملق  هب  مه  نآ  باتک ، نیا  فیلأت  دیاش  دـیناسر و  يرون  یجاح  هب  ار 
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رد دوخ  هابتشا  هب  یپ  بایترالا ، فشک  باتک  هعلاطم  زا  سپ  يرون  یجاح  تهج ، نیمه  هب  « 1 . » ددرگ رتيدج  رتشیب و  وا  باطخلا  لصف 
فیرحت تابثا  وا  روظنم  هک  نیا  دوخ و  دوصقم  حیـضوت  رد  هحفـص  دـنچ  رد  ياهوزج  درب و  شـصاخ  ياوتحم  اب  باطخلا ، لصف  فیلأت 

متـسین یـضار  هک  هتفگیم  خیرات  نیا  زا  يرون ، یجاح  هعیرذلا ، بحاص  هتفگ  هب  تشون و  ینارهت  برعم  موحرم  خـساپ  رد  هدوبن ، نآرق 
اب اما  ماهدوب ؛ روکذم  هوزج  هیهت  ددص  رد  هک  تساهلاس  روطس ، نیا  هدنراگن  دناوخب . تسویپ  هوزج  نیا  نودب  ار  باطخلا  لصف  یـسک 

«2 . » ماهدرکن ادـــــــیپ  سرتـــــــسد  نآ  هـــــــب  زوـــــــنه  ربـــــــتعم ، ياـــــــههناخباتک  رد  رایــــــــسب  يوجتــــــــسج  دوـــــــجو 
برعم دوــمحم  خیــش  موــحرم  (- 1 __________________________________________________  )
ترجه فجن  هب  رمع ، رخاوا  رد  دوب و  نارهت  يایحی  هدازماـما  هلحم  رد  راـمعم ، نسحلا  وبا  ازریم  هسردـم  دجـسم  تعاـمج  ماـما  ینارهت ،
يازریم يرمکهوک و  نیـسح  دیـس  نادرگاش  زا  تفر و  فجن  هب  يراصنا  خیـش  نامز  رد  هک  دوب  يدنوامد  یلع  مساقلا  وبا  شردپ  درک .

هک تفگ  میهاوخ  برعم ، دومحم  خیـش  یفرعم  رد  تسا و  هدوب  ارماس  فجن و  ياههزوح  هرود  نآ  قـالخا  ناـملعم  زا  یکی  و  يزاریش ،
هدشیم هتفگ  برعم  يو  هب  ارچ  هک  دنادیمن  هدنـسیون  تسا . هدوب  شردپ  دیرم  رای و  ثحب و  مه  ینارهت ، هللا  زیزع  دیـس  راوگرزب ، ملاع 

هجیتن مدرک و  هعجارم  هک  تسه  یفجن  یـشعرم  هللا  ۀـیآ  موحرم  یـصخش  هناخ  باـتک  رد  نآ  زا  ياهخـسن  هک  مدوب  هدینـش  (- 2 . ) تسا
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  یتوکلم  ملـسم  خیـش  هللا  ۀیآ  هناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخـسن  مدینـش  سپـس  متفرگن .

پاچ یبلاج  تروص  هب  وا  بایترالا  فشک  باتک  برعم ، موحرم  تشادـگرزب  میرکت و  ناونع  هب  تسا  بساـنم  رایـسب   14 ص : ینآرق ،
. تسا هداد  رارق  دوخ  يرتکد  هلاسر  ار  باتک  نیا  قیقحت  نارهت ، هاگـشناد  تاـیهلا  هدکـشناد  نایوجـشناد  زا  یکی  عومـسم ، رارق  زا  دوش .

ّرقتـسا امک  اهیف ، لیوأتلا  لبقی  ام ال  حرط  رابخالا و  لیوأتب  الا  داسفلا  ةداـم  مسح  نکمی  ـال  تسا : نینچ  باـیترالا ، فشک  ناـیاپ  تراـبع 
فلاخ امب  فیکف  روذـحملا ، اذـه  نم  لقال  اهریغ  و  هقفلا ، باوبا  یف  رابخالا  نم  اریثک  ءاملعلا  حرط  دـق  و  کـش . ریغ  نم  بهذـملا  هیلع 

هللا مالک  هعمج  اب  نیتفدلا  نیب  دوجوملا  نآرقلا  اذه  نا  یف  مهدنع  ۀیرم  هناف ال  نیدلا ؟ لب  بهذـملا ، ةرورـض  نیملـسملا و  عامجا  هرهاظ 
تایرورض رئاس  ناضمر و  رهش  موص  سمخلا و  ةالـصلا و  بوجو  رتاوت  یف  نوکـشت  امک ال  مهیبن ، نع  هلقن  رتاوت  یف  نوکـشی  ال  یلاعت ،

تایاور نیباذکلا  ّسد  مهیلع و  بذکلا  عویـش  عم  تدرو ، رابخاب  کلذ  لثم  نع  دیلا  عفر  نکمی  و ال  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  هنع - نیدلا 
اذه دـسافم  ۀـلمجلاب  و  نیدـلا . وأ  بهذـملا  تایفانم  نم  کلذ  ریغ  ّولغلا و  ربجلا و  رابخأ  اهیف  اوّسد  امک  مهباحـصأ ، ةاقث  بتک  یف  ةریثک 
نا یلاعت  هللا  لاسن  هانررح . ام  رخآ  اذه  نکیل  و  هیلع . دیزم  امب ال  هلـصا  نع  هداسف  یلاعت  هللا  دمحب  کل  تحـضوأ  دـق  ادـج  ةریثک  لوقلا 
خیش جاح  ققحم  همالع  « 1 . » تاریخلا یلو  هنا  تائیسلا  فئاحص  یف  ۀظفحلا  هتبتک  ام  انع  هب  وحمی  تاحلاصلا و  ناوید  یف  هانبتک  ام  تبثی 

لـصف باتک  نامحرلا ،) ءالآ   ) دوخ ردق  نارگ  ریـسفت  همدقم  رد  تسا - یناوارف  دنمدوس  یملع و  تافیلأت  بحاص  هک  مه - یغالب  داوج 
تــــــسا یناثدــــــحم  زا  باـــــطخلا ، لـــــصف  بحاـــــص  دــــــیوگیم : هداد و  رارق  يدــــــج  داــــــقتنا  دروـــــم  ار  باــــــطخلا 

مه ناـشیا  هب  هک  تسا  دوـجوم  مـق  رد  __________________________________________________  
تیریدم هب  خیرات ، یصصخت  هناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخسن  هک  دش  مولعم  رخاوا ، نیا  دندرکن و  ادیپ  ار  هخسن  هنافـسأتم  مدرک و  هعجارم 

فشک یطخ  هخسن  (- 1 . ) منک ادیپ  دیاب  تساهباتک و  نایم  رد  دنتفگ  مه  ناشیا  هک  تسه  نایرفعج  لوسر  ياقآ  بانج  مرتحم ، لضاف 
دنک و يروآدرگ  ار  ذاش  تایاور  دشوکیم  هک   15 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ص 70 . بایترالا ،
؛ دربب الاب  ار  اهنآ  ددع  دنک و  يروآ  عمج  دنراد ، نآرق  صقن  رب  تلالد  يو  هدیقع  هب  هک  ار  یتایاور  تسا  هدرک  یعـس  مه  باتک  نیا  رد 

ادنـسم یتیاور  رگا  هک  نیا  زا  لفاغ  هدروآ ، باسح  هب  تیاور  دـنچ  ای  ود  ار  تیاور  کی  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  الوا  تسا : نیا  خـساپ  اما 
یتیاور روط ، نیمه  دیآیمن . رامش  هب  رگید  یتیاور  تسا و  دنسم  نامه  اههلسرم  دش ، تفای  لسرم  روط  هب  مه  ییاهباتک  رد  دش و  لقن 

زا یناوارف  دادـعت  دوش ، هجوت  بلطم  نیا  هب  رگا  تیاور . دـنچ  هن  تسا ، تیاور  کی  دوشیم ، لقن  باتک  دـنچ  رد  دراد و  دنـس  کی  هک 
چیه هب  باطخلا ، لصف  رد  هدش  لقن  تایاور  زا  يرایسب  ایناث  دوش . هتساک  تایاور  رامش  زا  دیاب  هدش ، لقن  باطخلا  لصف  رد  هک  یتایاور 
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هب تایاور ، نآ  زا  يدادـعت  اثلاث  تسا . هدـش  کسمت  اهنآ  هب  تهجیب  تسین و  اهنآ  رد  قدـص  لاـمتحا  اریز  دنتـسین ؛ قیدـصت  لـباق  وحن 
زا یناوارف  رایسب  دادعت  اعبار  دنتسین . دانتسا  لباق  دنراد ، هک  يرگید  ياهضراعم  ببـس  هب  زین  تسه و  اهنآ  دوخ  نایم  هک  یـضراعت  لیلد 

، ثیدحلا فیعـض  دناهدرک : فیـصوت  نینچ  ار  اهنآ  لاجر ، ياهباتک  رد  هک  دنوشیم  یهتنم  ثیدح  نایوار  زا  رفن  دنچ  هب  تایاور ، نآ 
، لاغ باذک  مهتم ، باذک  ءافعـضلا ، نع  يوری  رکنی ، هثیدح و  فرعی  بهذـملا ، ثیدـحلا و  برطـضم  ۀـیاورلا ، وفجم  بهذـملا ، دـساف 

دایز مه  رادقم  ره  نایوار ، لیبق  نیا  زا  هدـش  لقن  تایاور  هک  تسا  حـضاو  رپ  و  ۀـیاورلا ... ، دـساف  هیلع ، لّوعی  هیلا و ال  تفتلی  فیعض ال 
باطخلا لصف  رد  هدش  لقن  تایاور  نیا  زا  یـشخب  هب  انتعا  رب  انب  رگا  اسماخ  دنک . تباث  ار  یبلطم  دناوتیمن  درادن و  یـشزرا  چیه  دشاب ،

نایب ای  هیآ و  لوزن  دروم  نایب  ددصرد  ای  تسا و  تایآ  تامومع  قیداصم  زا  یخرب  نایب  ریسفت و  لیوأت و  تایاور ، نیا  تفگ  دیاب  دشاب ،
الثم هک  یتاـیاور  زا  دارم  تسا و  هدـش  هدارا  موـمع  نمـض  رد  صیـصنت ، ناوـنع  هب  صوـصخب ، قادـصم  نیا  هیآ ، لوزن  ماـگنه  هک  نـیا 

ثحب دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هک  نانچ  تسا . نیمه  مه  اذـک » لیئربج  اـهب  لزن  : » اـی تلزن » اذـکه  : » دـنیوگیم
دایز ندـش و  مک  ياـنعم  هب  فیرحت  هن  تسا ، تسرداـن  ریـسفت  يونعم و  فیرحت  تاـیاور ، رد  فیرحت  هژاو  زا  دوصقم   16 ص : ینآرق ،

، باطخلا لصف  رد  هدـش  لقن  تایاور  زا  یمین  زا  شیب  دـیاش  هک : دـیازفایم  روطـس  نیا  هدنـسیون  ار  اـسداس  و  « 1 . » ندش لیدبت  ندـش و 
دنادیم و رابتعایب  ساسا ، زا  مه  ار  تایاور  نیا  یغالب ، همالع  ایوگ  درادن و  فیرحت  هلأسم  هب  یطبر  تسا و  تائارق  فالتخا  هب  طوبرم 
، همـالع داتـسا  تسین . ینتفریذـپ  دـیجم ، نآرق  دروم  رد  الـصا  تسا ، حرطم  اـهباتک  رد  هک  تروـص  نیا  هب  تئارق  فـالتخا  دـیوگیم :

یلع قیلاعت  ناونع  هب  یمکحم  بلاـج و  بلاـطم  باـطخلا ، لـصف  ّدر  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  زین  ینارعـش  نسحلا  وبا  ازریم  جاـح  موحرم 
لـصف رب  قیلاـعت  دراد . یتاداـفا  هراـب  نیا  رد  هیمالـسا ، پاـچ  یـسربط ، ناـیبلا  عمجم  رب  دوخ  یـشاوح  رد  زین  هتـشاگن و  باـطخلا ، لـصف 
تلالد مدـع  زا  اههقیلعت  نیا  رد  تسا . هدـش  پاچ  جرد و  یلمآ ، هداز  نسح  هللا  ۀـیآ  شدرگاش  یبرع  هلاسر  تشه  باـتک  رد  باـطخلا ،

زا یخرب  رابتعا  مدـع  زین  و  رگید ، یهورگ  ندوب  فیعـض  لسرم و  و  نآ ، فلؤم  دوصقم  رب  باطخلا  لصف  رد  لوقنم  تایاور  زا  یهورگ 
فلاخم باطخلا  لصف  فنـصم  هل  يدـصت  ام  نا  مث  تسا : هدروآ  ییاج  رد  هدـش و  دای  دـناهدوب ، باطخلا  لصف  ردـصم  هک  ییاـهباتک 

هّللا یّلـص  هللا - لوسر  نع  هلقن  نا  ینعمب  رتاوتم  لعفلاب  دوجوملا  نآرقلا  اذه  ّنأ  یف  فلاخی  مل  ادحا  ناف  ۀعیـشلا ؛ بهذم  نم  يرورـضلل 
هروس نم  ةروس  لک  نا  ینعمب  رتاوتم  نآرقلا  ّنأ  مولعملا  لـب  نیلقاـنلا ...  ةرثکل  هیف  رییغتلا  فرـصتلا و  نکمی  ـال  ثیحب  ناـک  هلآ - هیلع و 

، اذه اندهع  یلا  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا - لوسر  نمز  نم  دهع  لک  یف  مهدـنع  ۀـبوتکم  وا  نیریثک  لاجر  رودـص  یف  ۀـظوفحم  تناک 
«2 . » ةریثـــــک ۀـــــعامج  دهــــــشم  یف  هجوـــــب  اـــــهرییغت  هـــــنم و  ۀـــــملک  یف  فرــــــصتلا  دـــــحال  نـــــکمی  مـــــل  ثـــــیحب 

نیا هـمه  يارب  یغــالب ، همــالع  (- 1 __________________________________________________  )
ءـالآ ریـسفت  همدـقم  هب  میدرک . يراددوـخ  اـهنآ  رکذ  زا  راـصتخا ، تیاـعر  تهج  هب  هک  تـسا  هدرک  داـی  يدـهاوش  هـتفگ ، هـک  یبلاـطم 

- ریسافت اب  ییانشآ  . 294 ص 286 - یلمآ ، هدازنسح  نسح  یبرع ، هلاسر  تشه  ك . ر . (- 2 . ) دوش عوجر  موس ، مود و  لصف  نامحرلا ،
مساقلا وبا  دیـس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  وا  زاتمم  درگاش  م 1352 ق ،)  ) یغالب همـالع  زا  سپ   17 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 

هتشاگن و هحفص  تصـش  رد  فیرحتلا » نم  نآرقلا  ۀنایـص   » ناونع اب  هناققحم  یثحب  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  ردق  نارگ  باتک  رد  ییوخ 
ۀفارخ و ثیدح  نآرقلا  فیرحت  ثیدح  نا  نیبت  دق  هانرکذ  امم  و  تسا : هدروآ  نایاپ  رد  هداد و  خـساپ  باطخلا ، لصف  هب  هجو  نیرتهب  هب 

اما و  مصی ،- یمعی و  بحلا  و  هب - لوقلا  بح  هیلا  هأجلا  نم  وا  لمأتلا  قح  هفارطا  یف  لـمأتی  مل  وا  هلقع  فعـض  نم  ـالا  هب  لوقی  ـال  لاـیخ 
هب رتمک  هک  تسا  دوجوم  ییوخ  همالع  هتـشاگن  رد  یهجوت  لـباق  هتکن  هتبلا  « 1 . » هتفارخ هنالطب و  یف  کشی  الف  ربدـتملا  فصنملا  لقاعلا 

اهنآ تلالد  مدع  دیوگیم  دنراد ، نآرق  فیرحت  رب  تلالد  دوشیم  هتفگ  هک  یتایاور  خساپ  رد  ناشیا  هک  نیا  نآ  تسا و  هدش  هجوت  نآ 
باتک زا  تایاور ، نیا  زا  یـشخب  هک  نیا  نیع  رد  اریز  تسا ؛ رابتعایب  غورد و  تایاور ، نیا  همه  مییوگب  هک  نیا  هن  داد ، حیـضوت  دیاب  ار 
ناونع هب  یفوک  و  بهذملا » دساف   » ناونع هب  يرایـس  لاجر ، ياهباتک  رد  و  تسا ، هدـش  لقن  یفوک  دـمحا  نب  یلع  زا  یـشخب  يراّیس و 
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، حالطصا هب   ) دوشیم اهنآ  زا  یخرب  رودص  هب  عطق  ثعاب  هک  تسا  يدح  هب  تایاور ، ترثک  اما  دناهدش ، یفرعم  بهذملا » دساف  باذک  »
ناوتیمن دنربتعم و  دنس ، ثیح  زا  باب ، نیا  تایاور  زا  یخرب  یفرط ، زا  و  تفرگ ) ار  اهنآ  نومضم  نقیتم  ردق  دیاب  دراد و  یلامجا  رتاوت 

هک دناهدرک  تباث  هدرک و  يدـنبهورگ  ار  باطخلا  لصف  رد  لوقنم  تایاور  ساسا ، نیا  رب  سپـس  ناشیا  « 2 . » دنراد يدنس  لاکشا  تفگ 
، برعم دومحم  خیـش  ياههتـشون  اههلاسر و  زا  سپ  درادن . فیرحت  رب  تلالد  دشاب ، اهنآ  قدص  لامتحا  هک  تایاور  نیا  زا  یهورگ  چیه 

دروـم نـیا  رد  هـک  یباـتک  نیرتدــنمدوس  هر ،)  ) ییوـخ مساـقلا  وـبا  دیــس  ینارعــش و  نـسحلا  وـبا  ازریم  یغــالب ، داوـج  دــمحم  خــیش 
، نامه (- 2 . ) ص 278 ناــیبلا ، (- 1 __________________________________________________  )

یلع ناهربلا  ای  نشور  ناهرب  باتک  هدش ، هتشاگن   18 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  . 246 ص 245 -
تـسد رد  لاس  جـنپ  زا  زواـجتم  لوط  رد  هک  باـتک  نیا  « 1 . » تسا يدرجورب  يدـهم  ازریم  جاـح  موحرم  فیلأـت  نآرقلا ، فیرحت  مدـع 

، درادن یبذاج  عضو  پاچ  مظن و  ثیح  زا  هک  نیا  نیع  رد  « 2 ، » تسا هدوب  رصاعم  گرزب  ياملع  رظن  مالعتـسا  عبتت و  صحفت و  فیلات و 
نانآ تارابع  نیع  اب  نآرق  فیرحت  مدع  رب  ینبم  رصاعم ، هتشذگ و  ناملاع  زا  يرایسب  يارآ  ندرک  حرطم  نآ ، دراد و  یمهم  رایسب  زایتما 
لماش دیآیم و  رامش  هب  نآرق  فیرحت  مدع  تابثا  رد  ياهلاسر  مکح  رد  تسا ، رصتخم  هک  نیا  اب  اههتشون  نیا  زا  یخرب  انایحا  هک  تسا 
هنیمز نیا  رد  ار  گرزب  ياملع  زا  رفن  لهچ  زا  شیب  رظن  نشور ، ناـهرب  باـتک  رد  يدرجورب  موحرم  تسا . هجوت  بلاـج  تاـکن  اـی  هتکن 

اب ای  رفن و  لـهچ  نیمه  رظن  دـناهدش ، فیلأـت  نآرق  فیرحت  مدـع  دروم  رد  نشور  ناـهرب  زا  دـعب  هک  ییاـهباتک  رد  تسا و  هدرک  لـقن 
باتک زا  باب ، نیا  رد  تروص ، ره  رد  و  نآ ، رکذ  نودب  یهاگ  ردصم و  رکذ  اب  یهاگ  هتبلا  تسا ؛ هدش  سکعنم  رگید ، رفن  دنچ  ندوزفا 
ناملاع قبـس . نمل  لضفلا  و  تسا . نیـسحت  ریدـقت و  لـباق  ارآ ، نیا  ندروآ  تسد  هب  رد  وا  تاـمحز  هدـش و  هدافتـسا  يدرجورب  موحرم 

خیش - 2 تاداقتعالا . هلاسر  رد  قودص  خیش  - 1 دنرارق : نیا  زا  دناهدرک ، حیرـصت  فیرحت  زا  دیجم  نآرق  تینوصم  هب  هک  هعیـش  گرزب 
لئاسملا باوج  باـتک  رد  يدـهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  - 3 « 3 «(. » ۀیورـسلا لئاسملا  ۀـبوجأ   » هلاسر و   ) تـالاقملا لـئاوا  باـتک  رد  دـیفم 

. ناـــــــــــــــــــــــــیبتلا ریـــــــــــــــــــــــــسفت  رد  یـــــــــــــــــــــــــسوط  خیـــــــــــــــــــــــــش  - 4 تایــــــــــــــــــــسلبارطلا .
ياهتیـصخش زا  راوـگرزب ، نیا  (- 1 __________________________________________________  )

هللا ۀیآ  هجوزلا  وبا  يو  دوب . مق  هیملع  هزوح  سیسات  رد  يرئاح  میرکلا  دبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  نارای  زا  مق و  هیملع  هزوح  مرتحم 
(- 2 . ) دراد مه  يرگید  هدـش  پاچ  تافیلأت  باتک ، نیا  زج  دوب و  هدروخلاس  يدرمریپ  باتک ، نیا  فیلأـت  ماـگنه  یناـگیاپلگ و  یمظعلا 

ياهباتک رد  يدرجورب ، موحرم  زا  دـعب  هک  دنتـسه  ییاـهباتک  هتفرگ ، رارق  ناـیم )(  هچنآ  (- 3 . ) ص 168 لوا ، پاـچ  نشور ، ناـهرب 
عمجم ریسفت  رد  یـسربط ، مالـسالا  نیما  - 5 19 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـناهدش . دای  رگید ،

نبا دیس  - ) 7 ۀـیوانهملا .)» لئاسملا  ۀـبوجأ  هلاسر  و   ) لوصالا ملع  یلا  لوصولا  ۀـیاهن  رد  زین  ءاهقفلا و  ةرکذـت  رد  یلح  همالع  - 6 نایبلا .
یفن رد  ياهلاسر  یکرک ، ققحم  - 9 میقتسملا . طارصلا  باتک  رد  یلماع ، یـضایب  نیدلا  نیز  - 8 « 1 (. » دوعسلا دعـس  باتک  رد  سوواط ،

. تسا هدش  دای  يدادغب  یجرعا  ققحم  لوصالا  ۀـیفاو  حرـش  باتک  رد  نآ ، زا  یـشخب  هک  « 2  » تسا هدرک  فیلأـت  مـیرک ، نآرق  رد  صقن 
رد ییاهب  خیش  - 12 بصاونلا . بئاصم  باـتک  رد  يرتشوش  هللا  رون  یـضاق  - 11 نیقداصلا . جهنم  ریـسفت  رد  یناشاک ، هللا  حـتف  الم  - 10

حلاص ـالم  - 14 ییاهب . خیـش  لوصـالا  ةدـبز  حرـش  رد  داوج ، لـضاف  - 13 ییاـهب . خیـش  زا  ناـمحرلا  ءـالآ  لـقن  هب  زین  لوصـالا و  ةدـبز 
رد یناشاک  ضیف  نسحم  الم  - 16 لوصالا . ۀیفاو  باتک  رد  ینوت  هللا  دـبع  الم  - 15 « 3 . » ییاهب خیش  لوصالا  ةدبز  حرـش  رد  یناردنزام ،

خیـش قحلا  راهظا  زا  لقن  هب  تسا . هدرک  فیلأـت  نآرق ، رتاوت  رد  ياهلاـسر  یلماـع ، رح  خیـش  - 17 یفاـصلا . ریـسفت  نیقیلا و  ملع  یفاولا ،
-19 « 5 (. » هیداجس هفیحص  حرش  رد  يزاریـش ، یندم  ناخ  یلع  دیـس  - ) 18 « 4 . » ینارحب فسوی  خیـش  نیرحبلا  ؤلؤل  يدنه و  هللا  ۀـمحر 
«7 (. » راونـالا راــحب  دــلج 92  رد  یــسلجم  همـالع  - ) 20 « 6 (. » فراـعملا جــهانم  باـتک  رد  يراـسناوخ ، يوـسوم  مساـقلا  وـبا  دیــس  )

یفن یف  قــــیقحتلا  باــــتک  زا  (- 1 __________________________________________________  )
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ود نیا  (- 3 . ) مرادـن یعالطا  نآ ، یطخ  هخـسن  دوجو  زا  تسا و  هدـشن  پاچ  هلاـسر  نیا  (- 2 . ) دـش لقن  ینالیم  ياقآ  بانج  فیرحتلا 
باتک زا  (- 5 . ) مرادن یعالطا  هلاسر  نیا  یطخ  هخسن  دوجو  زا  (- 4 . ) تسا ناوارف  اهنآ  یطخ  ياههخسن  اما  دناهدشن ؛ پاچ  ریخا ، حرش 

ینالیم ياقآ  فیرحتلا  یفن  باـتک  زا  (- 7 . ) دـش لقن  ینالیم  ياقآ  فیرحتلا  یفن  باتک  زا  (- 6 . ) دـش لقن  ینالیم  ياقآ  فیرحتلا  یفن 
ياههدـس رد  هعیـش  گرزب  ياـملع  زا  رفن ، تسیب  نیا   20 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـش . لقن 

باتک رد  م 1227 ق )  ) يدادغب یجرعا  نسحم  دیس  - 21 رصاعم . ياملع  مهدراهچ و  مهدزیس و  هدس  اما  و  دنتـسه ، مهدزاود  ات  مراهچ 
خیش - 22 « 1 . » دراد فیرحت  مدع  تابثا  رد  یلصفم  ثحب  ریخا ، باتک  رد  لوصالا و  ملع  یف  لوصحملا  باتک  ۀیفاولا و  حرش  یف  یفاولا 
باتک رد  م 1212 ق )  ) مولعلا رحب  دیس  - 23 ص 67 .)  ) نیبملا قحلا  رد  زین  ءاطغلا و  فشک  باـتک  رد  م 1228 ق )  ) اطغلا فشاک  رفعج 
یجاح - 26 لوصالا . حیتافم  باتک  رد  م 1242 ق )  ) دهاجم دیس  - 25 لوصالا . نیناوق  باتک  رد  م 1231 ق )  ) یمق يازریم  - 24 دئاوف .

«3 ، » یقثولا ةورعلا  باتک  رد  م 1289 ق )  ) یناهشهش دمحم  دیس  - ) 27 « 2 . » لوصالا تاراشا  باتک  مود  دلج  رد  م 1262 ق )  ) یسابلک
نسح دمحم  خیـش  شدرگاش  باتک  رد  ناشیا ، رظن  م 1299 ق .)  ) يرمکهوک نیسح  دیس  - 28 ییوخ .) هللا  ۀـیآ  نایبلا  باتک  زا  لقن  هب 
نسح دمحم  خیش  - 30 لئاسر . هیشاح  رد  م 1319 ق ،)  ) ینایتشآ نسح  دمحم  ازریم  - 29 « 4 . » تسا هدش  لقن  لوصولا ، يرشب  یناقمم ،
ثحب باتک ، نیا  رد  ینارهت  موحرم  ءاملعلا . ۀجحم  باتک  رد  ینارهت ، يداه  خیش  - 31 لوصولا . يرشب  باتک  رد  م 1323 ق ،)  ) یناقمم

. تــسا هدـــش  پاـــچ  فـــلؤم ، ناـــمز  رد  باـــتک ، نـــیا  دراد . هـــنیمز  نـــیا  رد  هحفـــص  دـــصکی  دودـــح  رد  یلـــصفم  رایـــسب 
پاـچ ردـقنارگ ، باـتک  ود  نیا  (- 1 __________________________________________________  )

رد مه  نآ  مود  دـلج  یطخ  هخـسن  تسا و  هدـش  پاچ  لوصالا ، تاراشا  لوا  دـلج  (- 2 . ) تسا سرتسد  رد  نآ  ياههخـسن  اما  دـناهدشن ؛
، یناقمم لوصولا  يرشب  يدلج  تشه  هرود  یطخ  هخـسن  (- 4 . ) تسا هدـشن  پاچ  باتک ، نیا  (- 3 . ) تسا دوجوم  اههناخ  باـتک  یخرب 
م  ) يزیربت یسوم  خیش  - 32 21 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا . دوجوم  اههناخباتک  یخرب  رد 
لاس 1302 ق، رد  هک  بایترالا  فشک  باـتک  رد  برعم  دومحم  خیـش  - 33 يراصنا . خیش  شداتسا  لئاسر  باتک  هیـشاح  رد  1307 ق )
رد فیرحتلاب » لوقلا  ۀهبش  نع  فیرشلا  باتکلا  ظفح  یف  ۀلاسر   » مان هب  ياهلاسر  یناتسرهش ، نیسح  دمحم  دیس  - 34 تسا . هدش  فیلأت 

. تسا هدرک  دای  دوخ ، باتک  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هدوب و  نشور  ناهرب  فلؤم  رایتخا  رد  نآ ، یطخ  هخـسن  هک  هتـشون  باطخلا  لـصف  ّدر 
خیش - 36 تسا . هدش  پاچ  رابود  هک  باتک ، نیمه  رد  دمح ، هروس  ریـسفت  بحاص  یهاش ، دجـسم  یناهفـصا  نیـسح  دمحم  خیـش  - 35

رد هک  نامحرلا  تاحفن  ریـسفت  رد  دنواهن ، دمحم  خیـش  - 37 میثخ .» نب  عیبر   » همجرت لیذ  رد  لاقملا ، حـیقنت  باتک  رد  یناـقمم  هللا  دـبع 
. نآرقلا ریسفت  دوخ ، ریسفت  رد  يدنه  یقنیلع  دیـس  - 39 دوب . نآ  ددجم  راشتنا  رب  میمـصت  مه  یگزات  هب  هدش و  پاچ  یلحر ، دلج  دـنچ 

نسحم دیس  - 41 هقف . لوصا  رد  نیققحملا ، يرـشب  مان  هب  شرگید  باتک  رد  ۀیاهنلا ، ۀـیاهن  باتک  بحاص  یناوریا ، یلع  ازریم  جاح  - 40
هدوب هعیش  دیلقت  عجارم  زا  هک  م 1372 ق )  ) تجح دمحم  دیس  - 42 رانملا . ۀعیشلا و  باتک  رد  م 1371 ق )  ) ۀعیشلا نایعا  بحاص  نیما ،

هدش مهوت  هک  یتایاور  تسا : هدوزفا  سپس  ناصقن . فیرحت و  هیف  عقی  مل  یلاعت ، هللا  ظفحب  ظوفحم  زیزعلا  هللا  باتک  دیوگیم : وا  تسا .
، مود هورگ  درادـن . فیرحت  هب  یطبر  تسا و  تئارق  فالتخا  هب  طوبرم  لوا ، هورگ  دـناهورگ : شـش  دـنراد ، ناصقن  فیرحت و  رب  تلالد 

ناـیب ددـصرد  موس ، هورگ   22 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  تسا . تاـیآ  لوزن  نأـش  هب  طوـبرم 
هبنج مجنپ ، هورگ  دراد . رظندـم  ار  تایآ  نوطب  نطب و  نایب  لیوأت و  هبنج  مراهچ ، هورگ  تساهنآ . قیداـصم  رب  تاـیآ ، قیبطت  قیداـصم و 

، يزینخ نسحلا  وبا  خیش  - ) 43 میراد . نیقی  نآ ، ندوب  بذـک  عقاو و  فلاخم  داسف و  هب  هک  تسا  یتاـیاور  مشـش ، هورگ  دراد . يریـسفت 
هدروآ اهلوصأ  ۀعیـشلا و  لـصا  باـتک  رد  م 1373 ق )  ) اطغلا فشاک  نیـسح  دـمحم  خیـش  - 44 « 1 (. » ۀیمالـسالا ةوعدلا  باتک  بحاص 

باـتکلا صن  هدری  ءیطخم  وهف  هیف ، فیرحتلا  نآرقلا و  یف  صقنلا  دوجو  یلا  نیملـسملا  قرف  نم  مهریغ  وأ  ۀعیـشلا  نم  بهذ  نم  تسا :
اهب برـضی  وا  رابتعالا  نم  وحنب  لوأت  نا  اماف  هذاش ...  ۀفیعـض  هفیرحت  هصقن و  یف  هرهاظلا  مهقرط ، وا  انقرط  نم  ةدراولا  رابخالا  و  میظعلا .

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


« لکلا ماما  نآرقلا   » هدش و همجرت  مه  یسراف  هب  هک  لیزنتلا » هیزنت   » دننام دوخ ، فیلأت  دنچ  رد  یناتـسرهش  نیدلا  ۀبه  دیـس  - 45 رادجلا .
دیآیم نهذ  هب  یهاگ  تسا . هدـش  پاـچ  اـهباتک  نیا  زا  یخرب  طـیحملا » ریـسفت   » و مالـسالا » ۀـجح  ریـسفت   » و لـئاسملا » لئالدـلا و   » و

یناتـسرهش موحرم  تسا ؟ هدوب  هچ  ناـیوزوح ، لـمعلا  سکع  دـش ، فیلأـت  ارماـس  هیملع  هزوـح  رد  باـطخلا  لـصف  باـتک  هک  یماـگنه 
باطخلا و لصف  رب  دیدش  داقتنا  هک  نیا  رگم  میدشیمن ، دراو  هیملع  هزوح  زا  یـسلجم  لفحم و  چـیه  هب  راگزور ، نآ  رد  هک  دـسیونیم 

يدهم دیس  - 46 تسا . هدوبن  زین  ناماس  نآ  نامز و  نآ  ناـیوزوح  لوبق  دروم  باـتک ، نیا  نیارباـنب ، « 2 . » دوب حرطم  نآ ، رـشان  فلؤم و 
رد رــــــــــــــــــــصتخم  ياهلاــــــــــــــــــــسر  دــــــــــــــــــــیلقت ، عــــــــــــــــــــجارم  زا  م 1380 ق )  ) يزاریش

یفن یف  قــــیقحتلا  باــــتک  زا  (- 1 __________________________________________________  )
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ص 143 . نشور ، ناهرب  (- 2 . ) دش لقن  ینالیم  ینیسح  یلع  دیـس  ياقآ  بانج  فیرحتلا 

یتایاور دیوگیم : هلاسر  نآ  رد  يو  تسا . هدش  لقن  نشور ، ناهرب  باتک  رد  هک  دراد  نآرق  فیرحت  مدع  تابثا   23 ص : ینآرق ، ثحب 
فیعض ذاش و  تایاور ، نیا  فلا ) هک : نیا  لیلد  هب  دنکیمن ، تباث  ار  فیرحت  تسا ، نآرق  تایآ  یخرب  رد  فیرحت  عوقو  اهنآ  رهاظ  هک 

، تایاور نیا  زا  یشخب  ج ) تسا . تایآ  دروم  رکذ  ریسفت و  نایب و  ددص  رد  تایاور ، نیا  زا  يرایسب  تلالد ، ثیح  زا  ب ) دنتسه . دنـسلا 
شحاف و فالتخا  نآرق ، ماظن  مظن و  اب  هدـش ، رکذ  نآرق  ناونع  هب  تاـیاور  نیا  رد  هچنآ  ماـظن  مظن و  د ) دنتـسه . ضراـعم  رگیدـکی  اـب 

حیـضوت دـنکیم و  انعم  ار  تلزن » اذـکه  : » لیبق زا  یتالمج  هک  دوشیم  تفای  یتایاور  انایحا  تایاور ، نیا  دوخ  نایم  رد  ه ) دراد . حـضاو 
نیسحلا دبع  دیس  - 47 تسا . هدـش  لزاـن  روط  نآ  هیآ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  هک  نیا  هن  تسا ، دروـم  دارم و  ناـیب  دوـصقم ، هک  دـهدیم 

اذه نم  هللااب  ذوعن  دـسیونیم : هللا  راج  یـسوم  ۀـبوجأ  شرگید ، باتک  رد  تاعجارملا ، باتک  بحاص  م 1381 ق ،)  ) یلماع نیدـلا  فرش 
ناف انیلع ؛ رتفم  وا  انبهذـمب  لـهاج  اـنیلا  يارلا  اذـه  بسن  نم  لـک  و  لـهجلا ، اذـه  نم  یلاـعت  هللا  یلا  أربن  و  فیرحتلاـب ) لوقلا  يا   ) لوقلا

ةادهلا ۀمئالا  نع  ایعطق  ارتاوت  هتانکـس  هتاکرح و  هفورح و  رئاس  هتاملک و  هتایآ و  عیمجب  انقرط  نم  رتاوتم  میکحلا  رکذلا  میظعلا و  نآرقلا 
طقف درادـن و  لوبق  ار  ددـعتم  فلتخم و  تائارق  یلک  روط  هب  ناشیا ، هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  رهاظ  و  مالّـسلا .. - مهیلع  تیبلا - لـها  نم 

، نایبلا باتک  رد  ناوارف ، ياهباتک  فلؤم  هعیش و  گرزب  دیلقت  عجارم  زا  ییوخ ، مساقلا  وبا  دیس  هللا  ۀیآ  - 48 دریذپیم . ار  تئارق  کی 
فیرحت مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  همدقم  رد  هعیرذلا ، باتک  بحاص  ینارهت ، گرزب  اقآ  خیـش  جاح  همالع  - 49 دـش . دای  نآ  زا  البق  هک 

ۀیآ - ) 50 هناگادج . ياهلاسر  رد  نینچمه  هعیرذلا و  باتک  زا  يدراوم  رد  زین  و  لئاسولا ، كردتـسم   24 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و 
هب عطقن  يذلا  نا  دناهتشون : خساپ  رد  هراب  نیا  رد  ناشیا  « 1 (. » دندوب هعیش  دیلقت  عجارم  زا  هک  م 1395 ق )  ) ینالیم يداه  دمحم  دیس  هللا 

، ییابطابط نیسح  دمحم  دیـس  همالع  - 51 هظافلا ...  یف  ارییغت  اناصقن و ال  ـال  ةداـیز و  ـال  میرکلا ، نآرقلا  یف  فیرحت  يا  عوقو  مدـع  وه 
. تسا هدرک  تابثا  ار  نآرق  فیرحت  مدع  هدرک و  حرطم  شیوخ  ریـسفت  رد  لصفم  یثحب  م 1402 ق ،)  ) نازیملا ردق  نارگ  ریسفت  فلؤم 
، یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیـس  هللا  ۀیآ  - 52 تسا . هدـش  جرد  نشور ، ناهرب  باتک  رد  هک  هتـشاگن  هراب  نیا  رد  هاـتوک  ياهلاـسر  زین 

يدرجورب يدهم  ازریم  جاح  موحرم  خساپ  رد  رـصتخم  ياهلاسر  لاس 1373 ق ، رد  یمالسا ، ياههناخ  باتک  نیرتمهم  زا  یکی  سـسؤم 
قحلا لوقلا  تسا : هدمآ  هلاسر  نیا  رد  تسا . هدش  جرد  نشور  ناهرب  باتک  رد  هلاسر ، نیا  تسا . هتشاگن  نآرق ، فیرحت  مدع  تابثا  رد 

مل فلسلا ، نم  فلخلا  هاقلت  يذلا  دوجوملا  اذه  وه  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  هللا - لوسر  یلع  لزنملا  فیرـشلا  نآرقلا  نا  هیف  بیر  يذلا ال 
مولعم ترابع ، نیا  زا  ۀطقن ...  فرح و ال  ةزمه ، ةرـسک و  ۀحتف ، ۀمـض و ال  ةّدـم ، ةّدـش و ال  ۀـملک ، ۀـیآ و ال  هنم  هیلع و  صقنت  مل  دزت و 

هقف لوصا  ثحب  تاریرقت  رد  زین  رارسا و  فشک  باتک  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  - ) 53 درادن . لوبق  ار  فلتخم  تائارق  مه  ناشیا  هک  دوشیم 
«2 . » ۀـــــــیافکلا یلع  ۀـــــــقیلعتلا  یف  ۀـــــــیادهلا  راوـــــــنا  باـــــــتک  رد  نـــــــینچمه  و  لوصـــــــالا ) بیذــــــــهت   ) ناـــــــشیا

یفن یف  قــــیقحتلا  باــــتک  زا  (- 1 __________________________________________________  )
ياقآ فیلأـت  نآرقلا ، فیرحت  ۀـبوذکا  باـتک  زا  (- 2 . ) دـش لقن  تفرعم ، ياقآ  بانج  نآرقلا  ۀنایـص  ینـالیم و  ياـقآ  باـنج  فیرحتلا 
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همالع نیتسردملا  تایاور  میرکلا و  نآرقلا  باتک  تفرعم و  يداه  دمحم  هللا  ۀـیآ  فیرحتلا  نم  نآرقلا  ۀنایـص  باتک  نایرفعج و  لوسر 
سپ ریخا ، باتک  رد  ماما ، ترضح   25 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دش . لقن  يرکسع  یضترم  دیس 

امم عقو  اـم  عقو  یتح  اولفغ ، اولهذ و  فیک  ۀـظقیلا ، لـها  نم  هیرـصاعم  نم  بجعلا  و  تسا : هدروآ  يرون ، یجاـح  هب  دـیدش  ضارتـعا  زا 
، هعیش گرزب  دیلقت  عجارم  زا  یناگیاپلگ ، اضر  دمحم  دیـس  جاح  هللا  ۀیآ  - 54 ضرالا ...  یلع  كدکدتت  تداک  تاوامـسلا و  هیلع  تکب 

ضعب اهلقن  یتلا  رابخالا  دـیوگیم : ناشیا  تسا . هدـش  جرد  نشور ، ناهرب  باتک  رد  هتـشاد و  موقرم  هراب  نیا  رد  هک  هاتوک  ياهلاـسر  رد 
امع دیلا  اهب  عفری  داسفلا و ال  عوطقم  اهضعب  اهیلع و  دمتعم  ریغ  اهلج  ّنأ  عم  حورطم ، اما  لّوؤم و  اما  فیرحتلا ، عوضوم  یف  ثیدحلا  لها 

م  ) هغالبلا جهن  فلؤم  یضر ، دیـس  - ) 56 « 1 (. » ناهذالا داشرا  حرـش  باتک  رد  م 993 ق )  ) یلیبدرا دـمحا  الم  - ) 55 عوطقم . مولعم  وه 
، یلح سیردا  نـبا  - ) 58 هـفلتخم .) نآرقلا و  هباـشتم  باـتک  رد  م 588 ق )  ) بقاـنملا باـتک  فلؤم  بوشآ ، رهـش  نبا  - ) 57 ق .))  406

یلع دمحم  خیـش  - ) 60 ۀـیمیت .) نبا  یلع  درلا  یف  ۀعیرـشلا  جاـهنم  بحاـص  يدـهم ، دیـس  - ) 59 ق .)) م 598   ) رئارـسلا باتک  بحاـص 
لضف - ) 62 « 2 (. » ۀیمامالا دئاقع  باتک  بحاص  رفظم ، اضر  دمحم  خیش  - ) 61 نآرقلا .) ملع  یف  ثوحب  باتک  بحاص  يورغ ، يدابودرا 
ذقنملا باتک  رد  يرجه  متفه  هدس  ياملع  زا  يزار ، یصمح  دومحم  نیدلا  دیدس  - ) 63 « 3 (. » حاضیالا باتک  رد  م 260 ق )  ) ناداش نب 

ۀنایص باتک  زا  (- 1 « __________________________________________________  ) 4 (. » دیلقتلا نم 
. دـش لقن  ینالیم  ياقآ  باـنج  فیرحتلا  یفن  یف  قیقحتلا  باـتک  زا  ات 61 ، هرامش 56  زا  (- 2 . ) دـش لقن  تفرعم  هللا  ۀـیآ  فیلأت  نآرقلا 
. دش لقن  يدمحم  ياقآ  بانج  فیرحتلا  نم  نآرقلا  ۀمالس  باتک  زا  (- 4 . ) دش لقن  نیتسردملا  تایاور  میرکلا و  نآرقلا  باتک  زا  (- 3)

رکذ هـک  يرفن  زا 63  رفن   46 دوشیم ، هظحـالم  هک  روط  ناـمه   26 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 
هدـش هتـشاگن  زین  هدـنزرا  هاتوک  هلاسر  دـنچ  يدرجورب ، موحرم  يریگیپ  شالت و  رثا  رد  دـناهدش و  دای  نشور ، ناهرب  باـتک  رد  دـندش ،

مظن و اب  يو  باتک  تسا ، هداد  ماجنا  موحرم  نآ  هک  ياهدنزرا  رایـسب  تمدخ  ساپ  هب  هک  دـنکیم  داهنـشیپ  روطـس ، نیا  هدنـسیون  تسا .
تلالد دندش ، دای  هک  يرفن  نیا 63  زا  یخرب  ترابع  هک  منک  يروآدای  منادیم  مزال  اـج  نیا  رد  ددرگ . پاـچ  دـیدجت  روخ ، رد  یلکش 

الم یـسلجم و  همالع  دننام  نانآ ، زا  یخرب  زا  هکلب  درادن ؛ هدوب ، دعب  ياهباتک  نشور و  ناهرب  باتک  فلؤم  دوصقم  هچنآ  رب  یحـضاو 
، لوق ود  نیا  نیب  نانآ ، تارابع  رد  تقد  اب  دشاب  مزال  دـیاش  تسا و  هدـش  لقن  يرگید  ياج  رد  نآرق ، صقن  هب  لوق  یناردـنزام ، حـلاص 

چیه نآرق ، لوزن  زور  زا  ( 2 تسا . هدرکن  يرییغت  چـیه  هدـش ، يروآدرگ  یلعف  تروص  هب  نآرق  هک  ناـمثع  ناـمز  زا  ( 1 تشاذگ : قرف 
رد هک  نیا  اب  لوا ، لوق  اریز  تسا ؛ مود  لوق  مینادیم ، حیحـص  ار  نآ  ام  هک  يرظن  تسا . هدشن  ادیپ  دیجم ، نآرق  رد  یـصقن  یتح  رییغت و 

سدح بناج  نیا  درادن و  تافانم  دشاب ، هدش  دراو  نآرق  رب  یصقن  حالطـصا ، هب  دنـشاب و  هدش  فذح  یتایآ  يروآدرگ ، لوزن و  هلـصاف 
نآرق رتاوت  هب  لوق  زین  و  تساـم - دوصقم  هک  مود - لوق  هن  دـناهدرک ، حیرـصت  لوا  لوق  هب  دـندش ، داـی  هک  يرفن  زا 63  رفن  دـنچ  منزیم 

مینیبیم اذل  دشاب . هتـشاد  تافانم  دیجم ، نآرق  صقن  هب  لوق  اب  هک  تسین  مولعم  هدش ، دای  اههلاسر  اهباتک و  نیا  زا  یخرب  رد  هک  دـیجم 
اج نیا  ات  رگید  باتک  دنچ  دـناهدرکن . در  مزج  روط  هب  ار  دـیجم  نآرق  صقن  لامتحا  مه  دـناهدش و  دـیجم  نآرق  رتاوت  هب  لئاق  مه  یخرب 
رد یلوا  هک  میاهتـشاد  یکرک  ققحم  زا  يرگید  یلماـع و  رح  خیـش  زا  یکی  هلاـسر ، ود  باـطخلا ، لـصف  فیلأـت  زا  شیپ  هک  دـش  نشور 

تسا و دیجم  نآرق  صقن  مدع  تابثا   27 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  رد  یمود  نآرق و  رتاوت  تابثا 
نآرق فیرحت  هب  لوق  در  رد  ای  نآ و  ّدر  رد  ریز ، ياههلاسر  اهباتک و  باـطخلا ، لـصف  فیلأـت  زا  سپ  تسا . هدـشن  پاـچ  مادـک  چـیه 
راشتنا زا  سپ  يرون  یجاح  دوخ  هک  ياهلاـسر  - 2 هدـشن .) پاچ   ) ینارهت برعم  دومحم  خیـش  بایترالا ، فشک  - 1 دش : فیلأت  میرک ،

نیا رد  ياهلاسر  مکح  رد  هک  هدرک  حرطم  ناـمحرلا  ءـالآ  همدـقم  رد  همـالع  هک  یثحب  - 3 هدشن .) پاچ   ) تسا هتـشون  بایترالا  فشک 
مکح رد  هک  دوـمن  حرطم  ناـیبلا  باـتک  رد  ییوـخ  هللا  ۀـیآ  هک  یثـحب  - 5 باطخلا . لـصف  رب  ینارعـش  همـالع  هقیلعت  - 4 تسا . عوـضوم 

رد ینارهت  يداه  خیش  جاح  هک  یلصفم  رایسب  ثحب  - 7 يدرجورب . يدهم  ازریم  جاح  نشور  ناهرب  - 6 تسا . عوضوم  نیا  رد  ياهلاسر 
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دیس موحرم  زا  فیرحتلاب ، لوقلا  ۀهبـش  نع  فیرـشلا  باتکلا  ظفح  یف  ۀلاسر  - 8 دراد . هحفـص  دصکی  دودح  رد  ءاملعلا ، ۀجحم  باتک 
هک ياهلاسر  - 10 « 1 (. » هدشن پاچ   ) ینارهت گرزب  اقآ  خیش  همالع  ۀعیرذلا ، بحاص  هلاسر  - 9 هدشن .) پاچ   ) یناتسرهش نیسح  دمحم 

يدـهم ازریماقآ  هک  ياهلاـسر  - 11 تسا . هتـشون  يدرجورب  يدـهم  ازریم  موحرم  تساوـخرد  هب  ییاـبطابط  نیـسح  دـمحم  دیـس  همـالع 
«2 . » تسا هتـشون  یناگیاپلگ  هللا  ۀـیآ  هک  ياهلاـسر  - 13 تسا . هتـشون  یفجن  یـشعرم  هللا  ۀـیآ  هک  ياهلاسر  - 12 تسا . هتـشاگن  يزاریش 

سرتــسد رد  نآ  یطخ  هخـــسن  (- 1 __________________________________________________  )
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـناهدش . جرد  نشور ، ناهرب  باتک  رد  هلاسر  راهچ  نیا  (- 2 . ) تسا

هداز نسح  هللا  ۀیآ  هک  ياهلاسر  - 15 تسا . هدش  پاچ  هلاسر ، نیا  يزیربت ، میحرلا  دـبع  خیـش  جاح  فیلأت  میحرلا ، ءالآ  هلاسر  - 14 28
هناسفا - 16 تسا . هدـش  پاچ  بابرالا ، بر  باتک  فیرحت  مدـع  یف  باطخلا  لصف  مان  هب  ناشیا  یبرع  هلاـسر  تشه  رد  هتـشون و  یلمآ 

-18 نایرفعج . لوسر  ياقآ  فیلأـت  نآرقلا ، فیرحت  ۀـبوذکأ  - 17 یـسراف . نابز  هب  ینامرک  رخف  يودـهم  ياقآ  بانج  فیلأت  فیرحت ،
يداه دمحم  خیـش  ياقآ  فیلأت  فیرحتلا ، نم  نآرقلا  ۀنایـص  - 19 ینالیم . ینیـسح  یلع  دیـس  ياقآ  فیلأـت  فیرحتلا ، یفن  یف  قیقحتلا 
مدـع عوضوم  هرابرد  باتک ، نیا  زا  یـشخب  یلماع . یـضترم  رفعج  دیـس  ياقآ  فیلأـت  میرکلا ، نآرقلا  لوح  ۀـماه  قئاـقح  - 20 تفرعم .
هلاسر باتک و  کی  تسیب و  نیا  مامت  رد  « 1 . » يدمحم رتکد  ياقآ  فیلأت  فیرحتلا ، نم  نآرقلا  ۀمالس  - 21 تسا . دیجم  نآرق  فیرحت 

ای طسوتم و  ای  هاتوک و  رایـسب  تروص  هب  هدننک ، عناق  یبلاطم  دش ، لقن  باطخلا  لصف  رد  هک  یتیاور  رازه  زا  شیب  هب  خـساپ  رد  هدـنزرا ،
ار تایاور  نیا  هک  یباتک  اهنت  دناهداد . خساپ  یلک  تروص  هب  تایاور و  يدنبهتـسد  اب  رتشیب  تروص ، ره  رد  اما  تسا ؛ هدـش  دای  طوسبم ،

هدش ثعاب  تیصوصخ ، نیا  تسا و  يرکسع  یضترم  دیس  هللا  ۀیآ  نیتسردملا  تایاور  میرکلا و  نآرقلا  باتک  هدومن ، یسررب  کت  کت 
یملع و تامدـخ  ریاس  دـننام  يرکـسع ، همالع  تمدـخ  نیا  دـنک . ادـیپ  يرترب  اـههلاسر  اـهباتک و  رگید  رب  ردـقنارگ ، باـتک  نیا  هک 

دروم باطخلا ، لصف  مهدزاود  مهدزاـی و  باـب  تیاور  تصـش  رازه و  باـتک ، نیا  رد  هتبلا  دراد . ناوارف  ریدـقت  ياـج  ناـشیا ، رگنـشور 
«2 . » دنوشیم هداد  خـساپ  دـناهدش ، دای  باطخلا  لصف  زاغآ  رد  هک  مه  یتایاور  هدرتسگ ، یـسررب  نیا  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  هدوب  هجوت 
هب باــتک ، هــس  تــسیب و  نــیا  (- 1 __________________________________________________  )
رد (- 2 . ) دنایبرع نابز  هب  همه  فیرحت ، هناسفا  نشور و  ناهرب  زج  دناهدش و  پاچ  دش ، يروآدای  اهنآ  ندشن  پاچ  هک  ییاهنآ  يانثتسا 

. تسا هدـش  لـقن  تیاور  رازه  مهدزاود ، باـب  رد  تـیاور و  تصـش  زین  نآ  مهدزاـی  باـب  رد  تـیاور و  تصـش  باـطخلا ، لـصف  زاـغآ 
29 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . تیاور  لماش 1120  عومجم  رد  نیاربانب ،

باطخلا لصف  تایاور  رداصم 

ره زا  باتک ، هن  تسیب و  زا  دـناهدش : لقن  بیترت  نیا  هب  باتک ، داتفه  دودـح  زا  باطخلا ، لصف  تایاور  باطخلا  لصف  تاـیاور  رداـصم 
هد ات  هس  مادـک ، ره  زا  باتک ، هدـجه  زا  (. 41 ش 30 -  ) ثیدـح ود  مادـک ، ره  زا  باتک ، هدزاود  زا  (. 29 - 1 ش -  ) ثیدح کی  مادـک ،
زا ثیدح . هدزناپ  بوشآ ، رهـش  نبا  بقانملا  زا  ثیدـح . هدزاود  یـسربط ، عماجلا  عماوج  زا  يانثتسا 54 و 55 ) هب   61 ش 42 -  ) ثیدح

. ثیدح هن  تسیب و  یفوکلا ، تارف  ریسفت  زا  ثیدح . هدجه  یفجن ، نیدلا  فرش  تایآلا  لیوأت  زا  ثیدح . هدفه  رافـص ، تاجردلا  رئاصب 
ریسفت زا  ثیدح . داتشه  فیرش ، یفاک  زا  ثیدح . هن  هاجنپ و  هللا ، دبع  نب  دعس  نآرقلا  خیرات  زا  ثیدح . هن  یـس و  رایهام ، نبا  ریـسفت  زا 
هاجنپ دصیـس و  دودـح  يرایـس ، تائارقلا  باتک  زا  ثیدـح . هدزناپ  دـصکی و  یـسربط ، نایبلا  عمجم  زا  ثیدـح . تشه  داتـشه و  یمقلا ،
لـصف ك : ر .  ) درادـن فـیرحت  هب  یطبر  هک  « 1 ( » ش 432  ) ثیدـح کـی  يزار ، حوتفلا  وبا  دـج  نیعبرا  - 1 اهنآ : حرـش  کنیا  ثیدح .

« __________________________________________________ 2 (. » ص 295 یگنس ، پاچ  باطخلا ،
اب بناج ، نیا  ياـهتشاددای  ياههرامـش  (- 2 . ) تسا باـتک  زا  هخـسن  نیمه  هب  باـطخلا ، لـصف  هـب  نـیا  زا  سپ  تاـعاجرا  هـمه  (- 1)
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هک دش  دای  باتک  نیا  قباطم  اههرامـش  هلاقم  نیا  رد  تشاد . فالتخا  یهاگ  نیتسردملا ، تایاور  میرکلا و  نآرقلا  باتک  يراذگهرامش 
ثیدح کی  ۀثالثلا ، عدب  یف  ۀثاغتـسالا  - 2 30 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـشاب . ناسآ  هعجارم 

کی قودص ، نیدلا  لامکا  - 3 ص 319 .)  ) تسا هدـش  دای  تئارق ، ناونع  هب  مه  نایبلا  عمجم  رد  تسا و  تئارق  فـالتخا  هک  (ش 271 )
، یضترم دیس  یلامالا  - 4 ص 319 .)  ) تسا هدـش  داـی  تئارق ، ناونع  هب  مه  ناـیبلا  عمجم  رد  تسا و  تئارق  فـالتخا  ش 271 )  ) ثیدح

فالتخا هک  لیذ ش 828 )  ) ثیدـح کـی  « 1  » لوقعلا فـحت  - 5 ص 341 .)  ) تسا تئارق  فـالتخا  هـک  لیذ ش 971 )  ) ثیدـح کـی 
(. ص 286  ) درادـن فیرحت  هب  یطبر  ش 336 )  ) ثیدـح کی  هزمح  نبا  بقانملا  یف  بقاثلا  - 6 دوش .) عوجر  هب ص 329   ) تسا تئارق 

جهنم ریسفت  رزاگ و  ریـسفت  زا  باتک ، نیا  رد  تسا . ع )  ) نیموصعم تازجعم  شعوضوم  هک  يوضر  نیدلا  سمـش  دیـس  نیتملا  لبح  - 7
هک داه  موق  ّلکل  یلع  دابعل و  رذنم  تنا  امنا  تسا : هدوب  نینچ  نیا  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   » هفیرـش هیآ  هک  هدـش  لقن  نیقداصلا 

هدش لزان  رعش ، تروص  هب  هیآ  دوش  هتفگ  هک  نیا  هن  تسا ، هدروآرد  رعـش  هب  تروص  نیا  هب  ار  نآ  هیآ ، ریـسفت  هب  هجوت  اب  يرعاش  ایوگ 
نم تردـص  دـسیونیم : باتک  نیا  رد  ناشیا  اطغلا . فشاک  رفعج  خیـش  نیبملا  قحلا  - 8 تسا .  434 ثیدح ، هرامش  ص 295 .)  ) تسا
یف و  اهحرط ، وأ  اهلیوأتب  ۀهیدبلا  یضقت  تایاور  یلا  نیدنتسم  نآرقلا ، صقنب  مهلوق  اهنم  ۀبیجع ، ةرکنم  لاوقا  ۀبیرغ و  ماکحا  نییرابخالا 
یف و  تسا : هدوزفا  سپـس  نیقفاـنملا . نم  ۀـعامج  ءامـسأ  اـهنم  تبت ، ةروـس  یف  امـسا  نیعبرأ  صقن  هعبر و  وأ  نآرقلا  ثلث  صقن  اهـضعب 
یلع هأرق  و  هـــلآ - هــــیلع و  هــــّللا  یّلــــص  یبــــنلا - هزربا  اــــمم  کــــلذ  ناــــک  وــــل  هنــــال  لــــقعلا  ۀــــهیدبل  ةاــــفانم  کــــلذ 

، باطخلا لصف  رد  لوقعلا  ۀـفحت  (- 1 __________________________________________________  )
نکی مل  نوقفانملا و  حضتفال  هوبتک ، نیملسملا و   31 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . یپاچ  طلغ 

رکذ نآ  رد  فیرحت  ظفل  هک  ش 33 )  ) ثیدح کی  قودص ، خیش  لاصخلا  - 9 « 1  ... » مهیلع رتسلاب  ارومأم  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا -
فالتخا هک  ش 274 )  ) ثیدح کی  نامعن ، یضاق  مالسالا  مئاعد  - 10 ص 241 .)  ) تسا يونعم  فیرحت  دوصقم ، هک  تفگ  دیاب  هدش و 

، نآ ندوب  يریـسفت  لامتحا  ای  دراد  يریـسفت  هبنج  هک  ش 333 )  ) ثیدح کی  یعیـش ، يربط  يۀـمامالا  لئالد  - 11 (. 279  ) تسا تئارق 
نآ رد  تنـس » رییغت   » و باتک » فیرحت   » ظـفل هک  ش 31 )  ) ثیدح کی  سوواط ، نبا  دیـس  دئاوفلا  دـئاوز  - 12 ص 286 .)  ) تسا يوـق 

دئاوز ثیدح  نامه  مه  يرئازج  هللا  ۀمعن  دیس  ۀینامعنلا ، راونالا  - 13 ص 241 )  ) تسا يونعم  فیرحت  دوصقم ، مود ، ریبعت  هنیرقب  تسا و 
-15 ص 346 .)  ) دراد يریـسفت  هبنج  هک  ش 1035 )  ) هفیحص همدقم  زا  ثیدح  کی  هیداجس ، هفیحـص  - 14 تسا . هدرک  لقن  ار  دـئاوفلا 

ۀیاغ - 16 ص 331 .)  ) تسا ریـسفت  شاهلمج  کـی  تئارق و  فـالتخا  شاهلمج  کـی  هک  ش 850 )  ) ثیدح کی  قودـص ، عئارـشلا  للع 
ددج مهللا  (: » ش 38  ) اعد کی  یسوط ، خیش  ۀبیغلا  - 17 دراد . يریسفت  هبنج  هک  لیذ ش 278 )  ) ثیدح کی  ینارحب ، مشاه  دیس  مارملا 

، دوصقم هکلب  درادـن ؛ ثحب  دروم  فیرحت  رب  یتلالد  چـیه  هک  کباتک » نم  لدـب  ام  هب  یحأ  کـنید و  نم  یحتما  اـم  ع )- يدـهملا -  ) هب
(. ص 298  ) تـسا تـئارق  فــالتخا  هـک  ش 466 )  ) تـیاور کـی  سوواــط ، نـبا  فـئارطلا  - 18 ص 243 .)  ) تـسا يوـنعم  فــیرحت 

پاـچ نیبـملا ، قـحلا  هلاـسر  هـب  (- 1 __________________________________________________  )
. دـشابن نارگید  لوبق  دروم  دـیاش  هک  تسا  هدرک  رایتخا  ار  یلوق  ثحب ، نیا  نایاپ  رد  اطغلا  فشاک  موحرم  دوش . عوجر  ص 68  یگنس ،
: باتک هچابید  زا  هلمج  نیا  هیشاح  رد  تاسبقلا ، رد  داماد  ریم  - 19 32 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ 

موق ّلکل  یلع  دابعل و  رذنم  تنا  امنا  لیزنتلا : ناک  هناب  ةرفاظتم  مهقرط  انقرط و  نم  ثیداحالا  نا  هدروآ : «، 1 « » ظوفحملا رکذلاب  هثعتبا  «و 
ناک  » زا دوصقم  دناهدورـس و  ار  رعـش  نیا  هیآ ، ریـسفت  هب  هجوت  اب  ع )  ) همئا زا  یکی  ای  يرعاش  ایوگ  هک  دـش  هتفگ  تفه ، هرامـش  رد  داه 

انوملظ ام  و  : » یلاعت هلوق  یف  یفاکلا  نع  دینک : هجوت  دنکیم ، نشور  ار  لیزنت  يانعم  هک  تیاور  نیا  هب  دشاب  ریـسفت  نامه  دیاب  لیزنتلا ،»
و ملظلا ، یلا  هسفن  بسنی  ملظی و  نأ  نم  عنمأ  زعأ و  هللا  نا  لاق : مالسلا - هیلع  یـضاملا ، نسحلا  یبأ  نع  نوملظی ،» مهـسفنأ  اوناک  نکل  و 

مهـسفنا اوناک  نکل  انوملظ و  ام  و  : » لاقف هیبن ، یلع  اـنآرق  کلذـب  هللا  لزنأ  مث  هتیـالو ، اـنتیالو  و  هملظ ، اـنملظ  لـعجف  هسفنب ، اـنطلخ  هنکل 
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الم یفاکلا  حرش  زا  هدنیآ  رد  مه  یمالک  عوضوم ، نیا  رد  ص 93 ) ج 1 ، نازیملا ، «. ) معن : » لاق لیزنت ؟ اذـه  تلق : يوارلا : لاق  نوملظی .»
ص  ) تسا تئارق  فـالتخا  هـک  ش 717 )  ) تیاور کـی  حیرـش ، نب  دـمحم  نب  رفعج  باـتک  - 20 درک . میهاوخ  لقن  یناردـنزام  حـلاص 
زا هلمج  کی  دـیفم ، خیـش  رازملا  - 22 ص 280 .)  ) دراد يریـسفت  هبنج  هـک  ش 285 )  ) ثیدـح کـی  یلبرا ، همغلا  فـشک  - 21 (. 319

ص  ) تسا يونعم  فیرحت  يوق  لاـمتحا  هب  اـی  عطق  هب  دوصقم ، هک  کـباتک » اوفرح  نیذـلا ...  نعلا  مهللا  (: » ش 40  ) نیـسح ماما  ترایز 
نیمه مه  یلبرا  دعـسا  نیعبرأ  رد  - 24 ص 345 .)  ) دراد يریـسفت  هبنج  هک  ش 1020 )  ) ثیدح کی  یـسرب ، راونالا  قراشم  - 23 (. 243

فیرحت ظـــفل  هــک  ش 44 )  ) دـــنکیم لـــقن  ییاـــعد  زا  هـــلمج  کـــی  یمعفک ، حابــــصملا  رد  - 25 تـسا . هدــش  لــقن  ثیدــح ،
، مدـید بناـج  نیا  هک  ياهخـسن  (- 1 __________________________________________________  )

دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ظوفحملا .» رکذلا  : » دراد فیرحت  مدع  رب  تلالد  نتم ، هلمج  تشادـن و  ياهیـشاح  نینچ 
هلمج نیمه  مه  یمعفک  نیمالا  دـلبلا  رد  - 26 تسا . يونعم  فیرحت  يوق  لاـمتحا  هب  اـی  عطق  هب  دوـصقم ، دراد و   33 ص : ینآرق ، ثحب 

زا دوصقم  رد  يوق  لمتحم  ای  دوصقم  دراد و  فیرحت  ظـفل  هک  ش 47 )  ) ثیدح کی  سوواط ، نبا  رئازلا  حابـصم  - 27 تسا . هدش  لقن 
ثیدح کی  ناذاش  نبا  بقانم  - 29 تسا . هدش  لقن  مه  يدهشم  نبا  رازملا  رد  بلطم  نیمه  - 28 ص 244 .)  ) تسا يونعم  فیرحت  نآ ،

هیآ هب  طوـبرم  یلوا  هک  210 و 906 )  ) تیاور ود  طانح ، دـیمح  نب  مصاع  لـصا  - 30 ص 298 .)  ) تسا تئارق  فـالتخا  هک  (ش 472 )
نم ثیداحالا  دیوگیم : تاسبقلا  هیـشاح  رد  دامادریم ، تسا . یمـسم » لجا  یلا   » هلمج لماش  رگید ، ددعتم  ثیداحا  دننام  هک  تسا  هعتم 

دوعـسم و نبا  فحـصم  یف  ابوتکم  ناک  دق  و  یمـسم » لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمـسا  امف  : » ۀـعتملا ۀـیآ  یف  ناک  هناب  ةرفاظتم  انقرط  مهقرط و 
مه نیا  هتشاد و  یحیضوت  يریسفت و  هبنج  هدوب ، دوعسم  نبا  فحـصم  رد  هک  یتارابع  زا  يرایـسب  ناققحم ، رظن  هب  کلذک . هنا  ءرقی  اناک 

فـیرحت و ناوـنع  هب  هک  نیا  هن  تسا ، هدـش  هتـسناد  تئارق  فـالتخا  مه  دراوـم  نیمه  مینادـب  هک  تسا  مهم  تـسا و  دراوـم  نآ  زا  یکی 
ای دوش  هدـناوخ  تغـص » ، » میرحت هروـس  مراـهچ  هیآ  رد  هک  تسا  تئارق  فـالتخا  مه  هرامـش 906  تیاور  و  دـشاب . هدـش  حرطم  صقن ،

ص  ) تسا ریـسفت  ای  تئارق و  فالتخا  ود  ره  هک  ش 283 و 661 )  ) تیاور ود  قودص ، خیـش  یلامالا  - 31 ص 271 و 335 .) « ) تغاض »
فالتخا ود  ره  هک  هدش  لقن  دوش ، دای  یباتک  مان  هک  نیا  نودب  قودص ، زا  ياههرامش 744 و 745  اب  مه  ثیدح  ود  - 32 315 و 280 .)

ناوـنع هب  هچرگ  دراد ؛ يریـسفت  هـبنج  ود  ره  هـک  و 799 ) ش 151   ) تیاور ود  یـسوط ، خیـش  یلاـمالا  - 33 ص 321 .)  ) تسا تـئارق 
نا  » ءرقی مالسلا - امهیلع  دمحم - نب  رفعج  تعمس  تسا : نیا  لوا ، تیاور  نتم  ص 327 و 263 .)  ) تسا هدش  حرطم  مه  تئارق  فالتخا 

دمحم لآ  نارمع و  لآ  مـیهاربا و   34 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا 
اذکه و : » هدومرف ماما  هک  یلامالا ) تیاور  نیمه  دننام   ) یفاک زا  یتیاور  لیذ  رد  یناردنزام ، حلاص  الم  تلزن . اذکه  لاق  نیملاعلا ،» یلع 

هیلع لیئربج - ریسفتب  ینعم  تلزن  وأ  نآرقلا  یف  اظفل  تلزن  اذکه  دارملا  لعل  تسا : هدروآ  هلآ »- هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم - یلع  تلزن  هللا 
مالک حـلاص ، الم  هتفگ  نیا  هک  تسا  هدروآ  مالک ، نیا  لیذ  رد  ینارعـش  همالع  لیوأت . لیزنت ال  نیریدـقتلا  یلع  وه  هبر و  رماـب  مالـسلا -

، دـشاب یظفل  لیزنت  ناشدوصقم  اذـکه ،» لزن  : » دـناهتفگ ع )  ) ناماما اج  ره  هک  نیا  مهوت  نیاربانب ، تسا و  لمأت  هتـسیاش  هک  تسا  یقیقد 
هک و 15 ) ش 828   ) تیاور ود  یفطـصملا ، ةراشب  - 34 « 1 . » تسه مه  يونعم  لـیزنت  لاـمتحا  حـلاص ، ـالم  هتفگ  هب  اریز  ددرگیم ؛ عفد 
نب دمحا  سورعلا  باتک  - 35 ص 237 و 239 .)  ) درادـن باطخلا  لصف  بحاص  هتـساوخرب  یتلالد  یمود  تسا و  تئارق  فـالتخا  یلوا 
زین درادـن و  باطخلا  لصف  فلؤم  دوصقم  رب  نشور  تلـالد  زین  ربتعم و  دنـس  مادـک ، چـیه  هک  و 130 ) ش 139   ) تـیاور ود  یمق ، یلع 

هک ش 210 و 709 )  ) تیاور ود  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  باتک  زا  - 36 ص 259 .)  ) اضعب اهـضعب  بذکی  تفگ : دیاب  هک  دراد  یتاضراعم 
مه یمود  تسا و  قودـص  مالک  هکلب  دـشاب ؛ ع )  ) ماما مالک  تسین  مولعم  هتـسج ، کسمت  نآ  هب  باطخلا  لـصف  بحاـص  هچنآ  یلوا  رد 

ماما هک  تسا  هدرک  مهوت  يوار ، تسا و  هدومرف  ار  هخیـش  خیـش و  مجر  مکح  ع ،)  ) ماما میهدیم  لامتحا  اریز  درادـن ؛ دوصقم  رب  تلالد 
ص 270  ) دوش تقد  دیاب  هک  تسه  یبلاطم  هراب  نیا  رد  توالت  خسن  ثحب  رد  انمـض  تسا . هدوب  نآرق  رد  هلمج  نیا  دیامرفب  دهاوخیم 
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-38 ص 331 و 293 .)  ) تسا ریسفت  یمود  تئارق و  فالتخا  یلوا  هک  ش 855 و 395 )  ) تیاور ود  يریمح  دانسالا  برق  - 37 و 319 .)
،2 ج ،  ) ییاـــــــــــــپهق لاــــــــــــــجر  رد  و 16 .) ش 15   ) تـــــــیاور ود  نادــــــــمح ، نـــــــب  نیــــــــسح  ۀــــــــیادهلا 

یلع حــلاص  ـالم  حرــش  ك : ر . (- 1 __________________________________________________  )
هرابرد يرئاضغ  نبا  تسا : هدمآ  35 ص 172 ) ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ص 60 . ج 7 ، یفاکلا ،

هل بهذملا ، دساف  ناک  دیوگیم : زین  یـشاجن  هیلا .» تفتلی  ۀنوعلم ال  ۀلاقم  بحاص  بهذملا ، دـساف  باذـک  : » دـیوگ نادـمح  نب  نیـسح 
ش 1035 و  ) تیاور هس  سوواط ، نبا  دیـس  لابقالا  - 39 ص 237 .)  ) تسین يرابتعا  نآ ، تادرفتم  هب  سپ  ع .)  ) ۀـمئالا خـیرات  اهیف  بتک 
ار يونعم  فیرحت  يوق  لامتحا  هب  هک  تسا  یتایاور  زا  یموس  درادن و  ربتعم  دنس  تسا و  تیاور  کی  لوا ، هرامـش  ود  هک  1059 و 42 )

فالتخا یلوا  هک  ش 112 و 166 و 668 )  ) تیاور هس  سوواط ، نبا  دیس  دوعسلا  دعـس  - 40 ص 243 و 347 و 348 .)  ) دنکیم ناونع 
تیاور ود  ینامعن ، ۀبیغلا  - 41 ص 257 و 265 و 316 .)  ) دراد يریسفت  هبنج  زین  یموس  تسا و  تئارق  فالتخا  یمود  و  ریسفت ، ای  تئارق 

(111 ش 109 -  ) تیاور هس  سوواط ، نبا  لئاسلا  حـالف  - 42 ص 236 و 239 .)  ) تسا راـبتعایب  دنـس ، رظن  زا  ود  ره  هک  (ش 12 و 26 )
نیا ایوگ  دراد و  هفاضا  ار  رـصعلا » ةالـص  و   » هلمج هک  تسا  یطـسولا » ةالـصلا  تاولـصلا و  یلع  اوظفاح   » فیرـش هیآ  هرابرد  هس  ره  هک 

دشاب دیجم  نآرق  زا  هلمج  نیا  نداتفا  دوصقم ، هک  نیا  هن  دننکن ، ریـسفت  رـصع » زامن   » هب ار  یطـسولا » ةالـصلا   » هک تسا  نیا  يارب  هفاضا ،
یف ع )  ) هللا دبع  یبأ  نع  تسا : هدمآ  لوا  تیاور  رد  هک  ش 39 و 40 و 970 )  ) تیاور هس  هیولوق ، نبا  تارایزلا  لماک  - 43 (ص 256 .)

رب تلـالد  تیاور ، نیا  اـیآ  مالّـسلا - اـمهیلع  یلع - نب  نیـسحلا  یف  تلزن  لاـق : تلتق »؟ بنذ  ّياـب  تلئـس ، ةدوؤوملا  اذا  و  : » یلاـعت هلوـق 
ص  ) دشاب يونعم  فیرحت  دوصقم ، دناوتیم  هک  هدـمآ  فیرحت » ، » موس مود و  تیاور  رد  و  تسا !؟ ریـسفت  دروم و  نایب  ای  دراد  فیرحت 
ش 230 و  ) تیاور هس  سیق ، نب  میلـس  باتک  - 44 36 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  243 و 341 .)
«. ۀیآ فلا  رشع  ۀینامث  ع )- یلع - نآرق   ) ناک : » تسا نیا  شترابع  هک  مه  یموس  دنراد . نایب  ریسفت و  هبنج  یمود ، یلوا و  هک  613 و 2 )

تسا و ع )  ) یلع نآرق  رد  هک  تسا  بلاطم  لیبق  نیا  زا  لوزن و  نأش  حیضوت  ریـسفت و  نایب و  نآ ، زا  دوصقم  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  ای 
زا هیآ  رازه  هدزای  هک  دریذـپیمن  یلقاع  چـیه  اریز  تسا ؛ عقاو  فالخ  عطق  روط  هب  تیاور ، نیا  ای  و  دـناهدش ، هدرمـش  هیآ  اـحماست  اـهنیا 
هس یسوط ، خیش  دجهتملا  حابصم  - 45 ص 233 و 272 و 311 .) . ) دوشن لقن  ناهد  هب  ناهد  تایآ ، نیا  زا  يدصرد  دوش و  فذح  نآرق 
مود تیاور  رد  و  کـباتک . اوفرح  مهناـف ...  کـتمقن ؛ کـساب و  مهب  لزنا  مهللا  هدـمآ : لوا  تیاور  رد  هک  و 44 ) و 37  ش 36   ) تیاور

و ۀمئالا ...  نم  نیظفحتسملا  تبصان  ۀمالا  نم  اریثک  نا  مهللا  هدمآ : موس  تیاور  رد  و  کباتک ...  کنید و  اولدب  نیذلا  نعلا  مهللا  هدمآ :
هک درادـن  اـنعم  اریز  تسا ؛ يوـنعم  فـیرحت  دوـشیم ، هداد  تبـسن  تما  زا  يریثـک  هب  هک  یفیرحت  تسا  نشور  رایـسب  باـتکلا . تـفرح 
هب هکلب  دـنرادن ؛ ییاعدا  نینچ  دنتـسه ، تسردان  بلطم  نیا  یعدـم  هک  مه  ناـنآ  نوچ  دنـشاب ؛ هدرک  فیرحت  ار  نآرق  تما ، زا  يرایـسب 
ۀیآ دروم  رد  یلوا  هک  ش 1271 و 48 و 45 )  ) تیاور هس  سوواط ، نبا  تاوعدلا  جهم  - 46 ص 242 و 243 .)  ) دنهدیم تبسن  رفن  دنچ 

فیرحت دوصقم ، رد  يوق  لمتحم  ای  دوصقم  زین  یموس  یمود و  رد  تسا و  اـضعب ) اهـضعب  بذـکی   ) ضراـعتم شتاـیاور  تسا  یـسرکلا 
دوـصقم رب  تلـالد  یلوا  هک  و 181 ) ش 35   ) تیاور ود  یـسلجم ، همالع  راونـالا  راـحب  - 47 و 259 .) و 243  ص 244   ) تسا يوـنعم 

نآرق و فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ص 242 و 266 .)  ) تسا هدش  لقن  رابتعایب ، یباتک  زا  یمود ، درادـن و  باطخلا  لصف  بحاص 
و  » هیآ هب  عجار  هک   ) مراـهچ تیاور  ش 15 و 171 و 840 و 871 .)  ) تیاور راهچ  یسوط ، خیـش  نایبت  - 48 37 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 
رد و  کلذـک . اـهؤرقی  ناـک  هنا  يور  و  مکرکـش » نولعجت  و  : » هاـنعم ساـبع  نبا  لاـق  تسا : نیا  تسا ) هعقاو  هروس  زا  مکقزر » نوـلعجت 

رخآلا و  قحلاب ... » ةرکـسلا  تئاج   » امهدـحأ نالوق : هانعم  یف  لیق  ( 18 ةروس ق / « ) قحلاب توملا  ةرکـس  تئاـج  : » تسا نیا  موس ، تیاور 
اب نومّلسم .» متنا  و  - » مالـسلا هیلع  هللا - دبع  یبا  نع  يور  هدمآ : مود  تیاور  رد  و  تیبلا . لها  ةءارق  یه  و  توملاب » قحلا  ةرکـس  تئاج  »
یف و  تسا : نینچ  مدآ »...  یفطصا  هللا  نا   » هیآ دروم  رد  مه  لوا  تیاور  و  تسا . دیدشت  نودب  نوملسم » ، » فورعم تئارق  رد  هک  دیدشت 

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا ریـسفت  تئارق و  فالتخا  هب  طوبرم  تایاور ، نیا  دوشیم ، هظحالم  هک  روط  نامه  نیملاـعلا .» یلع  دـمحم  لآ  و   » تیبلا لـها  ةءارق 
فالتخا یمود  یلوا و  هک  ش 270 و 272 و 689 )  ) تیاور هس  یسوط ، خیـش  ماکحالا  بیذهت  - 49 (ص 263 و 265 و 330 و 333 .)

تیاور راهچ  سوواط ، نبا  نیقیلا  - 50 ص 317 و 278 و 279 )  ) دراد نایب  ریـسفت و  هبنج  یموس  تسا و  ریـسفت  نایب و  ای  تسا و  تئارق 
زا دراد و  يریسفت  هبنج  یمراهچ ، یموس و  تسا و  ریسفت  نایب و  ای  تئارق و  فالتخا  یمود ، یلوا و  هک  (ش 280 و 281 و 329 و 334 )

هژاو موـس ، مود و  تیاور  رد  هـک  و 617 ) و 54  و 50  و 28  ش 11   ) تیاور جـنپ  یـشکلا ، لاجر  - 51 تسا . راـبتعایب  مه  دنـس  تهج 
مهئارو ناـک  و   » هفیرـش هیآ  دروم  رد  مراـهچ ، تیاور  رد  تسا و  يونعم  فیرحت  دوصقم ، هک  هدـمآ  نید » فیرحت   » و باـتک » فیرحت  »

«1 . » هللا دـــنع  نـــم  لـــیزنتلا  اذــــه  ابــــصغ » ۀــــحلاص  ۀنیفــــس  لـــک  : » تـــسا هدــــمآ  ابــــصغ » ۀنیفــــس  لـــک  ذــــخأی  کـــلم 
لاـــجر ياههخــــسن  یخرب  رد  (- 1 __________________________________________________  )

یغالب همالع   38 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هللا » دنع  نم   » زا دعب  ۀحلاص »  » هملک یـشکلا ،
دارملا لیوأتلا  هنا  هنوملعی  ام  مهفحاصم  یف  نومـسری  اوناک  ۀباحـصلا  نم  ۀعامج  ّنا  دنیوگیم : ص 77 ) ج 2 ،  ) نامحرلا ءالآ  ریـسفت  رد 

اعفد مهتءارق  یف  نآرقلا  عم  هنوجردی  و  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  هللا - لوسر  یلع  نآرقلا  ریغب  یحولاب  يا  لزنا  اذکه  نولوقی  و  لوزنلا ، یف 
لوسر دهع  یلع  أرقن  انک  لاق : دوعسم  نبا  نع  جرخا  هریسفت  یف  هیودرم  نبا  نا  هریغ  روثنملا و  ردلا  یف  يور  امک  دوحجلا ، وا  كوکشلل 

ناک ام  هیآلا  یف  دوعـسم  نبا  جرداف  نینمؤملا ؛» یلوم  ایلع  نا  کـبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  - » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا -
ۀیالا نا  يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  جرخأ  اـمک  لوزنلاـب  دوصقملا  اـهلیوات  نم  لوزنلا  نیح  هملعی 
ثیح زا  مه  لوا  تیاور  دراد و  ریـسفت  نایب و  ای  تئارق  فالتخا  هبنج  مه  مجنپ  تیاور  و  بلاـط ...  یبا  نب  یلع  یف  مخ  ریدـغ  یف  تلزن 

دنس مجنپ ، تیاور  هک  ش 217 و 612 و 765 و 766 و 771 )  ) تیاور جنپ  ینارحب ، مشاه  دیس  ناهربلا  ریـسفت  - 52 درادن . رابتعا  دنس ،
تـسا رفاغ  هروس  متفه  هیآ  تسا ، نآ  هرابرد  تیاور  نیا  هک  ياهیآ  اریز  تسا ؛ هدرک  هابتـشا  رگید ، هیآ  اب  ار  ياهیآ  يوار ، ایوگ  درادن و 
يروش هروس  مجنپ  هیآ  رد  هدـمآ ، تیاور  رد  هک  ِضْرَْألا » ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو   » هلمج هک  یلاح  رد  دراد ، اُونَمآ » َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَی   » هک

ربتعم دنـس  مه  لوا  تیاور  تسا و  تئارق  فالتخا  ای  ریـسفت و  نایب و  مه  مود  تیاور  تسا و  ریـسفت  مراهچ ، موس و  تیاور  و  « 1 . » تسا
هب طوبرم  موـس ، مود و  لوا و  تیاور  هک  ش 112 و 113 و 114 و 739 و 740 )  ) تیاور جنپ  قودص ، خیـش  رابخالا  یناعم  - 53 درادن .

و  » ندوزفا ارهاظ  هک  دـش  هتفگ  البق  دراد و  هفاضا  ار  رـصعلا » ةالـص  و   » ترابع هک  تسا  یطْـسُْولا » ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاـح   » هیآ
. دناهتـــــسناد رـــــصع  زاـــــمن  ياـــــنعم  هــــب  ار  یطـــــسولا » ةالـــــصلا   » هـــــک تـــــسا  یناـــــسک  در  يارب  رـــــصعلا ،» ةـــــالص 

تایاور میرکلا و  نآرقلا  ك : ر . (- 1 __________________________________________________  )
فالتخا مه  مراهچ  موس و  تیاور  39 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ص 645 . ج 3 ، نیتسردملا ،

، یسربط عماجلا  عماوج  زا  - 54 دشاب . هتـشاد  يریـسفت  هبنج  مه  دیاش  تسا و  هدـش  تئارق  سی » لآ  ، » نآ رد  نیـسای » لإ   » تسا و تئارق 
ص 178 و 187 و 224 و 235 و 252 و زیربت ، پاچ  عماجلا ، عماوج   ) تسا تئارق  فالتخا  اهنآ  همه  هک  تسا  هدـش  لقن  تیاور  هدزاود 

همه هک  هدـش  لقن  باطخلا  لصف  رد  دروم  هدزناپ  دـص و  مه  یـسربط  نایبلا  عمجم  زا  - 55 و 373 و 397 و 401 و 427 .) و 341   334
فیرحت زا  نوـصم  ار  نآرق  و  تسا ، هتفریذـپن  ار  فـیرحت  هک  یـسربط  موـحرم  دوـب ، فـیرحت  رب  لاد  رگا  تسا و  تئارق  فـالتخا  اـهنآ 

زا ار  دراوم  نیا  مامت  روطـس ، نیا  هدنراگن  درکیمن . لقن  ار  دروم  هدزناپ  دص و  نیا  همدـقم ،) زا  سماخ  نف  ج 1 ، نایبلا ، عمجم   ) دنادیم
ص 94 و 236 و ج 3 ، ص 433 و 484 و 498 ؛ ج 2 ، ص 28 ؛ ج 1 ، تسا : هدرک  جارختسا  حرـش ، نیا  هب  هیمالـسا ، پاچ  نایبلا  عمجم 
ص ج 6 ، ص 50 و 70 و 74 و 78 و 80 و 142 و 160 و 222 و 228 و 236 ؛ ج 5 ، ص 293 و 388 و 424 و 517 و 516 ؛ ج 4 ، 242 ؛
ص 6 و 27 و 50 و 61 و 63 ج 7 ، 279 و 315 و 317 و 336 و 356 و 392 و 397 و 405 و 443 و 445 و 485 و 487 و 495 و 500 ؛
ص 271 و 308 و 321 و 326 و 330 و 338 ج 8 ، و 79 و 85 و 110 و 133 و 139 و 153 و 148 و 162 و 168 و 180 و 206 و 212 ؛
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ص 46 و 49 و 49 و 56 و 82 و 84 و 99 و 102 و 104 و 106 و 131 ج 9 ، و 380 و 420 و 422 و 428 و 451 و 455 و 456 و 496 ؛
ص 288 و 289 و 302 و 312 و 319 و 423 و 436 و 442 و 445 و 450 و ج 10 ، و 143 و 209 و 203 و 206 و 218 و 224 و 227 ؛

تیاور جنپ  قودص ، خیـش  ياضرلا  رابخالا  نویع  - 56 454 و 473 و 476 و 489 و 497 و 500 و 503 و 525 و 528 و 533 و 536 .
. تسا هدش  هدناوخ  قاسی » ، » میرحت هروس  هیآ 86  رد  قوسن »  » تسا و تئارق  فـالتخا  یلوا  هک  (ش 564 و 710 و 742 و 891 و 661 )
« نیـسای لآ  ، » موس تیاور  رد  نیـسای » لإ   » هدـش و دای  ذاش » تئارق   » ناونع هب  نایبلا  عمجم  رد  نآ  هیبش  تسا و  تئارق  فالتخا  مه  یمود 
«، ةراجتلا نم  وهللا و  نم  ریخ   » زا سپ  یمراهچ  رد  هدـش و   40 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  هدناوخ 

تفه یـسربط ، جاجتحالا  - 57 دراد . ریـسفت  ناـیب و  هبنج  مه  مجنپ  تیاور  دراد و  ریـسفت  ناـیب و  هبنج  هک  هدـمآ  اوقتا » نیذـلل   » تراـبع
نیا سپ  تسا . هدوـب  یلع  یف  ، » غـیلبت هیآ  رد  مود ، تیاور  ساـسا  رب  هک  و 355 و 650 و 743 ) و 354  و 279  و 207  ش 17   ) تیاور

تیاور راهچ  و  دـناهدش ، دای  مه  نایبلا  عمجم  رد  هک  دـناتئارق  فالتخا  تاـیاور  زا  مه  یمراـهچ  یموس و  تسا . ریـسفت  ناـیب و  تیاور 
تسا و دنـسیب  یلک  روط  هب  یـسربط ، جاجتحالا  تایاور  اریز  تسا ؛ دنـسیب  مه  تیاور  هس  نآ  هتبلا  دـنرادن . رابتعا  دندنـسیب و  رگید ،

تلفغ رثا  رد  تفگ  دـیاب  هنافـسأتم  اما  درادـن ؛ دنـس  هب  زاین  دـنکیم ، دـییأت  ار  تایاور  ياوتحم  لـقع ، نوچ  هک  هدوب  نیا  رب  فلؤم  ياـنب 
دریذپیم یفاصنا  اب  چیه  لقع  ایآ  تسا . هدمآ  باتک  نیا  رد  زین  تسا - شودخم  لقع ، رظن  زا  هک  نآ - لاثما  تیاور و  دنچ  نیا  فلؤم ،

!؟ تسا هدمآ  یـسربط  جاجتحالا  زا  لقن  هب  تیاور 207  رد  هک  روط  نآ  دـشاب ، هداتفا  ءاسن  هروس  موس  هیآ  طـسو  زا  نآرق  موس  کـی  هک 
هظفاح زا  دتفیب و  نآ  هیآ  رازه  ود  الثم  هک  دندوب  توافتیب  ردق  نیا  دیجم ، نآرق  هب  تبـسن  ناناملـسم ، يده و  همئا  ادـخ و  لوسر  ینعی 

دعس زا  رئاصب ، لصا  « ) 2  » یلح نامیلس  نب  نسح  خیش  « 1  » رئاصبلا بختنم  - 58 دوش !؟ وحم  نایراق ، دیجم و  نآرق  هرود  نآ  ظافح  همه 
هک هدـمآ  فیرحت »  » هژاو لوا ، تیاور  رد  ش 33 و 202 و 368 و 463 و 465 و 691 و 781 .)  ) تیاور تفه  تسا ،) یمق  هللا  دـبع  نب 

تیاور دراد و  یحالطـصا  فیرحت  رب  تلـالد  هک  تفگ  ناوتیمن  مک  تسد  دـشاب و  يونعم  فیرحت  نآ ، زا  دوصقم  دـیاب  میتفگ  اـهراب 
، مراهچ تیاور  رد  نیملـسم »  » هدـش و تئارق  نیدـباعلا » نیبئاـتلا  ، » موس تیاور  رد  نودـباعلا » نوبئاـتلا   » دراد و ناـیب  ریـسفت و  هبنج  مود ،
ینایب و هبنج  متفه ، مشـش و  تیاور  تسا و  یلع » طارـص   » رد تئارق  فالتخا  زین  مجنپ  تیاور  رد  هدش و  هدناوخ  دیدشت ) اب  « ) نیمّلـسم »
و و 602  و 599  ش 596   ) تــــیاور تــــشه  دـــــیفم ، خیـــــش  هــــب  بوــــسنم  صاــــصتخالا ، - 59 دراد . يریــــــسفت 

رئاـــصب زا  ریغ  رئاـــصبلا ، نــیا  (- 1 __________________________________________________  )
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . يرجه  متـشه  نرق  ياملع  زا  (- 2 . ) دش دهاوخ  دای  ادعب  هک  تسا  رافـص  تاجردلا 

هفاضا جح ، هروس  هیآ 52  رد  ار  ثدحم » و ال   » هملک لوا ، تیاور  شـش  هک  41 605 و 606 و 610 و 884 و 1038 ) ص : ینآرق ، ثحب 
دانتسا لباق  مه  دنـس  ثیح  زا  تایاور ، نیا  هدش و  دای  تئارق  فالتخا  ناونع  هب  مه  متـشه  متفه و  تیاور  رد  دراد و  ینایب  هبنج  هک  دراد 

زا هعطق  هن  تیاور ، هن  نیا  26 و 143 و 178 و 197 و 340 و 383 و 424 و 497 و 947 .)  ) تیاور هن  « 1 ، » ینامعنلا ریسفت  - 60 دنتسین .
زا  ) ینابیش نایبلا  جهن  ریسفت  - 61 تسا . تئارق  فالتخا  طقف  مه  نآ  هعطق  دنچ  درادـن و  ربتعم  دنـس  هک  تسا  لصفم  تیاور  کی  نامه 

، ربتعم دنـس  نتـشادن  رب  هوالع  هک  و 801 ) و 747  و 387  و 361  و 286  و 162  و 159  ش 157   ) تیاور تشه  متفه ،) هدـس  تاـفیلأت 
-62 تسا . دوصقم  يونعم  فیرحت  میتفگ  هک  تسا  هدمآ  مه  فیرحت »  » هژاو اهنآ  زا  یـضعب  رد  هچرگ  تسا ؛ تئارق  فالتخا  هب  طوبرم 
ش 46 و 88 و 128 و 177 و 282 و 331 و 352 و 441 و 469 و 470 و 471 و  ) تیاور هدزناپ  یناردنزام ، بوشآ  رهـش  نبا  بقانملا 

ظفل نآ ، لاـثما  غیلبت و  هیآ  رد  ـالثم  هک  تسا  ع )  ) یلع هراـبرد  همه  متفه ، لوا و  تیاور  زا  ریغ  هک  479 و 573 و 930 و 948 و 969 )
مه لوا  تیاور  رد  دراد و  ریـسفت  ناـیب و  هبنج  یفاـضا ، هلمج  اـی  هملک  نآ ، متفه  تیاور  زین  دراوم و  نیا  ماـمت  رد  هک  تسا  هدوـب  یلع » »

دروم فیرحت  رب  تلالد  روهظ و  هک  میریذـپب  دـیاب  لقاال  ای  تسا و  يونعم  فیرحت  دوصقم ، دـش  هتفگ  اـهراب  هک  هدـمآ  فیرحت »  » ظـفل
ش 28 و 475 و 597 و 598 و  ) تیاور هدفه  رافـص ، تاجردلا  رئاصب  - 63 دنرادن . ربتعم  دنس  ای  دنـس  تایاور ، نیا  انمـض  درادن . ثحب 
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و ال  » هملک مهدزای ، ات  یموس  تایاور  هک  600 و 601 و 603 و 604 و 608 و 609 و 611 و 673 و 692 و 753 و 754 و 856 و 1037 )
مود و تیاور  دراد و  يریسفت  هبنج  مه  مهدزیـس  تیاور  دشاب و  ریـسفت  نایب  دناوتیم  هک  دراد  هفاضا  جح ، هروس  هیآ 52  رد  ار  ثدحم »

هدجه مهد ، هدـس  ياملع  زا  یفجن  نیدـلا  فرـش  يةرهابلا  تایآلا  لیوأت  - 64 تسا . تئارق  فالتخا  مهدـفه ، ات  مهدراـهچ  مهدزاود و 
نیا هراــبرد  هدــنراگن  (- 1 __________________________________________________  ) تـــیاور

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدش  پاچ  باتک  نیمه  رد  هک  دراد  ياهلاقم  تیاور ) ای   ) باتک
ش 278 و 653 و 811 و 843 و 916 و 935 و 938 و 941 و 1004 و 1005 و 1006 و 1008 و 1016 و 1017 و 1018 و 132 و  ) 42

تیاور هن  تسیب و  یفوکلا ، تارف  ریسفت  - 65 دراد . ریـسفت  نایب و  هبنج  ای  تسا و  تئارق  فالتخا  ای  مه  تایاور  نیا  هک  1033 و 1034 )
(ش 57 و 58 و 59 و 87 و 147 و 277 و 323 و 324 و 325 و 326 و 473 و 474 و 482 و 639 و 662 و 693 و 732 و 733 و 773 و

نآرق تایآ  هک  تسا  نیا  شداـفم  لوا ، تیاور  هس  774 و 841 و 990 و 991 و 1007 و 1013 و 10214 و 1023 و 1024 و 1025 .)
تـسا هدوب  یلع » یف  ، » هرقب هروس  هیآ 90  رد  هک  تسا  هدمآ  مراهچ  تیاور  رد  درادن . فیرحت  هلأسم  هب  یطبر  دـناهورگ و  دـنچ  دـیجم ،

فالتخا رخآ ، تیاور  ود  دـناهدمآ و  باسح  هب  تئارق  فالتخا  انایحا  دراوم ، لـیبق  نیا  تسا و  لوزن  دروم  ناـیب  دوصقم ، دـش  هتفگ  هک 
اج نیا  ات  دراد . ریـسفت  ناـیب و  هبنج  تسا و  ع )  ) تیب لـها  یلع و  ترـضح  هب  طوبرم  مراـهچ ، تیاور  دـننام  یگمه  هیقب ، تسا و  تئارق 

تـساهیلبق دننام  مه  اهنآ  هک  تسا  يدعب  باتک  جنپ  زا  مه  تیاور  هاجنپ  دصیـس و  دش . یـسررب  الامجا  تیاور ، هاجنپ  دصیـس و  دودح 
ش 6 و 7 و 8 و 9 و 68 و 69 و 73 و 74  ) تیاور دون  یشایعلا ، ریسفت  - 66 دوش ). عوجر  يرکسع  همالع  باتک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  )
تسه و 79 و 85 و 90 و 91 و 98 و 99 و 102 و 148 و 149 و 150 و 163 و 169 و 170 و 175 و باطخلا  لصف  رد  هک  لیذ 74  و 
176 و 184 و 188 و 189 و 190 و 191 و 201 و 206 و 211 و 212 و 213 و 221 و 222 و 223 و 225 و 233 و 238 و 239 و 243
و 249 و 253 و 256 و 264 و 273 و 290 و 297 و 299 و 307 و 316 و 327 و 328 و 346 و 347 و 367 و 370 و 394 و 397 و
402 و 403 و 404 و 412 و 426 و 427 و 430 و 436 و 440 و 447 و 455 و 456 و 460 و 480 و 486 و 484 و 485 و 481 و 491
-67 43 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  و 496 و 505 و 511 و 516 و 517 و 540 و 547 و 777 .)
ش 13 و 332 و 414 و 515 و 518 و 524 و 533 و 534 و 569 و 592 و 615 و 636 و 654 و  ) تیاور هن  یس و  رایهام ، نبا  ریـسفت 
663 و 666 و 696 و 705 و 734 و 735 و 736 و 737 و 758 و 762 و 763 و 764 و 769 و 772 و 785 و 795 و 798 و 802 و 818
ش 75 و 83 و 120 و 121 و  ) تیاور هن  هاجنپ و  یمق ، هللا  دبع  نب  دعـس  نآرقلا  خسان  - 68 و 46 و 877 و 926 و 927 و 933 و 934 .)
122 و 123 و 145 و 192 و 193 و 194 و 202 و 215 و 229 و 252 و 257 و 292 و 312 و 314 و 341 و 357 و 388 و 421 و 428
و 445 و 457 و 498 و 512 و 519 و 520 و 522 و 535 و 563 و 568 و 634 و 640 و 713 و 827 و 840 و 848 و 861 و 866 و
، ینیلک خیش  یفاکلا  - 69 و 913 و 914 و 949 و 971 و 981 و 982 و 988 و 1051 و 1052 و 1053 .) و 908  و 907  و 892   871
ش 1 و 4 و 5 و 6 و 53 و 52 و 53 و 54 و 76 و 78 و 84 و 94 و 96 و 101 و 104 و 116 و 125 و 126 و 127 و  ) تیاور داتشه 
نآ و 227 و 228 و 231 و 236 و 241 و 244 و 245 و 248 و 255 و 260 و 263 و 269 و 291 و لیذ  168 و 183 و 209 و 218 و 
294 و 298 و 305 و 306 و 308 و 330 و 348 و 358 و 365 و 372 و 378 و 464 و 493 و 523 و 572 و 591 و 607 و 618 و 619
و 633 و 652 و 700 و 703 و 715 و 776 و 782 و 809 و 829 و 879 و 881 و 896 و 924 و 925 و 918 و 936 و 937 و 943 و
ش 10 و 30 و 62 و 67 و 93 و  ) تیاور تشه  داتـشه و  یمقلا ، میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  - 70 968 و 992 و 1037 و 1040 و 1061 .)
132 و 107 و 146 و 158 و 174 و 185 و 208 و 220 و 235 و 251 و 259 و 267 و 275 و 276 و 287 و 302 و 304 و 310 و 314
و 315 و 344 و 353 و 359 و 371 و 384 و 385 و 391 و 406 و 419 و 415 و 423 و 435 و 439 و 450 و 478 و 492 و 507 و
اب ییانشآ  529 و 530 و 536 و 538 و 546 و 559 و 565 و 575 و 6516 و 629 و 635 و 637 و 655 و 660 و 665 و 668 و 688 و 
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44 695 و 699 و 702 و 709 و 731 و 780 و 784 و 787 و 788 و 791 و 800 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -
و 1030 و و 1019  و 952  و 945  و 920  و 886  و 868  و 867  و 857  و 854  و 851  و 847  و 837  و 836  و 816  و 814  و 807 
، دوب هدش  لقن  یلبق  باتک  جنپ  تصش و  زا  هک  یتیاور  هاجنپ  دصیس و  اب  هک  هدش  لقن  تیاور  هاجنپ  دصیس و  باتک ، جنپ  نیا  زا  (. 1046

ترابع هب  تسا . هدـش  لقن  يرایـس  تائارقلا  باـتک  زا  همه  هک  دـنامیم  یقاـب  رگید  تیاور  دودح 360  دوشیم . تیاور  دـصتفه  اعمج 
لقن باتک ، جنپ  تصـش و  زا  هیقب  موس  کی  باتک و  جـنپ  زا  رگید  موس  کی  باتک و  کی  زا  باطخلا ، لصف  ثیداحا  موس  کی  رگید ،

رازه و يو ، مهدزاود  مهدزای و  لیلد  هک  تسا  هتـسج  کسمت  لـیلد  هدزاود  هب  دوخ ، ياعدـم  يارب  باـطخلا  لـصف  فلؤم  تسا . هدـش 
ات لوا  لیلد  تسا . هدـش  دای  مهدزاود  لیلد  ناونع  هب  نآ  ياـت  رازه  مهدزاـی و  لـیلد  ناونع  هب  نآ  ياـت  تصـش  هک  تسا  تیاور  تصش 

مهدزای لیلد  دناهدش و  هداد  خساپ  یبوخ  هب  رگید ، ياهباتک  یخرب  ینارهت و  برعم  دومحم  خیش  بایترالا  فشک  باتک  رد  يو ، مهد 
يرکسع همالع  مه  ار  راک  نیا  هک  ددرگ  یسررب  اهنآ  کت  کت  هک  دنتشاد  نیا  هب  زاین  تیاور ،) تصش  رازه و  نامه  ینعی   ) مهدزاود و 

. دیدرگ نیودت  اتسار  نیمه  رد  مه  هلاقم  نیا  تسا و  هداد  ماجنا 

ثیدح ياهباتک  رابتعا  هرابرد 

بتکلا نم  ۀـلوقنم  راـبخالا  کـلت  نا  ملعا  دـیوگ : مهدزاود  لـیلد  زاـغآ  رد  باـطخلا ، لـصف  فلؤم  ثیدـح  ياـهباتک  راـبتعا  هراـبرد 
هفعض دقف  يرایسلا ، دمحم  نب  دمحال  تائارقلا  باتک  الا  ۀیوبنلا ، راثآلا  ۀیعرشلا و  ماکحالا  تابثا  یف  انباحصأ  لوعم  اهیلع  یتلا  ةربتعملا ،

زا یخرب  ناشیا ، نخـس  لوا  شخب  هرابرد  دزاس . رادروخرب  رابتعا  زا  مه  ار  يرایـس  باتک  هک  دیآیم  رب  ددصرد  سپـس  و  لاجرلا . ۀـمئأ 
زا يدادـعت  تسا ، باطخلا  لصف  ردـصم  هک  یباتک  داتفه  نایم  رد  هک  دـناهداد  خـساپ  روط  نیا  باطخلا ، لصف  باتک  نادـقان  ناـفلؤم و 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ار  سیق  نب  میلـس  باتک  يدرجورب ، يدهم  ازریم  موحرم  الثم  دنتـسین . ربتعم  بتک  زا  اهنآ 

همالع ار و  رگید  ردصم  دنچ  یمقلا و  ریـسفت  تفرعم ، يداه  دمحم  هللا  ۀـیآ  هدرک و  یفرعم  رابتعایب  شودـخم و   45 ص : ینآرق ، ثحب 
یثیدح باتک  کی  نتـسناد  رابتعایب  ندرک و  در  بناج ، نیا  رظن  هب  اما  ار . رگید  ردـصم  دـنچ  تارف و  ریـسفت  يرکـسع ، یـضترم  دـیس 

هنایم و هار  تسین . رادروخرب  هدـننک  عناـق  یلیلد  زا  یثیدـح ، بتک  زا  کـی  چـیه  نتـسناد  ربتعم  هک  روط  ناـمه  تسین . لوبق  لـباق  ینخس 
هب میدرب ، یپ  یثیدح  رابتعا  هب  هار  ره  زا  رگا  میزادرپب ؛ یـسررب  هب  دشاب ،- هک  یباتک  ره  رد  ثیدح - ره  دروم  رد  هک  تسا  نیا  حیحص ،
هک نیا  فرص  هب  نیاربانب ، مییامن . زیهرپ  نآ ، هب  لالدتـسا  زا  میدیـسر ، نآ  ندوب  رابتعایب  هب  یلیلد  ره  هب  هچنانچ  میهد و  رثا  بیترت  نآ ،
رد ثیدـح  رگا  هک  روط  ناـمه  دومن . داـمتعا  نآ  هب  ناوـتیمن  هدـش ، لـقن  تساـم - یثیدـح  باـتک  نیرتربـتعم  هک  یفاـک - رد  یثیدـح 
اریز درک ؛ در  ار  نآ  ناوتیمن  تسا ، باتک  نآ  رد  هک  نیا  فرـص  هب  دـشاب ، هدـش  لقن  يرایـس ) تاءارق  دـننام   ) اـهباتک نیرتراـبتعایب 

( مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  دننام   ) يرابتعایب باتک  رد  هچرگ  ثیدح ، نالف  هک  دوشیم  مولعم  ینئارق  اب  یهاگ 
ماما هب  بوسنم  ریسفت  شردصم  هک  هسفنل »...  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم   » ثیدح هرابرد  يراصنا  خیـش  هک  نانچ  تسا ؛ ربتعم  هدش ، لقن 
بر دـنع  نم  لزن  دـحاو ، نآرقلا  : » دـننام یتاـیاور  يرایـس  تاءارق  باـتک  نیمه  رد  و  دراد » قدـص  نئارق   » هدومرف تسا ، ع )  ) يرکـسع

دروم هک  تسا  حیحـص  هلب  تسا . راـبتعایب  تفگ  ناوتیمن  هک  تسه  ةاورلا » لـبق  نم  ءیجی  فـالتخالا  نکل  و  دـحاو ، یبن  یلا  دـحاو ،
طقف هک  نیا  هن  دشاب ، تباث  فلؤم  هب  شدانتـسا  هدـش ، لقن  نآ  زا  ثیدـح  هک  یباتک  - 1 دوش : یط  لحارم  نیا  دـیاب  تایاور ، کت  کت 

هن دشاب ، هدشن  فرـصت  لخد و  باتک ، رد  ام ، نامز  ات  فیلأت  نامز  زا  - 2 دیفم .) خیش  هب  بوسنم  صاصتخالا  دننام   ) دشاب وا  هب  بوسنم 
نبا فئارطلا  لثم   ) تسین نشور  ناشعـضو  تسین ، رایتخا  رد  اـهنآ  هدـش  هلباـقم  ياههخـسن  هک  نیا  لـیلد  هب  هک  اـهباتک  زا  یخرب  لـثم 

حیحص و دشاب و  هتشاد  دنـس  تیاور ، - 3 تسا ). رگید  یخرب  زا  رتشیب  شبلاطم  اهنآ  زا  یخرب  دراد و  یتواـفتم  ياههخـسن  هک  سوواـط ،
یشایعلا و ریـسفت   46 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تایاور  دـننام  هن  دـشاب ، داـمتعا  لـباق  قثوم و 
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، تیاور - 5 دشابن . ثیدـح  نیودـت  زاغآ  ياههدـس  گرزب  ياملع  ضارتعا  دروم  تیاور ، - 4 دـنالسرم . یگمه  هک  یـسربط  جاجتحالا 
، لاح نیع  رد  اما  دشاب . نشور  رهاظ و  هدننک ، لالدتـسا  دوصقم  رب  تیاور  تلالد  - 6 دشاب . هتشادن  دشاب ، نآ  تیجح  عنام  هک  یضراعم 

ناونع هب  باطخلا ، لصف  رداصم  یسررب  ساسا ، نیا  رب  ددرگیم . زارحا  ینئارق  اب  درادن ، ار  لوا  تیصوصخ  هس  هک  یتیاور  رابتعا  یهاگ 
تـسا مزال  تسا ، باطخلا  لصف  فلؤم  مالک  مود  شخب  هک  يرایـس  باـتک  دروم  رد  طـقف  درادـن . یموزل  اـهباتک  نآ  راـبتعا  یـسررب 

. میزاس حرطم  ار  یتاکن 

يرایس تاءارقلا  باتک  هرابرد 

زا یکی  تسا . هدرک  کسمت  لیلد  دنچ  هب  وا  تاءارق  باتک  يرایس و  تقاثو  تابثا  يارب  يرون  یجاح  يرایس 1 ) تاءارقلا  باتک  هرابرد 
هب ياهمان  لاس 1395 ق ، رد  هلاقم  نیا  هدـنراگن  تسا . هدرک  لقن  وا  زا  یناوارف  تاـیاور  یفاـک ، فیرـش  باـتک  رد  ینیلک  هک  نیا  اـهنآ 
زا یشخب  خیرات ، نآ  ات  هک   ) ثیدحلا لاجر  مجعم  باتک  هب  هعجارم  اب  هک  متساوخ  ناشیا  زا  متشون و  هر )  ) ییوخ یمظعلا  هللا  ۀیآ  رضحم 

خساپ نینچ  اهنآ  دنداد و  عاجرا  لاجر ،» هورگ   » هب ار  همان  ناشیا  دنسیونب . میارب  ار  يرایـس  زا  ینیلک  تایاور  یناشن  دوب ،) هدش  پاچ  نآ 
هک دـش  عاجرا  هنجل ، نیا  هب  دوب ، يرایـس  زا  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  تایاور  هب  عجار  یلاؤس  نمـضتم  هک  بانج  نآ  مرتحم  بوتکم  دـنداد :

هکلب تسا ؛ هدوبن  ینیلک  خیش  اب  رصاعم  يرایـس ، دیراد ، راضحتـسا  هک  روط  نامه  دوشیم : هظحالم  لیذ ، رد  الیـصفت  یتساوخرد  خساپ 
نب دمحا  ناونع  هب  مجعم ، مود  دلج  رد  يرایس  همجرت  تسا . هطـساو  اب  يرایـس  زا  ینیلک  تایاور  مامت  هجیتن ، رد  تسا و  يو  خیـش  خیش 

تحت دلج ، نامه  رد  هک  دراد  تیاور  دروم  جنپ  هعبرا ، بتک  رد  يرایـسلا » دـمحم  نب  دـمحأ   » ناونع هب  زین  تشذـگ و  رایـس  نب  دـمحم 
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تادلجم  رد  يرایـسلا »  » ناونع هب  يو  تایاور  هیقب  تسا و  هداتفا  روکذـم  شناونع 

کی هاجنپ و  هعبرا ، بتک  رد  نیوانع ،) مامت  اب   ) يو تایاور  عومجم  دـمآ . دـهاوخ  یلاعت - هللا  ءاش  نا  اههینک - باقلا و   47 ص : ینآرق ،
موقرم ار  دروـم  یناـشن 38  سپـس  : ... ) تسا دوجوم  ریز  بیترت  هب  يرایـس  ناوـنع  هب  یفاـک  رد  طـقف  دروـم  تشه  یـس و  تسا و  دروـم 
ندرک تیاور  هک  تسا  حضاو  اما  درادن ؛ راکنا  ياج  تسا - هتفگ  يرون  یجاح  هک  يرایس - زا  یفاک  تیاور  ترثک  نیاربانب ، دناهتشاد .)

تایاور یفاک ، بحاص  اسب  هچ  اریز  دوشیمن ؛ صخش  ندوب  هقث  لیلد  هدش ، حیرصت  وا  فعض  هب  لاجر ، بتک  رد  هک  یـصخش  زا  ینیلک 
ج 1،  ) لاجر رد  مه  یناقمم  اذل  دشاب . هدرک  لقن  هدرک ، ادیپ  نانیمطا  اهنآ  رودص  هب  رگید  ياههار  زا  هک  نیا  تهج  هب  ار  دنـسلا  فیعض 

تابثا مار  هنا  ثیح  هرـس - سدـق  يرونلا - جاحلا  رـصاعملا  ثدـحملا  رهاـملا  خیـشلا  نم  بجعلا ، لـک  بجعلا ، و  تسا : هدروآ  ص 87 )
هفعضب تعمـس  نم  تاحیرـصت  نع  دیلا  عفر  هنا  بجعتلا  هجو  هنع و ...  ۀیاورلا  هر .. - ینیلکلا - راثکاب  هباتک  یلع  دامتعالا  لجرلا و  ۀقاثو 

هنیرق مییوگب  ات  دشاب  هدرک  لقن  يزیچ  تاءارق ، باتک  زا  ینیلک  خیش  تسین  مولعم  هوالع ، هب  لمجم ...  لعف  وه  يذلا  هتایاور  ءالؤه  لقنب 
نبا اما  دناهتسناد ؛ يرکسع  ماما  يداه و  ماما  ای  يرکـسع  ماما  باحـصا  زا  ار  يرایـس  لاجر ، بتک  رد  ( 2 تسا . تاءارق  باتک  راـبتعا  رب 
طبض ار 368 ق ، وا  تافو  خیرات  اهباتک  یخرب  رد  و  هتسناد ، متشه  ماما  متفه و  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  رئارـسلا ، تافرطتـسم  رد  سیردا 

يرصب ای  یناهفصا  ار  وا  یشک  و  یمق ، يرئاضغ ، نبا  هتـسناد و  يرـصب  ار  وا  یـشاجن  زین  دنراد و  تفاهت  مه  اب  بلاطم ، نیا  هک  دناهدرک 
لها ناثدـحم  اهقف و  زا  هک  میراد ، م 268 ق )  ) بویا نب  رایس  نب  دمحا  مان  هب  رگید  یصخش  الـضف ، زا  یخرب  هتـشون  هب  زین  دناهتـسناد و 

بابحالا ۀیده  رد  زین  ریز  ناتـساد  دناهدش و  هابتـشا  مه  اب  رفن  ود  نیا  اهباتک  زا  یخرب  رد  هدـش و  دای  دادـغب  خـیرات  رد  هک  تسا  ننـست 
: دیمح نب  رکب  وبا  لاق  هنأ  هر - لوالا - دیهشلا  طخ  نع  لقن  تسا : هدش  لقن  یعیـش  يرایـس  میهاربا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  زا  یمق  ثدحم 

وه نم  (: » يوغللا یبصانلا  زرطملاب  بقلملا   ) 48 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دهازلا  رمع  یبال  تلق 
، ۀنسلا یلا  هوعدأ  ۀنـس  نیعبرا  ثکم  و  هل ، بجتـسا  ملف  ضفرلا ، یلا  ینوعدی  ۀنـس  نیعبرأ  ثکم  ایـضفار ، ناک  یل  لاخ  لاق : يرایـسلا .»؟

تاءارق باتک  ( 3 تسا . هدش  هداد  تبسن  لبق ، رد  روکذم  يرایس  ود  زا  یکی  هب  اهابتشا  ناتـساد  نیا  اهباتک  یخرب  رد  یل . بجتـسی  ملف 
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زج  ) یباـتک چـیه  رد  لاـس ، رازه  لوط  رد  هتفرگن و  رارق  ناثدـحم  هجوت  دروم  شتاـیاور ، رثـکا  ندوب  راـبتعایب  رطاـخ  هب  دـیاش  يراـیس ،
نآ يرون  یجاح  هک  مهدزیـس  هدس  نایاپ  ات  تسا ، هدـشن  لقن  يزیچ  يرایـس  تاءارق  زا  هدرک ) لقن  نآ  زا  تیاور  ود  هک  رئاصبلا  بختنم 

یجاـح هخـسن  تسین . تسد  رد  نآ  زا  يربتعم  هخـسن  تهج ، نیمه  زا  دـیاش  تسا و  هداد  رارق  دوخ  باـطخلا  لـصف  رداـصم  زا  یکی  ار 
رد يرگید  طوـلغم  هخـسن  تسا و  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک  رد  ـالعف  هدرک ، حیرـصت  نآ  ندوـب  طوـلغم  هـب  دوـخ  هـک  يروـن 
ۀیآ هناخباتک  رد  نآ  دوجوم  هخسن  نیرخآ  نیمراهچ و  نارهت و  عماج  دجسم  هناخباتک  رد  یموس  هخـسن  هیـضیف و  هسردم  هناخباتک 
اریز دنک ؛ رتنشور  ار  باتک  نیا  عضو  هیهت و  ار  اههخسن  نیا  الضف  زا  یکی  تسا  بسانم  دشاب . اهنآ  نیرتهب  دیاش  هک  تسا  یـشعرم  هللا 

. دنشاب شودخم  زین  رگید  تهج  زا  ندوب ، فیعض  رب  هوالع  اههخسن  نیا  رد  هدش  دای  ياهدنس  زا  يرایسب  هک  دراد  يوق  لامتحا 

هجیتن

رد - 1 تسا : هدمآ  تسد  هب  ریز  جیاتن  هدش ، ماجنا  نونکات  نآ  تایاور  باطخلا و  لصف  باتک  هرابرد  هک  ییاههتشون  اهثحب و  زا  هجیتن 
رد تایاور  نیا  دوجو  لیلد  هب  دیابن  سپ  دوشیم . هدید  ناوارف  باطخلا ، لصف  تایاور  لیبق  زا  زین  تنس  لها  ریسفت  ثیدح و  ياهباتک 

لیبق نیا  تلالد  مدع  ای  رابتعا و  مدع  ینـس ، مه  هعیـش و  مه  دیاب  هکلب  دنیامن ؛ نآرق  فیرحت  لوق  هب  مهتم  ار  هعیـش  هعیـش ، ثیدح  بتک 
49 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دیجم  نآرق  تنایـص  رد  ود  ره  دننک و  نایب  فیرحت ، رب  ار  تایاور 

لیبـق نیا  دوجو  تلع  هب  ار  میرک  نآرق  فیرحت  لوـق  مه  نایعیـش  تسا  نکمم  تروـص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دنـشاب ؛ ادـص  مه  فـیرحت ، زا 
هدروآ يرکسع  همالع  هک  تسه  یمهم  رایسب  هتکن  اج  نیا  رد  دنهد . تبسن  نانآ  هب  ننـست ، لها  ثیدح  ریـسفت و  ياهباتک  رد  تایاور 
دیجم نآرق  صقن  رب  تلالد  هدـش  هتفگ  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  هک  نیا  نآ  مدوب و  هدـیدن  هدینـشن و  ار  هتکن  نیا  نونکاـت  بناـج ، نیا  و 
باتک رد  دـیناوتیم  ار  اعدـم  نیا  تابثا  نئارق  دنـشاب . هدرک  ادـیپ  هار  هعیـش  ياهباتک  هب  تنـس  لها  ياـهباتک  زا  تسا  نکمم  دـنراد ،

رب تلالد  هک  هدـش  لایخ  هک  یتایاور  اب  تائارق ، فالتخا  هب  طوبرم  تاـیاور  - 2 دییامرف . هعلاطم  نیتسردـملا ، تایاور  میرکلا و  نآرقلا 
یجاح دـناهدش و  دای  تئارق ، فـالتخا  ناونع  هب  ناـیبلا  عمجم  رد  هک  يدروم  دـنچ  دـص و  دـننام   ) دـناهدش طـلخ  دـنراد ، نآرق  فیرحت 

رد هک  یگدرتسگ  نیا  اب  مه  تئارق  فالتخا  هتبلا  تسا .) هدرک  لقن  شیوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  باطخلا ، لصف  رد  ار  اـهنآ  همه  يرون ،
هک نیا  فرـص  هب  - 3 دراد . هناگادـج  یثحب  هب  زاین  هک  تسین  ناققحم  یخرب  لوبق  دروم  تسا ، حرطم  ینـس  هعیـش و  ریـسفت  ياـهباتک 

الوا اریز  تسین ؛ دیجم  نآرق  صقن  هب  نالئاق  زا  ار  باتک  نآ  بحاص  ناوتیمن  دناهدش ، دای  ثیدح  باتک  کی  رد  تایاور  نیا  زا  یخرب 
بحاص لوبق  دروم  تسین  مولعم  اعدا ، دروم  بلطم  رب  هدـش  لقن  ثیدـح  تلـالد  اـیناث  تسین ؛ نآ  لوبق  رب  لـیلد  اـج  همه  ثیدـح ، لـقن 

رارق تایاور  نیا  يددـع  ترثک  ریثأت  تحت  اـهقف ، ناثدـحم و  زا  معا  دـناهدش ، دـیجم  نآرق  صقن  هب  لـئاق  هک  یناـسک  - 4 دشاب . باتک 
، اهررکم ریغ  تسا و  ناوارف  يرارکت  تیاور  تایاور ، نیا  رد  هک  دشیم  مولعم  ناشیا  رب  هنرگو  دناهتشادن ؛ لوذبم  ار  یفاک  تقد  هتفرگ ،

هتـشاد ربتعم  دنـس  هک  یتروص  رد  دـنرادن و  ربتعم  دنـس  ابلاغ  هیقب ، دـنرادن و  دـشاب - فیرحت  صقن و  هک  نانآ - هتـساوخرب  تلالد  اـبلاغ 
اب ییانشآ  اب  تفلاخم  ببـس  هب  دوب ، دهاوخ  یمک  دادعت  هک  هیقب  دنتفایم و  تیجح  زا  ضراعت ، تهج  هب  هک  دنراد  ضراعم  ابلاغ  دنـشاب ،

اهنآ بذک  هب  ملع  هک  یتایاور  نایم ، نیا  رد  دنوش و  درط  دـیاب  دـیجم ، نآرق   50 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت -
چیه هب  هک  تسا  يرایـس  تاءارق  باتک  ترثک ، تعـسو و  ثیح  زا  باطخلا  لصف  تاـیاور  ردـصم  نیرتمهم  - 5 دنتـسین . مک  زین  میراد ،

مهدزای هدس  ات  ارهاظ  هدـش ، فیلأت  موس  هدـس  رد  هک  نیا  اب  باتک ، نیا  تسناد . هعیـش  ربتعم  یثیدـح  ياهباتک  زا  ار  نآ  ناوتیمن  هجو 
نانیمطا اب  ناوتیمن  ور ، نیا  زا  تسا و  هتفرگن  رارق  زین  یـسلجم  همالع  راونالا  راـحب  رداـصم  رامـش  رد  لـیلد ، نیمه  هب  هدوبن و  تسد  رد 

یجاح هک  مهدزیـس - هدس  رخاوا  ات  زین  مهدزای  هدـس  زا  دـعب  تسا . هدـش  فیلأت  موس  هدـس  رد  هک  تسا  ینامه  اههخـسن ، نیا  هک  تفگ 
در رد  هک  ییاـهباتک  زا  - 6 تسا . هدـشن  لقن  یثیدـح  نآ  زا  یباتک  چـیه  رد  زاب  تسا - هداد  رارق  باطخلا  لصف  رداـصم  زا  ار  نآ  يرون 
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ردق نارگ  باتک  تسا ، هداد  خساپ  مولظم ، هعیـش  هب  ار  ننـست  لها  ناضرغم  زا  یخرب  ياهتمهت  زا  یکی  هدـش و  هتـشاگن  باطخلا  لصف 
اب دروخرب  رد  - 7 اهاوسام .) سفق  هذه  یلعف  یلاعملا ، يدحا  هالع  نم  هذه   ) تسا يرکـسع  همالع  نیتسردملا  تایاور  میرکلا و  نآرقلا 
هب قوثو  تروص  رد  دـنریگ و  رارق  تقد  یـسررب و  دروم  نآ ، تایاور  کت  کت  هک  تسا  نیا  هنافـصنم  هنایم و  هار  ثیدـح ، ياـهباتک 
هک نیا  دوشن . لالدتـسا  کسمت و  اهنآ  هب  مه  يدراوم  رد  دنوش و  در  يدراوم  رد  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنریگ و  رارق  لوبق  دروم  رودص ،

باتک کی  رد  هک  نیا  فرص  هب  لباقم ، رد  ای  دننادب و  حیحص  امامت  ار  فیرش  یفاک  دننام  باتک ، کی  تایاور  اهيرابخا  دننام  یناسک 
طارفا نیا  درادن و  یهجو  تسا ، یگتخاس  لوعجم و  نآ ، تایاور  باتک و  نیا  دوش  هتفگ  دش ، هدید  لوبق  لباق  ریغ  ثیدح  دنچ  یثیدح 

تافیلأت ای  تایرظن  زا  کی  ره  دروم  رد  تواضق  روحم  زین  ناـملاع  ناـفلؤم و  باـب  رد  تواـضق  عوضوم  رد  - 8 تسا . رابنایز  طـیرفت ، و 
ریغ رمثیب و  مادـک  یقیقحت ، دـنمدوس و  مادـک  فلؤم ، نالف  تافیلأت  نایم  رد  هک  دوش  هتفگ  یـسررب  زا  سپ  دـشاب و  قح »  » دـیاب ناـنآ ،

قودص خیش  موحرم  رظن  رگا  تسا . دنمنایز  51 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  رـضم  ای  و  هناققحم ،
مامت فعض ، هطقن  نیا  رطاخ  هب  هک  نیا  هن  داد ، رارق  ضارتعا  داقتنا و  دروم  دیاب  ار  هیرظن  نیمه  طقف  تسین ، لوبقم  یبنلا » وهس   » دروم رد 
دیاب زین  تسام - خیاشم  خیاشم  زا  هک  يرون - یجاح  دروم  رد  نیاربانب ، دریگ . رارق  يرهمیب  دروم  ردـقلا ، لیلج  ثدـحم  کی  تامدـخ 

هن دریگ ؛ رارق  تمالم  دروم  باطخلا ، لصف  دروم  رد  دوش و  ینادردق  يو  یثیدـح  یملع و  تامدـخ  زا  ینعی  ددرگ ؛ يرواد  هنوگ  نیمه 
لوبق لباق  قیقد ، هدـنناوخ  يارب  الوصا  تفرگ . هدـیدان  مه  ار  وا  تانـسحم  همه  ضامغا ، لباق  ریغ  حـضاو و  فعـض  نیا  لیلد  هب  هک  نیا 

ملق زا  لباقم ، رد  هدرک و  دیجمت  همه  نآ  ناجرم ، ؤلؤل و  فیلأت  ببس  هب  يرون  یجاح  زا  يرهطم  یضترم  دیهش  داتـسا  دونـشب  هک  تسین 
نامگ یخرب  هک  تسا  نیا  شور ، نیا  نایز  تسا . هدوبن  هیملع  ياههزوح  هجوت  دروم  ياهتیصخش  زا  يرون  یجاح  هک  دناوخب  يرگید 
قفاوم ام  اب  وا  رظن  ای  باتک  اج  ره  میربیم و  یلعا  شرع  هب  ار  وا  دوب ، ام  رظن  قباطم  میدیدنـسپ و  ار  یـسک  باتک  رظن و  ام  اـج  ره  دـننک 

زین دارفا  هب  لاوقا  نداد  تبـسن  رد  - 9 میـشاب . مه  اهدـمایپ  یخرب  هجوتم  اـهيرواد  رد  دـیاب  سپ  میروآیم . دورف  شرف  هب  شرع  زا  دوبن ،
کی تسه ، لوق  ود  هک  ياهلأسم  رد  هک  نیا  اما  درک ؛ توکـس  رکذ ، تحلـصم  مدع  تروص  رد  ای  تشون و  دراد ، تیعقاو  ار  هچنآ  دیاب 

ءوس دمایپ  تسین و  هنالداع  مه  نیا  میهدن ، تیمها  رگید  لوق  نالئاق  هب  میهدـب و  تیمها  لوق  کی  نالئاق  هب  ای  میریگب و  هدـیدان  ار  لوق 
. دـنزاسیم رـشتنم  دـننکیم و  جارختـسا  اهباتک  زا  میاهدرک ، راکنا  اـم  هک  ار  ینـالئاق  لوق و  ناـمه  نارگید ، یهاـگ  هک  تسا  نیا  نآ ،

رصع ام  رـصع  - 10 تسین . راذـگریثأت  هلأسم  رب  اـج  همه  لـئاق ، تلق  ترثک و  دـشاب . نقتم  لالدتـسا  لـیلد و  قح و  دـیاب  اـهثحب  روحم 
یقاب وا  دوخ  رایتخا  رد  رتشیب ، لاس و  اههد  تشونیم و  ای  تفگیم و  يزیچ  یـسک  هک  تسین  رود  ياههتـشذگ  دـننام  تسا و  تاطابترا 

مدع ریـسافت - اب  ییانـشآ  همه  هب  هجوت  اب  دیاب  دـش ، دـهاوخ  رـشتنم  اهنآ  هتـشون  دـننادیم  هک  ینافلؤم  ناگدنـسیون و  نیاربانب ، دـنامیم .
يادـخ هک  نیا  هن  دـشاب ؛ قالخا  نید و  جورم  هک  دـننک  میدـقت  هعماج  هب  يراثآ  بناوج ،  52 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت 

، يرون یجاح  دننام  گرزب  یثدحم  زا  باطخلا ، لصف  فیلأت  دیآ . راک  هب  قالخا  نید و  بیرخت  رد  ناشملق  هاگآدوخان ، روط  هب  هدرکن 
رد للزلا ! نم  یلاعت  هللا  انمـصع  دنـشاب . دوخ  هتـشون  دب  بوخ و  راثآ  هجوتم  لماک ، تریـصب  اب  هک  نافلؤم  همه  يارب  تسا  یتربع  سرد 

نیـسح دـمحم  خیـش  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  هب  ار  دوخ  یفیلأت  ياههلاسر  زا  یکی  هک  مدـناوخ  رـصاعم  گرزب  ناملاع  زا  یکی  لاـح  حرش 
ار راوگرزب  نآ  هناهاوخریخ  رظن  يو  منادیمن .» تحلصم  ار  هلاسر  نیا  راشتنا  : » تشون هلاسر  نآ  رد  موحرم ، نآ  داد . هئارا  اطغلا  فشاک 

هجوتم اما  میدرک ، شـشوک  شالت و  يرثا  نیودت  فیلأت و  رد  اهلاس  هکلب  اههام  رگا  هک  دنکیم  باجیا  ندوب ، نیدـتم  يرآ ! تفریذـپ .
مهللا میتسه . وا  هار  رد  رگا  مییوشب ، ار  دوخ  رتفد  قاروا  دشاب ، رابنایز  تسا  نکمم  عیشت ، مالـسا و  ادخ و  نید  جیورت  ياج  هب  هک  میدش 
ثحب دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نیمآ ! کنید . وحم  یلع  ناـعا  نمم  اـنلعجت  ـال  کنیدـل و  هب  رـصتنت  نمم  اـنلعجا 

53 ص : ینآرق ،

هعیش ریسافت 
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هعیش ریسافت 

ینامعن ریسفت 

هراشا

مکحم و بتاک  ینامعن  میهاربا  نب  دـمحم  ریـسفت  يرعـشا  هّللا  دـبع  نب  دعـس  خوسنم  خـسان و  ناونع  راهچ  اب  باتک  کی  یناـمعن  ریـسفت 
یبا نب  هّللا  دبع  نب  دعس  مساقلا  وبا  مالّسلا 1 - هیلع  یلع  ترضح  هب  بوسنم  نآرق  مولع  رد  باتک  نیلوا  یضترم  دیس  يدهلا  ملع  هباشتم 

یشاجن و تسرهف  رد  هک  تسا  یناوارف  تافیلأت  ياراد  هیماما و  هعیش  ناهیقف  ناثدحم و  زا  یکی  (. 301 یفوتم 299 -  ) یمق يرعشا  فلخ 
وا زا  يرایـسب  نایوار  و  دـشابیم . قرفلا » تالاقملا و   » ای هعیـشلا » قرف   » وا هدـش  پاچ  تافیلأت  زا  تسا . هدـش  دای  یـسوط  خیـش  تسرهف 

هیولوق و نب  دـمحم  نب  یلع  وا  ردارب  و  تارایزلا » لماک   » باـتک بحاـص  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـننکیم  تیاور 
هخوسنم و نآرقلا و  خـسان   » باتک تسا  هدـش  دای  « 2  » یـشاجن تسرهف  رد  هک  وا  تاـفیلأت  زا  یکی  « 1 . » تسا هیولوق  نب  دمحم  ناشردـپ 

نب دمحم  نب  رفعج  تسا : نینچ  شدنـس  هک  متفای  نهک  ياهلاسر  دیوگ : باتک  نیا  هرابرد  یـسلجم  همالع  دشابیم . ههباشتم » همکحم و 
دعــــــــــس نـــــــــیمه  هـــــــــک  هـــــــــّللا - هـــــــــمحر  یمق  يرعــــــــــشا  دعــــــــــس  مساــــــــــقلا  وـــــــــبا  زا  هیوــــــــــلوق 

، یـشاجن تسرهف  هب  دـینک  هاـگن  (- 1 __________________________________________________  )
تالاقملا همدقم  موس ، پاچ  ص 392 ، ج 1 ، باقلالا ، ینکلا و  فجن ، پاچ  ص 101  یسوط ، تسرهف  نیسردم . هعماج  پاچ  ص 177 

تسرهف (- 2 . ) لوا پاـچ   339 ص 334 - ج 4 ، لاجرلا ، سوماق  دـیدج . پاـچ  ص 225  ج 7 ، هعیـشلا ، ناـیعا  نارهت ، پاـچ  قرفلا ، و 
زا ام  خیاشم  دـیوگ : وا  تسا - هلاسر  فنـصم   56 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 177 . یشاجن ،

یسلجم همالع  سپس  تفگ ... : مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفگ : ترضح  نآ  هک  دننک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ام  باحصا 
زع و هّللا  لزنا  ام  ریغ  یلع  هنا  نآرقلا و  فیلأت  باب   » و تایآلا » یف  فیرحتلا  باب  : » ناونع ود  نیا  اب  ار  نهک  هلاسر  نآ  زا  ياهحفـص  دنچ 
« ههباشتم همکحم و  هخوسنم و  نآرقلا و  خـسان   » نامه دراد  لامتحا  هک  يرعـشا  هّللا  دـبع  نب  دعـس  هلاـسر  نیا  زا  « 1 . » دـنکیم لقن  لج »
رد یسلجم  همالع  تسا . هدشن  دای  راونالا  راحب  زا  لبق  دراد ، عالطا  لاقم  نیا  هدنسیون  هک  اجنآ  ات  هدش ، دای  یشاجن  تسرهف  رد  هک  دشاب 

خـسان باتک  : » تسا هتـشون  هتـسناد و  ههباشتم » همکحم و  هخوسنم و  نآرقلا و  خـسان   » ناـمه ار  هلاـسر  نیا  راـحب ، رداـصم  یفرعم  شخب 
هراشا نآ  هب  راحب  نآرق  باـتک  رد  هک  يرعـشا ...  هّللا  دـبع  نب  دعـس  ردـقلا  لـیلج  هقث  خیـش  زا  ههباـشتم » همکحم و  هخوسنم و  نآرقلا و 

خیش جاح  همالع  « 2 . » هّللا همحر  هّللا  دبع  نب  دعس  لجا  خیش  نامه  فیلأت  اهفونص » اهؤامـسا و  قرفلا و  تالاقملا و   » باتک دش و  دهاوخ 
نآ زا  ياهخسن  هک  دیآیم  رب  یسلجم  همالع  تارابع  زا  هتفگ : هدرک و  دای  ار  نآرقلا ...  خسان  هلاسر  نیمه  هعیرذ ، رد  ینارهت  گرزب  اقآ 
رکذ نینچ  هدرک  يروآدای  لئاسولا  كردتـسم  رد  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  شداتـسا  هک  ار  یبلطم  نامه  هاگنآ  يو  « 3 . » تسا هتشاد  ار 

هداتفا هیبا » نع   » ای هیخا » نع   » هملک مساقلا » یبا  نع   » زا لبق  دـیاب  دـش  لقن  یـسلجم  همـالع  زا  ـالبق  هک  هلاـسر  نیا  دنـس  رد  تسا : هدومن 
زا دوخ ، ردپ  ای  ردارب  طسوت  هب  هشیمه  ثیدح ، راهچ  ای  ود  رد  زج  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  یشاجن ، حیرـصت  هب  اریز  دشاب ،

«4 . » تـــــــــــــــــــــسا هدرک  تـــــــــــــــــــــیاور  هـــــــــــــــــــــّللا ، دـــــــــــــــــــــبع  نـــــــــــــــــــــب  دــــــــــــــــــــــعس 
ص 60. ج 92 ، راونـالا ، راــحب  (- 1 __________________________________________________  )
یشاجن ص تسرهف  . 366 ص 365 - ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  (- 4 . ) ص 8 ج 24 ، هعیرذلا ، (- 3 . ) ص 15 ج 1 ، قباس ، ذـخأم  (- 2)
-2 57 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 60 . ج 92 ، راونالا ، راـحب  ص 8 ، ج 24 ، هعیرذـلا ، . 178
میدـن و نبا  تسرهف  رد  هک  دراد  يددـعتم  تاـفیلأت  هدوب ، هدـنز  لاـس 307  اـت  تسا و  ینیلک  خیـش  خـیاشم  زا  هک  یمق  میهاربا  نـب  یلع 

ریسفت  » ای یمقلا » ریسفت   » مان هب  هک  دشابیم  دیجم  نآرق  ریسفت  اهنآ  زا  یکی  تسا و  هدش  دای  « 1  » یشاجن تسرهف  یسوط و  خیش  تسرهف 
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دای میهاوخیم  اجنیا  هچنآ  « 2 ، » دبلطیم لصفم  ادـج و  ياهلاقم  دوخ  ریـسفت  نیا  هرابرد  ثحب  تسا . هدـش  پاچ  ررکم  میهاربا » نب  یلع 
ود تسیب و  رد  دیجم  نآرق  تایآ  عاونا  نایب  رد  یبلاطم  دمح ، هروس  ریـسفت  هب  عورـش  زا  شیپ  ریـسفت  نیا  همدـقم  رد  هک  تسا  نیا  مینک 
نب دمحم  هّللا  دـبع  وبا  - 3 دروآ . رامـشب  عوضوم  نیا  رد  هناگادـج  ياهلاسر  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  هدـش  رکذ  یفورح ) پاچ   ) هحفص

موحرم نادرگاش  زا  زین  مراهچ و  هدـس  نادنمـشناد  زا  ینامعن ، بنیز  نبا  اـی  بنیز  یبا  نبا  هب  فورعم  بتاـک ، یناـمعن  رفعج  نب  میهاربا 
باتک ۀیلیعامسالا ، یلع  درلا  باتک  یلستلا ، باتک  ضئارفلا ، باتک  زا : دنترابع  وا  تافیلأت  « 3  » تسا هدوب  هدنز  لاس 342  ات  ینیلک  خیش 

لیاسو و بحاص  یمجنپ ، هرابرد  تسا و  هدـش  پاچ  ررکم  یمراهچ  رثا  تاـفیلأت ، نیا  زا  « 4 . » تیبلا لهال  نآرقلا  ریـسفت  باتک  ۀبیغلا و 
هدرک جرد  راونالا ، راحب  رد  یـسلجم  همالع  هک  دشاب  نامه  اهنآ  دوصقم  ارهاظ  و  « 5  » میاهدید ار  نآ  زا  ياهعطق  دناهتفگ : ءاملعلا  ضایر 
باتک رد  یناـمعن  تیاور  هب  « 6  » دیجم نآرق  تایآ  يدنبمیـسقت  هرابرد  هحفـص  دـص  دودـح  رد  ياهلاسر  یـسلجم  همالع  موحرم  تسا .

يو زین  تــــــــــــــــــــــــــــــسا و  هدوــــــــــــــــــــــــــــــمن  جرد  راونــــــــــــــــــــــــــــــالا  راــــــــــــــــــــــــــــــحب  نآرقلا 
ص 325، میدــن ، نـبا  تــسرهف  (- 1 __________________________________________________  )

دیس یمق ، ریسفت  نوماریپ  یشهوژپ  هلاقم  هرامش 32 ، هشیدنا  ناهیک  ر ك : (- 2 . ) ص 115 یسوط ، تسرهف  ص 260 . یشاجن ، تسرهف 
زیربت ص 9 پاچ  ینامعن  تبیغ  همدـقم  هب  تسا  هدـش  تیاور  فلؤم  زا  لاس 342 ه  رد  ینامعن  تبیغ  زا  ياهخـسن  (- 3 . ) يوسوم دمحا 
. تسا هدوب  لاس 342  رد  باتک  نیا  زا  فلؤم  غارف  هک  هدـش  لقن  تبیغ  یمیدـق  هخـسن  کی  زا  ص 79  هعیرذ ج 16 ، رد  دوش و  عوـجر 

پاچ ینامعن ، تبیغ  همدـقم  تانجلا ص 529 . تاـضور  ص 13 . قودـص ، پاچ  ینامعن ، تبیغ  همدـقم  ءاملعلا ص 134 ، ملاـعم  (- 4)
نسح خیش  جاح  ياقآ  (- 6 . ) ص 332 ج 2 ، لمآلا ، لما  ص 14 ، ج 5 ، ءاملعلا ، ضایر  ص 318 ، ج 4 ، هعیرذلا ، (- 5 . ) ص 11 زیربت ،

، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ملاعم   » مان هب  ار  راحب  رد  هدـش  جرد  هلاسر  نیمه  قه  لاس 1396  رد  دیرف 
و راحب ، رداصم  یفرعم  نمـض  رد  یـسلجم  همالع  - 4 « 1 . » تسا هدرک  دای  ینامعن  ریـسفت  مان  هب  رگید  ياـج  رد  ار  هلاـسر  نیمه   58 ص :

یضترم دیـس  هب  هباشتملا » مکحملا و   » مان هب  ياهلاسر  نیرحبلا ، ةؤلؤل  رد  ینارحب  فسوی  خیـش  هعیـشلا و  لئاسو  رخآ  رد  یلماع  رح  خیش 
هدروآ هعیشلا  لئاسو  ياج  ياج  رد  اهتبـسانم  هب  ار  هلاسر  نیا  بلاطم  زا  یخرب  لئاسو  بحاص  و  « 2  » دناهداد تبسن  م 436 )  ) يدهلا ملع 
لئاسو رد  ار  هلاسر  نیا  هقف  هب  طوبرم  بلاـطم  لـئاسو  بحاـص  دـیوگ : لـئاسولا  كردتـسم  رد  يرون  نیـسح  ازریم  جاـح  موحرم  تسا .

هدوب مک  رایسب  لئاسولا  كردتـسم  رد  باتک  نیا  زا  نم  لقن  ور  نیا  زا  متفاین ، نآ  رد  هدروآ  وا  هچنآ  رب  هوالع  يزیچ  نم  تسا و  هدروآ 
تیاور نیمه  تسا : هتفگ  « 4  » لوقعلا فحت  زا  یلصفم  تیاور  لقن  زا  سپ  بساکم ، باتک  زاغآ  رد  زین  يراصنا  خیش  موحرم  « 3 . » تسا

هب یباتک  یـشاجن ، تسرهف  دننام  هیلوا ، رداصم  رد  یلو  « 5  » دناهدرک لقن  هرس  سدق  یـضترم  دیـس  هباشتم  مکحم و  هلاسر  زا  رفن  دنچ  ار 
پاچ يرمق  يرجه  لاس 1312  رد  هحفـص  رد 128  یبیج  عطق  هب  هلاسر  نیا  تسا . هدـشن  دای  یـضترم  دیـس  موحرم  تافیلأت  رد  ماـن  نیا 

دیس موحرم  - 5 « 6 . » تسا هدش  لقن  ینامعن  ریسفت  زا  هلاسر  نیا  بلاطم  لک  تسا : هتـشون  لوا  هحفـص  تشپ  نآ  ححـصم  هدش و  یگنس 
هعیــــــــــش  » اــــــــــی مالــــــــــسالا » موــــــــــلعل  ۀعیــــــــــشلا  سیــــــــــسأت   » جرا رپ  باــــــــــتک  رد  ردــــــــــص  نـــــــــسح 

ياهمدـقم اب  ریمـالا » مـالک  نم  ریـسفتلا  __________________________________________________  
ج هعیـشلا ، لئاسو  ص ...  قباس ج ...  ذخأم  (- 2 . ) 97 ص 1 - ص 60 و ج 93 ، ج 92 ، راونالا ، راحب  (- 1 . ) تسا هتخاس  رشتنم  دنمدوس 

لقن لوقعلا ص 244  فحت  زا  هک  یتـیاور  هتبلا  (- 4 . ) ص 365 ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  (- 3 . ) ص 322 نیرحبلا ، ةؤلؤل  ص 39 ، ، 20
خیـش ایوگ  تسا و  فیعـض  رایـسب  اهنآ  تهابـش  تفگ  ناوتیم  هک  دراد  توافت  ردـقنآ  هدـمآ  هباشتم  مکحم و  هلاسر  رد  هچنآ  اـب  هدـش 

هعجارم هلاسر  نیا  هب  دوخ  دناهداد  تبسن  مه  هباشتم  مکحم و  هلاسر  هب  ار  لوقعلا  فحت  تیاور  هک  نارگید  قئادح و  بحاص  يراصنا و 
رد یپاچ  هخسن  نیا  (- 6 . ) ص 2 بساکم ، (- 5 . ) دوش هعجارم  ص 70  قئادح ج 18 ، هب  تسا . هداد  خر  یهابتـشا  نینچ  هک  دـناهدرکن 

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا . دوجوم  مق  رد  یفجن  یـشعرم  هّللا  ۀیآ  موحرم  یمومع  هناخباتک 
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هک هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هدرک  عیونت  میسقت و  ار  نآرق  تایآ  هک  یـسک  نیتسخن  دسیونیم : یمالـسا » مولع  ناراذگهیاپ   59
هباشتم مکحم و  ای  ینامعن  ریـسفت  نیمه  سپـس  يو  تسا . هدروآ  یلاثم  دـهاش و  مسق  ره  يارب  هدومن و  میـسقت  عون  تصـش  هب  ار  تاـیآ 
زاجعا  » باـتک فلؤم  یعفار ، « 1 . » تسا هدرک  دای  تسا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هدـش  لقن  تیاور  نامه  لـماش  هک  ار  یـضترم  دـیس 
دنرادنپ نینچ  نیا  هعیش  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  هتشادنپ و  ساسایب  ییاعدا  ار  نآ  هدید و  ار  ردص  نسح  دیس  ترابع  نیا  ایوگ  نآرقلا »

زا یلماع  نیما  نسحم  دیس  موحرم  « 2 . » تسا هدروآ  يدهاش  مسق  ره  يارب  میسقت و  عون  تصـش  هب  ار  نآرق  تایآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک 
، هدـش لقن  نآرق  اب  طابترا  رد  نارگید  زا  هک  ار  یبلاطم  یعفار  ارچ  هتفگ : هدـش و  تحاران  عیـشت  بتکم  هعیـش و  اـب  دروخرب  هویـش  نینچ 

ماما ات  ار  ینامعن  دنـس  هلـسلس  ینامعن و  ات  ار  دوخ  دنـس  هلـسلس  سپـس  يو  دیامنیم . دیدرت  تیاور  نیا  دروم  رد  یلو  دنکیم ، قیدـصت 
دیس ياعدا  تحص  مه  ات  دنکیم  لقن  ینامعن  ریسفت  زا  ار  عون  تصـش  تسرهف  هاگنآ  و  هدومن ، دای  مالّـسلا  امهیلع  نانمؤم  ریما  قداص و 

رد میرک  نآرق  تاـیآ  يارب  هک  یعاونا  - 6 « 3 . » دـننک طایتحا  تقد و  رتشیب  دوخ  ياهتواضق  رد  نارگید  مه  ددرگ و  مولعم  ردـص  نسح 
هدش دای  هیآ  یس  زا  شیب  نمض  رد  خسن  زا  دروم  هدزناپ  ناونع  نیا  لیذ  رد  خوسنم : خسان و  تسا * : حرـش  نیا  هب  هدش  دای  اههلاسر  نیا 

دشاب و هدشن  خسن  هک  تسا  ياهیآ  مکحم : تسا * . هدش  لزان  هنیدـم  رد  هک  ياهروس  نیلوا  زین  هکم و  رد  هک  ياهروس  نیتسخن  تسا * .
زا هـــــــــــــــــــــــــیآ  دــــــــــــــــــــــــــنچ  دــــــــــــــــــــــــــشاب . نآ  لـــــــــــــــــــــــــیزنت  رد  نآ  لـــــــــــــــــــــــــیوأت 

ص 318 و 334. هعیشلا ، سیسأت  (- 1 __________________________________________________  )
نیدلا ص نبا  موحرم  طسوت  نآرقلا  زاجعا  یسراف  همجرت  ینامعن . ریـسفت  رب  دیرف  ياقآ  همدقم  زا  لقن  هب  ص 140  نآرقلا ، زاجعا  (- 2)
اب ییانشآ  . 93 ص 90 - ج 1 ، دـیدج ، پاچ  هعیـشلا ، ناـیعا  (- 3 . ) تسا هدـش  فذـح  یعفار  مـالک  هدـننز  تمـسق  همجرت  نیا  رد  . 91

«. * يرجملا اذه  يرجی  ام  لک  و  : » هدمآ روطنیا  سپـس  هدش و  دای  هنومن  باب   60 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -
رارق داهـشتسا  دروم  هنیمز  نیا  رد  هیآ  هدراهچ  تلالـض : لـثم  تسا * . هتفر  راـک  هب  نآرق  رد  فلتخم  یناـعم  رد  هک  تسا  یظفل  هباـشتم :

هیآ جـنپ  هب  تسا و  هجو  راـهچ  رب  قـلخ : هدـیدرگ * . هدافتـسا  ثحب  نیا  رد  هیآ  هد  زا  هدـش و  هتـسناد  مسق  تشه  یحو : تسا * . هتفرگ 
هدش و هتـسناد  ینعم  هد  هب  ءاضق : تسا * . هدش  هراشا  هیآ  تفه  هب  ضرملا ، ۀنتف  باذعلا و  ۀنتف  رفکلا و  ۀنتف  هنتف : تسا * . هدش  داهـشتسا 

انعم جنپ  هب  ۀّما : هدـش * . نایب  هیآ  هدزناش  ندرک  ناونع  اب  نآرق  رد  رون  تالامعتـسا  رون : تسا * . هدـش  يرادربهرهب  هیآ  تسیب  دودـح  زا 
اب هدـش  هتـسناد  هجو  راـهچ  هب  كرـش : هیآ * . هد  زا  هدافتـسا  اـب  هدـش  هتـسناد  مسق  جـنپ  رفک : هـیآ * . شـش  زا  هدافتـسا  اـب  هدـش  هتـسناد 

. * ماع يارب  هنومن  راهچ  رکذ  اب  صاخ ، ماع و  هیآ * . دنچ  رکذ  اب  تسا  هدـش  هتـسناد  فلتخم  هوجو  هب  ملظ : هیآ * . جـنپ  زا  يرادربهرهب 
ماع اهنآ  زا  دارم  تسا و  صاخ  ناشرهاظ  هک  یتایآ  هیآ * . هدزای  هب  داهـشتسا  اـب  تسا  صاـخ  اـهنآ  زا  دارم  ماـع و  ناـشرهاظ  هک  یتاـیآ 

اب هدـش  تئارق  هنوگ  ود  هک  یتایآ  هنومن * . ود  رکذ  اب  تسا  لبقتـسم  اهنآ  زا  دارم  یـضام و  اهنآ  ظفل  هک  یتایآ  هیآ * . ود  رکذ  اـب  تسا 
ندروآ اب  یهن  رما و  زا  دعب  تصخر  تایآ  هیآ * . ود  هب  داهـشتسا  اب  هیآ  همه  هن  هدش  خـسن  اهنآ  زا  يرادـقم  هک  یتایآ  هنومن * . هد  رکذ 

رهاظ هک  یتایآ  هیآ * . هد  رکذ  اب  تسا  هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  هدش و  لزان  ادج  ادج  هک  یتایآ  حیضوت * . دهاش و  ناونع  هب  دروم  دنچ 
تایآ هیآ * . راهچ  رکذ  اب  یهن  رجز و  لماش  تایآ  هیآ * . راهچ  هب  داهـشتسا  اب  تسا  نارگید  لوق  تیاکح  اهنآ  زا  دارم  ربخ و  اهنآ  ظفل 

هس رکذ  اب  بیهرت  لماش  تایآ   * 61 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  هنومن . جنپ  رکذ  اب  بیغرت  لماش 
رد نآ  لیوأت  هک  یتایآ  ناگدنیآ * . صصق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نیرصاعم  صـصق  ناگتـشذگ ، صـصق  صـصق : تایآ  هیآ * .
نآ لیزنت  زا  لبق  نآ  لیوأت  هک  یتایآ  هنومن * . تشه  رکذ  اب  تسا  نآ  لیزنت  اب  نآ  لیوأت  هک  یتایآ  هیآ * . هدزای  رکذ  اب  تسا  نآ  لیزنت 
هدش باطخ  یموق  هب  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هنومن * . شش  رکذ  اب  تسا  نآ  لیزنت  زا  دعب  نآ  لیوأت  هک  یتایآ  هیآ * . هد  هب  داهشتسا  اب  تسا 
عمج اهنآ  ظفل  هک  یتایآ  میهاربا * ) نب  یلع  ریـسفت  همدقم  . ) هیآ دـنچ  رکذ  اب  هدـش  رخؤم  مدـقم و  هک  یتایآ  دنتـسه * . نارگید  دارم  و 

هک یتایآ  میهاربا * .) نب  یلع   ) تسا عمج  ناشیانعم  تسا و  دـحاو  اهنآ  ظفل  هک  یتایآ  میهاربا * .) نب  یلع   ) تسا دـحاو  ناشیانعم  یلو 
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هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هک  یتایآ  میهاربا * .) نب  یلع   ) تسا يرگید  هروس  رد  اهنآ  رگید  تمسق  هروس و  کی  رد  اهنآ  زا  یتمـسق 
هقدانز رب  در  تایآ  هیونث * . رب  در  تایآ  هنومن * . هدزاود  رکذ  اب  نیدحلم  رب  جاجتحا  تایآ  دنتسه * . نارگید  دارم  هدش و  باطخ  هلآ  و 
بتارم ياراد  رفک و  ندـش  دایز  نارکنم  رب  در  تایآ  يراصن * . رب  در  تایآ  هیآ * . جـنپ  رکذ  اب  هیرهد  رب  در  تایآ  هیآ * . راهچ  رکذ  اب 

ایند و رد  باقع  باوث و  نارکنم  رب  در  تایآ  ءادب * . نارکنم  رب  در  تایآ  ران * . ّتنج و  ندوب  قولخم  نارکنم  رب  در  تایآ  نآ * . ندوب 
 * 62 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نایربج . رب  در  تایآ  جارعم * . نارکنم  رب  در  تاـیآ  خزرب * .
. * ههّبشم رب  در  تایآ  ناربمایپ * . همه  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تیلـضفا  نارکنم  رب  در  تایآ  تعجر * . نارکنم  رب  در  تایآ 

رب در  ساـیق * . لـها  رب  در  میهاربا * ) نب  یلع   ) ینعملا فلتخم  ظـفللا و  قفتم  تاـیآ  میهاربا * ) نب  یلع  ( ؟ تیؤر نارکنم  رب  در  تاـیآ 
هدـش هراشا  نآ  هب  يراصنا  خیـش  بساکم  رد  هک  یثیدـح  نامه   ) دابعلا شیاعم  نآ * . نوماریپ  بلاطم  نامیا و  ملاع * . ثودـح  نارکنم 
رخؤم مدـقم و  رتهب  مظن  تهج  هلاقم  نیا  رد  ینعی  تسین ، ربارب  هتفر  راک  هب  اههلاسر  نیا  دوخ  رد  هک  یبیترت  اـب  ـالاب  تسرهف  هتبلا  تسا .)

: دومرف تسا ؟ هدـمآ  ینعم  هچ  هب  نآرق  رد  یحو  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  اههلاسر : نیا  ینآرق  بلاطم  زا  ياهنومن  - 7 تسا . هدش 
تلاسر توبن و  یحو  اـما  « 1 . » ربـخ یحو  بذـک ، یحو  رما ، یحو  ریدـقت ، یحو  هراـشا ، یحو  ماـهلا و  یحو  و  تلاـسر ، توبن و  یحو 

ْنَأ یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  : » دـننام ماهلا  یحو  (. 163 ءاسن /  ...« ) ِهِدـَْعب ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  اَّنِإ  : » هیآ دـننام 
یحْوَأ َو  : » دننام ریدقت  یحو  ( 11 میرم /  ...« ) ْمِْهَیلِإ یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  : » دـننام هراشا  یحو  ( 7 صصق /  ...« ) ِهیِعِضْرَأ

/ هدـئام « ) ِیلوُسَِرب َو  ِیب  اوـُنِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْـحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو  : » دـننام رما  یحو  ( 12 تلـصف / « ) اهتاوقا اهیف  ردق  اهَْرمَأ و  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف 
(112 ماــــــــعنا / « ) ٍضَْعب یلِإ  ْمُهـــــــُـضَْعب  یِحوــــــــُی  ِّنــــــِْـجلا  َو  ِْسنـِإـــــــْلا  َنیِطایـــــــَـش  : » دــــــــننام بذــــــــک  یحو  ( 111

هلاـسر یگنـس  پاـچ  هخـسن  رد  (- 1 __________________________________________________  )
63 و ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ءاب . اب  ربخ »  » هن دوشیم  هدـناوخ  ءای  اب  ریخ »  » هباـشتم مکحم و 
«. َنیِدـِباع اَنل  اُوناک  َو  ِةاکَّزلا  َءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا  َماقِإ  َو  ِتاْریَْخلا  َلـِْعف  ْمِْهَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو  اـنِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو  : » دـننام « 1  » ربخ یحو 

ب: دشاب ...  هتـشادن  نایـسن  وهـس و  فلا ... : دـشاب : هتـشاد  ار  ریز  طئارـش  ماما  دـیاب  اهنآ : ینآرق  ریغ  بلاطم  زا  ياهنومن  - 8 ( 73 ءایبنا / )
زاـینیب مدرم  زا  وا  دـنمزاین و  وا  هب  مدرم  سپ  دـشاب ، مدرم  ینید  ياهیدـنمزاین  يوگخـساپ  زین  یهلا و  مارح  لـالح و  هـب  مدرم  نیرتملاـع 

مه مدرم  دنک  رارف  گنج  رد  وا  رگا  سپ  دـنربب ، هانپ  وا  هب  همه  دـیاب  هک  تسا  نانمؤم  عجرم  وا  اریز  دـشاب ، مدرم  نیرتعاجـش  ج : دـشاب .
هابت اهراک  و   ) دیزرو دهاوخ  لخب  مه  لاملا  تیب  جرخ  زا  دشاب  بلاغ  وا  رب  لخب  رگا  اریز  دشاب ، مدرم  نیرتیخـس  د : درک . دـنهاوخ  رارف 

دح وا  رب  هک  دشاب  یسک  هب  زاین  دوش و  هانگ  بکترم  دوریم  لامتحا  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دشاب  موصعم  ناهانگ  همه  زا  ه : دوشیم .)
عوجر و اب  - 9 « 2 . » دشاب هتشاد  زاین  رگید  ماما  هب  دشاب و  مومأم  ماما  هک  تسین  اور  تشاد و  دهاوخ  ماما  هب  زاین  دوخ  وا  سپ  دنک ، يراج 

اهنیا همه  ذـخأم  ای  هتفرگ و  رارق  رگید  یخرب  ذـخأم  یخرب  ای  هدوب و  هلاسر  کی  لصا  رد  اـهنیا  هک  دوشیم  نشور  اـههلاسر  نیا  هعلاـطم 
دعس هدومرف : یسلجم  همالع  تسا . هدمآ  رد  هلاسر  دنچ  تروص  هب  ریخأت  میدقت و  صیخلت و  فرـصت و  اب  هک  تسا  هدوب  يرگید  باتک 

نینمؤـملا ریما  لاـق  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  انباحـصا  نع  اـنخیاشم  يور  : » هدروآ نینچ  خوـسنم » خـسان و   » هلاـسر رد  هّللا  دـبع  نب 
یسلجم همالع  سپـس  ینامعن ) هلاسر  راهچ  هحفـص  ترابع  نیع   ...« ) فاک فاش  اهلک  فرحا  ۀعبـس  یلع  نآرقلا  لزنا  هیلع : هّللا  تاولص 

طقف هدروآ و  رخآ  اـــــــــــــــــت  ار  یناـــــــــــــــــمعن  ریـــــــــــــــــسفت  بلاـــــــــــــــــطم  ناـــــــــــــــــمه  دـــــــــــــــــیامرف :
رد يزاریــش ، هـّللا  ۀـیآ  موـحرم  (- 1 __________________________________________________  )
(. ص 255 ج 18 ، راحب ،  ) تسا ءایبنا  هطـساو  هب  راـبخا  ربخ ، یحو  زا  روظنم  دـناهدومرف : ربخ » یحو   » تراـبع نیا  لـیذ  رد  راـحب  هیـشاح 
ار اهنآ  بیترت   64 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـیرف . ياقآ  پاچ  ص 64 ، ینامعن ، ریـسفت  (- 2)

یهاوگ زین  یـسلجم و  همالع  یهاوگ  هب  نیاربانب  « 1 . » تسا هدوزفا  نآ  يالبال  رد  مه  تیاور  دـنچ  هدرک و  بوبم  ار  بلاـطم  هداد و  رییغت 
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قیبطت اب  نینچمه  تسا . ربارب  اوتحم  مظعم  رد  ینامعن  هلاسر  اب  هلاسر  نیا  راحب ، رد  هّللا  دـبع  نب  دعـس  هلاـسر  زا  هدـش  لـقن  هحفـص  دـنچ 
اههلاسر نآ  اب  همدقم  نیا  هک  دوشیم  نشور  یضترم  دیـس  هب  بوسنم  هباشتم  مکحم و  ینامعن و  هلاسر  اب  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  همدقم 

مکحم هلاسر  هرابرد  « 2 . » تسا ینامعن  هلاسر  نامه  زا  ياهصالخ  یمق  ریـسفت  همدقم  هدومرف : يرون  یجاح  دراد . کیدزن  يدـنواشیوخ 
هتفرگ ینامعن  ریـسفت  زا  امامت  شبلاطم  هک  دناهدرک  حیرـصت  ود  ره  « 3  » ینارحب فسوی  خیش  یلماع و  رح  خیش  یـضترم ، دیـس  هباشتم  و 

هدش پاچ  ینامعن  هلاسر  اب  هدش ، پاچ  هباشتم  مکحم و  هلاسر  دـص  رد  دـص  ندوب  ربارب  اعدـم  نیا  قدـص  رب  هاوگ  نیرتهب  تسا و  هدـش 
هدوب ياهمدقم  ياراد  هدش ، دای  تیبلا » لهال  نآرقلا  ریسفت   » مان هب  ءاملعلا  ملاعم  رد  هک  ینامعن  ریسفت  دنزیم  سدح  هدنسیون  - 10 تسا .
نینچ هک  تسا  ینامعن  هلاسر  هباشتم و  مکحم و  هلاسر  لئاوا  ترابع  سدـح  نیا  هاوگ  تسا . هدیـسر  ام  تسد  هب  همدـقم  نامه  طـقف  هک 

نیا رهاظ  نب .»...  دمحا  انثدح  نآرقلا  ریسفت  یف  هباتک  یف  هنع  هّللا  یضر  ینامعنلا  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  لاق  : » دشابیم
نامه اههلاسر  نیا  هکنیا  هن  تسا ، هدش  ذخا  ریسفت  نآ  زا  اههلاسر  نیا  رد  هلوقنم  بلاطم  هک  هتشاد  يریسفت  ینامعن  هک  تسا  نآ  ترابع 
روطنآ و  « 4 « » مالّسلا مهیلع  تیبلا  لهال  نآرقلا  ریسفت  هل  میهاربا ، نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  : » تسا نیا  ءاملعلا  ملاعم  ترابع  دشاب . وا  ریسفت 

تــــــــــــسا یناـــــــــــمعن  مـــــــــــیهاربا  نـــــــــــب  دــــــــــــمحم  دوـــــــــــصقم ، دــــــــــــناهتفگ  یــــــــــــضعب  هـــــــــــک 
ص 60. ج 92 ، راونـالا ، راــحب  (- 1 __________________________________________________  )
ص 134. ءاملعلا ، ملاعم  (- 4 . ) ص 322 نیرحبلا ، ةؤلؤل  ص 39 ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  (- 3 . ) ص 365 ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  (- 2)

دیـس هدومرف : يرون  یجاح  موحرم  هکنیا  و  تسین . یعطق  هتبلا  هک   65 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ 
ریسفت همدقم  یضترم  دیـس  ینعی  میدز ، سدح  ام  هک  تسا  نیمه  دشاب  هتـشاد  یهیجوت  رگا  « 1  » هدرک صیخلت  ار  ینامعن  ریسفت  یضترم 

دسریم و رظن  هب  دـیعب  هدـیدع  تاهج  زا  یـضترم  دیـس  هب  هلاسر  نیا  تبـسن  هچرگ  تسا ، هدرک  میظنت  هلاسر  کی  تروص  هب  ار  ینامعن 
یباتک اـههلاسر  نیا  همه  ذـخأم  مییوگب  رگا  - 11 دشاب . يدـهلا  ملع  زا  ریغ  يرگید  صخـش  نآ  يوار  ای  هدـننک  صیخلت  ای  فلؤم  دـیاب 
خـساپ لاؤس  نیا  هب  دیاب  تسا ، هدـش  ذـخا  نآ  زا  هیقب  لصا و  اههلاسر  نیمه  زا  یکی  میتفگ  رگا  اما  تسین ، نیب  رد  یلکـشم  هدوب ، رگید 

اریز عرف ، رگید  ود  نآ  هدوب و  لصا  هّللا  دـبع  نب  دعـس  هلاسر  ای  یناـمعن  هلاـسر  دـسریم  رظنب  تسا ؟ هدوب  لـصا  هلاـسر  مادـک  هک  میهد 
یصیخلت یمق  ریسفت  همدقم  و  هدوب ، رخأتم  نامز  رظن  زا  میهد - تبـسن  وا  هب  ار  هباشتم  مکحم و  هلاسر  هکنیا  ربانب  یـضترم - دیـس  موحرم 

« خوسنملا خـسانلا و   » ای و  هباـشتم » مکحم و   » ماـن هب  هلاـسر  نیا  هکنیا  - 12 دشاب . يرتلصفم  ياههلاسر  ذـخأم  دـناوتیمن  تسین و  شیب 
مل نم  هنا  هّللا  مکمحر  اوملعا  : » هدـمآ نینچ  هباشتم  مکحم و  ینامعن و  هلاسر  زاـغآ  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ارهاـظ  هدـش ، يراذـگمان 
نب دعس  هلاسر  زاغآ  هدعاقلا  یلع  و  هباشتملا .»...  نم  مکحملا  ماعلا و  نم  صاخلا  خوسنملا و  نم  خسانلا  لج  زع و  هّللا  باتک  نم  فرعی 

بدـالا ۀـناحیر  رد  هک  يراـتفگ  نیارباـنب  دوش . هعجارم  اـت  تسین  راـیتخا  رد  نآ  هخـسن  هنافـسأتم  هک  تسا  هدوب  روط  نیمه  زین  هّللا  دـبع 
تسین و حیحص  « 2 ، » نآرق مامت  هن  تسا  ینآرق  تایآ  خوسنم  خـسان و  ریـسفت  رد  طقف  ینامعن  ریـسفت  هکنیا  رب  ینبم  هدـش  لقن  یناـبایخ 
زا تیاور  ناونع  هب  یمق - ریـسفت  همدـقم  رد  زج  اههلاسر - نیا  بلاطم  - 13 تسا . هداتفا  هابتـشا  هب  هلاسر  مان  زا  راتفگ  نیا  بحاص  اـیوگ 

اههلاسر نیا  بلاطم  همه  هک  ددرگیم  نشور  لماک  یـسررب  تقد و  اب  اما  تسا ، هدـش  لقن  مالّـسلا  اـمهیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  قداـص  ماـما 
زا یتمـــــــــــــــــسق  ینعی  دـــــــــــــــــشاب ، نیموـــــــــــــــــصعم  زا  لوـــــــــــــــــقنم  تـــــــــــــــــیاور  دـــــــــــــــــناوتیمن 

ص ج 3 ، لـئاسولا ، كردتــسم  (- 1 __________________________________________________  )
تیاور ای  بلاـطم ،  66 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 348 . ج 7 ، بدالا ، ۀـناحیر  (- 2 . ) 365

. دوش يریگیپ  هناگادـج  ياهلاقم  رد  دـیاب  هک  تسا  مزال  ياهدرتسگ  ثحب  اعدـم  نیا  تابثا  يارب  هتبلا  تسا ، رابتعایب  تیاور  ای  تسین و 
تایاور زا  انایحا  هدوب و  ریـسفت  نآرق و  اب  نایانـشآ  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  یکی  فیلأت  اههلاسر  نیا  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  هچنآ 

ار بلاطم  نیمه  زا  ياهصالخ  یمق  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  دـهاوش  زا  یکی  تسا . هدرب  هرهب  دوخ  هتـشون  رد  نیموصعم 
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نیموصعم زا  هلوقنم  تیاور  اههلاسر  نیا  زا  یشخب  رگید  ترابع  هب  « 1 . » تسا هدرک  دای  دوخ - هب  دانتسا  اب  هکلب  موصعم - هب  دانتسا  نودب 
دسریم رظن  هب  دیعب  رایسب  مه  تهج  نیمه  زا  تسا و  هعیش  گرزب  ناثدحم  زا  یخرب  یملق  يرکف و  رثا  اهنآ  زا  یـشخب  مالّـسلا و  مهیلع 

هب - 14 دراد . شحاف  توافت  ناثدحم  کبس  اب  وا  یملع  ياهراک  کبس  اریز  دشاب ، یضترم  دیس  موحرم  فیلأت  اههلاسر  نیا  زا  یکی  هک 
تحـص تهج  زا  زین  دوشیم و  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  یفلؤم  هب  دانتـسا  رظن  زا  هک  ار  اههلاسر  لیبق  نیا  رد  هدش  دای  تایاور  ناققحم ، رظن 

رد قیقحت  یسررب و  اب  دیاب  هکلب  درک ، در  یلک  روط  هب  هک  تسا  حیحـص  هن  تفریذپ و  یلک  روط  هب  ناوتیم  هن  تسا ، دیدرت  دروم  دنس ،
اهنآ نتم  هک  یبلاطم  نیب  و  داد ، صیخـشت  ار  اهنآ  لوعجم  اـنایحا  فیعـض و  حیحـص و  بذـک ، قدـص و  نئارق  هب  هجوت  اـب  اـهنآ و  نوتم 

تیاور تروص  هب  یبلاطم  اههلاسر  نیا  رد  تسا  نکمم  و  تشاذگ . قرف  رگید  بلاطم  اب  دنکیم  زاینیب  دنس  تّحص  دنـس و  زا  ار  ققحم 
هب هکلب  دـبعت ، رطاخ  هب  هن  میناوتیم - ام  دـشاب و  اشگهار  ثیداحا  حرـش  نآرق و  ریـسفت  رد  هک  دـشاب  ام  هتـشذگ  نادنمـشناد  راتفگ  ای  و 

. میشاب انتعایب  اههلاسر  لیبق  نیا  هب  دیابن  نیاربانب  مییامن ، هدافتسا  اهنآ  زا  تسا - يدیفم  یقیقحت  بلطم  ای  هزات  لامتحا  کی  هکنیا  تهج 
اههلاسر نیا  رد  دیجم  نآرق  زا  هیآ  دصناپ  دودـح  هک  تسا  نیا  تسا  اههلاسر  نیا  ریگمـشچ  شزرا  تیمها و  بجوم  هک  يرگید  بلطم 

تسین مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  اههلاسر  نیا  بلاطم  هک  دوش  تابثا  رگا  اضرف  تسا و  هدش  رظن  راهظا  يوحن  هب  اهنآ  دروم  رد  حرطم و 
يریــــــسفت ار  اــــــهنآ  ناوــــــتیم  تـــــسا و  ناوارف  تـــــیمها  زئاــــــح  اــــــههیرظن  نـــــیا  تمدــــــق ، رطاــــــخ  هـــــب  زاــــــب 

پاچ فجن و  پاچ  یمق ، ریسفت  (- 1 __________________________________________________  )
زا یمهم  شخب  رب  میقتـسم - ریغ  هـتبلا  نـهک -  67 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  همدـقم .)  ) یگنس
هک تسا  هدش  ناونع  یمالک  ياهثحب  تروص  هب  ینآرق  ریغ  ياهثحب  اههلاسر  نیا  زا  یتمـسق  رد  نیا  رب  هوالع  تسناد . دیجم  نآرق  تایآ 
مه نّیب  فعض  طاقن  هکلب  تسا ، تسس  بلطم  فعض و  هطقن  زا  یلاخ  اههلاسر  نیا  هک  مینکیمن  اعدا  هتبلا  دشابیم . هجوت  لباق  زین  اهنآ 

باختنا و دوخ  همان  نایاپ  ناونع  هب  ار  اههلاسر  نیا  قیقحت  هاگشناد  ای  هزوح و  نایوجـشناد  زا  یکی  دوشیم  داهنـشیپ  نایاپ  رد  - 15 دراد .
پاچ اب  هدرک و  يروآدرگ  ار  اهنآ  یطخ  ياههخـسن  دـهد * . ماـجنا  اـههلاسر  نیا  يور  ار  هناـگهد  ياـهراک  نیا  قیقد  لـماک و  روط  هب 

اههلاسر نیا  دانتسا  ثیح  زا  دنک * . صخشم  ار  اههخسن  فالتخا  دهد و  هئارا  ار  ياهدش  حیحصت  هخسن  هدومن و  هلباقم  هسیاقم و  اههدش 
بلاطم دنک * . صخـشم  تسین  تیاور  انیقی  هک  ار  یبلاطم  دـیامن * . ثحب  الماک  موصعم  ات  اهنآ  تایاور  دنـس  هلـسلس  اهنآ و  نیفلؤم  هب 
بلاطم دنک * . هسیاقم  ریسفت  رد  وا  دوخ  بلاطم  اب  ار  یمق  ریـسفت  همدقم  دیامن * . نیعم  دروخیم  مشچ  هب  اهنآ  رد  انایحا  هک  ار  فیعض 

دننام مهم  ياهریـسفت  هقف و  رد  اههلاسر  نیا  زا  هک  ار  یتایاور  دـیامن * . هسیاقم  یـضترم  دیـس  راثآ  ریاـس  اـب  ار  هباـشتم  مکحم و  هلاـسر 
. * دهد رارق  مه  رانک  ار  اههلاسر  نیا  تایاور  اب  ضراعم  ای  هباشم  تایاور  دیامن * . صخشم  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دانتـسا و  دروم  نازیملا 

اب ثیدح  ریـسفت و  رد  نهک  ياهلاسر  قیقحت  نیا  اب  دـنک . میظنت  مزال  سراهف  دـنک * . نیعم  ار  اههلاسر  نیا  ینآرق  ریغ  یمالک و  بلاطم 
. دـش دـهاوخ  هدافتـسا  نآ  زا  شیپ  زا  شیب  اـمتح  هک  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ناـققحم  ناـهوژپ و  شناد  راـیتخا  رد  مزـال  سراـهف  قـیقحت و 
«1 « » یمالسالا مولعل  ۀعیشلا  سیـسأت   » باتک رد  « 4  » ینامعن ریسفت   68 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ 

نینمؤملا ریمأ  یلع  وهف  اهمّـسق  اهعّون و  نم  لّوأف  نآرقلا  مولع  عاونا  رئاس  اـّمأ  و  : » تسا هدـمآ  روط  نیا  ردـص  نسح  دیـس  موحرم  هتـشون 
دق مویلا و  یلإ  انیدـیأب  دوجوم  قرط  ةّدـع  نم  هیورن  باتک  یف  وه  هّصخی و  الاثم  عون  ّلکل  رکذ  نآرقلا و  مولع  عاونا  نم  اعون  نیّتس  یلمأ 

مولع عاونا  یف  بتک  نم  ّلکل  لـصألا  وه  ناریإـب و  عوبطملا  راونـألا  راـحب  نم  رـشع  عساـتلا  ءرجلا  یف  یـسلجملا  ۀـمالعلا  هماـمتب  هجرخأ 
دوجوم وه  نینمؤملا و  ریمأ  وه  هّصخی  الاثم  عون  لکل  رکذ  اعون و  نیّتس  یلع  هـالمأ  همّـسق و  هعّون و  نم  لّوأ  ّنأ  تفرع  دـق  « » 2 «. » نآرقلا
فرعی ۀمیدق  ۀخـسن  هنم  يدنع  صوصخم و  باتک  یف  قرط  ةّدع  نم  ینامعنلا  میهاربإ  نب  دّمحم  هاور  دق  مویلا و  یلإ  انیدـیأب  هّللا  دـمحب 

هب ار  نآرق  تایآ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یتیاور  ینامعن  ریسفت  هب  فورعم  باتک  تقیقح  رد  اّما  « 3 « » ینامعنلا ریسفتب  اننیب 
راونألا راحب  رد  ینامعن  ریسفت  ّلک  هباشتم ...  مکحم و  خوسنم - خسان و  دننام  تسا . هدرک  رکذ  یلاثم  عون ، ره  يارب  میسقت و  عون  تصش 
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لماش دراد  یباتک  یناگیاپلگ ، دیرف  نسح  خیش  جاح  موحرم  تسا . هدش  پاچ  توریب  پاچ  دلج 90  یگنس و  پاچ  دلج 19  رد  جرد و 
زا (. 4 __________________________________________________  ) همیمـض رـشح ، هروـس  ریــسفت 
رد باتک  نیا  (. 1 . ) ماهتفگ مق  نیدیهش  هسردم  رد  لبق ، لاس  دنچ  هک  تسا  ییاهسرد  ياهراون  هدش  هدایپ  هصالخ  باتک  نایاپ  ات  اجنیا 
دیس  » طسوت صیخلت  نآ  هدومن و  صیخلت  ار  باتک  فلؤم ، دوخ  دنتسه . نایعیـش  یمالـسا  مولع  همه  رازگهیاپ  هک  تسا  نیا  تابثا  ددص 
پاچ هس  ره  صیخلت ، نآ  همجرت  صیخلت و  لصا و  تسا . هدـش  همجرت  یمالـسا » مولع  نارازگهیاپ  ای  هعیـش  : » ناونع اب  یعقرب ، ربکا  یلع 

، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ص 334 . ۀعیشلا ، سیسأت  (. 3 . ) ص 318 ۀعیشلا ، سیسأت  (. 2 . ) تسا هدش 
فورعملا ریمألا  مالک  نم  ریـسفتلا  ملاعم   » هب و  هدـش ؛ پاچ  راونألا  راحب  دـیدج  پاچ  قباـطم  یناـمعن  ریـسفت  ماـمت  باـتک ، نیا   69 ص :

هب يزیچ  دوخ  زا  ینامعن  هکنیا  نودب  تسا . مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یتیاور  ینامعن  ریـسفت  سپ  تسا . هدش  هدیمان  ینامعنلا » ریـسفتب 
فلؤم وا  دوخ  تشونیم ، درکیم و  لقن  شداتـسا  زا  ار  یلّـصفم  تیاور  یـسک  رگا  هک  تسا  هدوب  لومعم  میدق  رد  اّما  دـشاب  هدوزفا  نآ 

وا هب  ریـسفت ، ناونع  هب  و  تسا . هدرک  لقن  مه  يرعـشا  هّللا  دبع  نب  دعـس  مان  هب  يرگید  صخـش  ار  تیاور  نیمه  دـمآیم . باسح  هب  نآ 
هّللا دبع  نب  دعس  شفلؤم  هک  مدرک  ادیپ  یمیدق  ياهخسن  تسا : هدومرف  راحب  رد  هّللا  همحر  یسلجم  هماّلع  موحرم  تسا . هدش  هداد  تبسن 

یمّود مه  یمک  و  دنراد . توافت  مه  اب  رخأت  مدـقت و  بیترت و  ظاحل  زا  طقف  هدومن ، قیبطت  ینامعن  ریـسفت  اب  ار  باتک  نیا  تسا . يرعـشا 
: لیق یفوتملا 301 و  هّللا  دبع  نب  دعس  نییّمقلا  خیش  درفم  باتک ، یف  اضیأ  هاور  و  : » دسیونیم ردص  نسح  دیـس  « 1 . » دراد نوزفا  یلّوا  رب 
. دنتسه لّصفم  تیاور  نامه  نایوار  ود ، ره  رد  هک  دنربیم  مان  ار  رفن  ود  نیا  هب  بوسنم  ریـسفت  ود  اهتسرهف ، رد  هکنیا  هجیتن  « 2 « » 299

يرعشا ریـسفت  زا  لماک و  روط  هب  ار  ینامعن  ریـسفت  هتبلا  تسا . هدروآ  راونالا  راحب  رد  ار  باتک  ود  ره  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  موحرم 
دّیس فیلأت  هباشتملا » مکحملا و   » مان هب  یباتک  زا  ار  یتایاور  ۀعیشلا ، لئاسو  رد  یلماع  ّرح  خیـش  موحرم  « 3 . » تسا هدروآ  ار  یشخب  طقف 

یـضترم دیـس  فیلأت  اهابتـشا  و  تسا . باتک  نیمه  دوصقم  هک  هدـش  مولعم  قیبطت  قیقحت و  زا  سپ  هک  دـنکیم  لقن  هّللا  همحر  یـضترم 
میهاربإ نـب  دـّـمحم  هـّللا  دــبع  یبأ  مدــقألا  لــیلجلا  خیــشلا  ریــسفت  : » دــیوگیم هـّللا  هـمحر  يروـن  یجاــح  « 4 . » تـسا هدـش  هتــسناد 

(. 2 . ) 97 / 90 راونــألا : راــحب  (. 1 __________________________________________________  )
نامه اقیقد  تسا و  هدـش  یگنـس  پاچ  هناگادـج  هباشتملا  مکحملا و  (. 4 . ) 97 و 90 /  60 / 89 راونألا : راـحب  (. 3 . ) 334 ۀعیشلا : سیسأت 

فورعملا بتاکلا  ینامعنلا  رفعج  نب   70 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . ینامعن  تیاور  ای  ریسفت 
دّیسلا يدهلا  ملع  هرصتخا  ماسقألا . ۀلثما  اهماسقا و  تایآلا و  عاونأ  یف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  دنـسم  دحاو  ربخ  وه  بنیز  یبأ  نباب 
باتک ود  نیا  زا  لئاسو  بحاص  رگا  هکنیا  روظنم  هب  يرون  یجاح  ماکحألا .» نم  هیف  ام  جرخأف  لئاسولا  بحاـص  هیلع  فقو  یـضترملا و 

ینامعن و ریـسفت   ) ار باتک  ود  نیا  دـنک . لقن  دوخ  لئاسولا  كردتـسم  باتک  رد  دـیاب  دـشاب  هداتفا  وا  ملق  زا  دـشاب و  هدرکن  لـقن  يزیچ 
مک و تسا و  مه  نیع  هباشتم  مکحم و  نیا  ینامعن و  ریسفت  نآ  هک  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدرک و  هعلاطم  یـضترم ) دیـس  هباشتم  مکحم و 

انباحصأ خیش  هبحاص  رابتعإلا و  ۀیاغ  یف  « 1  » باتکلا نا  عم  هیلإ ، انعوجر  ّلق  اذل  هنم و  ادئاز  لصألا  یف  دجأ  مل  و  : » هتفگ و  درادـن . دایز 
« هباشتملا مکحملا و   » نامه نیع  ینامعن »  » ریسفت هک  تسا  نیا  رطاخب  هدش  لقن  مک  كردتـسم  رد  ینامعن  ریـسفت  زا  هکنیا  و  « 2 «. » راربألا
«3  » باـتک هس  ره  نیارباـنب  دـشاب . هدـماین  لـیاسو  رد  هک  درواـیب  ار  يزیچ  دـیاب  كردتـسم  رد  تسا و  هدوب  لـئاسو  رداـصم  زا  هک  تسا 
ّمث ال : » دـیوگیم همادا  رد  هّللا  همحر  يرون  یجاح  تسا . تیاور  کی  مه  هس  ره  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  تسا  یلّـصفم  تیاور 

لّمأت ظحالف و  فیرـشلا » ربخلا  اذـه  رـصتخم  وه  تایآلا  عاونأ  و  تایآلا ، ماسقأ  نم  میهاربإ  نب  یلع  لیلجلا  ریـسفت  لّوأ  یف  اـم  ّنأ  یفخی 
میهاربا نب  یلع  یلو  تسا . هدرکن  نآ  رد  یفّرـصت  لخد و  چیه  ینامعن  هک  دـش  هتفگ  و  تسا . هدـش  لقن  رفن  هس  زا  تیاور  نیا  سپ  «. 4»

. تــــسا هدوزفا  نآ  هـــــب  یبلاـــــطم  زین  رخؤـــــم و  مّدـــــقم و  ار  نآ  يرعـــــشا  هـــــّللا  دـــــبع  نـــــب  دعـــــس  رـــــصتخم و  ار  نآ 
مکحم و و  ینامعن » ریـسفت   » ینعی (. 1 __________________________________________________  )
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دّیـس هب  بوسنم  هباشتملا » مکحملا و  «، » يرعـشا ریـسفت  «، » ینامعن ریـسفت  (. » 3 . ) ص 365 ج 3 ، كردتـسم ، (. 2 . ) یضترم دیـس  هباشتم 
یجاح هکنیا  لاؤس :  71 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 366 / 3 لئاسولا : كردتسم  (. 4 . ) یضترم

ار هباـشتملا » مکحملا و  ، » یـضترم دّیـس  هدومرف  زین  تسا و  یناـمعن » ریـسفت   » لـثم هباـشتملا » مکحملا و   » تسا هدومرف  هّللا  همحر  يروـن 
هتشاد یلّصفم  ریسفت  ینامعن  هک  تسا  هدوب  نیا  هّللا  همحر  يرون  یجاح  نهذ  رد  ایوگ  خساپ : تسین ؟ ییوگ  ضقانت  تسا  هدومن  رصتخم 

ار ریـسفت  لـصا  یـضترم  دّیـس  و  تسا . نآ  زا  یتمـسق  هکلب  تسین ، نآ  ّلـک  تسا ، اـم  تسد  هب  یناـمعن  زا  هکنیا  و  تسا . هتفر  نـیب  زا  و 
. دشابیم گنهامه  مه  اب  ابیرقت  ینامعن  ریـسفت  زا  هدـنام  یقاب  تمـسق  نآ  اب  رـصتخم  نیا  و  تسا . ام  تسد  صیخلت  نآ  هدومن و  هصالخ 

هرابرد هّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  تراـبع  تسا . هدرک  هابتـشا  هّللا  همحر  يرون  موحرم  میئوگب  دـیاب  دریذـپن  یـسک  ار  حیـضوت  نیا  رگا 
لاق هّللا  همحر  یمقلا  هیولوق  نب  دّـمحم  نب  رفعج  انثّدـح  اذـکه : اهحتتفم  ۀـمیدق  ۀـلاسر  تدـجو  : » تسا نینچ  هّللا  دـبع  نب  دعـس  ریـسفت 
نیب امیف  داز  باوبألا و  یلع  هقّرف  بیترتلا و  ّریغ  نکل  هرخآ . یلإ  ثیدحلا  قاس  و  هفنـصم ...  وه  مساقلا و  وبا  يرعـشألا  « 1  » دعس ینثّدح 

ناـمه اـب  نآرق  موـلع  رد  باـتک  نیلوا  ناوـنع  هب  ار  یناـمعن » ریـسفت   » باـتک یلماـع ، لـبج  نیما  نسحم  دّیـس  « 2 « » راـبخألا ضعب  کـلذ 
نایعیـش هک  هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  نآرقلا ،» زاجعا   » باـتک فلؤم  یعفار ، تسا : هتفگ  هدرک و  یفرعم  ردـص  نسح  دّیـس  تاحیـضوت 

. دنک ءازهتسا  هتساوخیم  ایوگ  و  تسا . هدرک  رکذ  ار  نآرق  تایآ  عون  تصـش  هک  دراد  یباتک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنتـسه  یعّدم 
اهیّنـس یـضعب  ارچ  تسا . دوجوم  اههناخباتک  رد  باتک  نیا  دـیامرفیم : هدـش و  تحاران  ّرثأتم و  يو  نخـس  نیا  زا  نسحم  دّیـس  موحرم 

« هعیـشلا نایعا   » رد ار  تایآ  عون  تصـش  نیما  نسحم  دّیـس  موحرم  دوخ  و  تسین . ای  تسه  دننیبب  دننک و  لابند  هک  دنرادن  لّمحت  ردـقنیا 
يرون یجاـح  (. 1 __________________________________________________  ) هــک تــسا  هدروآ 

. دشاب هداتفا  هیبأ » نع   » هلمج تسا  نکمم  دنک  لقن  دعـس  زا  دناوتیمن  هطـساویب  هیولوق  نبا  اریز  دراد  هداتفا  دنـس  تمـسق  نیا  دیوگیم 
کی نیا  دنک  تباث   72 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دیدج . پاچ  ص 90 ، ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 2)

نآرقلا و مولع  عاونأ  نم  اعون  نیّتس  یلمأ  اّیلع  نأ  ۀعیـشلا  معزت  : » تسا هدـمآ  نینچ  یعفار  نآرقلا  زاجعا  رد  دراد . تقیقح  تسین و  اـعّدا 
ۀقیقحلا نم  هبیرقت  یلع  ۀلیحلاب  ّهنأ  ریغ  هرهاظ  یطعی  امیف  ابیرق  ناک  نا  کلذ و  مویلا و  یلإ  مهیدـیأ  یف  وه  هنووری و  باتک  یف  کلذ  ّنإ 

دّیـس هب  دنتـسم  تسا و  باتک  کی  عقاو  رد  میدرب  ماـن  هک  باـتک  راـهچ  نیا  رگا  - 1 تسا : حرطم  لاؤس  دـنچ  اـجنیا  رد  «. 1  » دعبأ راص 
ای 299 ه يافوتم 301  يرعشا  دعـس  زا 307 و  دـعب  ياـفوتم  یمق  میهاربا  نب  یلع  دودح 340 و  ات  هدـنز  ینامعن  يافوتم 436 و  یضترم 

دنـس ایآ  دـهاوخیم ، دنـس  تسا و  دایز  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  ات  ناشهلـصاف  تروص  نیا  رد  تسا ،
ریما زا  هک  تسا  لـیلد  نآ  ياوتحم  تفگ  دوشیم  اـیآ  تسین ، ربـتعم  دراد و  اـی  درادـن  دنـس  رگا  و  تسا ؟ ربـتعم  اـیآ  دراد ، رگا  و  دراد ؟
ماما زا  شتالمج  همه  ینعی  تسا ، تیاور  هماـمتب  هعومجم  نیا  اـیآ  هکنآ : رگید  لاؤس  - 2 تسا ؟ ربتعم  دشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ماما نایب  تیاور و  نآ  زا  یتمـسق  تفگ  ناوتیم  هکنیا  اـی  دـناهدرکن  یفّرـصت  لـخد و  نآ  رد  ناـیوار  زا  مادـکچیه  تسا و  مالّـسلا  هیلع 

تیاور یضعب  تسا و  تیاور  نآ ، زا  یضعب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اریز  دناهدوزفا . نایوار  ار  نآ  زا  یتمسق  تسا و  مالّسلا  هیلع  موصعم 
لاثم ناونع  هب  ار  هیآ  دـنچ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دراد و  دوجو  خوسنم  خـسان و  تایآ  نآرق  رد  هک : هدـمآ  هعومجم  نیا  رد  الثم  تسین .
هدرک هفاضا  ار  نیا  يوار  هک  میهدیم  لامتحا  ۀـیآلا  خوسنملا  نم  ۀـیآلا و  خـسانلا  نم  و  میـسریم : تراـبع  نیا  هب  دـعب  دـندومرف و  ناـیب 

رمث جاتنتـسا  رد  تسین ، تیاور  رگید  تمـسق  کی  تیاور و  تمـسق  کی  مییوگب  اـی  تسا  تیاور  کـی  هلاـسر  لـک  مییوگب  رگا  دـشاب .
دانـسا باـتک  بحاـص  هب  تفریذـپ  دوشیمن  تسین و  لوبق  لـباق  يوتحم  ثیح  زا  مینیبیم  هک  ار  یتمـسق  ره  مود  تروص  رد  اریز  دراد .

.90 / 1 ۀعیـشلا ، ناـیعا  (. 1 . __________________________________________________  ) مـیهدیم
عجار تسا  ياهلاسر  ای  دیمان  ریـسفت  ناوتیم  ار  تیاور  نیا  ایآ  - 3 73 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ 
صاخ هیآ  نیا  هک  اهناونع  نیا  اـب  تسا  هدـش  حرطم  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ  زا 400  شیب  هلاـسر ، نیا  رد  نآ ؟ تاـیآ  عاونا  نآرق و  موـلع  هب 
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حیـضوت هن  اـّما  تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  تاـیآ  نیا  هب  عجار  سپ  خوسنم ، اـی  تسا  خـسان  هدـشن ، اـی  هدـش  فیرحت  تسین ، ماـع  تسا و 
نوچ تسین  ریسفت  و  هدش ، هداد  یمک  حیضوت  نوچ  تسه  ریسفت  تسین . مه  تسا  ریـسفت  مه  سپ  نآرق . هرّـسفم  تایاور  دننام  يریـسفت 
عون کی  رصتخم  تاحیضوت  نیا  هرخالاب  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  تسا  ریـسفت  میئوگیم  یتقو  سپ  دشابیمن . تایآ  ریـسفت  ینعم و  لماش 

. تسا روکذم  رفن  راهچ  هب  لّصفم ) تیاور  نامه   ) ریسفت نیا  دانتسا  توبث  هرابرد  مراهچ  لاؤس  دیآیم . باسح  هب  ریسفت 

: لّوا لاؤس  خساپ 

. تسا هدشن  حرطم  تیاور ، ناونع  هب  الـصا  هدش  لقن  تیاور  نیا  زا  ياهصالخ  هک  میهاربا » نب  یلع  ریـسفت   » ءادـتبا رد  لّوا : لاؤس  خـساپ 
وبأ لاق  تسا : هدروآ  حرـش  نیا  هب  ار  يدنـس  شباتک  لّوا  ینامعن  و  تسا . هدرک  لقن  ینامعن  زا  هک  هدـش  حیرـصت  هباـشتم » مکحم و   » رد
نب فسوی  نب  دمحأ  انثّدح  ةدقع ، نب  دیعس  نب  دّمحم  نب  دمحأ  انثّدح  نآرقلا : ریـسفت  یف  هباتک  یف  ینامعنلا  میهاربإ  نب  دّمحم  هّللا  دبع 
ابأ تعمس  لاق  رباجلا  نب  لیعامسإ  نع  ةزمح  یبأ  نب  یلع  نع  ةزمح  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نع  نارهم  نب  لیعامسإ  نع  یفعجلا  بوقعی 

لقن ینامعن  زا  یـضترم  دّیـس  نوچ  تسا ، هدـمآ  زین  هباشتم » مکحم و   » رد دنـس ، هلـسلس  نیا  لوقی ...  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  هّللا  دـبع 
. الـسرم دنـس و  نودب  یلو  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  قداص و  ماما  زا  ار  تیاور  اریز  تسا . لسرم  دعـس  هلاسر  تسا . هدرک 

یمقلا  74 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هیولوق  نب  دّـمحم  نب  رفعج  انثّدـح  تسا : نینچ  وا  ترابع 
مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  انباحصأ  نع  انخیاشم  يور  هفنصم  وه  هّللا و  همحر  مساقلا  وبا  یمقلا  يرعشألا  دعـس  ینثّدح  لاق  هّللا  همحر 

رفن کی  فیعـض و  رفن  کی  تسا ، يوار  شـش  لـماش  تسا ، هدومن  رکذ  یناـمعن  هک  ار  يدنـس  مالّـسلا ...  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاـق  لاـق 
. دشابیمن ربتعم  دنس ، سپ  تسا  نایوار  ّسخأ  عبات  مه  هجیتن  و  « 1  » لوهجم

: مود لاؤس  خساپ 

ار تیاور  نتم  رگا  سپ  دشاب . هتـشاد  تیاور  دنچ  مکح  دناوتیم  ندوب  تیاور  کی  نیع  رد  لّصفم ، تایاور  روط  نیا  مود : لاؤس  خساپ 
تیاور ّلک  ای  اهتمسق و  ریاس  هک  دوشیمن  لیلد  دراد ، ماهبا  ای  تسین و  لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  نآ  ياج  هس  ود  میدید  میدرک و  یبایزرا 

یبایزرا لباق  هناگادـج  شاهلمج  ره  سپ  دوشیم . راب  نآ  رب  تیاور  دـنچ  مکح  ندوب ، تیاور  کی  نیع  رد  لّصفم ، تیاور  مینک . ّدر  ار 
دروم نآ  ياج  دـنچ  تسا  نکمم  دراد . بلطم  دـصراهچ  یلو  تسا  تیاور  کی  هّللا  همحر  قودـص  لاـصخ  رد  ۀـئامعبرا  تیاور  تسا .

. دشابن هب  لومعم  شیاهتمسق  ریاس  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  یلو  دشابن  اهقف  لمع 

: موس لاؤس  خساپ 

حیـضوت نوچ  تسین . ریـسفت  هک  تفگ  ناوتیمن  تسناد و  یحالطـصا  ریـسفت  ناوـتیمن  ار  هلاـسر  نیا  هک  تشذـگ  موـس : لاؤـس  خـساپ 
. دراد ار  هداد  هدش  حرطم  تایآ  هب  تبسن  يرصتخم 

: مراهچ لاؤس  خساپ 

دلج  35 لماش 34 - یفاک  دانتسا  تسا  یمزج  شنافلؤم  هب  اهنآ  دانتسا  هک  دراد  ار  ّتیصوصخ  نیا  هعیش  هعبرا  بتک  مراهچ : لاؤس  خساپ 
ثیداـــــــــــحا دادـــــــــــعت  نـــــــــــیمه  اـــــــــــب  تـــــــــــسا  هـــــــــــضور  عورف و  لوـــــــــــصا و  لـــــــــــماش  هـــــــــــک 

، هزمح یبأ  نـب  یلع  نــب  نــسح  (. 1 __________________________________________________  )
75 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  تسا . لوهجم  یفعجلا  بوقعی  نب  فسوی  نب  دـمحأ  فیعض و 
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دانتـسا یلو  تسا . هتـسناد  شتاـفیلأت  زا  ار  باـتک  نیا  هتـشون  ار  وا  لاـح  حرـش  سک  ره  تسا . نـشور  رایـسب  ینیلک  هـب  نآ ، رد  دوـجوم 
یلو تسا . هّللا  همحر  دیفم  خیـش  هب  بوسنم  هک  صاصتخا »  » لثم تسین  نشور  دـنهدیم  تبـسن  وا  هب  هک  یـصخش  هب  اهباتک  زا  يدادـعت 

وا لاح  حرش  رد  مینک و  هعجارم  ینامعن  لاح  حرـش  هب  رگا  تسین . وا  زا  هک  دندقتعم  یخرب  هن ؟ ای  تسوا  فیلأت  ایآ  هک  تسا  ثحب  ياج 
ره هن ؟ ای  تسا  تسرد  دانتسا  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  تسا . ینامعن  ریسفت  مان  هب  يریسفت  مینیبب  جراخ  رد  دشاب و  هدشن  رکذ  يریـسفت 

تابثا ياههار  زا  یکی  دزادـنایم . کش  هب  ار  ناـسنا  یلو  تسین  همزـالم  وا ، باـتک  ندرب  ماـن  لاـح و  حرـش  ینعی  ود ، نیا  نیب  هک  دـنچ 
ياهباتک زا  يدادعت  دادیم ، هزاجا  نارگید  هب  هک  یـسک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اریز  تسا . اههزاجا  رد  ندش  رکذ  فلؤم  هب  باتک  دانتـسا 

یسک هب  یسک  دعب ، لاس  دنچ  رگا  تسا ، هدش  هتـشون  لاس 400  رد  هک  هغالبلا  جـهن  الثم  دربیم . مان  دوخ  هزاجا  رد  ار  نارگید  اـی  دوخ 
دّیـس هغالبلا  جـهن  هعبرا و  بتک  لثم  دـینک ، تیاور  مه  امـش  ماهدرک  تیاور  هچ  ره  هک  مهدیم  هزاـجا  امـش  هب  نم  دـیوگب : هداد  هزاـجا 

نشور یضر  دّیس  هب  ار  هغالبلا  جهن  دانتسا  دوش ، رکذ  هزاجا  کی  رد  وا  زا  دعب  لاس  دنچ  یضر ، دیس  هغالبلا  جهن  مسا  هک  نیمه  یـضر ،
هک تسا  رادقم  نیمه  ام  تاعالطا  نوچ  هن . مییوگب  دیاب  مینک ؟ تابثا  ار  رفن  دنچ  نآ  هب  دانتـسا  میناوتیم  باتک  نیا  هرابرد  ایآ  دنکیم .
زا باتک ، نیا  زا  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  میراد . باتک  نیا  زا  ياهخـسن  کی  اـم  دـناهتفگ  ردـص  نسح  دّیـس  هّللا و  همحر  یـسلجم  موحرم 

رکذ یباتک  نینچ  ینامعن  لاح  حرـش  رد  دنکیمن . تباث  ار  دانتـسا  اّما  تسا . هدوب  يدارفا  تسد  رد  یمیدـق  ییاههخـسن  شیپ ، لاس   300
هتفگ يرعشا  هّللا  دبع  نب  دعـس  دروم  رد  هلب  تسا . هدشن  رکذ  یـضترم  دیـس  تافیلأت  رامـش  رد  هباشتم » مکحم و   » نینچمه تسا و  هدشن 

هب باتک  نیا  دانتـسا  سپ   76 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دراد . خوسنم » خـسان و   » باتک وا  هدـش :
-8 مّدقم . - 7 ّصاخ . - 6 ماع . - 5 هباشتم . - 4 مکحم . - 3 خوسنم . - 2 خسان . - 1 هلاسر : نیا  ياوتحم  زا  یـشخب  تسین . تباث  نایاقآ  نیا 
ماع و هظفل  اـم  - 14 ماع . هانعم  صاخ و  هظفل  اـم  - 13 فوطعم . ریغ  عـطقنم  - 12 فوطعم . عطقنم  - 11 صخر . - 10 مئازع . - 9 رّخؤم .

یلع هظفل  ام  - 18 لبقتسم . هانعم  ضام و  هظفل  ام  - 17 دحاو . هانعم  عمج و  هظفل  ام  - 16 عمج . هانعم  دحاو و  هظفل  ام  - 15 صاخ . هانعم 
تایآ - 21 يرخأ . ةروس  یف  اهمامت  ةروس و  یف  اهـضعب  تایآ  - 20 هلیزنت . فالخ  یلع  وه  اـم  - 19 رخآ . موق  نع  ۀـیاکح  هانعم  ریخلا و 

-24 ینعملا . ۀفلتخم  ظفللا و  ۀـقفّتم  تایآ  - 23 ینعملا . ۀقفتم  ظفللا و  ۀـفلتخم  تایآ  - 22 هلاح . یلع  كورتم  اهفصن  خوسنم و  اهفـصن 
ّدر - 28 نیدحلم . رب  ّدر  - 27 دوهی . رب  ّدر  - 26 مومعلا . لمتحم  ماع  هانعم  صاخ و  هظفل  ام  - 25 ۀمیزعلا . دعب  قالطا  ۀصخر و  اهیف  تایآ 

داـیز مک و  رفک  ناـمیا و  هک  نیا  ّدر  - 31 يراصن . ّدر  - 30 تسا . تعجر  رکنم  هـک  یـسک  رب  ّدر  - 29 تسا . جارعم  رکنم  هک  یـسک  رب 
: هلاسر نتم  زا  یـشخب  تسا . رگید  بلاطم  هب  عجار  رگید  فصن  تسا و  ینآرق  مولع  ثحابم  هب  طوبرم  نیوانع  زا  یمین  ابیرقت  دوشیمن .

هنم ةراشإلا و  یحو  هنم  ماهلإلا و  یحو  هنم  ةوبنلا و  یحو  هنم  لاـقف : یلاـعت  هّللا  باـتک  یف  یحولا ، ظـفل  نع  هیلع  هّللا  تاولـص  هولأـس  ّمث 
اَّنِإ یلاعت : هلوق  وهف  ۀلاسرلا  ةوبنلا و  یحو  ریـسفت  اّما  ۀلاسر . یحو  هنم  ربخ و  یحو  هنم  ریدـقت و  یحو  هنم  بذـک و  یحو  هنم  رمأ و  یحو 

هلوق ماهلإلا  یحو  اّما  و  َبوُقْعَی ...  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اـْنیَحْوَأ 
ّزع هلوقف  ةراشإلا  یحو  اّمأ  ِهیِعِضْرَأ و  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  هلثم : ًاتُوُیب و  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  : » لج ّزع و 
اَّلِإ ٍماَّیَأ  َۀـَثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  یلاعت : هلوقل  مهیلإ  راشأ  يأ  ایِـشَع . َو  ًةَرُْکب  اوُحِّبَـس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  لج : و 

اهَْرمَأ ٍءامَس  ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  َو  یلاعت : هلوقف  ریدقتلا  یحو   77 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  امأ  ًاْزمَر و 
ّزع و هلوقف  بذـکلا  یحو  امأ  و  ِیلوُسَِرب . َو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو  یلاعت : هلوقف  رمألا  یحو  اـّمأ  اـهتاوقا و  اـهیف  رّدـق  و 

َلِْعف ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  یلاعت : هلوقف  ربخلا  یحو  امأ  ٍضَْعب و  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَـش  لج :
نم نا  لاقف  یلاعت ، هّللا  باتک  یف  ماعلا  صاخلا و  نع  هیلع  هّللا  تاولـص  هولأس  ّمث  صاخ : ماع و  هب  عجار  زین  و  ِةالَّصلا ...  َماقِإ  َو  ِتاْریَْخلا 

یلاعت هّللا  هب  دـیری  ماع  ظفل  کلذ  نم  ماع و  هانعم  صاخ و  ظفل  اهظفل  تایآ  هنم  مومعلا و  صوصخلا و  اـهظفل  تاـیآ  یلاـعت  هّللا  باـتک 
َو ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  لج : ّزع و  هلوقف  صوصخلا  هانعم  مومعلا و  هرهاظ  ام  اّما  صاخلا . کلذـک  مومعلا و 
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. اهب مهّصخ  ءایشأب  مهنامزأ  ملاع  یلع  مهلّـضف  اّمنإ  یلاعت  ّهنأل  صوصخلا ، هانعم  مومعلا و  لمتحی  ظفللا  اذهف  َنیَِملاْعلا . یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ 
نوچ مهناـمز . یملاـع  یلع  مهلـضف  هّللا  دارأ  َنیَِملاـْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاـحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  یلاـعت : هلوق  هلثم  و 

، همه زا  اهنیا  ایآ  هک  دیآ  شیپ  لاوس  نیا  هیآ  نیا  تئارق  اب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تمظع  تماما و  هب  دقتعم  هعیـش  کی  نهذ  هب  تسا  نکمم 
: یلاعت هلوقک  و  صاخ . انعم  رد  یلو  تسا  ماع  اتروص  هیآ  دیامرفیم  ماما  « 1 . » دندوب رتالاب  مه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ادخ و  لوسر  زا  یّتح 
هب اهزیچ  یلیخ  ینعی  تشاد  میظع  شرع  دـش و  هداد  وا  هب  زیچ  همه  زا  تسا : سیقلب  هرابرد  هیآ  ٌمیِظَع  ٌشْرَع  اَهل  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ 
هب هّکم  زا  مدرم  هک  روطنامه  ینعی  ُساَّنلا  َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  یلاعت : هلوق  لثم  و  تسین . ماع  اـنعم  تسا و  ماـع  ظـفل  دـش . هداد  وا 

مالسا هک  روطنآ  مدرم  همه  هکنیا  رطاخ  هب   ) سانلا ضعب  هناحبس  دارأ  دیورب . مه  امش  دنوریم ، ینم  مارحلا و  رعـشم  هب  اجنآ  زا  تافرع و 
تافرع هب  الـصا   ) تافرع یلإ  نوجرخی  مارحلا و ال  رعـشملا  نم  ضیفت  ۀّیلهاجلا  یف  تناک  اشیرق  نا  کلذ  و  دنتـشادن ) هضافا  دـهاوخیم 

یّلحم عمج  نیملاـعلا  (. 1 (. __________________________________________________  ) دنتفریمن
َدَْعب ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  هلوـق : 78 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . مال  فلا و  هب 

هک تسا  ینانمؤم  لوسر و  ادـخ و  امـش  ّیلو  َةالَّصلا ...  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  یلاعت : هلوق  لثم  ِلُـسُّرلا و 
هظفل ام  اـّما  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  طـقف  دارم  یلو  تسا  ماـع  ظـفل  دـنهدیم . تاـکز  عوکر  لاـح  رد  دـننکیم و  زاـمن  هماـقا 

راج وه  لیئارسإ و  ینب  یف  اصوصخ  ۀیآلا  ظفل  لزنت  َلِیئارْـسِإ ...  ِیَنب  یلَع  اْنبَتَک  َِکلذ  ِلْجَأ  ْنِم  لج : ّزع و  هلوقف  مومع : هانعم  صوصخ و 
شدنـس هکیلاح  نیع  رد  دـهاوش ) مه  يدنبمیـسقت و  مه   ) مینکیم هاگن  ار  هلاسر  نیا  ياوتحم  یتقو  دابعلا . لـکل  اـماع  قلخلا  عیمج  یلع 

و تسا . هتـشاد  طابترا  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  امتح  هلاسر  نیا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  تسین ، نشور  فلؤم  هب  شدانتـسا  تسا و  فیعض 
تسین مه  روطنیا  هتبلا  اّما  دشاب . هدمآرد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  مسا  هب  دشاب و  هتفگ  يرگید  صخش  دشاب ، لصایب  هک  تسین  روطنیا 

اّما تسین . ماما  زا  دیوگب  دناوتیمن  سک  چیه  هک  هغالبلا ، جهن  ای  لّضفم  دیحوت  لثم  میهد . تبسن  ماما  هب  میناوتب  ار  شرطس  هب  رطـس  هک 
هدش هتفگ  يزیچ  هلاسر  نیا  رد  رگا  هیآ ، ره  ریسفت  رد  هکنیا  هجیتن  داد . دانسا  ماما  هب  ناوتیمن  نیقی  عطق و  روطب  مه  ار  نآ  رطس  هب  رطس 

يریـسفت ياهثحب  رد  هکنیا  لثم  درک . رظن  نآ  هب  ناوتیم  اشگهار  ناونعب  لقاال  میـشاب . انتعایب  هتفرگ و  هدیدان  ار  نآ  میناوتیمن  دـشاب 
. مینکیم ریـسفت  اهنآ  نخـس  هب  هّجوت  اب  هدرک و  هّجوت  نانآ  نخـس  هب  ام  و  دناهتفگ . نینچنیا  سابع و ...  نبا  ای  دـهاجم  دـنیوگیم  یهاگ 

رون ناـهرب و  ریـسافت : هب  شریـسفت  یتیاور  ثحب  رد  هّللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  تسین . رتـمک  نارّـسفم  نآ  هتفگ  زا  تیاور  نیا 
همـالع موحرم  دـناهدرکن . لـقن  يزیچ  یناـمعن  ریـسفت  زا  نیلقثلا  رون  ناـهرب و  رد  نوـچ  و  تسا . هدرکیم  هعجارم  روـثنملا ، رد  نیلقثلا و 

نایاپ رد  تسا . هدرک  لقن  ینامعن  ریـسفت  زا  اج  کی  طقف  مراد  عالطا  هدـنب  هک  اجنآ  اـت  تسا و  هدوب  مک  هلاـسر  نیا  زا  شلقن  هّللا  همحر 
مدـع ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . ثحب  نیا  زا  يرگید  ریرحت  ناونع  راهچ  اب  باتک  کی  ناونع  اب  بناجنیا  هلاقم  منکیم  يروآداـی  ثحب 

79 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 

مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

هراشا

راب کی  یگنس و  پاچ  راب  ود  دراد و  دوجو  یناوارف  یّطخ  ياههخسن  ریسفت  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت 
هرقب هروس  زا  یـشخب  دمح و  هروس  ریـسفت  طقف  باتک  نیا  تسا . هدـش  پاچ  دـنه  رد  مه  نآ  یـسراف  همجرت  تسا . هدـش  یفورح  پاچ 
قباس ياهنامز  زا  ریـسفت  نیا  رابتعا  مدع  رابتعا و  تسا . هدش  دای  مه  يرگید  تایآ  هرقب  دـمح و  هروس  تایآ  ریـسفت  ءانثا  رد  هتبلا  تسا 
روط هب  ریسفت  نیا  هک  دنشاب  لئاق  اهيرابخا  زا  یخرب  دیاش  لباقم  رد  و  تسا ، لوعجم  ریسفت  نیا  دناهتفگ  یـضعب  تسا  هدوب  ثحب  دروم 

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


کی دیاب  تسا و  هعیـش  موس  مود و  هجرد  یثیدح  ياهباتک  ریاس  دننام  ریـسفت  نیا  دوش  هتفگ  هک  تسنیا  قح  اّما  تسا . دـییأت  دروم  یّلک 
ریـسفت نیا  هک  یناسک  هن . هنرگ  تسا و  ربتعم  دش  تفای  نآ  يارب  یقدص  دهاوش  ای  دهاش  رگا  دریگ  رارق  یبایزرا  دروم  نآ  ثیداحا  کی 

هیلع اضرلا  رابخا  نویع  هیقف ، باـتک  رد  قودـص . خیـش  - 1 دـناهدرک : لقن  یبلطم  نآ  زا  اـی  هتـشاد و  تیاـنع  نآ  هب  هتـسنادن و  لوعجم  ار 
اب هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دنـس  اب  یتایاور  رابخألا  یناعم  عیارـشلا و  للع  دیحوت ، یلاما ، نیدلا ، لامکا  مالّـسلا 

ادـخ دوخ و  نیب  ار  باتک  نیا  تایاور  تسا  هتفگ  هیقف  زاغآ  رد  وا  مینادیم  و  تسا . دوجوم  ریـسفت  نیا  رد  توافت  یمک  اـی  دنـس  ناـمه 
. تـــــــــسا هدربـــــــــن  یماـــــــــن  ریــــــــــسفت  نـــــــــیا  زا  قودـــــــــص  خیــــــــــش  هـــــــــتبلا  « 1  » مــــــــنادیم تـــــــّـجح 
47 و دـیحوت : 327 و  / 2 هیقف : هـب  (. 1 __________________________________________________  )

وبا - 2 80 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  105 و  یلاما : 282 و 300 و 301 و  نویع 1 / 230 و 403 ؛
ای تسا و  یعامجا  بلطم  ای  هکنیا  رطاخ  هب  منکیمن  لقن  ار  تیاور  دنـس  دراوم  رثکا  رد  هتفگ : جاجتحا  باتک  زاغآ  رد  یـسربط . روصنم 

منکیم لقن  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  هچنآ  دنس  طقف  تسا . روهشم  قفاوم  فلاخم و  نیب  ای  تسا و  لقع  مکح  قباطم  لالدتسا 
ماما ریـسفت  رد  هک  تسا  يدنـس  نیع  دنکیم  رکذ  هک  ار  يدنـس  و  تسین . اهباتک  ریاس  دـننام  ندوب  روهـشم  رد  باتک  نیا  نوچ  مروآیم 

زا يدـنوار  بطق  - 3 تسا . هتـشاد  هّجوت  ریـسفت  نیا  هب  ناـشیا  هک  تسا  نشور  لاـح  ره  رد  تسا . دوـجوم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
ياههخسن مالّسلا و  مهیلع  نیموصعم  تازجعم  لماش  جئارخ  تسا . هدرک  لقن  ریسفت  نیا  زا  یبلاطم  جئارخ  باتک  رد  مشـش . هدس  ياملع 

دنچ بقانم  رد  بقانم . بحاص  بوشآ  رهـش  نبا  - 4 دراد . رتدایز  یخرب  رتمک و  یخرب  تسا  تواـفتم  تاـیاور  مجح  ثیح  زا  نآ  یّطخ 
هک هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یتیاور  شتازاجا  زا  یکی  رد  یناـث  قّقحم  - 5 « 1 . » تسا هدرک  لقن  ریـسفت  نیا  زا  اج 

ۀینم باتک  رد  یناث  دیهش  - 6 « 2 . » تسا دوجوم  رابخألا  یناعم  نویع و  للع و  رد  زین  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  انیع 
دییأت ار  نآ  دای و  ریسفت  نیا  زا  یسراف  یبرع و  هیقف  حرـش  رد  یـسلجم  یقت  دّمحم  الم  - 7 تسا . هدرک  لقن  تیاور  ریـسفت  نیا  زا  دیرملا 

رداصم زا  ار  ریـسفت  نیا  یلماع  ّرح  خیـش  - 9 تسا . هدرک  دـییأت  ار  نآ  هداد و  رارق  راحب  رداصم  زا  ارنآ  یـسلجم  همـالع  - 8 تسا . هدرک 
. تــسا هدروآ  ار  باــتک  نــیا  تاــیاور  یفاــص  ریـــسفت  رد  یناـــشاک  ضیف  - 10 تــسا . هداد  رارق  ةادـــهلا  ةاــبثا  هعیـــشلا و  لــئاسو 
319 و 281 و 134 و / 1 لـلع : 106 و  __________________________________________________  

دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  . 78 / 105 راحب : (. 2 . ) 300 و 313 و 329 بقانم 2 / (. 1 . ) دوش عوجر   4 رابخألا : یناعم 
زا یتایاور  نیلقثلا  رون  ریـسفت  بحاـص  - 12 تسا . هدرک  لقن  نآ  زا  ناـهرب  ریـسفت  رد  ینارحب  مشاـه  دیـس  - 11 81 ص : ینآرق ، ثـحب 
«. رضتحملا  » دوخ باتک  رد  لّوا  دیهش  درگاش  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  - 13 تسا . دوجوم  ریسفت  نیا  رد  هک  هدرک  لقن  یـسربط  جاجتحا 

ةارم ریسفت  رد  فیرشلا  نسحلا  وبأ  خیش  - 17 یناهبهب . دیحو  - 16 لاجر . رد  لاقملا  یهتنم  بحاص  - 15 يرئازج . هّللا  تمعن  دّیس  - 14
لاقملا و ۀبخن  رد  يدرجورب  نیـسح  دّیـس  - 20 ّربش . هّللا  دبع  دّیـس  - 19 لاجر . رد  لاقملا  ناقتا  بحاـص  هط  دّـمحم  خیـش  - 18 راونألا .
. لوصألا دئارف  رد  يراصنا  خیـش  - 23 ملاوع . رد  ملاوع  بحاـص  - 22 راربألا . ۀفیحص  رد  يزیربت  مالـسالا  ۀجح  - 21 میقتسملا . طارصلا 
-1 دننادیمن : ربتعم  ار  ریسفت  نیا  هک  نانآ  رگید . رفن  دنچ  و  هعیرذ . بحاص  ینارهط  همالع  - 25 كردتسم . بحاص  يرون  ثّدحم  - 24
راّیـس و نب  دّمحم  نب  یلع  ۀیاورب  وه  امنإ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا  ثیدح : لاجر  مجعم  رد  ییوخ  هّللا  ۀـیآ 

ریسفتلا اذه  یف  رظانلا  نا  عم  امهنأشب ...  همامتها  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  نع  امهـسفنأ  ۀیاورب  ّدتعی  لاحلا و ال  لوهجم  امهالک  فسوی و  هلیمذ 
رد دراد  روهظ  ابیرقت  ترابع  مالّـسلا . هیلع  مامإلاب  فیکف  ریـسفتلا  اذـه  لثم  بتکی  نأ  قّقحم  ملاع  ماقم  ّلج  عوضوم و  ّهنأ  یف  ّکشی  ـال 
اب هک  دشاب  یتیاور  ریـسفت  ياج  ره  هک  دشاب  نیا  شروظنم  دیاش  یلو  تسا . رابتعا  یب  لوعجم و  متخلا  یلإ  ودـبلا  نم  ریـسفت  نیا  هک  نیا 

شاهیقب ربـتعم و  تسا  موصعم  زا  هک  درک  ناـنیمطا  دوـشب   82 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ینئارق 
جاح ياقآ  - 2 تسا . هدروآ  شتافیلأت  یخرب  رد  هدرک  لقن  هّللا  همحر  يراصنا  خیـش  هک  ار  « 1  » یتیاور ناشیا  دوخ  اریز  تسا . یگتخاس 

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


یلإ بوسنملا  ریـسفتلا  نع  فنـصملا  لـقنی  مل  : » هدومرف عمجم  ریـسفت  رخآ  رد  ناـیبلا  عمجم  هیـشاح  بحاـص  ینارعـش ، نسحلا  وبا  ازریم 
: دراد هکنیا  ریسفت  نیا  طالغا  زا  هدومرف : سپ  عوضوم » ّهنإ  يدابآرتسالا  مساق  نب  دّمحم  یف  یّلحلا  ۀمالعلا  لاق  و  مالّسلا . هیلع  يرکسعلا 

انـشآ خیرات  اب  هک  یـسک  تسا . هدوب  نآ  لبق  لاس  دـنچ  راتخم  لتق  لاس 75 و  رد  جاجح  تراما  هکنیا  اب  درک » سبح  ار  راـتخم  جاـجح  »
يرتست یقت  دّمحم  خیش  - 3 خیراتلاب . افراع  ریـسفتلا  اذه  عضاو  نکی  مل  و  تسا . یخیرات  طلغ  کی  نیا  و  دریذپب . ار  نآ  دناوتیمن  دشاب 

تسا و هدرک  رکذ  تسا  نآ  لعج  فعـض و  رب  لیلد  هک  دهاش  هدرک و 40  یسررب  ار  ریسفت  نیا  لّصفم  رایـسب  هک  يرتشوش )  ) هّللا همحر 
«. 2  » دــــــــــشاب مالــــــــــّـسلا  هــــــــــیلع  يرکـــــــــــسع  ماــــــــــما  زا  دــــــــــناوتیمن  ریـــــــــــسفت  نــــــــــیا  هدوــــــــــمرف 

 ... ءاـهقفلا نم  ناـک  نـم  تـیاور  (. 1 __________________________________________________  )
نینچ هعیـش  یلو  دـنراد . اهباتک  لیبق ، نیا  زا  اهیّنـس  هعوضوم . راـبخا  ینعی  هلیخد  راـبخا  . 228 ص 152 - ج 1 ، هلیخد » راـبخأ  (. » 2)

فیلأت لوغشم  لاس  ینیلک 20  موحرم  دـندومنیم . ّتقد  رابخا  يور  ثیداحا  نیودـت  زا  شیپ  هعیـش  ءاملع  دوخ  اریز  دـنرادن . ییاـهباتک 
هک دندوب  ددصرد  ینالوط  تّدم  نیا  رد  هک  تسا  مولعم  سپ  دشکیمن . لوط  لاس  هک 20  باتک  میظنت  يروآ و  عمج  تسا  هدوب  یفاک 
راک زا  ام  ءاملع  زا  یـضعب  اذل  دـنتخادرپیم . رابخا  بیذـهت  حـیقنت و  هب  ناشدوخ  ینعی  دـنراذگب  رانک  هدرک و  ادـیپ  ار  تسردان  تایاور 

رابخا هب  طوبرم  نآ  زا  هحفص   200 تسا ، هحفص  مه 1000  يور  هک  هدش  پاچ  دلج  رد 4  باتک  نیا  دندش . تحاران  يرتشوش  موحرم 
« هلیخد رابخا   » ار باتک  مسا  ارچ  هک  دناهدرک  ضارتعا  یخرب  ورنیا  زا  تسا . رگید  ياهزیچ  هب  طوبرم  باتک  هحفص  و 800  تسا ، هلیخد 
هب طوبرم  مه  شاهحفص  دنچ  و  تسا . مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  هب  طوبرم  شاهحفـص   70 هحفص ، نآ 200  زا  دناهتشاذگ .
هک تسا  هدرک  ادیپ  ربخ  دودح 100  طقف  تسا و  هدرک  راک  هعیش  تایاور  يور  لاس  يرتست 40  موحرم  دشابیم . ءارضخ  هریزج  ناتساد 

هلاقم هب  تسا . داـیز  هعیـش  ثیدـح  بتک  ناـیم  رد  یلعج  ياـهباتک  اـهربخ و  هک  دـنکن  ناـمگ  یـسک  سپ  تسا  یلعج  ناـشیا  هدـیقع  هب 
-4 83 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دوش . عوجر  شهوژپ  هنییآ  هلجم  رد  هنیمز  نیمه  رد  بناجنیا 

ۀلاسر یف  انحضوأ  دقف  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  اّما  نمحرلا :» ءالآ   » بحاص یغالب ، داوج  دّمحم  خیش 
هدرب و ار  ریـسفت  نیا  يوار  مسا  لاوقـألا » ۀـصالخ   » رد هـک  نرق 7 )  ) هّللا هـمحر  یّلح  همـالع  - 5 عوضوم . بوذـکم  ّهنأ  هنأـش  یف  ةدرفنم 
، لاجرلا عمجم   ) ییاپهق لاجر  بحاـص  - 6 دناهتـسنادن : ربتعم  ار  ریـسفت  نیا  یّلح  همـالع  عبت  هب  هک  يدارفا  و  عوضوم . ریـسفتلا  و  هدومرف :

دقن  ) یشرفت یفطصم  ریم  - 9 نرق 11 .) يدابآرتسا ،  ) لاقملا جـهنم  بحاص  - 8 نرق 11 .) یلیبدرا ،  ) ةاورلا عماج  بحاـص  - 7 نرق 11 .)
لّصفم روط  هب  یتبـسانم  هب  مه  دامادریم  موحرم  - 10 دـندرک . لوبق  لقن و  ار  هّللا  همحر  همالع  موحرم  مالک  دارفا  نیا  نرق 11 .) لاجرلا ،
فیعـض دـندرک  لقن  ام  يارب  ار  نآ  لاـحلا  لوهجم  صخـش  ود  هک  ار  ریـسفت  نیا  لاـجر  ءاـملع  هک  هدومرف  هتفگ و  نخـس  ریـسفت  نیا  زا 

تسا یسک  نیلوا   ) يرئاضغ نبا  - 11 « 1 . » دراد ار  هرقب  هروس  زا  یتمـسق  و  تسا . ام  تسد  رد  نونکا  هک  تسا  يریـسفت  نیا  دـندرمش و 
لوعجم عوضوم و  ریـسفت ، نیا  هتفگ  و  تسا . هدرب  لاؤـس  ریز  ار  ریـسفت  نیا  ناـیوار  هک  نرق 4 ) تسا ، هدرک  ییوگدـب  ریـسفت  نیا  زا  هک 

-2 « 2 . » هبذکب باتکلا  نتم  نم  مسق  ةداهـش  - 1 ۀـثالث : ۀـّلدا  نیقاّنلل  ّنأ  مالکلا  صّخلم  لوقن : نیتبثملا  نیفانلا و  تاملک  لقن  دـعب  تسا .
نیا رد  يدهاوش  دیوگب  دنک و  کّسمت  لّوا  لیلد  هب  یـسک  رگا  لاجرلا . بتک  یف  باتکلا  ةاور  قیثوت  مدـع  - 3 يرئاضغلا . نبا  فیعضت 

. تــــــــــــــــسا نآ  بذـــــــــــــــــک  رب  لـــــــــــــــــیلد  هــــــــــــــــک  دوـــــــــــــــــشیم  تفاـــــــــــــــــی  باـــــــــــــــــتک 
يدهاوش لثم  (. 2 . ) ةاجنلا عراـش  (. 1 __________________________________________________  )

84 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دندرک . ادـیپ  ریـسفت  نتم  زا  ینارعـش  یغالب و  يرتست ، موحرم  هک 
الثم هّللا  همحر  قودص  یلاما  زا  رگا  دشاب . غورد  نآ  مامت  هک  دوشیمن  لیلد  دـش  غورد  انیقی  باتک  ياج  دـنچ  رگا  هک  تسا  نیا  خـساپ 
نبا دنیوگیم  هک  مود  لیلد  زا  و  تسناد . غورد  ار  باتک  ّلک  ناوتیمن  تسا ، غورد  دـش  مولعم  ینیقی  دـهاوش  اب  هک  دـش  ادـیپ  یناتـساد 

ود نیا  هرابرد  هدوب و  مراهچ  نرق  رد  مه  هّللا  همحر  قودص  خیش  میهدیم  خساپ  هتـسنادن ، ّقثوم  هدرک و  فیعـضت  ار  يوار  ود  يرئاضغ 
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بتک رد  نآ  ةاور  دـیوگیم  هک  ار  موس  لـیلد  و  دـناهدوب . ناـشیا  داـمتعا  دروم  يّدـح  اـت  تفگ  ناوتیم  سپ  هتفگ  هنع » هّللا  یـضر   » رفن
فیعـض مییوـگیم  میریذـپیم و  مه  اـم  ار  تسا ؛ یحالطـصا  حیحـص  باـتک ، نـیا  تاـیاور  تـفگ  ناوـتیمن  دـندشن و  قـیثوت  یلاـجر 

ار تیاور  ره  نتم  دـیاب  تروـص  نیا  رد  تسا . فیعـض  شیاهثیدـح  زا  يرایـسب  هک  ثیداـحا  بـتک  زا  یلیخ  لـثم  تـسا . یحالطـصا 
راثآ هنم  حولی  هدومرف : ءاهقفلا » نم  ناک  نم   » تیاور لقن  زا  سپ  هّللا  همحر  يراصنا  خیـش  موحرم  هک  روطنامه  اـج  کـی  مینک  یباـیزرا 

حیحص مینک . ّدر  جاجح  ناتـساد  دننام  تسا  غورد  انیقی  دناهتفگ  ینارعـش  یغالب و  موحرم  هک  هنوگنامه  رگید  ياج  و  میریذپب ، قدصلا 
دـناهدشن و قـیثوت  احالطـصا  نآ  ناـیوار  هک  تسا  یتاـیاور  هلـسلس  کـی  شاهّیقب ، مـینکیم و  ّدر  ار  ینیقی  غورد  میریذـپیم و  ار  ینیقی 

بلطم ریـسفت  نیا  اب  هطبار  رد  نیرمألا . نیب  رمأ  لب  ۀّیلک  موصعملا  نم  رودـصلا  ۀـّیلک و ال  عضولا  یلع  لیلد  ّنأ ال  لّصحتف  تسا . فیعض 
پاـچ هب  ناـشیا  زا  مه  ریـسفت  رد  یباـتک  هک  « 1  » يرتسبـش یـضترم  دّیـس  ياـقآ  موحرم  تسین : هدـیافیب  نآ  هب  هّجوـت  هک  تسا  ینیریش 

دیجمت فیرعت و  ناشیا  ریسفت  زا  هلمج  زا  دنتفگیم . نخـس  ماما  نآ  بقانم  زا  مالّـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  زور  رد  هدیـسر ،
: هفیرـش هیآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  و  دوـشیمن . تفاـی  رگید  ریـسافت  رد  هک  تـسا  یبلاـج  رکب و  بـلطم  ریـسفت  نـیا  رد  دـندومرف : هدوـمن 
رد دوــــب و  نارهت  ياـــــملع  زا  (. 1 __________________________________________________  )

اْنلََّزن اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ْمـُْتنُک  ْنِإ  َو   85 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  درکیم . ینارنخـس  یگتفه  تاسلج 
، ینارعش ياقآ  موحرم  زا  اما  تسا . هدنادرگرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  هب  ار  هلثم »  » رد ریمـض  ِِهْلثِم ، ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع 

دراد ینعم  هچ  نیا  تسا . زئمـشم  نآ  زا  سوفن  هک  تسا  یبلطم  هیآ  نیا  لیذ  ریـسفت ، نیا  رد  هک  هدومرف  اریز  مینیبیم  ار  نآ  لـباقم  هطقن 
نآرق هب  ریمـض  هک  دـمهفیم  میهدـب ، هک  یبرع  ره  تسد  هـب  ار  مـالک  نـیا  مـینادرگرب . هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـب  ار  ریمـض  هـک 

مه ریسافت  هب  یفرط  زا  و  دیامنیم . نیسحت  يرگید  دنکیم و  ّدر  یکی  تسا  ياهقیلـس  بلاطم  زا  یخرب  هک  میریگیم  هجیتن  ددرگیمرب .
لوق هب  اـی  و  دوشن . تفاـی  ریـسفت  چـیه  رد  يرتسبـش  ياـقآ  لوق  هب  هک  تسین  روطنیا  دراد و  دوجو  لوـق  ود  ره  مینیبیم  مینک  هعجارم  هک 
نیا نوماریپ  یبرع  نابز  هب  ياهلاسر  بناجنیا  هک  موشیم  روآدای  ثحب  نیا  نایاپ  رد  دناد . دودرم  ارنآ  یبرع  ره  هّللا  همحر  ینارعش  ياقآ 

همیمض هب  زین  و  دیدج ، پاچ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رخآ  رد  زین  و  لوا ، هرامش  مود  لاس  ملع  رون  هلجم  رد  هک  هتـشاگن  ریـسفت 
ییانشآ دوب . دهاوخ  دنمدوس  نآ  هب  عوجر  تسا  هدش  پاچ  رشع  ۀعبرالا  لئاسرلا  باتک  رد  يرکـسع  ریـسفت  هرابرد  یغالب  همالع  هلاسر 

86 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب 

مالّسلا هیلع  يرکسعلا  مامالا  یلا  بوسنملا  ریسفتلا  لوح  ۀلاسر 

هراشا

یلع مالسلا  ةالصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  مامالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  لوح  ۀلاسر 
انرصع یلا  عبارلا  نرقلا  ذنم  لاجرلا  بتک  باحـصا  ءاهقفلا و  نیرـسفملا و  نیثدحملا و  نا  دعب  و  نیرهاطلا . هلآ  نییبنلا و  متاخ  هللا  لوسر 
هذخأی مالسلا و  هیلع  مامالا  نع  هرودصب  لوقی  نم  مهنمف  مالّسلا . هیلع  يرکـسعلا  مامالا  ریـسفتب  روهـشملا  ریـسفتلا  رابتعا  یف  اوفلتخا  اذه 

. مالّـسلا هیلع  مامالا  یلع  افلتخم  اعوضوم و  هنوکب  دقتعی  نم  مهنم  و  میرکلا . نآرقلا  تایآ  ریـسفتل  اردصم  ۀیثیدحلا  ةربتعملا  انبتک  رئاسک 
دراوملا ضعب  یف  ۀـیجراخلا و  نئارقلا  ةداهـشب  موصعملا  نع  رداص  حیحـص و  هتـالوقنم  ضعب  نکل  فیعـض و  هدنـس  نا  يری  نم  مهنم  و 
نولئاقلا هتیّجحل  نوفانلا  اما  لوقنف : مهتاملک  نم  هیلع  اـنفقو  اـم  لـقنن  نحنف  لاوقـالا . هذـه  ریغب  لوقی  نم  مهنم  و  هناـقتا . نتملا و  ةداهـشب 

: ۀعامجف اعوضوم  هنوکب 

[ هتیّجحل نوفانلا  ]
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« ءافعضلا  » باتک بحاص  يرئاضغلا  نبا  مهنم  - 1

فیعـض هیوباب  نبا  رفعج  وبا  هنع  يور  يدابآرتسالا  رـسفملا  مساقلا  نب  دمحم  هیف : لاق  ءافعـضلا »  » باتک بحاص  يرئاضغلا  نبا  مهنم  - 1
نع راسی  نب  دـمحم  نب  یلع  رخـآلا  داـیز و  نب  دـمحم  نب  فسویب  فرعی  امهدـحا  نیلوهجم  نیلجر  نع  هیوری  اریـسفت  هنع  يور  باذـک 

«. 1  » ریکاـنملا هذــه  نـم  ثیداـحاب  هـیبا  نـع  یجابیدــلا  لهــس  نـع  عوـضوم  ریــسفتلا  مالـّـسلا و  هـیلع  ثلاـثلا  نـسحلا  یبا  نـع  اـمهیبا 
25 یئاـبهقلل 6 / لاــجرلا  عـمجم  (. 1 __________________________________________________  )

87 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  یف  یتأت  ةددعتم  تالاکشا  همالک  یف  يرئاضغلا و  نبا  نع  القن 

« ۀصالخلا  » بحاص هر ،)  ) یلحلا ۀمالعلا  مهنم  و  - 2

وبا هنع  يور  يدابآرتسالا  رـسفملا  مساقلا  یبا  نبا  لیق  مساقلا و  نب  دمحم  هیف : لاق  ۀـصالخلا »  » بحاص هر ،)  ) یلحلا ۀـمالعلا  مهنم  و  - 2
نب یلع  رخآلا  دایز  نب  دمحم  نب  فسویب  فرعی  امهدحا  نیلوهجم  نیلجر  نع  هیوری  اریـسفت  هنع  يور  باذک  فیعـض  هیوباب ، نبا  رفعج 

ریکانملا هذه  نم  ثیداحاب  هیبا  نع  یجابیدلا  لهس  نع  عوضوم  ریـسفتلا  مالّـسلا و  هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع  امهیبا  نع  راسی  نب  دمحم 
«. 1»

« لاجرلا دقن   » بحاص هر )  ) یشرفتلا مهنم  و  - 3

«. 2  » هدیعن الف  يرئاضغلا ، نبا  مالک  هیف  لقن  لاجرلا » دقن   » بحاص هر )  ) یشرفتلا مهنم  و  - 3

« ةاجنلا عراش   » بحاص دامادلا  ققحملا  مهنم  و  - 4

تـسا هدـش  دـلوتم  رهطم  نوتخم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ۀـلأسم : هیف : لاق  ةاجنلا » عراـش   » بحاـص دامادـلا  ققحملا  مهنم  و  - 4
هیقفلا هرـضحی  نم ال  باتک  باوبا  رخآ  هک  رداون  باب  رد  حـصالا ، یلع  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  نینچمه  و  اـعامجا ،

ضرتفم ماما  تامالع  رد  هیلع  هللا  تاولـص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  اـنالوم  نع  هیبا  نع  لاـضف  نب  نسحلا  نب  یلع  هقثوم  تسا 
دلوت ینعم  هب  اجنیا  دـلی » «. » 3  » ارهطم نوکی  اـنوتخم و  دـلیو  هدومرف : هک  تسا  نیا  هدودـعم  تاـمالع  نآ  هلمج  زا  تسا و  يورم  ۀـعاطلا 

تقیقح رد  هک  تسا  مولعم  هچ  رهنلا ، يرجی  رطملا و  رطمی  لثم  یلقع  زاجم  باب  زا  هدـش  زوجت  دانـسا  رد  ای  يوغل و  زاجم  باـب  زا  تسا 
باــــــبرا مــــــالک  رد  یلقع  زاــــــجم  رهن و  هــــــن  تــــــسا  رهن  بآ  يراــــــج  و  رطم »  » هــــــن تــــــسا  باحـــــــس »  » رطاـــــــم

نا ریسفتلا  ۀیجحل  نیتبثملا  لاوقا  نمـض  __________________________________________________  
لاجرلا دقن  (- 2 . ) لاکـشالا لاکـشالا  يرئاضغلا و  نبا  باتک  نم  هذخا  هر )  ) هنا مولعم  لاوقالا ص 256 و  هصالخ  (- 1 . ) یلاعت هللا  ءاش 
عویشلا رفوتم  تغالب   88 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  . 419 هیقفلا 4 / هرضحی  نم ال  (- 3 . ) ص 328

یّلـص هللا  لوسر  عرد  هیلع  يوتـسی  اثدـحم و  نوکی  و  تسا : هدومرف  زین  و  تسا . دورولا  ررکتم  ثیداحا  رد  صوصخب  یلقع  زوجت  نیا  و 
رب هددشم  لادلا  حتفب   ) ثدحم «. 1  » هنم جرخی  ام  عالتباب  ضرالا  لک  دـق و  لج  زع و  هللا  نال  طئاغ  لوب و ال  هل  يری  ـال  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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هیلع یبن  اب  ماـما  هکنآ  دوش و  لـثمتم  یئرم و  یحبـش  وا  رظن  رد  هکنآ  نودـب  دونـشب  هکئـالم  ثیدـح  زاوآ و  هک  تسا  نآ  لوعفم ) هغیص 
قیطانم اب  تسا  قباـطم  تسا  هدومرف  ثیدـح  نیا  رد  هچناـنچ  دـیامن  عـالتبا  ار  وا  وجن  نیمز  هک  تیـصاخ  نیا  رد  دـشاب  کیرـش  مالـسلا 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  وجن  نیمز  هیواعم  برح  نامز  رد  هک  تسا  دراو  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رابخا  لوصا  رد  ثیداحا و  زا  يرایـسب 
رب لمتـشم  لوطم  یثیدـح  تسا  بوسنم  رکـسعلا  بحاص  ام  يالوم  هب  هک  يرکـسع  روهـشم  ریـسفت  رد  و  تسا ، هدومن  عالتبا  ار  مالّـسلا 
هللا ۀمحر  بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  هچنانچ   ) ریـسفت نآ  بحاص  میوگیم  نم  و  «. 2  » هدش روکذم  لیصفتلا  یلع  لاح  نآ  تیاکح 

- تسا یقرب  دـلاخ  نب  نسح  ماهدرک ) قیقحت  خیـش  لاجر  باتک  یـشاجن و  باتک  یـشاوح  رد  نم  و  « 3  » هدروآ ءاملعلا  ملاعم  رد  یلاـعت 
رد تسا . هدوب  هربتعم  بتک  فنـصم  هقث و  ءاملع  قافتا  هب  یقرب - هللا  دـبع  یبا  نب  دـمحا  مع  یقرب و  دـلاخ  نب  دـمحم  هللا  دـبع  یبا  ردارب 

مساقلا نب  دمحم  ریسفت  اما  و  «. 4  » مالّسلا هیلع  مامالا  ءالما  نم  يرکسعلا  ریـسفت  هبتک  نم  دلاخ  نب  دمحم  وخا  وه  و  هتفگ : ءاملعلا  ملاعم 
هک تسا  يریسفت  دناهدرمش  ثیدحلا  فیعض  ار  وا  لاجر  ياملع  تسا و  هیوباب  نب  رفعج  یبا  تیاور  هخیشم  زا  هک  يدابآ  رتسالا  رسفملا 

يداــــــــهلا ثلاــــــــثلا  نـــــــسحلا  یبأ  هـــــــب  ناــــــــشیا  تـــــــسا و  هدرک  تــــــــیاور  لاــــــــحلا  لوــــــــهجم  درم  ود  زا  وا 
.419 هـیقفلا 4 / هرـضحی  ـال  نـم  (- 1 __________________________________________________  )
. ةدلجم نورشع  ۀئام و  هیف : ءاملعلا ص 29 و  ملاعم  (- 4 . ) ءاملعلا ص 29 ملاعم  (- 3 . ) مالّسلا ص 64 هیلع  يرکسعلا  ریـسفت  عجار  (- 2)

نآ نارهمتمان  نارصاق  و  دناهدرک . دانسا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا   89 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 
ثیداحا ریکانم  رب  دنسم و  یجابیدلا  دمحا  نب  لهس  دمحم  یبا  هب  عوضوم و  ریـسفت  نآ  هکنآ  لاح  تقیقح  دنرادنپیم و  ربتعم  ار  دانـسا 

هدرک مهوت  رـصع  نیا  مهوتم  هچنآ  و  تسا . يرتفم  قلتخم و  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  نآ  دانـسا  يوطنم و  يوتحم و  رابخا  بیذاکا  و 
، لطاب یلایخ  بذاک و  تسا  یمهو  زین  دـشاب  هدوب  یمقلا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ریـسفت  دـیاش  هک  هدوب 
ار وا  هک  دنراد  يریسفت  زین  هماع  ءاملع  هک  تسناد  دیاب  و  لاجر . ملع  بتک  رب  عالطا  فعـض  تراهم و  ناصقن  تعاضب و  تلق  زا  ثعبنم 

تـسا يرکـسع  لاله  وبا  نآ  فنـصم  دـنرادیم و  دامتعا  نآ  رب  دـننکیم و  لقن  نآ  زا  دوخ  فیناصت  رد  دـنیوگیم و  يرکـسع  ریـسفت 
رـصم و رد  تسا  ياهیرق  هلحم و  رکـسع  و  تسا . نیبـم  اـمهریغ  و  برغم »  » و برعم »  » رد هکناـنچ  تافنـصم  رگید  ریـسفت و  نآ  بحاـص 

«. 1  » تسا يأر » نم  ّرس   » مسا سلبان و  رد  یعضوم  ناتسزوخ و  رد  تسا  یعضوم  روباشین و  رد  تسا  ياهلحم  هرصب و  رد  تسا  ياهلحم 

« لاقملا جهنم   » بحاص يدابآرتسالا  مهنم  و  - 5

«. 2  » افنآ رم  يذلا  هر )  ) یلحلا ۀمالعلا  مالک  هیف  لقن  لاقملا » جهنم   » بحاص يدابآرتسالا  مهنم  و  - 5

« ةاورلا عماج   » بحاص یلیبدرالا  مهنم  و  - 6

«. 3  » يداــــبآرتسالا نــــع  ــــالقن  هر )  ) یلحلا ۀـــــمالعلا  مــــالک  هــــیف  رکذ  ةاورلا » عماــــج   » بحاــــص یلیبدرـــــالا  مــــهنم  و  - 6
و . 121 ةاجنلا ص 118 - عراـش  (- 1 __________________________________________________  )

ییانشآ . 184 ةاورلا 2 / عماج  (- 3 . ) لاقملا ص 315 جهنم  (- 2 . ) نیتبثملا مالک  نمض  یف  اهنایب  یتأیس  ةدیدع  تالاکشا  هر )  ) همالک یف 
90 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب 

« لاجرلا عمجم   » بحاص یئابهقلا  مهنم  و  - 7
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ددص یف  هنا  لاقی  نا  الا  مهللا  « 1  » لاقملا لوا  یف  رم  دق  يذـلا  يرئاضغلا  نب  مالک  هیف  لقن  لاجرلا » عمجم   » بحاص یئابهقلا  مهنم  و  - 7
. اهلوح ثحبلا  درلا و  لوبقلا و  تاملکلا ال  عمج 

« نمحرلا ءالآ   » ریسفت بحاص  یغالبلا  داوج  دمحم  خیشلا  ۀمالعلا  مهنم  و  - 8

نـسحلا ماـمالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  اـما  و  هیف : لاـق  نمحرلا » ءـالآ   » ریـسفت بحاـص  یغـالبلا  داوج  دـمحم  خیـشلا  ۀـمالعلا  مهنم  و  - 8
نم ریـسفتلا  یف  ام  سفن  کلذ  یلع  لدـی  امم  عوضوم و  بوذـکم  هنا  هنأـش  یف  ةدرفنم  ۀـلاسر  یف  انحـضوا  دـقف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا 

ۀمالعلا هیلا  راشا  امک  خیراتلا  مولعم  دـیجملا و  باتکلا  ۀـفلاخم  نم  هیف  ام  ۀـیاور و  هنا  نامعزی  ام  نییوارلا و  مالک  یف  تفاهتلا  ضقانتلا و 
«. 2  » هریغ ۀصالخلا و  یف 

« ۀیلخدلا رابخالا   » باتک بحاص  يرتستلا : ققحملا  مهنم  و  - 9

لـصفلا لوصف ...  هیف  ۀـعوضوملا و  ثیداحالا  یف  یناثلا  بابلا  هیف : لاق  ۀـیلخدلا » راـبخالا   » باـتک بحاـص  يرتستلا : ققحملا  مهنم  و  - 9
تیرخ ةداهش  الوا  هیلا  اهتبسن  نالطب  مالّسلا و  هیلع  هیلع  اهئارتفال  دهشی  اناتهب  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  یلا  هوبسن  يذلا  ریسفتلا  رابخاف  یناثلا 

نبا هنع  يوری  يذلا  مساقلا  یبا  نب  دمحم  نا  لاقف  لاجرلا ، ۀمئا  دحا  یشاجنلا  داتـسا  يرئاضغلا  نیـسحلا  نب  دمحا  راثآلا  داقن  ۀعانـصلا و 
دمحم نب  یلعب  رخآلا  دایز و  نب  دمحم  نب  فسویب  فرعی  امهدـحا  نیلوهجم  نیلجر  نع  هیوری  اریـسفت  هنع  يور  باذـک  فیعـض  هیوباب 

و ریکانملا . هذـه  نم  ثیداحاب  هیبا  نع  یجابیدـلا  لهـس  نع  عوضوم  ریـسفتلا  مالّـسلا و  هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع  امهیوبا  نع  راسی  نب 
اذـه بذـکب  دهـشت  اهنا  معز  یتلا  دراوملا  نم  ادروم  نیعبرا  نم  اوحن  رکذ  مث  نایعلاب . ۀـقلتخم  نالطبلا  ۀحـضاو  اهارنف  هرابخا ، ربسب  ایناث 

عمجم (- 1 . __________________________________________________  ) اـعوضوم هنوک  ریـسفتلا و 
اذه نم  تلقن  ام  لاق : مث   91 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  . 49 نمحرلا 1 / ءالآ  (- 2 . ) 25 لاجرلا 6 /

ول اضیا  و  لاق : مث  ةردنلا . ۀیاغ  یف  هیف  حیحصلا  ناف  هلک  ول ال  باتکلا  لج  لقن  یلا  تجتحال  ءاصقتـسالا  تدرا  ول  هنم و  جذومنا  باتکلا 
یقاب مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نع  اهلقن  یتلا  ۀیبجعلا  تازجعملا  هذـه  لقنل  العج ، باتکلا  اذـه  نکی  مل 

یمقلا و میهاربا  نبا  یلع  هنم  ائیش  لقنل  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نم  باتکلا  ناک  ول  اضیا  و  ۀیمامالا . ءاملع  اهاورل  مالـسلا و  مهیلع  ۀمئالا 
یف مالّـسلا  هیلع  هرـصعل  ابراقم  ناک  يذلا  ناورم  نب  سابعلا  نب  دمحم  مالّـسلا و  هیلع  هرـصع  یف  اناک  ناذللا  یـشایعلا  دوعـسم  نب  دمحم 
ریمال ةریثک  تازجعم  رکذ  یلع  المتشم  ناک  نا  ریـسفتلا و  اذه  ۀلمجلاب  و  لاق : مث  هنم . رثا  اهنم  ءیـش  یف  سیل  دوجوم  لکلا  مهریـسافت و 

بسن ام  لک  سیل  هنا  الا  نآرقلا  ةداهشب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  سفن  ۀلزنمب  وه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلاک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
باصنلا و نم  عمج  عضو  هنا  امک  کلذ ...  ریغ  مهلئاضف و  مهتازجعم و  یف  ارابخا  ةالغلا  نم  عمج  عضو  دقف  احیحص  مالسلا  مهیلع  مهیلا 

هیلع رقابلا  لاق  هنم ، قحلاب  اورفکیف  هنم  لطابلاب  سانلا  يری  نال  نیدلا و  بیرخت  دصقب  مهتازجعم  مهلئاضف و  یف  ةرکنم  ارابخا  نیدـناعملا 
«. 1  ...« » سانلا یلا  انوضغبیل  هلعفن  مل  هلقن و  مل  ام  انع  اوور  و  : » مالّسلا

« نایبلا عمجم  ۀیشاح   » بحاص هر )  ) ینارعشلا نسحلا  وبا  ازریملا  خیشلا  لوقنملا  لوقعملل و  عماجلا  داتسالا  مهنم  و  - 10
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مل و  اهیف : لاق  نایبلا » عمجم  ۀیـشاح   » بحاص هر )  ) ینارعـشلا نسحلا  وبا  ازریملا  خیـشلا  لوقنملا  لوقعملل و  عماـجلا  داتـسالا  مهنم  و  - 10
هنا يدابآرتسالا : مساقلا  نب  دمحم  یف  ۀمالعلا  لاق  مالّسلا و  هیلع  يرکسعلا  یلا  بوسنملا  ریسفتلا  نع  یسربطلا ) خیـشلا   ) فنـصملا لقنی 
مل هلتقب و  ّمه  ةدیبع و  یبا  نب  راتخملا  سبح  جاجحلا  نا  هطالغا  نم  و  لوقا : ریکانم . هثیداحا  یجابیدلا و  دمحا  نب  لهس  هعـضو  عوضوم 

و ۀنـــس 75  نــم  ناـــک  جاـــجحلا  ةراـــما  نا  عـــم  مالــّـسلا ، هــیلع  نیـــسحلا  ۀـــلتق  نــم  مــقتنا  هاـــجن و  یتـــح  هـــنم  هللا  هـــنکمی 
.228 - 152 ۀـیلخدلا 1 / رابخالا  (- 1 __________________________________________________  )

ۀنس نیسحلا  ۀلتق  یلع  هروهظ  ناک  نینسب و  کلذ  لبق  راتخملا  لتق   92 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ 
تیأر کیدل و  بعصم  سأر  اذه  هل  : » لجر لاق  کلذ  یف  ناورم و  نبا  کلملا  دبع  ابعصم  لتق  ریبز و  نب  بعصم  راتخملا  لتق  امنا  64 و 

هللا كارا  کلملا ال  دبع  لاقف  دایز . نبا  يدل  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  راتخملا و  يدل  دایز  نبا  سأر  بعصم و  يدل  انه  راتخملا  سأر 
نع هانلقن  ام  نا  بجعلا  و  خیراتلاب . افراع  ریسفتلا  اذه  عضاو  نکی  مل  و  ۀفوکب . ةرامالا  رصق  کلملا  دبع  اهببـسب  برخ  ۀصق  یف  سماخلا »
یبا نب  دعس  نا  مهوت  هنا  اضیا  هطالغا  نم  339 و  راحبلا 45 / عجار  هدرل . هرس ) سدق   ) یسلجملا ضرعتی  مل  راحبلا و  یف  دوجوم  رییسفتلا 
هللااب ذوعن  هتءارق . نم  عبطلا  زئمـشی  هلقن و  نم  ییحتـسی  ام  انلزن »...  امم  بیر  یف  متنک  نا   » ریـسفت یف  رکذ  و  دنواهن . حـتف  یف  ناک  صاقو 

«. 1  » باوصلا ۀیادهلا و  هلأسن  لالضلا و  نم 

« ثیدحلا لاجر  مجعم   » بحاص یئوخلا  دیسلا  هللا  تیآ  مهنم  و  - 11

وه امنا  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  مامالا  یلا  بوسنملا  ریسفتلا  هیف : لاق  ثیدحلا » لاجر  مجعم   » بحاص یئوخلا  دیـسلا  هللا  تیآ  مهنم  و  - 11
نع امهـسفنا  ۀیاورب  دتعی  لاحلا و ال  یلوهجم  امهالک  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  هلیمز  راّیـس و  نب  دـمحم  نب  یلع  لجرلا  اذـه  ۀـیاورب 
یف رظانلا  نا  عم  اذه  هب . هللا  امهفرـشی  يذـلا  ملعلا  امهتداف  امهئاقبا ال  امهیوبا  نم  هبلط  امهنأشب و  مالّـسلا  هیلع  همامتها  مالّـسلا  هیلع  مامالا 

«. 2  » مالّسلا هیلع  مامالاب  فیکف  ریسفتلا  اذه  لثم  بتکی  نا  ققحم  ملاع  ماقم  ّلج  عوضوم و  هنا  یف  کشی  ریسفتلا ال  اذه 

. اضرلا هقفب  فورعملا  باتکلا  لاح  قیقحت  یف  ۀلاسر  بحاص  هر )  ) يراسناوخلا مشاه  دمحم  دیسلا  ۀمالعلا  مهنم  و  - 12

نا هیف : لاق  اضرلا . هقفب  فورعملا  باتکلا  لاح  قیقحت  یف  ۀـلاسر  بحاـص  هر )  ) يراـسناوخلا مشاـه  دـمحم  دیـسلا  ۀـمالعلا  مهنم  و  - 12
قدـــــــصلا ۀـــــــقیقح  نـــــــم  هـــــــیلع  حوـــــــلی  اـــــــمل  دــــــــیعب  اـــــــضرلا ) هـــــــقف  يا   ) هـــــــیف عـــــــضولا  لاـــــــمتحا 

(- 2 . ) 580 ناــیبلا 10 / عـمجم  (- 1 __________________________________________________  )
93 و ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 172 209 و 17 / عجار 20 / 159 و  ثیدحلا 13 / لاجر  مجعم 

یعاد هنا ال  یفخی  ۀمئالا و ال  نع  حص  ام  ۀیمامالا و  بهذمل  قباطم  اهرثکا  قالخالا  عورفلا و  لوصالا و  نم  هیلع  لمتـشا  ام  نال  و  قحلا .
امع لاخ  باتکلا  ۀـضوفملا و  تالغلا و  نع  هعوقو  بلاغلا  لطابلا و  جـیورت  قحلا و  فییزت  نیعـضاولا  ضرغ  ناف  کلذ  لـثم  یف  عضولل 

مالّـسلا و هیلع  قداصلا  انیلوم  یلا  بوسنملا  ۀعیرـشلا  حابـصمک  مالـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  ۀـمئالا  یلا  بسن  امم  هریغ  فالخب  کلذ  مهوی 
نیدلا لوصال  ۀفلاخم  ۀمیظع  روما  یلع  علطا  امهفیعاضت  یف  رظنلا  نعما  نم  ناف  يرکـسعلا  دمحم  یبا  اندیـس  یلا  بوسنملا  مامالا  ریـسفت 

حیحـصلا و هیف  ۀـیثیدحلا و  انبتک  رئاـسک  هنوکب  نولئاـقلا  اـما  و  «. 1  » مهتاملک قایـس  مالـسلا و  مهیلع  ۀـمئالا  ۀـقیرطل  ةریاغم  بهذـملا  وا 
: ۀعامجف اعوضوم  هنوکل  نوفانلا  هلج ، وا  هلک  ربتعم  باتک  وه  وا  فیعضلا 
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[ هتیجحب نولئاقلا  ]

« رابخالا یناعم  للعلا و  یلامالا و  لامکالا و  نویعلا و  دیحوتلا و  هیقفلا و   » بحاص یمقلا  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  قودصلا  خیشلا  مهنم  - 1

یناعم للعلا و  یلاـمالا و  لاـمکالا و  نویعلا و  دـیحوتلا و  هیقفلا و   » بحاـص یمقلا  هیوباـب  نب  یلع  نب  دـمحم  قودـصلا  خیـشلا  مهنم  - 1
( هر  ) هنا مولعم  و  ریسی . فالتخا  عم  اما  ریسفتلا و  دنس  نیعب  اما  اهریغ  وا  ریـسفتلا  اذه  تایاور  ضعب  بتکلا  هذه  نم  لک  یف  لقن  رابخالا »

ریسفتلا یف  هنیعب  دوجوم  ریسفتلا  اذه  دنـسب  هیقفلا  یف  لقن  ام  هتمدقم و  یف  هلاق  امک  هللا  نیب  هنیب و  ۀجح  نوکت  ۀیاور  الا  هیقفلا  یف  لقنی  ال 
«. 2  » عجارف يرکسعلا 

« جاجتحالا  » باتک بحاص  یسربطلا  روصنم  وبا  مهنم  - 2

دوجول اما  هدانـساب  رابخالا  نم  هدرون  ام  رثکا  یف  یتأن  و ال  هتمدـقم : یف  لاق  جاـجتحالا »  » باـتک بحاـص  یـسربطلا  روصنم  وبا  مهنم  - 2
قیقحت یف  ۀـلاسر  (- 1 __________________________________________________  ) هیلع عاـمجالا 

هل ص 163 ۀفیطللا  تالاقملا  عجارف  ریسفتلا  یف  ام  ضعب  رابتعاب  رخآ  ماقم  یف  لاق  اذه  هلوق  عم  هر  دیـسلا  نا  یفخی  اضرلا ص 7 و ال  هقف 
لامکا و 301 - و 300   282 نویعلا 1 / و 403 - و 230  دیحوتلا 47  يرکسعلا ص 11 - ریـسفت  ، 327 هیقفلا 2 / (- 2 . ) و 167 و 165 

دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  رابخالا ص 4 . یناـعم  و 134 - و 281   219 للعلا 1 / و 106  یلامالا ص 105  نیدـلا -
یبا نع  هتدروا  ام  الا  فلاؤملا  فلاـخملا و  نیب  بتکلا  ریـسلا و  یف  هراهتـشال  وا  هیلع  لوقعلا  تلد  اـمل  هتقفاوم  وا   94 ص : ینآرق ، ثحب 

کلذ لجالف  هانمدق ، يذلا  لثم  یلع  المتشم  ناک  نا  هاوس و  ام  دح  یلع  راهتشالا  یف  سیل  هناف  مالّـسلا  امهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دمحم 
یتلا رابخالا  ۀـلمج  نم  دـحاو  دانـساب  هتیور  امنا  مالّـسلا  هیلع  هنع  تیور  ام  عیمج  نـال  هریغ  نود  کـلذ  نم  ءزج  لوا  یف  هدانـسا  ترکذ 

«. 1  » هریسفت یف  مالّسلا  هیلع  اهرکذ 

« جئارخلا  » بحاص يدنوارلا  بطقلا  مهنم  و  - 3

«. 2  » ریسفتلا اذه  نم  ةرفاو  ۀلمج  هیف  لقن  جئارخلا »  » بحاص يدنوارلا  بطقلا  مهنم  و  - 3

« ءاملعلا ملاعم   » و بقانملا »  » بحاص بوشآ  رهش  نبا  مهنم  و  - 4

نم دراوم  ةدـع  یف  هنع  لقن  امزج و  مامالا  یلا  ریـسفتلا  لوالا  یف  بسن  ءاملعلا » ملاعم   » و بقانملا »  » بحاص بوشآ  رهـش  نبا  مهنم  و  - 4
ۀئام و مالّـسلا  هیلع  مامالا  ءالما  نم  رکـسعلا  ریـسفت  هبتک  نم  دلاخ ، نب  دمحم  وخا  یقربلا  دلاخ  نب  نسحلا  یناثلا : یف  لاق  و  «. 3  » بقانملا
، قودصلا خیش  يدابآرتسالا  یف  ارصحنم  سیل  ریـسفتلا  دنـس  نا  لوالا  نارما : هنم  رهظی  هر :)  ) يرونلا ثدحملا  لاق  و  «. 4  » ادلجم نورشع 

يذلا یقربلا  دمحا  هیخا  نبا  هنع  اهیوری  یتلا  تسرهفلا ) یف   ) بتکلا بحاص  ۀصالخلا ) یـشاجنلا و  یف   ) ۀقثلا دـلاخ  نب  نسحلا  هیوری  لب 
«5  » ةرقبلا ةروس  ضعب  ۀـحتافلا و  ریـسفت  هیف  يذـلا  دوجوملا  یلع  روصقم  ریغ  ماـت  ریبـک  ریـسفتلا  نا  یناـثلا  ۀحیحـص . قرط  هیلا  خـیاشملل 

نیع هدنــس  جاــجتحالا ص 3 و  (- 1 __________________________________________________  )
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.661 كردتـسملا 3 / ۀمتاخ  یف  هر )  ) يرونلا ثدـحملا  هلاق  (- 2 . ) ریـسفتلا اذه  یف  دوجوم  ریـسفتلا  نع  هلقن  ام  دوجوملا و  ریـسفتلا  دنس 
نآرق فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  . 661 كردتسملا 3 / (- 5 . ) 29 ءاملعلا ، ملاعم  (- 4 . ) بقانملا ج 2 ص 329 و 313 و 300 (- 3)

95 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  و 

( هر  ) یکرکلا یلع  خیشلا  ققحملا  مهنم  و  - 5

هیورن امم  ادحاو  اثیدح  درونل  و  هدق :)  ) یسیع نیدلا  یفص  یضاقلل  هتزاجا  نمـض  یف  لاق  هر )  ) یکرکلا یلع  خیـشلا  ققحملا  مهنم  و  - 5
یلا مدقتملا  دانـسالاب  لاله  نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀـمالعلا  انخیـش  انربخا  لوقنف : ۀـلیمجلا  ۀـلیلجلا  مهتداع  یلع  ایرج  انمیت و  اکربت و  الـصتم 

امهنم یلعا  و  رهطملا ...  نسحلا  نیدلا  لامج  مامالا  یلا  دانسالاب  هنم  یلعا  و  دیهشلا ...  دیعـسلا  یکم  نب  دمحم  هللا  دبع  یبا  مامالا  انخیش 
ۀقرفلا دامع  مامالا  خیـشلا  نع  دـهف ...  نب  دـمحا  نیدـلا  لامج  ۀـمالعلا  یلا  دانـسالاب  عیمجلا  نم  یلعا  و  دیهـشلا ...  انخیـش  یلا  دانـسالاب 
هیوباب نب  دمحم  رفعج  وبا  انربخا  يرئاضغلا  هللا  دـیبع  نب  نیـسحلا  هللا  دـبع  وبا  انربخا  لاق  یـسوطلا ، نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  یبا  ۀـیجانلا 

انالوم و نع  امهیوبا  نع  اذک )  ) نانـس نب  دمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  انثدح  یناجرجلا  رـسفملا  مساقلا  نب  دمحم  انثدـح 
ای موی : تاذ  هباحـصا  ضعبل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هیبا ...  نع  يرکـسعلا  نسحلا  دمحم  یبا  مامالا  مانالا و  ۀـفاک  یلوم 

هتالـص و ترثک  نا  نامیالا و  معط  لجر  دجی  کلذب و ال  الا  هللا  ۀـیالو  لانت  اهناف ال  هللا  یف  داع  هللا و  یف  ضغبا  هللا و  یف  ببحا  هللا  دـبع 
ینغی کلذ ال  نوضغابتی و  اهیلع  نوداوتی و  اهیلع  ایندـلا  یف  اهرثکا  اذـه  مکموی  سانلا  ةاخاوم  تراص  دـق  کلذـک و  نوکی  یتح  همایص 

نم هیلا و  وا  یتـح  هللا  یلو  نم  لـج و  زع و  هللا  یف  تیداـع  تیلا و  ینا و  ملعا  یل  فیک  هللا  لوـسر  اـی  لـجرلا : لاـقف  ائیـش . هللا  نم  مهنع 
هلاوف و هللا  ّیلو  اذه  ّیلو  لاقف : یلب  لاق : اذه ؟ يرت  الا  لاق : مالّسلا  هیلع  یلع  یلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  راشاف  هیداعا  یتح  هودع 

روکذملا ثیدحلا  و  «. 1  ... » كدلو وا  كوبا  هنا  ول  هودع و  داع  و  كدلو ، کیبا و  لتاق  هنا  ول  اذه و  ّیلو  لاو  هداعف ، هللا  وّدع  اذه  وّدـع 
یف امک  قودـصلل  اهلک  عیارـشلا  للع  رابخالا و  نویع  راـبخالا و  یناـعم  و  « 2  » مالّسلا هیلع  يرکـسعلا  ریـسفت  یف  دوجوم  دنـسلا  کلذ  عم 

ص راـحبلا ج 105  (- 1 «. __________________________________________________  ) 3  » راحبلا
نآرق و فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  . 55 راحبلا ج 27 ص 54 - (- 3 . ) يرکسعلا ص 18 ریـسفت  (- 2 . ) 661 كردتـسملا 3 / 78 و 
رابتعالا و ۀیاغ  یف  هدنع  ریـسفتلا  اذه  نا  هنم  رهظی  و  ققحملا : مالک  لقن  دعب  هللا  همحر  يرونلا  ثدـحملا  لاق   96 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 

هنع هایور  « 1  » يرئاضغلا خیـشلا و  نا  هنم  رهظی  امک  تازاجالا ، نم  ریثک  رخآ  یف  هلقن  مهدـنع  موسرملا  ربخلا  لـقن  یف  اذـک )  ) هراـصتقال
«. 2  » خیاشملا ۀقیرط  فرع  نم  یلع  یفخی  امک ال  امهتایورم  نع  هاینثتسال  الا  امهدنع و  اربتعم  نوکیف  روکذملا  دنسلاب  مالّسلا  هیلع 

« دیرملا ۀینم   » بحاص یناثلا  دیهشلا  مهنم  و  - 6

«3  ... » قاثیم انذخا  ذا  یلاعت و  هلوق  یف  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  ریسفت  نم  لصف و  هیف : لاق  دیرملا » ۀینم   » بحاص یناثلا  دیهـشلا  مهنم  و  - 6
نم لک  یلا  قیرط  رکذ  انلواح  ول  و  دمـصلا : دبع  نب  نیـسح  خیـشلل  ةریبکلا  هتزاجا  یف  لاق  و  «. 4  » يرکسعلا ریـسفت  یف  دوجوم  لقن  ام  و 
 ... قرطلا هذـه  هیلع  تلمتـشا  ام  یلعا  وه  ادـحاو  اقیرط  رکذـنل  قیفوتلا و  یلو  یلاعت  هللا  بطخلا و  لاـطل  نیفلؤملا  نیفنـصملا و  نم  اـنغلب 

«. 5  » عجارف یکرکلا - ققحملا  نع  رم  ام  لثم  قاس  و  یناجرجلا - مساقلا  نب  دمحم  انثدح  لاق  قودصلا  نع  دیفملا  نع  انخیش ، انربخا 

« یسرافلا هیقفلا  حرش   » و نیقتملا » ۀضور   » بحاص هر )  ) لوالا یسلجملا  مهنم  و  - 7
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هیلع دمتعا  يدابآرتسالا و  رـسفملا  لوالا : یف  لاق  یـسرافلا » هیقفلا  حرـش   » و نیقتملا » ۀـضور   » بحاص هر )  ) لوالا یـسلجملا  مهنم  و  - 7
و دودرم ]  ] مالّسلا هیلع  موصعملا  یلا  بسنی  نا  قیلی  ریسفتلا ال  اذه  لثم  نا  مهوت  لطاب و  يرئاضغلا  نبا  هرکذ  امف  هخیش ، ناک  قودصلا و 

دمتعا مالـــــّـسلا و  مــــــهیلع  مهمــــــالک  هــــــنا  مــــــلعی  مالــــــسلا  مــــــهیلع  ۀــــــمئالا  مــــــالکب  اــــــطبترم  ناــــــک  نــــــم 
باـــتک بحاـــص  دـــلاو  وــه  (- 1 __________________________________________________  )

یلا بوسنملا  ریـسفتلا  نم  لصف  هیف : دیرملا ص 19 و  ۀینم  (- 3 . ) 662 كردتسملا 3 / (- 2 . ) عوضوم ریسفتلا  اذه  لاق : يذلا  ءافعـضلا » »
- ریسافت اب  ییانشآ  كردتسملا ج 3 ص 662 . راحبلا ج 105 ص 169 ، (- 5 . ) يرکسعلا ص 135 ریسفت  (- 4 . ) مالّسلا هیلع  يرکسعلا 

ناک يذلا  ذیملتلا  دامتعا  هبتک و  یف  هنع  ةریثک  ارابخا  لقن  یناثلا و  دیهشلا  انخیـش  هیلع   97 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 
يرکسع نسح  ماما  ترضح  ریسفت  زا  تسا  ذوخأم  ۀیبلت )  ) ثیدح نیا  و  یناثلا : یف  لاق  و  «. 1  » مهنع انع و  هللا  یفع  یفکی . قودصلا  لثم 

شناداتسا زا  وا  تسا و  هتشاد  ترشاعم  تسا  مساق  نب  دمحم  هک  شداتسا  اب  دنکیم و  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هطـساو  هس  هب  قودص  هک 
ادخ نم و  نایم  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  ربخ  نیا  تحص  هب  مکح  دشاب و  هتشاد  ترشاعم  زین  ناشیا  اب  زین  قودص  هک  تسا  نکمم  و 

تـسین رهاظ  ام  رب  وا  لاح  احیرـص و  دـناهدرکن  شقیثوت  املع  هک  يرئاضغ  نبا  زا  ناشیا  لاـح  هب  تسا  هدوب  فرعا  وأ  اـنیقی  تسا  تجح 
هک تسین  کـش  ربـخ و  نیا  لـقن  راـبتعا  هب  تسا  باذـک  يداـبآرتسا  رـسفم  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هتـشادن  عرو  هـک  تـسا  رهاـظ  هـکلب 

هکنآ اب  تسا ؟ عوضوم  ریـسفت  نیا  هک  درک  دناوتیم  مزج  هک  موصعم  ریغب  دسانـشیم و  دادغب  نابرع  زا  رتشیب  ار  نایدابآرتسا  يدابآرتسا 
تیاور دمحم  زا  ار  ریـسفت  نیا  قودص  تسا و  موصعم  زا  ریـسفت  نیا  هک  دسریم  مهب  مزج  ار  وا  دراد  همئا  مالک  هب  یطبر  كدنا  هک  ره 

زا دننادیم و  دیناسا  یلعا  ار  دنس  نیا  نیثدحم  هکنآ  ات  نیدمتعم  تاقث  زا  دناهدیناسر  ام  هب  ار  يریسفت  نیا  ام  ءاملع  لوحف  تسا و  هدرک 
زا نیـسحلا  نب  دمحم  نیدلا  ۀلملا و  ءاهب  نیثدحملا  خیـش  امب  داد  ربخ  هکنانچ  دناهدیناسر  رگیدـکی  هب  اهافـش  ار  ثیدـح  کی  هلمج  نآ 

ریسفت نیا  هک  تسا  نآ  قح  و  دنسیونیم . اکربت  انمیت و  ار  ثیدح  نیا  یهافـش  تازاجا  رد  ام  ءاملع  و  « 2  ... » نیدلا نیز  خیش  زا  شردپ 
«3  » نیرحبلا عمجم  رد  یگمه  دـش و  دـهاوخن  توـف  نآ  زا  يزیچ  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  یلاـعت و  هناحبـس و  قـح  ياـهجنگ  زا  تسا  یجنگ 

ۀضور (- 1 «. __________________________________________________  ) 4  » دش دهاوخ  روکذـم 
نم وه  (- 3 . ) دنکیم لقن  لصفم  هدش  لقن  یناث  دیهـش  زا  هک  ثیدـح  دنـس و  نامه  یـسلجم  موحرم  اجنیا  رد  (- 2 . ) 250 نیقتملا 14 /

هب ص دشوی  عوجر  زین  یسراف ج 5 ص 142 و  هیقف  حرش  (- 4 . ) عجارف ۀعیرذلا  نم  میملا  فرح  یف  رکذی  مل  و  هر )  ) یـسلجملا تافیلأت 
98 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ةالصلا . باتک   213

« راحبلا  » بحاص هر )  ) یناثلا یسلجملا  مهنم  و  - 8

هنم و ذخا  هیلع و  قودصلا  دمتعا  ۀفورعملا و  بتکلا  نم  مامالا  ریـسفت  باتک  هیف : لاق  راحبلا »  » بحاص هر )  ) یناثلا یـسلجملا  مهنم  و  - 8
«. 1  » هیف زمغ  ریغ  نم  ءاملعلا  رثکا  هنع  يور  دق  هیف و  نعط  نمم  ادهع  برقا  فرعا و  قودصلا  نکل  نیثدحملا و  ضعب  هیف  نعط  نا 

« ةادهلا تابثا   » و لئاسولا »  » بحاص یلماعلا  رحلا  خیشلا  مهنم  و  - 9

يرکـسعلا یلع  نب  نسحلا  مامالا  رییـسفت  يورن  و  لوالا : یف  لاق  ةادـهلا » تاـبثا   » و لـئاسولا »  » بحاـص یلماـعلا  رحلا  خیـشلا  مهنم  و  - 9
نب فسوی  نع  يدابآرتسالا  رسفملا  مساقلا  نب  دمحم  نع  قودصلا  نع  دیفملا  نع  یسوطلا  رفعج  یبأ  خیشلا  نع  دانسالاب  مالـسلا  مهیلع 
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ریـسفتلا اذه  مامالا و  نع  امهیوبا  نع  ۀیمامالا - ۀعیـشلا  نم  اناک  یـسربطلا و  قودصلا و  لاق  رایـس - نب  دـمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دـمحم 
مالّـسلا و هیلع  دـمحم  یبأ  نع  اذـه  مالّـسلا و  هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبأ  نع  يوری  کلذ  نال  لاجرلا  ءاملع  ضعب  هیف  نعط  يذـلا  وه  سیل 

نم لاخ  اذه  ریکانملا و  نم  ثیداحا  هیف  کلذ  الـصا و  ریـسفتلا  اذه  دنـس  یف  نیروکذم  ریغ  امه  هیبا و  نع  یجابیدلا  لهـس  هیوری  کلذ 
کلذک هبتک و  رئاس  یف  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  یف  ةریثک  ثیداحا  هنم  لقنف  هیوباب  نبا  نیثدـحملا  سیئر  هیلع  دـمتعا  دـق  کلذ و 

. عجارف ةادهلا  ةابثا  لئاسولا و  ذخأم  نم  ریسفتلا  اذه  رحلا  خیشلا  لعج  و  «. 2  » انئاملع نم  امهریغ  یسربطلا و 

« یفصألا  » و یفاصلا »  » يریسفت بحاص  یناشاکلا  ضیفلا  مهنم  و  - 10

. ارهاظ هیلع  دمتعا  ریسفتلا و  اذه  بلاطم  امهیف  لقن  یفصألا »  » و یفاصلا »  » يریسفت بحاص  یناشاکلا  ضیفلا  مهنم  و  - 10

« ناهربلا  » ریسفت بحاص  ینارحبلا  مشاه  دیسلا  مهنم  و  - 11

. يرکـــــسعلا ریـــــسفت  یف  اــــم  لــــک  هــــیف  لــــقن  ناــــهربلا »  » ریـــــسفت بحاـــــص  ینارحبلا  مشاـــــه  دیـــــسلا  مــــهنم  و  - 11
لئاـسو (- 2 . ) 28 راـــحبلا 1 / (- 1 __________________________________________________  )

99 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  . 59 هعیشلا 20 /

« نیلقثلا رون   » ریسفت بحاص  مهنم  و  - 12

. عجارف هریغ  جاجتحالا و  باتک  نع  ریسفتلا  اذه  یف  ام  ضعب  هیف  لقن  نیلقثلا » رون   » ریسفت بحاص  مهنم  و  - 12

« رضتحملا  » باتک بحاص  لوالا  دیهشلا  ذیملت  یلحلا  نامیلس  نب  نسحلا  مهنم  و  - 13

یبنلا و رـضتحملا  ۀیؤر  یلع  لدی  امم  و  هیف : لاق  رـضتحملا »  » باتک بحاص  لوالا  دیهـشلا  ذیملت  یلحلا  نامیلـس  نب  نسحلا  مهنم  و  - 13
: لاق و  نیربخلا - هنع  لقن  مث  مالـسلا - امهیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  ریـسفت  یف  ءاج  دـق  ام  توملا  دـنع  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئالا  ایلع و 

یف کشلا  عقی  فیک  لاجم و  اهیف  کشلل  سیل  امهیلع  هللا  تاولـص  امهریغ  ایلع و  ادمحم و  رـضتحملا  ۀـیؤرب  ناحرـصی  ناثیدـحلا  ناذـه 
«. 1  ... » ۀیمامالا ءاملع  ۀعامج  مالسلا  مهیلع  ۀمئالا  نع  اهنووری  یتلا  اهیلع  عمجملا  ثیداحالا  هذه  لثم 

«2 ( » هر  ) يرئازجلا هللا  ۀمعن  دیسلا  مهنم  و  - 14

لاجرلا لیلکا  بحاص  یناسارخلا  رفعج  دمحم  یلوملا  مهنم  و  - 15

مزتلا نمم  هریغ  هیوباب و  نباک  انباحصا  ریسفتلا  اذه  نم  جرخ  هیف : لاق  لاجرلا  لیلکا  بحاص  یناسارخلا  رفعج  دمحم  یلوملا  مهنم  و  - 15
«. 3  » مالسلا مهیلع  ۀمئالا  نع  حص  ام  الا  هباتک  یف  رکذی  نا ال 
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« ۀیفجنلا دئاوفلا   » بحاص هر )  ) ینارحبلا نامیلس  خیشلا  مهنم  و  - 16

يرئاضغلا نبا  هلاق  ام  در  یف   ) نیرخأتملا لضافالا  ضعب  لاق  هیف : لاق  ۀیفجنلا » دئاوفلا   » بحاص هر )  ) ینارحبلا نامیلس  خیشلا  مهنم  و  - 16
ام اریثــــک  هر )  ) نیثدــــحملا سیئر  نا  لاــــحلا  اباذـــــک و  افیعـــــض  مساــــقلا  نــــب  دـــــمحم  نوــــکی  فــــیک  هر ) ۀـــــمالعلا  و 

ناثیدـحلا رـــضتحملا ص 20 و  (- 1 __________________________________________________  )
هلاجر نع  هیوباب  نب  دمحم  ۀیاورب  لوقنملا  ریـسفتلا  باتک  نم  و  هیف : لاق   64 اضیا ص 62 - عجار  و  ص )  ) يرکسعلا ریسفت  یف  نادوجوم 

. كردتسملا یف  يرونلا  ثدحملا  هلاق  (- 2  ... ) روکذملا فیرشلا  ریسفتلا  نم  و  اضیا : لاق  و  مالّسلا ...  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  مامالا  نع 
دیحوتلا باتک  هیقفلا و  یف  هنع  يوری   100 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  . 664 كردتسملا 3 / (- 3)

ۀمالعلا هرکذ  ام  یف  لاق و  مث  هللا . همحر  وا  هنع  هللا  یـضر  هرکذ : دـعب  لوقی  هرکذـی  عوضوم  لک  یف  مالّـسلا و  هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  و 
«. 1  ... » هودمتعا نآلا و  روهشملا  ریسفتلا  اذه  رابتعاب  لضافالا  نم  ۀعامج  حرص  دق  و  تالاکشا ...  هللا  همحر 

« لاقملا یهتنم   » بحاص مهنم  و  - 17

«. 2  » عجارف ریسفتلا  رابتعال  نیدیؤملا  تاملک  یلحلا  ۀمالعلا  مالک  لقن  دعب  هیف  رکذ  لاقملا » یهتنم   » بحاص مهنم  و  - 17

« يدابآرتسالا لاقملا  جهنم  یلع  ۀقیلعتلا   » بحاص هر )  ) یناهبهبلا دیحولا  مهنم  و  - 18

نبال اعبت  هر )  ) ۀـمالعلا هلاق  ام  در  یف   ) هیف لاق  يداـبآرتسالا » لاـقملا  جـهنم  یلع  ۀـقیلعتلا   » بحاـص هر )  ) یناـهبهبلا دـیحولا  مهنم  و  - 18
نیلجر نع  اریـسفت  يور  هنا  نم  هرکذ  اـم  هفیعـضت  أـشنم  نا  رهاـظلا  نا  یلع  ارارم ، ّرم  يرئاـضغلا  نبا  فیعـضت  فعـض  تلق : يرئاـضغلا )

مهوت لطاب و  يرئاضغلا  نبا  هرکذ  ام  يّدج : لاق  و  اذه ، دیؤی  ام  دمحا  نب  لهس  یف  یـضم  و  يرئاضغلا - نبا  لاق  ام  رخآ  یلا  نیلوهجم -
لوالا یسلجملا  نع  هانلقن  ام  رخآ  یلا  مهمالک - هنا  ملعی  ۀمئالا  مالکب  اطبترم  ناک  نم  موصعملا و  یلا  بسنی  نأ  قیلی  ریـسفتلا ال  لثم  نا 

«. 3  » عجارف ۀضورلا - یف 

« راونالا ةآرم   » ریسفت بحاص  فیرشلا  نسحلا  وبا  خیشلا  مهنم  و  - 19

«4  » ۀیثیدحلا ذـخآملا  رئاسک  مالّـسلا  هیلع  مامالا  ریـسفت  نم  ذـخا  راونالا » ةآرم   » ریـسفت بحاص  فیرـشلا  نسحلا  وبا  خیـشلا  مهنم  و  - 19
(- 2 . ) لاـــقملا ص 288 یهتنم  (- 1 __________________________________________________  )
اب ییانـشآ  اهریغ . و 123 و  و 199  راونـالا ص 197  ةآرم  (- 4 . ) ۀـقیلعتلا ص 316 يدابآرتسالا ، لاـجر  (- 3 . ) لاـقملا ص 288 یهتنم 

101 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -

«. لاقملا ناقتا   » بحاص هر )  ) هط دمحم  خیشلا  مهنم  و  - 20
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یف قودـصلا  هنع  يور  دـق  تلق و  يرئاضغلا : نبا  هلاق  ام  رکذ  دـعب  هیف  لاق  لاقملا .» ناقتا   » بحاـص هر )  ) هط دـمحم  خیـشلا  مهنم  و  - 20
یف یسربطلا  بلاط  یبا  نب  دمحا  لیلجلا  خیشلا  هنع  يور  دق  مالّسلا و  هیلع  يرکسعلا  ریـسفتب  فورعملا  ریـسفتلا  وه  ریـسفتلا  اذه  هیقفلا و 

رداون ةاور  نم  ۀعامج  هؤانثتسا  هب  دهشی  امک  هتمجرت و  نم  مولعم  وه  امک  لوالا  امیس  یلوا  یـسربطلا  هیوباب و  نباب  ۀقثلا  لعل  جاجتحالا و 
روکذملا ریـسفتلا  نمـضت  عضولا  يوعد  یف  رـسلا  لعل  و  دیبع . نب  یـسیع  نب  دـمحم  نع  يور  امک  اهنم  هوور  ام  هتیاور  مدـع  ۀـمکحلا و 

دمحم ابا  يرعـشالا  هللا  دـبع  نب  دعـس  ءاـقلل  عضولا  يوعد  هب  دهـشی  اـمک  مهنم  کـلذ  قفتی  دـق  اـمک  راـبخالا  رداون  رارـسالا و  نم  اریثک 
«. 1  » عجارف مالّسلا  هیلع  يرکسعلا 

« داؤفلا ۀیلست   » بحاص ربش  هللا  دبع  دیسلا  مهنم  و  - 21

«. 2  » عجارف باتکلا  اذه  یف  هرداصم  نم  مالّسلا  هیلع  مامالا  ریسفت  لعج  داؤفلا » ۀیلست   » بحاص ربش  هللا  دبع  دیسلا  مهنم  و  - 21

«. میقتسملا طارصلا   » و لاقملا » ۀبخن   » بحاص يدرجوربلا  نیسحلا  دیسلا  مهنم  و  - 22

فیعضت نسح  رسفم  مساق  نبا  مث  لوالا : یف  لاق  میقتسملا .» طارـصلا   » و لاقملا » ۀبخن   » بحاص يدرجوربلا  نیـسحلا  دیـسلا  مهنم  و  - 22
امحرتم هنع و  ایضرتم  قودصلا  هرکذ  لوقا  یجابیدلا . لهس  نع  عوضوم  ریسفتلا  فیعض و  هنا  يرئاضغلا  نبا  لاق  نهتوم  فیعـض  هل  ضغ 

یلا بوسنملا  ریسفتلا  و  یناثلا : یف  لاق  و  «. 3  » عجارف راحبلا - نم  هانلقن  ام  رخآ  یلا  ۀفورعملا - بتکلا  نم  مامالا  ریسفت  راحبلا  یف  لاق  هل ،
هیلع يرکـــــــــــــــــــــــــسعلا  یلع  نــــــــــــــــــــــــب  نـــــــــــــــــــــــــسحلا  ماـــــــــــــــــــــــــمهلا  ماـــــــــــــــــــــــــمالا 

ۀیلست (- 2 . ) لاـقملا 359 ناـقتا  (- 1 __________________________________________________  )
هئابآ و یلع  102 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  لاقملا ص 94 . ۀبخن  (- 3 . ) هریغ داؤفلا ص 198 و 

مهداریا لوبقلاب و  هل  مهیقلت  ۀیمامالا و  نیب  هترهـش  هلوا و  یف  روکذـم  هیلا  دانـسالا  مالـسلا و  ةالـصلا و  لضفا  ۀـجحلا  فلخلا  هدـلو  یلع 
نیثدـحملا نم  هیف  حدـقی  نم  حدـق  یلا  ءاغـصالا  نع  الـضف  هلاجر  لاوحا  یف  لمأتلا  ۀـنوؤم  انیفکی  لوصالا  بتکلا و  نم  ریثک  یف  هرابخا 

لوا یف  هللا  همحر  یـسلجملا  انخیـش  لاق  اذـل  و  لیلج . هنعط  نم  ملـسی  داکی  يذـلا ال  يرئاضغلا  نبا  وه  کلذ  یف  لـصالا  نوک  عم  اـمیس 
نب دمحم  یمر  وه  امنا  هحدق  یف  لصالا  نا  عم  راحبلا - نم  هانلقن  ام  رخآ  یلا  ۀفورعملا - بتکلا  نم  مالّسلا  هیلع  مامالا  ریـسفت  نا  راحبلا :
نم قودصلا  رثکا  دـقف  مساقلا  نب  دـمحم  اما  یفخی ، ام ال  امهیف  نیلوهجم و  نیلجر  نع  هیوری  هنا  بذـکلا و  فعـضلاب و  رـسفملا  مساقلا 

یـضر وا  هللا  همحر  لوقی : هرکذـی  عوضوم  لک  یف  اهریغ و  اضرلا و  رابخا  نویع  دـیحوتلا و  باتک  هیقفلاک و  هبتک  نم  ریثک  یف  هنع  لقنلا 
لاق جاجتحالا  لوا  یف  لاق  یـسربطلا  انخیـش  نا  عم  امهلاحب ، فرعا  قودصلاف  نالجرلا  اما  و  لاق . ام  هیقفلا  لوا  یف  لاق  دـق  هنا  عم  هنع  هللا 

دایز و نب  دمحم  نب  فسوی  بوقعی  وبا  ینثدح  لاق  رـسفملا  يدابآرتسالا  مساقلا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  ینثدح  هللا  همحر  قودـصلا ) يا  )
هنع و بذلا  یف  ۀیمامالا  نم  دحاو  ریغ  غلاب  دق  هریغ  انه و  نم  و  ثیدحلا - ۀیمامالا - ۀعیـشلا  نم  اناک  رایـسلا و  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا 

«. 1  » تایآلا نم  هبسانی  ام  یلع  اقرفم  میقتسملا ) طارصلا  يا   ) ریسفتلا اذه  یف  همامتب  هاندروا  اذل  و  هیلع ، دامتعالاب  اومکح 

« راربالا ۀفیحص   » بحاص يزیربتلا  مالسالا  ۀجح  مهنم  و  - 23

: راحبلا یف  یسلجملا  لاق  قودصلا  ۀیاورب  مالّسلا  هیلع  مامالا  ریسفت  هیف : لاق  راربالا » ۀفیحص   » بحاص يزیربتلا  مالسالا  ۀجح  مهنم  و  - 23
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 ... نیثدـــحملا ضعب  نـــعط  نا  هـــنع و  ذـــخا  قودـــصلا و  هـــیلع  دـــمتعا  ۀـــفورعملا و  بـــتکلا  نـــم  ماـــمالا  ریــــسفت  باـــتک  و 
میقتـــسملا ص 88. طارــــصلا  (- 1 __________________________________________________  )

نیـسحلا نب  دـمحا  ضعبلا  اذـه  نـم  دارملا  نا  رهاـظلا  لوـقا :  103 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ 
قودصلاف ۀحورطم ...  ةدودرم  نیققحملا  دنع  اهنا  يرئاضغلا و  نبا  تافیعـضت  لاح  باتکلا  اذـه  تامدـقم  یف  تفرع  دـق  و  يرئاضغلا ... 

يا  ) نیلجرلا فصو  اما  و  ۀمحرلاب ...  هرکذ  املک  هل  اعفـشم  هنع  ۀیاورلا  نم  هبتک  ألم  دق  هنع و  هتیاور  هایا و  هئاقلل  هنم  لجرلا  لاحب  فرعا 
امهنع و قودصلا  دـنع  هلاح  اذـه  نم  ۀـیاور  نیفورعم ، امهنوک  یف  یفکیف  دـمحم ) نب  یلع  نسحلا  یبا  دـمحم و  نب  فسوی  بوقعی  یبا 

افورعم هنوک  لجرلا  ۀیفورعم  طرش  نم  سیل  ریـسفتلا و  دنـس  یف  امک  ۀیمامالا  ۀعیـشلا  نم  اناک  امهناب  امهل  هفـصو  امهتیاور و  یلع  هدامتعا 
نیلوالا نم  ۀلث  هنع  يور  هیلع و  دمتعا  دق  هیرتعی و  بیر  هیف و ال  بیع  امم ال  باتکلا  ۀلمجلاب  و  ۀلاحم ...  يرئاضغلا ال  نبا  صوصخ  دنع 

فعـض نم  أـشن  دودرم  طـلغ  لـب  هیف  ۀـیجح  ـال  تارکنملا  نم  هیف  اـمل  هدـع  و  هداـهتجا ، یـضتقمب  هیف  يرئاـضغلا  نبا  نعط  نیرخـآلا و  و 
«. 1  » لیصحتلا

( هر « ) ملاوعلا  » بحاص مهنم  و  - 24

ۀعوبطملا هتادلجم  عجار  هر ) « ) ملاوعلا  » بحاص مهنم  و  - 24

« لوصالا دئارف   » بحاص هر )  ) يراصنالا خیشلا  مهنم  و  - 25

مامالا ریـسفت  نع  هاور  وه  جاجتحالا و  نم  ۀلیوط  ۀـیاور  لقن  دـعب  هیف - لاق  لوصالا » دـئارف   » بحاص هر )  ) يراصنالا خیـشلا  مهنم  و  - 25
رابتعا هرهاظ  ناک  نا  بذکلا و  نع  زرحتلاب  فرع  نم  لوق  لوبق  زاوج  یلع  قدصلا  راثآ  هنم  حئاللا  فیرشلا  ربخلا  اذه  لد  مالّسلا - هیلع 

«. 2  » مهفاـــف بذـــکلا  نـــع  زرحتلا  وـــه  قیدـــصتلا  یف  طاـــنملا  نا  هعوـــمجم  نـــم  دافتـــسملا  نـــکل  اـــهقوف  اـــم  لـــب  ۀـــلادعلا 
495 راربـالا ص 394 - ۀفیحـص  (- 1 __________________________________________________  )

اماف دیلقتلا : داهتجالا و  ثحابم  یف  انؤاهقف  اهب  لدتـسا  یتلا  ةروهـشملا  ۀلمجلا  ربخلا  اذـه  یف  لوصالا ص 86 و  دئارف  (- 2 . ) صیخلت عم 
فیرحت مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هودلقی ...  نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوه  یلع  افلاخم  هنیدـل  اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم 

104 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و 

« لاقملا حیقنت   » بحاص یناقمملا  هللا  دبع  خیشلا  مهنم  و  - 26

ۀمئالا ثیداحاب  طبر  یندا  هل  نم  نا  نیرخأتملا  ءاهقفلا  ضعب  نع  هیف : لاق  لاقملا » حیقنت   » بحاص یناقمملا  هللا  دـبع  خیـشلا  مهنم  و  - 26
«. 1  ... » لوالا یسلجملا  نع  ام  هوحن  و  موصعملا ، مالک  نم  ریسفتلا  اذه  ناب  مزجی  مالسلا  مهیلع  راهطالا 

ۀعیشلا ثیداحا  عماج  بحاص  هر )  ) يدرجوربلا هللا  تیآ  مهنم  و  - 27

«. 2  » باتکلا اذه  ذخآم  نم  مامالا  ریسفت  لعج  ۀعیشلا  ثیداحا  عماج  بحاص  هر )  ) يدرجوربلا هللا  تیآ  مهنم  و  - 27
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جهنملا بحاص  داتسا  فورعملا  مجرتملا  رسفملا  يراوزلا  نسحلا  نب  یلع  یلوملا  مهنم  و  - 28

هر و ءاـملعلا » ضاـیر   » بحاـص لاـق  جـهنملا  بحاـص  داتـسا  فورعملا  مجرتـملا  رـسفملا  يراوزلا  نسحلا  نب  یلع  یلوـملا  مهنم  و  - 28
«. 3  ... » ماج لامعا  نم  رکنل  ۀبصق  یف  ۀمجرتلا  کلت  تیأر  ۀیسرافلاب ...  يرکسعلا  نسحلا  مامالا  ریسفت  باتک  ۀمجرت  اضیا  يراوزلل 

« ۀعیرذلا  » بحاص ینارهطلا  ۀمالعلا  مهنم  و  - 29

كردتـسملا ۀمتاخ  یف  انخیـش  هرابتعاب  لوقلا  لصف  دق  و  يرکـسعلا ...  ریـسفت  هیف : لاق  ۀعیرذلا »  » بحاص ینارهطلا  ۀـمالعلا  مهنم  و  - 29
ققحملا بقانملا و  یف  بوشآ  رهش  نبا  جاجتحالا و  یف  یسربطلا  هبتک و  نم  هریغ  هیقفلا و  یف  قودصلا  خیشلا  هیلع  نیدمتعملا  نم  رکذف 

یسلجملا ۀمالعلا  هدلو  ۀخیشملا و  حرش  یف  یسلجملا  یقت  دمحم  یلوملا  ۀینملا و  یف  یناثلا  دیهشلا  نیدلا و  یفـصل  هتزاجا  یف  یکرکلا 
بیطخلا مساقلا  نب  دمحم  یف  ارـصحنم  ریـسفتلا  اذه  یلا  قودصلا  قیرط  سیل  هنا  ملعا  ۀعیرذلا : ۀیـشاح  یف  لاق  و  مهریغ ...  راحبلا و  یف 

ضعب یف  دـــــــــــــــــــجوی  لــــــــــــــــــب  يرئاــــــــــــــــــضغلا  نــــــــــــــــــبا  یلا  هــــــــــــــــــحرج  بوــــــــــــــــــسنملا 
عم  175 لاـــقملا 3 / حـــیقنت  (- 1 __________________________________________________  )

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  . 395 ءاملعلا 3 / ضایر  (- 3 . ) ۀعوبطملا هتادلجم  عجار  (- 2 . ) صیخلت
یلع نب  دـمحم  نع  قودـصلا  يور  یلامالا ص 105  یف  امک  نیدـلولا  نع  ریـسفتلا  اذـه  ۀـیاور  یلا  رخآ  قیرط  قودـصلا  فیناصت   105
عوقو لامتحا  ارهاظ و  ۀحیحـص  ۀخـسنلا  رایـس و  نب  دمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دـمحم  نب  فسوی  انثدـح  لاق  هنع  هللا  یـضر  يدابآرتسالا 

«. 1  ... » لصالا فالخ  یلعب  مساقلا  لیدبت  خسانلا و  نم  فیحصتلا 

« كردتسملا  » بحاص يرونلا  ثدحملا  مهنم  و  - 30

امم لاقملا  اذه  یف  انلقن  ام  رثکا  اندفتسا  دق  هرابتعاب و  لوقلا  هیف  لصف  دق  هر )  ) هناف كردتـسملا »  » بحاص يرونلا  ثدحملا  مهنم  و  - 30
یلا و  هیقفلا : هرـضحی  نم ال  باتک  ۀخیـشم  حرـش  یف  هیف  لاق  لاکـشا ...  راتخا  لاق و  اـم  ضعب  یف  ناـک  نا  ءازجلا و  ریخ  هللا  هازجف  بتک 

مالّـسلا هیلع  يرکـسعلا  دمحم  یبا  مامالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  هل  يوارلا  وه  ۀطـساو و  ریغ  نم  ۀـهفاشم  يدابآرتسالا  مساقلا  نب  دـمحم 
نم یلع  یفخی  امک ال  هیف  ام  یلع  دـمتعا  اهریغ و  للعلا و  یلامالا و  هیقفلاک و  اندـنع  ةدوجوملا  هبتک  بلغا  یف  هنع  لقنلا  نم  رثکا  يذـلا 

بحاص یـسربطلا   ] بلاط یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  وبا  مهنمف  رابخالا  ۀـندس  بهذـملا و  نیطاـسا  کـلذ  یلع  هعبت  هتاـفلؤم و  عجار 
نیدلا دیشر  مهنم  ةرفاو و  ۀلمج  روکذملا  ریـسفتلا  نم  هجئارخ  یف  جرخا  هناف  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعـس  نیدلا  بطق  مهنم  و  جاجتحالا ]

دیهـشلا ءاهقفلا ، رخف  مهنم  یکرکلا و  یلاـعلا  دـبع  نب  یلع  یناـثلا  ققحملا  مهنم  و  بقاـنملا ] بحاـص   ] بوشآ رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم 
یلماعلا و رحلا  لاجرلا و  لیلکا  بحاص  نامیلس و  خیشلا  ینارحبلا  ققحملا  ۀقیلعتلا و  یف  ربکالا  داتـسالا  و  هر )  ) نایـسلجملا مهنم  یناثلا و 

فیرشلا نسحلا  وبا  یلوملا  نیثدحملا  ۀمتاخ  نیلقثلا و  رون  بحاص  رـضتحملا و  باتک  بحاص  یلبوتلا و  ثدحملا  يرئازجلا و  ثدحملا 
نبا يوـس  دـحا  ثیدـحلا  ۀـیلاجرلا و  بتکلا  نم  انیدـیاب  اـمیف  هقبـسی  مل  و  لاـق : ۀـصالخلا و  یف  یلحلا  ۀـمالعلا  مـالک  رکذ  مث  مهریغ . و 

«. 2  » دامادـــــــــــــلا قـــــــــــــقحملا  يوـــــــــــــس  دـــــــــــــحا  اـــــــــــــضیا  هـــــــــــــقحلی  مـــــــــــــل  يرئاـــــــــــــضغلا و 
هیف و   293 - 283 ۀــعیرذلا 4 / (- 1 __________________________________________________  )
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ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  عجارف . نیفانلا  لاوقا  نمـض  یف  دامادـلا  ققحملا  مالک  رم  (- 2 . ) عجارف ۀمج  دئاوف 
و  ] لاجرلا دـقن  نم  رهظی  امک  يرئاضغلا  نبا  نم  هنیعب  ذوخأم  ۀـصالخلا  یف  اـم  ائیـش و  ۀـصالخلا  یف  اـم  یلع  دزی  مل  106 و  ص : ینآرق ،

فعض نم  هلحم  یف  ررق  ام  لوالا : اندنع : ام  عم  هرکذن  هوجوب  هیلع  داریالا  هیف و  نعطلا  نم  نوققحملا  رثکا  دق  و  یئابهقلل .] لاجرلا  عمجم 
هنع لقنلا  رثکا  دق  يذلا  هل  بحاصملا  مساقلا  نب  دمحم  نع  ذـخآلا  قودـصلا  نا  یناثلا : هیلع . دامتعالا  مدـع  يرئاضغلا و  نبا  تافیعـضت 

هفعـض و هیلع  یفخ  فیک  هتینک  عم  هرکذی  دق  هللا و  همحر  وا  هنع  هللا  یـضر  هلوقب : هبقعی  الا و  هرکذی  ام  هبتک و  رثکا  یف  باتکلا  اذه  نم 
ةدع مه  قودصلا و  نع  يرئاضغلا  نبا  معزب  عوضوملا  ریسفتلا  اذه  اوور  نیذلا  ۀعامجلا  یلع  هفعض  هبذک و  یفخ  فیک  ثلاثلا : هبذک ... 
یلا بوسنم  ریـسفتلا  نا  عبارلا : یکرکلا . ققحملا  ةزاجا  یف  رم  دق  امک  لاجرلا  بحاص  دمحا  دلاو  يرئاضغلا  هللا  دـیبع  نب  نیـسحلا  مهنم 

ریغ هابا  یجابیدلا و  لهس  نا  سماخلا : يرئاضغلا . نبا  مالک  یف  امک  ثلاثلا  نسحلا  وبا  هدلاو  مالّسلا ال  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  یبا 
طقسملا طالتخالا  نع  فشکی  اذه  لک  هل . هجو  هیلا ال  عضولا  يرئاضغلا  نبا  ۀبسنف  هیف  دحا  امهرکذی  مل  ریسفتلا و  اذه  دنـس  یف  نیلخاد 

. نیلوهجم نیلجر  نع  هیوری  لوقی  فیکف  ۀیمامالا  ۀعیـشلا  نم  نییوارلا  نا  جاجتحالا  یف  صن  یـسربطلا  نا  سداسلا : رابتعالا . نع  همالکل 
بطقلا یناثلا و  دیهـشلا  یناـثلا و  ققحملا  هّدـج  مه  ریـسفتلا و  یلع  اودـمتعا  دنـسلا و  اوربتعا  نیذـلا  بسن  دامادـلا  ققحملا  نا  بجعلا  و 

نبا مالک  یف  ۀحضاولا  تاهابتـشالا  هذه  یف  هلمأت  مدع  عم  رهمتلا  مدع  روصقلا و  یلا  مهریغ  یـسربطلا و  بوشآ و  رهـش  نبا  يدنوارلا و 
هنا عم  لاجرلا  ءاملع  یلا  فیعضتلا  دامادلا ] ققحملا   ] ۀبسن عباسلا : اهیلع . داز  لب  ملعی  ثیح ال  نم  اهیف  محتقاف  یلحلا  ۀمالعلا  يرئاضغلا و 

فعـضملا نفلا و  اذـه  یف  ةدـمعلا  یه  ۀـعبرالا  لوصالا  هذـه  الـصا و  هل  رکذ  خیـشلا  لاجر  تسرهفلا و  یـشاجنلا و  یـشکلا و  یف  سیل 
107 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  لقان  وهف  ۀـصالخلا  یف  ۀـمالعلا  اما  يرئاضغلا و  نبا  یف  رـصحنم 

نا دامادـلا ] ققحملا   ] هنظ نماثلا : سیلدـت . عون  نم  ولخی  الف  عقاولا  وه  ام  ریغ  دامادـلا ]  ] همالک یف  مهوتی  رـصانلا  هاضترا و  نا  همـالکل و 
هیلا راشا  يذلا  وجنلا  ثیدـح  نا  عساتلا : «. 1  ... » دساف مهوت  وه  یقربلا و  نسحلا  هاور  يذلا  ریـسفتلا  ریغ  يدابارتسالا  هاور  يذـلا  ریـسفتلا 

ریکانملا دوجوب  مکحلا  رشاعلا : «. 2  » عجارف بقانملا  یف  بوشآ  رهش  نبا  هترابعب  هرصتخم  رکذ  ریـسفتلا و  اذه  یف  دوجوم  دامادلا  ققحملا 
هریغ یف  دـجوت  یتلا ال  ۀـلیوطلا  صـصقلا  ۀـبیرغلا و  زجاعملا  ضعب  هیف  معن  اهـضعب  یلا  راشا  هتیلایف  يرئاضغلا  نبال  اـعبت  هیف  بیذاـکالا  و 
ادبا ّولغلا  عافترالا و  رابخا  نم  ءیـش ، هیف  سیل  رابتعالا و  ّدح  میرح  نع  ةدمتعملا  بتکلا  نم  ۀلمج  جورخ  بجوی  تارکنملا  نم  اهّدـعو 

مهیلع مهمالکب  هسنا  اهب و  هتفرعم  اـهنع و  هبنجت  ةدـش  عم  ریـسفتلا  اذـه  ریکاـنم  نیثدـحملا  سیئر  وه  قودـصلا و  یلع  یفخی  فیک  و  ... 
هنیب ام  دعبا  ام  و  هبتک ، یف  اهقیرفت  هثیداحا و  نوتم  جارخا  یف  هعولو  ةدمتعملا و  بتکلا  نم  ةدع  مالسلا و  مهیلع  مهرـصعب  هبرق  مالـسلا و 

راتخملا ۀصق  معن  مهمالک . هنا  ملعی  مالسلا  مهیلع  همئالا  مالکب  اطبترم  ناک  نم  هلوق و  نم  حرشلا  یف  یـسلجملا  یقتلا  نع  مدقت  ام  نیب  و 
یلو يذـلا  کلملا  دـبع  هلتق  يذـلا  بعـصملا  هلتق  راتخملا  نا  نم  خـیراوتلا  ریـسلا و  یف  ام  ماـمت  هفلاـخی  اـمم  هیف  روکذـملا  جاـجحلا  عم 

نب دیزی  نع  هیف  يور  مالـسالا  ۀقث  ناف  یفاکلا  رابتعا  مدع  مزل  الا  ریـسفتلا و  رابتعا  مدـع  بجوی  هنکل ال  کلذ  دـعب  قارعلا  یلع  جاجحلا 
اذه یف  نا  ملعا  راحبلا و  یف  لاق  « 3  ... » جحلا دیری  وه  ۀنیدملا و  لخد  ۀیواعم  نب  دیزی  نا  لوقی  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمس  لاق  ۀیواعم 
رانلا لخد  تام و  یتح  ماشلا  نم  جرخی  مل  لب  ۀفالخلا  دـعب  ۀـنیدملا  تأی  مل  نوعلملا  اذـه  ناریـسلا  یف  فورعملا  نا  وه  الاکـشا و  ربخلا 

ۀعیرذلا یف  انه  ینارهطلا  ۀمالعلل  (- 1 __________________________________________________  )
مدع ریسافت - اب  ییانشآ  . 234 یفاکلا 8 / (- 3 . ) 329 بقانملا 2 / يرکسعلا ص 64 - ریسفت  (- 2 . ) 283 عجارف 4 / يرونلا  هداتسا  عم  مالک 
یلع هبتشا  نوکی  نا  نکمی  ربخلا  ۀضراعم  عم  امیـس  ریـسلا ال  یلع  دامتعالا  مدع  عم  لوقنف   108 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت 
هرکذ املک  لوقا : « 1  ... » ۀـبقع نب  ملـسم  وه  ۀـعیبلا و  ذـخال  نوعلملا  هلـسرا  نم  نیب  هنیب و  کلذ  يرج  هنا  ربخلا  یف  ناـک  ةاورلا و  ضعب 
لخاد ریـسفتلا  اذه  نا  انرکذ  ام  عیمج  نم  حدقناف  همالک : ۀـمتاخ  یف  هللا  همحر  لاق  مث  ریـسفتلا ] یف   ] مدـقتملا ربخلا  یف  يرجی  هللا  همحر 

اهیف ۀیلخدلا » رابخالا   » بحاص يرتستلا  ققحملا  لاق  و  «. 2  » ملاعلا هللا  هیقفلا و  لوا  یف  قودصلا  اهیلا  راشا  یتلا  ةدمتعملا  بتکلا  ۀلمج  یف 
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هناب خیـشلا  فرتعا  دق  یـشاجنلا و  داتـسا  وه  داقنلا و  ۀمئالا  نم  يرئاضغلا  نیـسحلا  نب  دمحا  نا  ارهاظ : تاداریالا  هذـه  ضعب  باوج  یف 
یلع ریسفتلا  لامتـشا  انحـضوا  دق  هنالطب و  ملعی  مل  امیف  نوکت  قودصلا  لثم  لوق  ۀیجح  و  هلثم . انباحـصا  نم  دحا  فلؤی  مل  اتـسرهف  فلا 

باتکلا ریغ  نع  هذخا  هلعلف  ۀمولعم  ریکانم  اهیف  سیل  ۀلطابلا و  رومالا  نم  هیف  ام  ریغ  هبتک  یف  قودصلا  هلقن  ام  و  ۀحضاف . ۀحـضاو  بیذاکا 
مالکلا یف  لعل  هیبا » نع  یجابیدلا  لهـس  نع  عوضوم  ریـسفتلا  : » يرئاضغلا نبا  لوق  و  جاجتحالا . هنع  لقن  ام  کلذـک  انیدـیاب و  دوجوملا 
فعضلا ثیح  نم  امهلاح  لهج  نیلوهجم ، نیلجرلا  نوکب  دارملا  و  هیبا .» نع  یجابیدلا  لهـس  نع  امک  عوضوم  ریـسفتلا  : » لصالا اطقس و 

ۀیفورعم هلوق  یفانی  ـالف  هباـتک  رخآ  یف  الـصف  دوواد  نبا  مهل  دـقع  دـق  لوهجم و  هناـب  يوارلا  یف  لاـجرلا  ۀـمئا  نعطی  اـم  اریثک  ةوقلا و  و 
دنـس قیرط  یف  عقو  رایـس  نب  دـمحم  نب  یلع  وه  امهنم و  یناثلا  نا  لقن  امک  رخا  تایاور  یف  امهعوقو  یفانی  امک ال  اـمهیبسن  امهیمـسا و 
نبا مالــّـسلا و  هـــیلع  يرکـــسعلا  دـــمحم  یبا  یلا  دنـــسلا  اوـــهنا  مـــهلک  هریغ  هـــبتک و  یف  قودـــصلا  نا  اـــما  «. 3  » داجــسلا ۀـبدن 

(- 2 . ) 139 - 137 راــحبلا 46 / (- 1 __________________________________________________  )
یف هر  ینارهطلا  لاـق  اـم  یلا  ةراـشا  (- 3 . ) عجارف ۀـنیمث  دـئاوف  هیف  ینعملاـب و  لـقن  فرـصت و  صیخلت و  عـم   664 - 661 كردتسملا 3 /

ثلاثلا نسحلا  یبا  نع  : » لاق يرئاـضغلا   109 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  عجارف .  286 ۀعیرذلا 4 /
مالک دامادلا  ققحملا  مالک  و  مالـسلا .»...  امهیلع  نسحلا  هنبا  يداهلا و  نیب  يداهلا »  » كارتشا همه  أشنم و  نوکی  نا  نکمیف  مالّـسلا  هیلع 

طوقسب لوقلا  ناک  و  بصت » بلقا   » لثملا عوضوم  ناک  اددعتم  ناک  نا  ینعم و  همالکل  نکی  مل  ادحاو  ریسفتلا  ناک  ول  هناف  بل  الب  يرشق 
صخلم لوقن : نیتبثملا  نیفانلا و  تاملک  لـقن  دـعب  و  «. 1  ... » انیعتم اهانحرـش  یتلا  نالطبلا  ۀحـضاولا  رومالا  یلع  لمتـشملا  دوجوملا  اذه 

نم باتکلا  ضعب  رودص  مدـعب  ملعلا  نا  هباوج : و  هرابتعا . مدـع  هبذـکب و  باتکلا  نتم  نم  مسق  ةداهـش  - 1 ۀثالث : ۀـلدا  نیفانلل  نا  مالکلا 
وه هباوج : و  نیرخآلا . نیلجرلا  مساقلا و  نب  دمحم  يا  باتکلا  ةاور  يرئاضغلا  نبا  فیعـضت  - 2 هلک . بذکب  مکحلا  بجوی  موصعملا ال 

ناب ال مزتلا  هنا  عم  هیقفلا  یف  مهتیاور  لقن  اضیا  هرکذ و  دنع  مساقلا  نبا  دمحم  یلع  محرتلا  یضرتلا و  مهیلع و  قودصلا  دامتعاب  ضراعم 
مدع - 3 تاقث . هتاور  نوکب  هداقتعا  مزلتـسی  ۀجح ال  ۀیاورلا  کلت  نتم  ناب  هداقتعا  لاقی : نا  الا  هبر  نیب  هنیب و  ۀـجح  ناک  ام  الا  هیف  يوری 
ارهاظ فاک  لیلدـلا  اذـه  و  مهایا . هقیثوت  یلع  لدـی  ـال  هتاـیاور  ضعب  یلع  قودـصلا  داـمتعا  ۀـیلاجرلا و  بتکلا  یف  باـتکلا  ةاور  قیثوت 

خیـشلا لاق  امک  رودصلا  ۀقوثوم  اهنوک  اهـضعب و  رابتعا  دنـسلا  ۀهج  ریغ  نم  انزرحا  اذا  الا  ۀـعوضوم - اهنوک  ال  هتایاور - فعـضب  مکحلل 
جاجحلا ربخ  یف  امک  هفیحـصت  هفیرحت و  وا  رخآلا  اهـضعب  ۀـیعوضوم  انزرحا  اذا  الا  و  ءاهقفلا ...  نم  ناک  نم  اما  ربخ : لیذ  یف  يراصنالا 

ریـسفت نوکیف  نیرمالا  نیب  رما  لب  ایلک  مالّـسلا  هیلع  موصعملا  نم  رودـصلا  ـال  اـیلک و  عضولا  یلع  لـیلد  ـال  نا  لـصحتف  اـفنآ . روکذـملا 
ۀبسنلاب لوبقلا  درلا و  جاتحی  دودرم و  فیعض و  لوبقم و  حیحص و  هیف  ۀیثیدحلا  انبتک  رئاسک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  مامالا  یلا  بوسنملا 

. ملاـــــــــعلا هللا  نـــــــــئارقلا و  لیـــــــــصحت  قـــــــــیقحت و  ثـــــــــحب و  یلا  هتاـــــــــیاور  نـــــــــم  ۀـــــــــیاور  لـــــــــک  یلا 
215 - 212 ۀـیلخدلا 1 / رابخالا  (- 1 __________________________________________________  )

110 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  عجارف . ةدیفم  يرخا  بلاطم  هیف  ینعملاب و  لقن  صیخلت و  عم 

: ذخآملا رداصملا و 

عبط هیقفلا  هرضحی  نم ال  - 4 یشرفتلل . لاجرلا  دقن  - 3 فجنلا . عبط  لاوقالا  ۀصالخ  - 2 یئابهقلل . لاجرلا  عمجم  - 1 ذخآملا : رداصملا و 
لاقملا جـهنم  - 8 تسفوـالا . عـبط  تاـجنلا  عراـش  - 7 لاـبقالا . عـبط  ءاـملعلا  ملاـعم  - 6 يرجحلا . عـبط  يرکـسعلا  ریــسفت  - 5 يراـفغلا .

. ۀیمالـسالا عبط  نایبلا  عمجم  - 12 يرتستلل . ۀـیلخدلا  رابخالا  - 11 یغالبلل . نمحرلا  ءـالآ  - 10 یلیبدرالل . ةاورلا  عماـج  - 9 يدابارتسالل .
نویع - 16 يرافغلا . عبط  قودصلا  دیحوت  - 15 يراسناوخلل . اضرلا  هقف  قیقحت  یف  ۀـلاسر  - 14 لوالا . عبطلا  ثیدـحلا  لاجر  مجعم  - 13
یناعم - 20 يرجحلا . عبطلا  قودـصلل ، یلامالا  - 19 يرافغلا . عبط  نیدـلا  لامکا  - 18 مق . عبط  عیارـشلا  للع  - 17 مق . عبط  اضرلا  راـبخا 
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دنچ نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  مق . عبط  بقاـنملا ، - 22 يرجحلا . فجنلا  عـبط  جاـجتحالا ، - 21 يرافغلا . عبط  راـبخالا ،
نیقتملا ۀـضور  - 26 يوفطـصملا . عبط  دیرملا  ۀـینم  - 25 توریب . عـبط  راـحبلا  - 24 لئاسولا . كردتـسم  - 23 111 ص : ینآرق ، ثـحب 

رون ریـسفت  - 30 فجنلا . عـبط  رـضتحملا  - 29 هعیـشلا . لئاسو  - 28 عـماوللا .)  ) هر هل  یـسرافلا  هیقفلا  حرـش  - 27 هر .)  ) لوالا یـسلجملل 
-35 هر .)  ) ضیفلل یفصالا  ریسفت  - 34 هر .)  ) رحلا خیشلل  ةادهلا  ةابثا  - 33 هر .)  ) ضیفلل یفاصلا  ریسفت  - 32 ناهربلا . ریسفت  - 31 نیلقثلا .

ۀبخن - 39 مق . عبط  داؤفلا ، ۀیلست  - 38 فجنلا . عبط  لاقملا ، ناقتا  - 37 تسفوالا . عبط  راونالا ، ةآرم  - 36 هر .)  ) یلع یبال  لاقملا  یهتنم 
لاقملا حیقنت  - 43 لوصالا . دـئارف  - 42 يزیربتلا . مالـسالا  ۀجحل  راربالا  ۀفیحـص  - 41 میقتسملا . طارـصلا  - 40 يرجحلا . عبطلا  لاـقملا 

نآرق و فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ءاملعلا . ضایر  - 46 هعیشلا . ثیداحا  عماج  - 45 ثیدحلا . عبطلا  ملاوعلا ، - 44 هر .)  ) یناقمملل
مشاه دمحم  دیسلل  ۀفیطللا  تالاقملا  - 49 هر .)  ) ینیلکلا خیشلل  یفاکلا ، - 48 هر .)  ) ینارهطلل ۀعیرذلا  - 47 112 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 

عم  ) ۀیفجنلا دئاوفلا  - 52 ۀطـساولا .) عم   ) لاجرلا لیلکا  - 51 يدابآرتسالا . لاجر  یلع  یناهبهبلا  دـیحولا  ۀـقیلعت  - 50 هر .)  ) يراسناوخلا
113 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ۀطساولا .)

یفوک تارف  ریسفت 

هراشا

ۀلزانلا تایآلا  یف  لیصفتلا  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش   » باتک رد  تسا . مراهچ  نرق  لئاوا  موس و  نرق  رخاوا  زا  ریسفت  نیا  یفوک  تارف  ریسفت 
. تسا هدش  لقن  تارف  ریسفت  زا  يدایز  دراوم  یناکسح  مکاح  هب  فورعم  دمحأ  هّللا  دیبع  ظفاح  فیلأت  «« 1  » مالّسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  یف 
رد هک  ءارهزلا » رابخا   » مان هب  دراد  یباتک  هّللا  همحر  قودص  موحرم  تسا . هدـش  لقن  تارف  زا  یتیاور  هّللا  همحر  قودـص  خیـش  یلاما  رد 

تلـالد هک  تسا  یتاـیاور  شعوـضوم  هک  دوـخ ، نیقیلا »  » باـتک رد  يو  تسا . هتـشاد  رارق  سوواـط  نبا  راـیتخا  رد  و  تـسین ، سرتـسد 
یتیاور دوشیمن ، قالطا  رگید  همئا  یّتح  سک  چیه  هب  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  رصحنم  نینمؤملا ، ریما  بقل  هکنیا  رب  دنکیم 

زا تیاور  ود  زین  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  ياههخـسن  زا  یـضعب  رد  تسا . هدرک  لـقن  میهاربا  نبا  تارف  زا  لـقن  هب  ءارهزلا » راـبخا   » زا
هعیـش (. 1 . __________________________________________________  ) تــسا هدـــش  لــقن  تارف 

، عوضوم نیا  تابثا  ياههار  زا  یکی  تسا . هدوب  اهنآ  تیلضفا  تلیـضف و  تابثا  رتعیـسو  هریاد  رد  ناماما و  تماما  تابثا  ددصرد  هشیمه 
هیلوا نورق  رد  تساهنآ . لیذ  رد  مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تانایب  اب  دیجم  نآرق  تایآ  هب  کّسمت 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ثیداحا  نآرق و  نّنست  لها  تسا . هدش  هتشون  مالّـسلا » مهیلع  تیبلا  لهأ  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » ناونع اب  ییاهباتک 
قداص و درف  کی  ناونع  هب  لقاال  دـنرادن ، لوبق  ماـما  ناونع  هب  رگا  ار  مالّـسلا  مهیلع  هعیـش  همئا  یلع و  ترـضح  دـنراد و  لوبق  ار  هلآ  و 

لها تماما  ّتیلضفا و  تلیضف و  ناوتیم  هار  نیا  زا  دنریذپب و  دننکیم  لقن  ادخ  لوسر  زا  نانآ  هک  یتایاور  دیاب  سپ  دنراد . لوبق  ّقثوم 
هک تسا  مالّـسلا » مهیلع  تیبـلا  لـهأ  یف  ۀـلزانلا  تاـیآلا  یف  لیـصفتلا  دـعاوقل  لـیزنتلا  دـهاوش   » اـهباتک نیا  زا  یکی  درک . تباـث  ار  تیب 

یکی  114 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا . يروباشین  مجنپ و  نرق  ءاملع  زا  یّنـس و  شاهدنـسیون 
نب دّمحم  هّللا  دـبع  یبا  فیلأت  هک  تسا  مالّـسلا » هیلع  نیـسحلا  ةرایز  لضف  باتک  ، » دزاسیم انـشآ  ریـسفت  نیا  اب  ار  ام  هک  یبتک  زا  رگید 

هک هدـش  هتفگ  و  تسا . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تلیـضف  هب  طوبرم  تایاور  يواـح  هک  دـشابیم . يرجـش  يولع  نسح  نب  یلع 
باتک نیا  زا  یّنس  ای  هعیش  ياهباتک  رد  ام  عالطا  ّدح  رد  مهدزای  ات  متفه  نرق  هلصاف  رد  « 1 . » تسا هدرک  لقن  تارف  ریسفت  زا  دروم  هدزای 
نیلوا هک  یـسوط  يریـصن  نیـسحلا  دـبع  نب  اضر  دّـمحم  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  موحرم  نامز  رد  مهدزای ، نرق  رد  تسا . هدـشن  لـقن 

ار ام  هک  هچنآ  دنکیم . لقن  بلطم  رایسب  یفوک  تارف  ریـسفت  زا  « 2 « » همئألا ریسفت   » مان هب  شریـسفت  رد  دوب ، نآرق  سیون  تایآلا  فشک 
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مهن نرق  هب  طوـبرم  هک  تسا  دوـجوم  مه  نـآلا  هدوـب ، شراـیتخا  رد  هک  تارف  ریـسفت  هخـسن  هک  تسا  نـیا  دـنکیم  نـئمطم  رما  نـیا  هـب 
ریـسفت زا  نم  دیوگیم : منکیم ، لقن  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  زا  دـیوگب  هکنیا  ياج  هب  هک  تسا  هدـش  ثعاب  هچ  مینادیمن  اّما  دـشابیم .

هب يریـصن  موحرم  هیحان  زا  هک  تسا  یهابتـشا  نیا  و  دـنکیم . لقن  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  زا  مه  وا  هک  منکیم  لـقن  میهاربا  نب  ثاـیغ 
«، هعیرذلا  » رد وا ، عبت  هب  مه  ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  موحرم  و  میرادـن . میهاربا  نب  ثایغ  ریـسفت  مان  هب  يریـسفت  اریز  تسا . هدـمآ  دوجو 

هدوب يریصن  موحرم  تسد  هب  هک  تسا  ياهخسن  نامه  نیع  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  هکیلاح  رد  تسا . هدرمـش  ادج  ریـسفت  ود  ار  ود  نیا 
هک تسا  یبتک  یفوک ، تارف  ریسفت  دوجو  رب  كردم  لیلد و  نیاربانب  تسا . نامه  لثم  نآ  بلاطم  میراد ، هک  مه  يرگید  هخسن  و  تسا .

ییانشآ قیرط  (. 1 __________________________________________________  ) یتایاور بلاـطم و 
. مراهچ نرق  لئاوا  موس و  نرق  رخاوا  هب  طوبرم  میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  فلا ) تسا : رارق  نیا  زا  ینامز  بیترت  بسح  هب  تارف  ریسفت  اب  ام 

يدایز دادعت  هک  لیزنتلا  دهاوش  د ) دناهدرک . لقن  تارف  زا  یمک  رادقم  باتک ، دنچ  نیا  یلو  ءارهزلا ؛ رابخا  ج ) قودص . خیش  یلاما  ب )
. تسا مجنپ  نرق  زا  ود  نیا  و  تسا ، هدرک  لقن  تارف  زا  تیاور  هدزای  هک  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  ةرایز  لضف  ه ) هدرک . لقن  تارف  زا  تیاور 
زا ار   115 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . دوجوم  اههناخباتک  رد  ریـسفت  نیا  یّطخ  هخـسن  (. 2)
هب خیرات  نیا  زا  و  مهدزای ) نرق   ) همئألا ریـسفت  و  نرق 7 ،)  ) نیقیلا ءارهزلا ، رابخا  یلاما ، میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  دناهدرک : لقن  ریـسفت  نیا 

ینارحب مشاه  دیـس  موحرم  شیاهباتک ، یخرب  رد  یلماع  ّرح  خیـش  راحب ، رد  یـسلجم  موحرم  تسا و  فورعم  املع  نایم  باتک  نیا  دـعب ،
لقن ار  یبلاـطم  ریـسفت  نیا  زا  كردتـسم ...  رد  يرون  یجاـح  موـحرم  «، 1  » راونألا ةوکـشم  رد  رهاوج  بحاـص  ّدـج  موحرم  ناـهرب ، رد 

، دـنکیم حرطم  هک  ار  ياهیآ  ره  تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم  تایآ  ریـسفت  رد  هک  دراد  تیاور   770 تارف ، ریسفت  دناهدرک .
ّبترم ابیرقت  روس  رظن  زا  تسا و  يرـصتخم  ریـسفت  تسا . مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم  هیآ  هکنیا  رب  ّلاد  دروآیم  شلیذ  ار  یتیاور 

تـسرهف یـسوط ، خیـش  تسرهف  میراد : یلاجر  باتک  جنپ  ام  دـیامرفیم : لاجرلا  سوماق  بحاص  یقت  دّـمحم  خیـش  ياقآ  موحرم  تسا .
تسا بجعت  و  یّشک ؛ لاجر  يرئاضغ و  نبا  لاجر  یسوط ، خیش  لاجر  دننک ،) لقن  ار  هعیش  تافیلأت  هک  تسا  نیا  ناشراک  هک  ، ) یشاجن

ةاور مامت  ثیدـحلا » لاجر  مجعم   » رد ییوخ  هّللا  ۀـیآ  هکنیا : رگید  بلطم  تسا . هدـماین  شریـسفت  تارف و  زا  یماـن  اـهباتک  نیا  رد  هک 
زا دنرادن . تیاور  الـصا  اهنیا  دـیامرفیم : دـنکیم و  رکذ  مه  ار  یناسک  دـهدیم  سردآ  هدرک و  لقن  ناشتایاور  هارمه  هب  ار  هعبرا  بتک 

یعیـش و ملاع  نیا  هک  تسا  لاؤس  ياج  اـجنیا  درادـن . یتیاور  الـصا  هعبرا  بتک  رد  صخـش  نیا  دـیامرفیم  دربیم و  ماـن  ار  تارف  هلمج 
هک هّللا  همحر  قودـص  خیـش  یلاما  رد  یفرط  زا  دراد ، یتیاور  هعبرا  بتک  رد  هن  هدـش و  دای  وا  زا  یلاجر  بتک  رد  هن  ارچ  ریـسفت  بحاص 

هتفرگن رارق  ءاـنتعا  دروم  زین  دوشیم  فورعم  هک  دـعب  هب  مجنپ  نرق  زا  ارچ  و  دراد ، تیاور  دـشابیم ، هّماـع  قرط  زا  تاـیاور  زا  نوحـشم 
. تسا دلج  ناهرب 4  ریسفت  (. 1 __________________________________________________ ؟  ) تسا

ریـسفت همدقم  ناونعب  هک  تسا  راونألا  ةوکـشم  ریـسفت  همدقم  نآ  هکلب  درادن . شبحاص  ناهرب و  ریـسفت  هب  یطبر  الـصا  نآ  همدـقم  دـلج 
و سان ، هروس  ات  هدش  عورـش  دمح  هروس  زا  ناهرب  ریـسفت  تسا . هلـصاف  لاس  دودـح 100  فلؤم  ود  نیا  نیب  و  تسا . هدـش  پاچ  ناهرب 
زا یکی   116 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسین . دـیجم  نآرق  لماک  هرود  راونألا  ةوکـشم  ریـسفت 

ینثا هعیـش  هن  تسا  کلـسم  يدیز  ریـسفت ، نیا  فلؤم  هک  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدرک  قیقحت  دیدج  پاچ  يارب  ار  باتک  نیا  هک  ءالـضف 
زین و  دنتشادن . تیانع  نآ  هب  ام  خیاشم  دوبن ، زرحم  شندوب  هعیـش  نوچ  ینعی  دنکن . لماک  انتعا  وا  هب  هعیـش  هک  هدش  ثعاب  نیا  و  يرـشع .

ار یثیدح  ره  مدرک و  ادـیپ  رگید  بتک  رد  مهد ) هن   ) ار نآ  زا  يدایز  دـصرد  هک  دراد  تیاور  باتک 770  نیا  تسا : هتفگ  قّقحم  ناـمه 
ضّرعتی مل  نا  تارف و  ریـسفت  و  دـیامرفیم : هّللا  همحر  یـسلجم  همـالع  مدروآ . یقرواـپ  رد  متفاـی  یّنـس - اـی  یعیـش  رگید - بتک  رد  هک 

یطعی اّمم  اهلقن  یف  طبـضلا  نسح  ةربتعملا و  ثیداحألا  نم  انیلإ  لصو  امل  ۀقفاوم  هرابخا  نوک  نکل  حدـق  حدـمب و ال  هفلؤمل  باحـصألا 
نیقی بجوم  یـساوسو ، ریغ  درف  کی  يارب  رگید ، هربتعم  تایاور  اب  باتک  نیا  راـبخا  ندوب  قفاوم  يرآ  هب . ّنظلا  نسح  هفلؤمب و  قوثولا 

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


هخـسن نوچ  و  دـنراد . قرف  مه  اب  تایاور  دادـعت  ثیح  زا  تسا ، اـم  راـیتخا  رد  باـتک  نیا  زا  هک  ياهخـسن  هس  ود  دوشیم . نآ  راـبتعا  هب 
. تسا دوجوم  راـحب  رد  تسا  تارف  ریـسفت  رد  هک  هچنآ  لـک  تفگ  ناوتیمن  تسا ، هدوـب  هّللا  همحر  یـسلجم  موـحرم  راـیتخا  رد  صقاـن 

باتک نیا  تایاور  هک  دنامهفیم  ام  هب  باتک  نیا  زا  تاّیلقن  میرادن . ریسفت  نیا  زا  دشاب  مهن  نرق  زا  لبق  ریرحت  هک  ياهخسن  رگید : هلأسم 
لقن باتک  نیا  زا  نرق 5 و 6  رد  هک  يدارفا  تسا . صقان  ابلاغ  شتایاور  دنـس  تسا  ام  تسد  رد  هک  ییاههخـسن  یلو  تسا . هتـشاد  دنس 
رکذ دنـس  لّوا  صخـش  تارف و  مسا  تسا  ام  تسد  رد  هک  ییاههخـسن  رد  یلو  دـناهدروآ . ار  اهدنـس  لسلـسم  لـماک و  روط  هب  دـندرک ،

. دناهدروآ انعنعم  هملک  نا  ياج  هب  فذح و  ار  دنس  اراصتخا  ینعی  دوشیم . هداد  دانـسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  انعنعم  هملک  اب  دعب  دوشیم و 
باتک نیا  ایآ  دناهدوب . یعیـش  خیاشم  نیا  رتشیب  میوش . انـشآ  تآرف  خیاشم  زا  رفن  دص  زا  شیب  اب  هک  هدـش  ثعاب  لّوا  صخـش  ندروآ  و 

، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نالف  دـنیوگیم  یتقو  هک  تسا  حـضاو  اّما  تسا  تبثم  خـساپ  تسا ؟ ربتعم 
کت کـت  دـیاب  هکلب  تسا . ربتعم  شتاـیاور  ماـمت  هک  نیا  ینعم  هب  هن  تسین . یلعج  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  ربـتعم  باـتک   117 ص :

. درک یسررب  دنس  نتم و  رظن  زا  ار  تایاور 

؟ تسا هقث  یفوک  میهاربا  نب  تارف  ایآ 

ریـسفت رد  ربخ  ود  نوچ  دـناهتفگ  یخرب  یلو  تسا . هدـشن  رکذ  وا  مان  لّوا  تسد  لاجر  بتک  رد  تسا ؟ هقث  یفوک  میهاربا  نب  تارف  اـیآ 
قیثوت صاخ ، قیثوت  رب  هوالع  لاـجر  بتک  رد  اریز  مینک . باـسح  ّقثوم  ار  وا  هک  تسا  یفاـک  نیمه  هدـش ، تیاور  وا  زا  میهاربا  نب  یلع 

و تسا . ّقثوم  مربیم  باتک  نیا  رد  هک  ار  سک  ره  مان  دـیوگیم  همدـقم  رد  باتک  بحاـص  هک  ینعم  نیا  هب  ماـع  قیثوت  میراد . مه  ماـع 
فیلأت تاقّثلا » مجعم   » مان هب  تسه  هنیمز  نیا  رد  یباتک  دوشیم . قیثوت  هدرب و  دارفا  کـت  کـت  ماـن  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  صاـخ  قیثوت 

هک یناتـسرهش » نیدـلا  ۀـبه  دیـس   » زا تاورلا » تاقث  : » رگید باتک  دـنکیم . رکذ  ار  ّقثوم  دارفا  مان  طقف  هک  تسا . يزیربت  لـیلجت  ياـقآ 
یهاگ مه  یمیدـق  بتک  رد  دـندرب . مان  ار  هقث  دارفا  رخأتم ، بتک  نیا  هکنانچمه  دنتـسه . هقث  هک  دـنکیم  رکذ  ار  یناسک  طقف  مه  ناشیا 

رد سک  ره  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  هک  تسا  یترابع  نآ  لّوا  رد  هک  میهاربا » نب  یلع  ریسفت   » هلمج زا  تسا . هدش  اعدا  یبلطم  نینچ  هیبش 
ماع قیثوت  نیا  یسک  رگا  دروخیمرب . مه  ضراعم  هب  یهاگ  هک  تسا  ماع  قیثوت  کی  نیا  هّتبلا  دشابیم . هقث  تسا ، هدش  رکذ  ریـسفت  نیا 
مه هیولوق  نبا  تارایزلا » لماک  . » دـنک لوبق  هقث  ناونع  هب  ار  وا  دـیاب  دـشابن  هتـشادن  ضراعم  شرظن  دروم  صخـش  دروم  رد  دریذـپب و  ار 

. مییوگیم هّماع  تاقیثوت  ار  اهنیا  تسا . هقث  تسا ، هدرک  لقن  ربخ  سک  ره  زا  دوشیم  هدافتـسا  هک  دراد  یترابع  شزاغآ  رد  تسا . نینچ 
اب ییانـشآ  مینادـب . هقث  ار  وا  دـیاب  سپ  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  تیاور  ود  دراد و  دوجو  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  تارف  مان  نوچ  نیاربانب 

. تسین ریسفت  نیا  ياههخسن  یـضعب  رد  تیاور  ود  نیا  - 1 دناهداد : باوج   118 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت -
هب هک  میدق  پاچ  دراد : پاچ  هس  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  تسین . اههخسن  همه  رد  یلو  دشیم  تارف  رابتعا  لیلد  دوب  اههخسن  همه  رد  رگا 

دوجو یلحر  پاچ  رد  تسین و  وا  ماـن  يریزو  پاـچ  رد  تسا . دـلج  ود  هک  دـیدج  پاـچ  و  تسا . « 1  » یلحر یتـشخ و  يریزو  تروص 
رب ّلاد  دـشاب و  تراـبع  نیا  شلّوا ، رد  مه  رگا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  - 2 تسین . اهیضعب  رد  تسه و  اههخـسن  یـضعب  رد  ینعی  دراد .
ود نیا  و  تسا . هتفرگ  تروص  فّرـصت  هکیلاح  رد  دشاب . هدـشن  نآ  رد  یفّرـصت  لخد و  هک  تسا  نیا  شطرـش  دـشاب ، دارفا  ندوب  ّقثوم 
نب یلع  دوخ  زا  هن  تسا  يرگید  صخـش  تافاضا  زا  يوق  لاـمتحا  هب  هدـش ، لـقن  تارف  زا  هک  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  دوجوم  تیاور 

يارب يرابتعا  دـناوتیم  يّدـح  ات  ءارهزلا ، رابخا  رد  زین  تسا و  هدـش  لقن  تارف  زا  هّللا  همحر  قودـص  خیـش  یلاما  رد  هکنیا  يرآ  میهاربا 
و لیزنتلا » دهاوش  . » تسا هدوب  هّللا  همحر  قودص  هخیـشم  زا  یکی  خیاشم  زا  ای  هّللا  همحر  قودص  ردپ  خـیاشم  زا  تارف  اریز  دـشاب . تارف 

یلو دشاب  رابتعا  ثعاب  دناوتیم  يّدح  ات  تسا  هدرک  لقن  تارف  ریسفت  زا  ار  يدّدعتم  تایاور  هک  مه  مالّـسلا » هیلع  نیـسحلا  ةرایز  لضف  »
یسلجم موحرم  میتشادن . هدوب  ینئمطم  ّقثوم و  درف  میهاربا  نب  تارف  مییوگب  هکنیا  يارب  دشاب  یفاک  هک  یلیلد  اجنیا  ات  سپ  تسین . یفاک 
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نوک نکل  حدـق  حدـمب و ال  هفلؤمل  باحـصألا  ضّرعتی  مل  نإ  تارف و  ریـسفت  و  : » دـش لقن  زین  البق  هک  دراد  یترابع  راـحب  رد  هّللا  همحر 
یبتک رگا  « 2 «. » هب نظلا  نسح  هفلؤمب و  قوثولا  یطعی  اّمم  اهلقن  یف  طبـضلا  نسح  ةربتعملا و  ثیداحألا  نم  انیلإ  لصو  امل  ۀقفاوم  هرابخا 
مینک یــــــــــــسررب  دنتــــــــــــشون  هعیـــــــــــــش  ءاــــــــــــملع  ناــــــــــــگرزب  زا  ریغ  يدارفا  رـــــــــــــصع  نآ  رد  هــــــــــــک 
نـسح ماما  ریـسفت  اب  یلحر  پاچ  (. 1 __________________________________________________  )

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ص 37 . ج 1 ، راحب ، (. 2 . ) تسا هدش  پاچ  مه  اب  مالّسلا  هیلع  يرکسع 
باتک نیا  هک  يدومحم  ياقآ  تسا  هدوب  طباض  ردقچ  وا  دندرک و  هچ  نارگید  ینعی  دیوگیم . هچ  یسلجم  همالع  میوشیم  هّجوتم   119

هب ّفلؤم  مینیبیم  میجنـسیم  تایاور  اب  ار  نآ  نیماضم  یتقو  هک  تسه  تسد  رد  یباـتک  تارف ، نیرـصاعم  زا  دـیوگیم  هدرک  قیقحت  ار 
بتک رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  اـقیقد  مینیبیم  مینکیم  قیبطت  هک  ار  تارف  تاـیاور  یلو  تسا . هداد  فّرـصت  لـخد و  هزاـجا  شدوخ 

تسا و هدروآ  دیؤم  ناونع  هب  مه  ار  نیا  یـسلجم  همالع  تسا . وا  ردـپ  خـیاشم  زا  ای  قودـص  خـیاشم  زا  وا  هک  میتفگ  و  تسه . مه  رگید 
تسین قیثوت  لیلد  ندوب  هخیشم  فرص  هّتبلا  یمشاهلا . دیعس  نب  دّمحم  نب  نسح  طّسوتب  ارابخا  هنع  هّللا  همحر  قودصلا  يور  دق  و  هتفگ :

هب هک  دنتفرگیم  ارف  ثیدح  یخیاشم  زا  یهاگ  دورن  نیب  زا  ثیداحا  هکنیا  يارب  ءاملع  نوچ  دشاب . رابتعا  بجوم  دناوتیم  يّدـح  ات  یلو 
. دنوریمن تسردان  ياهمدآ  دزن  ندناوخ  سرد  يارب  الومعم  ام  نامز  رد  دیوگب  دـنک و  هیبشت  دـیابن  یـسک  دنتـشادن . نانیمطا  اهنآ  دوخ 

دنریگب ارف  ار  ملع  نآ  دنوش و  عمج  وا  دزن  رفن  دنچ  تسا  نکمم  دشاب  هتشاد  رـصحنم  ملع  هک  دشاب  يدرف  رگا  دراد . ضقن  نیا  الوا : اریز 
ثیدح باتک  یلو  دندوبن  بوخ  ناشدوخ  هک  یخیاشم  دندوب  دنکیم . قرف  مولع  اب  ثیدح  ایناث : دنشاب . هتشادن  دامتعا  وا  دوخ  هب  هچرگ 

یقلت ثیدح  یـسک  زا  رگا  سپ  دنیامن . ذـخا  ار  نآ  دـنورب و  اهنآ  شیپ  هک  دوبن  نیا  زج  یهار  نآ  نتفرگ  ارف  يارب  دنتـشاد و  یطوبـضم 
لوبق ار  وا  بهذـم  هک  دـنورب  یـسک  دزن  دـندشیم  روبجم  یهاگ  اریز  تسا . ینئمطم  بوخ و  درف  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  دنـشاب ، هدرک 
دورن نیب  زا  ثیداحا  هکنیا  يارب  یلو  تسا  یّنس  ینالف  هک  تسنادیم  اعقاو  هعیش  ملاع  کی  الثم  دنتـسنادیمن  نئمطم  ار  وا  ای  دنتـشادن و 
هدرک لقن  هعیـشلا  نایعا  رد  هّللا  همحر  یلماع  لبج  نسحم  دّیـس  موحرم  ار  یـسلجم  همالع  ترابع  نیع  درکیم . تفایرد  هتفر و  شلاـبند 

: دـیامرفیم هّللا  همحر  ردـص  نسح  دّیـس  موحرم  زین  و  تسا . هدوب  قفاوم  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا . هدومنن  رظن  راـهظا  شدوخ  یلو  تسا 
«1  » ریبک ریـسفت   120 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  هل  یفوـک  تارف  نب  میهاربا  نـب  تارف  خیـشلا 

مالّسلا هیلع  داوجلا  رصع  ءاملع  نم  وه  مالّسلا و  هیلع  اضرلا  مامإلا  بحاص  يزاوهألا  دیعس  نب  نیسحلا  هخیـش  نع  هیف  يوری  اننیب  فورعم 
راک تسا . مالّسلا  مهیلع  همئا  ياههزجعم  لماش  « 3  » يزیربت ّرین  زا  راربألا » ۀفیحـص   » باتک تسا . موس  نرق  لّوا  همین  هب  طوبرم  ینعی  « 2»
نیا هدرک و  ثـحب  اـهنآ  هـب  عـجار  رکذ و  ار  باـتک  كرادــم  شباـتک  زا  یتمــسق  رد  هـکنیا  تـسا  هداد  ماـجنا  فـلؤم  نـیا  هـک  یبوـخ 

رییسفتلا دیوگیم : تمسق  نیا  رد  تسه . مه  زجاعملا  ۀنیدم  رد  امتح  هدرک  لقن  هک  یتازجعم  لک  اریز  تسا . شباتک  لصف  نیرتدنمدوس 
یلع ریسفت  رد  دیوگیم : سپس  نیطتـساوب . يرخا  ۀطـساوب و  ةرات  هبتک  یف  قودصلا  هنع  يوری  انباحـصأ  ءامدق  نم  وه  میهاربا  نب  تارفل 

دیناسا نکل  و  تسا ) هدرک  لقن  ار  تیاور  ود  و   ... ) تارف انثّدـح  لاق  ینـسحلا  مساقلا  وبا  ینثّدـح  هدـش : لقن  وا  زا  تیاور  ود  میهاربا  نب 
ضعب تافّرـصت  نم  ّهنأ  رهاظلا  و  تسا ) هدـش  هتـشاذگ  انعنعم  نآ  ياج  هب  هداـتفا و  اهیطـسو  هک  اـنعم  نیا  هب   ) ۀـقوذحم اـهرثکا  باـتکلا 

تاضور بحاص  تسا . هدروآ  ار  راحب  ترابع  سپـس  و  رف »  » هزمر و  راحبلا . یف  یـسلجملا  اهنع  يوری  یتلا  بتکلا  نم  وه  و  نیـصّخلملا .
هملع و روفو  هداقتنا و  ةدوجو  هّفلؤم  داقتعا  نسح  یلع  ّلدی  ام  نّمضتی  ریسفتلا  اذه  تسا : هتفگ  شاهرابرد  حرطم و  ار  تارف  مه ، تاّنجلا 

نیا رب  لیلد  زین  و  دوب . داقتعإلا  حیحـص  یملاع  شفلؤم  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  شتایاور  ةدـمتعملا . بتکلل  قفاوم  هنومـضم  و  هلاـح . نسح 
. تــــسا ربارب  داـــــمتعا  دروـــــم  بــــتک  تاـــــیاور  اـــــب  نآ  تاـــــیاور  نومـــــضم  « 4 . » تـــسا هدوــــب  یماــــما  هــــک  تــــسا 
هک یباـتک  هب  میدـق  ياـهنامز  رد  (. 1 __________________________________________________  )

تارف ریسفت  تفگ  ناوتیم  هّللا  همحر  ردص  نسح  دّیس  نامز  هب  تبسن  ایآ  اّما  هدشیم  هتفگ  ریبک »  » هدوب تارف  ریـسفت  هزادنا  هب  شمجح 
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ماـما يارب  هک  تسا  ییارعـش  زا  یکی  زین  ءاـملع و  زا  یکی  يو  (. 3 . ) ص 332 مالسإلا ، مولعل  ۀعیشلا  سیـسأت  (. 2 ( ؟ تسا ریبک  يریسفت 
، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 489 . ج 2 ، (. 4 . ) تسا هتفگ  یبوخ  رایسب  راعشا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
. اّیفوص نوکی  نأ  نکمی  افّوصتم و  ناـک  ّهنإ  هنم  رهظی  تسا : هدرک  لـقن  هّللا  همحر  یـسلجم  همـالع  ردـپ  زا  تاـّنجلا  تاـضور   121 ص :
. ۀحیحـصلا تایاورلا  یف  دوجوم  ینعملا  اذه  هّللاب و  هؤاقب  هّللا و  یف  هؤانف  هّللاب و  هطابترا  هدارم  ّنأک  و  دـیوگیم : تاضور  بحاص  سپس 

بلاط یبا  نب  یلع  رب  ناهفـصا  لها  ّبس  شعوضوم  هک  یکچوک  هوزج  رگم  تسین  تسد  رد  يرگید  هتـشون  ریـسفت  نیا  زا  ریغ  تارف  زا 
هّیفوص هب  تبـسن - هن ؟ ای  دراد  تسا . یفوص  وا  هکنیا  رب  هاوگ  يزیچ  هک  دوش  مولعم  اـت  دومن  هعلاـطم  ـالماک  ار  وا  ریـسفت  دـیاب  «. 1  » تسا

ءانف ءاقب و  ماقم  هب  نتـشاد . طابترا  ادخ  اب  ینعی  ندوب  یفوص  ینعم  کی  اریز  دیجمت ، يارب  یهاگ  تسا و  تّمذم  شهوکن و  يارب  یهاگ 
، هعمـس نوکأ  یّتح  لفاونلاب  ّیلا  بّرقتی  يدـبع  لازی  ال  تسا : لـفاون  تیاور  شنیرتفورعم  هک  تسه . مه  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد  ندیـسر .

دشاب شیاتـس  ندوب  یفوص  زا  روظنم  دیاش  دیوگیم  تاضور  بحاص  تسا . هّللاب  ءاقب  ءانف و  نیا  هدی ...  نوکأ  یّتح  هرـصب ، نوکأ  یّتح 
الم دـنوخآ  نیرّخأتملا  نیمّدـقتملا و  لضفأ  نیقّقحملا ، ءاـملعلا  ملعا  باطتـسم  باـنج  هبوجا  ناونع : نیا  هب  میراد  ياهلاـسر  شهوکن . هن 

، هّیوفص تختیاپ  تسا . هّیوفـص  هرود  ءاملع  زا  لیلخ  الم  هّللا . همحر  ینیوزق  لیلخ  الم  موحرم  تالاؤس  هب  هّللا  همحر  یـسلجم  رقاب  دّمحم 
یـسلجم همالع  زا  لبق  لاس  دودـح 20  شتوف  داد . ماـجنا  يداـیز  ياـهراک  تامدـخ و  نیوزق ، رد  هرود  نآ  رد  وا  و  دوب . نیوزق  یتّدـم 

نآ یسراف  حرش  تسا . هدرک  حرـش  یبرع  یـسراف و  هب  ار  یفاک  هضور  عورف و  لوصا و  هک  تسا  نیا  شتامدخ  هلمج  زا  دوب . هّللا  همحر 
زا یخرب  تسا . هدش  پاچ  دلج  ود  رد  هتشذگ ، رد  نآ ، لوصا  یسراف  حرش  تسا . یفاش  مان  هب  صقان و  نآ  یبرع  یفاص و  مان  هب  مامت و 

هداد باوج  تالاوس  نیا  هب  یسلجم  همالع  تسا و  هدومن  یسلجم  همالع  زا  یتالاؤس  لیلخ  الم  دننکیم . دای  تمظع  هب  یلیخ  وا  زا  ءاملع 
هیــــضرم هـــقیرط  زین  نـــید  ءاــــملع  زا  يرایــــسب  تـــسا : هدوــــمرف  هلاــــسر  نآ  رد  هــــّللا  هــــمحر  یــــسلجم  همــــالع  تــــسا .

، تارف ریـسفت  دیدج  پاچ  همدقم  (. 1 __________________________________________________  )
نیابم ناشیا  قـالخا  راوطا و  و  دنتـشاد . ار  قح  هیفوص   122 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 12 .
فرص یلو  دنراد . ار  اهنآ  هّیور  یلو  دنتـسین  یّنـس  هک  ینایفوص  زا  مینکیم و  ییوگدب  یّنـس  یفوص  زا  ام  دوب . ّتنـس  لها  هّیفوص  هفیاط 
يدـب مدآ  میراذـگب ، یفوص  ار  شمـسا  رگا  ای  و  میراذـگب . یفوص  ار  شمـسا  هک  دوشیمن  ثعاب  دـشاب ، تاّیونعم  لها  ملاع  کی  هکنیا 

هّللا همحر  یـسلجم  موحرم  دندرک . یفرعم  یفوص  ناونع  هب  ار  یّلح  دهف  نبا  یناشاک ، ضیف  یلماع ، دّمحم  نیدـلا  ءاهب  خیـش  الثم  دـشاب ،
لها هک  ییاهیفوص  اب  ار  اهنیا  دنـشاب . مه  كولـس  ریـس و  تاضایر و  لها  دننک و  لمع  رهاوظ  هب  ام  ءاملع  زا  هورگ  کی  رگا  دیامرفیم :

ناوضر ریقف - موحرم  دلاو  : » دیامرفیم همادا  رد  هّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  نیدلا . ءاهب  خیـش  دننام  دینکن  طلخ  دنتـسه ، یلابا  لطاب و ال 
مه اهیفوص  هلب  دروآیم . لمع  هب  رتشیب  نیعبرا و  ود  ای  کی  هلاـس  ره  و  دوب . هتفرگ  رکف  رکذ و  میلعت  روبزم ، خیـش  باـنج  زا  هیلع - هّللا 

صلاخ ادخ  يارب  ار  دوخ  لامعا  حابص  لهچ  سک  ره  هدش : دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  تسین . سایق  لباق  مه  اب  اهنیا  یلو  دنراد  ینیشنهّلچ 
قفاوم ار ، هسّدقم  تعیرـش  ناعبات  زا  يریثک  عمج  نم ، ردپ  و  دنادرگیم . يراج  شنابز  هب  شبلق  زا  ار  تمکح  همـشچ  دـنوادخ  دـنادرگ 

دراد هّللا  همحر  یسلجم  همالع  موحرم  هک  رگید  ترابع  مدروآ .» رس  هب  اهنیعبرا  رّرکم  زین  ریقف  و  تشادیم . او  تضایر  هب  عرـش ، نوناق 
. تسا دایز  یّنس  یفوص  ءاملع  اب  دنریگیم ، هابتـشا  هّیفوص  اب  ار  اهنآ  یـضعب  دنتـسه و  تاّیونعم  لها  هک  هعیـش  ءاملع  قرف  : » هک تسا  نیا 
و دوب . تاماقم  تامارک و  بحاص  هک  هّللا  همحر  سوواط  نب  یلع  راوگرزب  دّیـس  زین  تسا  ینعم  لها  ءاملع  زا   » هک دـنکیم  هفاضا  سپس 
هک هّللا  همحر  یناث  دیهش  نیدلا  نیز  خیش  زین  دوب و  قافآ  روهـشم  لامک  عرو و  دهز و  رد  هک  یعادلا » ةدع   » بحاص یّلح  دهف  نبا  خیش 

نآرق و فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  رارـسا  قئاقد  لماش  ةالـصلا » رارـسا   » و دیرملا » ۀینم   » لیبق زا  يو  بتک  دش و  دیهـش  نید  هار  رد 
تسا تیعقاو  کی  نیا  لاح  ره  هب  دنتسه .» كولس  ریس و  تاّیونعم و  لها  اهنیا  ناشیا ، لاثما  تسا و  هّیفوص   123 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 

يور دیابن  ار  یفوص  مسا  درک . سایق  لطاب  لها  هّیفوص  اب  دیابن  ار  اهنیا  و  دنتسه . كولس  ریـس و  تاّیونعم و  لها  هورگ  کی  ام  ءاملع  هک 
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هک اهنآ  دنتـسه  تضایر  لها  عرـش  قبط  هک  اهنآ  دنتـسه : هورگ  ود  هیفوص  مینادب  دیاب  میراذگیم  هّیفوص  مسا  مه  رگا  و  تشاذـگ . اهنیا 
. تسا هدش  همجرت  هّللا  همحر  یبانب  فسوی  خیش  مان  هب  ناجیابرذآ  ءاملع  زا  یکی  طّسوت  تارف  ریسفت  دنتـسین *** . عرـش  ماکحا  هب  دّیقم 

يربخ ریسفت  رابخا و  هب  ناشیا  دیاش  تسا . هدش  پاچ  نآ  لوا  دلج  هک  یفوک » تارف  ریسفت  حرـش  همجرت و  رد  داؤفلا  ةرمث   » ناونع تحت 
بوخ تیالو  هب  مدرم  داقتعا  ندش  مکحم  يارب  دریگ  رارق  مدرم  رایتخا  رد  دوش و  همجرت  ریسفت  نیا  رگا  هدرک  رکف  و  تسا . هتشاد  هقالع 

یبایزرا ناونع  هب  اـجنیا  رد  تسا . هدرک  لـقن  باـتک  نآ  باـتک و  نیا  زا  ار  تیاور  نآ  قفاوم  هدروآ  هک  ار  یتیاور  ره  همجرت ، رد  تسا .
مالّسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  تعمس  رثاکتلا : مکیهلا  هروس  ریـسفت  رد  رد ص 230 ، - 1 مینکیم : هراشا  ریـسفت  نیا  زا  هنومن  دنچ  هب  نتم 

نب هّللا  دـبع  لاـق  لاـق  صفح  یبأ  زا  يرگید  تیاور  - 2 هّللا . رکذ  يذـلا  میعنلا  نحن  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  یلاـعت : هلوق  یف  لوقی 
لاقف ّطق . هلثم  تلکأ  ام  اماعط  تلکأف  اماعط ؛ انیلإ  مّدقف  دّمحم  نب  رفعج  دنع  تنک  لاق  - 3 انتیالو . لاق  َُّنلَئُْسَتل ...  َُّمث  صفح  ابأ  ای  نسحلا 

ّنإ ّمث  هلثم . ادـبأ  لکآ  ّینإ  ّنظأ  و ال  ّطق . هلثم  اماعط  تلکأ  ام  هّللا  لوسر  نبای  یمأ  تنأ و  یبأـب  تلق  اـنماعط ، تیأر  فیک  يدـس  اـی  یل 
َُّنلَئُْـسَتل َُّمث  هباتک : یف  هّللا  لوق  تلق : یه ؟ ام  لاق و  هّللا . باتک  یف  ۀـیآ  ترکذ  تلق : کیکبی ؟ ام  يدـس  اـی  لاـقف  تیکبف  ترق  رقت  ینیع 

لئست يدس ال  ای  لاق  ّمث  هدجاون . تدب  یّتح  مالّـسلا  هیلع  کحـضف  هنع . هّللا  ینلأسی  يذلا  ماعطلا  اذه  نوکی  نأ  تفخف  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍِذئَمْوَی 
اب ییانـشآ  نبای  یمأ  تنأ و  یبأب  هل  تلق  ۀـعاّطلل . هیف  لمعنل  انقلخ و  هل  قلخ و  انل  لـب  ۀـبّیط  ۀـحئار  ـال  نّیل و  برـش  ـال  ّبیط و  ماـعط  نع 

موی هّللا  مهلأسی  مالّـسلا  مهیلع  هترتع  یلع و  ّبح  لاق : میعنلا ؟ ام  هّللا  لوسر   124 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت -
هیآ ینعم  دیوگیم  دشاب  هتشاد  تقد  شدوخ  دناوخب و  ار  هیآ  رهاظ  یسک  رگا  دهاوخیمن . دنس  الصا  مینک  هاگن  هک  ار  نتم  نیا  ۀمایقلا .
رگا تسا . تیالو  تماما و  تّوبن - دیحوت - الاب : بتارم  ياهتمعن  زا  دراد . بتارم  اهتمعن  دـنکیم . لاؤس  تمعن  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا 

دهاوخیمن دنـس  رگید  نیا  میراذگب ، جرا  نآ  هب  دیاب  یلیخ  هک  تسا  یقیداصم  زا  تسا و  تمعن  قادصم  تیالو  هک  دـیامرفیم  تیاور 
ای بوخ  ياذغ  ای  درس  بآ  تمعن ، زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  ناوارف  رّرکم  تایاور  نّنست  لها  ریـسافت  رد  تسا . حضاو  هکلب 
زا هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  دوشیمن . لاؤس  اهنیا  زا  دـنیامرفیم : مالّـسلا  مهیلع  همئا  اّما  دـندش . لفاغ  یـساسا  تمعن  زا  و  تسا ، رطع 

لیذ دینک ، هعجارم  هک  یّنس  ریسافت  مامت  رد  دنکیم . لاؤس  اهتمعن  نیرتیساسا  زا  هکلب  دنک . لاؤس  نان و )...  بآ ،  ) دهدیم هک  یتمعن 
تسا یبوخ  هّجوت  نیا  تسا . هدشن  هدرب  تماما  زا  یمسا  و  تسا . اهنآ  لاثما  یندیشون و  یندروخ و  زا  هدش ، رکذ  هک  یقادصم  ره  میعن » »

مکحیر و ّبحأل  ّینإ  هّللا  اـمأ و  مالّـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  زا  رد ص 208 : دـشاب . هتـشاد  دنـس  تسین  مزال  دـهدیم و  تیاور  هک  تسا 
نوقباـسلا متنأ  هّللا و  راـصنا  متنأ  دـمحم و  لآ  ۀعیـش  متنأ  هلمعب  لـمعیلف  دـبعب  ّمتئأ  نم  داـهتجا ، عروب و  کـلذ  یلع  ینونیعأـف  مکحاورأ 

تیاور نیا  یلو  دوشیم . لقن  هعیـش  يارب  يداـیز  ياـیازم  ۀـّنجلا . یلإ  ةرخـآلا  یف  نوقباـسلا  ایندـلا و  یف  نورخـآلا  نوقباـسلا  نولوـألا و 
دنکیم ریسفت  شرهاظ  فالخ  رب  ار  هیآ  تیاور  یهاگ  تسا . یتسرد  نتم  نتم ، سپ  تسا . لمع  ندوب  یلاوم  هعیش و  رد  رایعم  دیوگیم 

نیا میمهفیم . ار  ینعم  نامه  مینک  هّجوت  ّتقد و  مه  ام  دوخ  رگا  هک  دنکیم  انعم  يروط  ار  هیآ  یهاگ  اما  دهاوخیم . دنـس  تیاور  اجنآ 
قباس پاچ  رب  هوالع  تارف  ریسفت  هک  موشیم  روآدای  نایاپ  رد  تسا . لوبق  لباق  تسرد و  شنتم  دشاب  هتشادن  مه  دنـس  رگا  تایاور  لیبق 

- ریـسافت اب  ییانـشآ  تسا . هدمآ  يدنمدوس  بلاطم  نآ  همدـقم  رد  هدـش و  قیقحت  يدومحم  ياقآ  ترـضح  طّسوت  اریخا  فرـشا ، فجن 
125 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 

یمق ریسفت 

نسح ماما  نامز  اب  رـصاعم  یفوتم 328 ،)  ) ینیلک خیـش  خـیاشم  زا  زا 307 ق ، دـعب  یفوتم  یمق ، میهاربا  نب  یلع  هب  بوـسنم  یمق  ریـسفت 
هک ریسفت  نیا  ایآ  - 2 تسا ؟ هتشاد  ریـسفت  میهاربا  نب  یلع  ایآ  - 1 تسا : ثحب  ود  ریـسفت  نیا  هرابرد  دشابیم . « 1  » مالّسلا هیلع  يرکسع 
نبا میهاربا  نب  یلع  مجنپ :) نرق   ) یفوتم 450 یشاجن - - 1 میروآیم : ترابع  دنچ  لّوا  لاؤس  خـساپ  رد  تسا ؟ نامه  تسا  ام  تسد  رد 
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باتک هل  هرمع و  طسو  یف  « 2  » ّرضا ابتک و  فّنص  رثکأ و  عمس و  بهذملا  حیحـص  دمتعم  تبث  ثیدحلا  یف  ۀقث  یمقلا  نسحلا  وبا  مشاه 
لئاضف باتک  كرشلا و  دیحوتلا و  باتک  ضیحلا و  باتک  عئارشلا و  باتک  دانـسإلا و  برق  باتک  خوسنملا و  خسانلا و  باتک  ریـسفتلا و 

-2 « 3 . » لاله نبا  دّمحم  اهنع  هلأس  لئاسم  تاباوج  و  سنوی ، ماشه و  ینعم  یف  ۀـلاسر  ءایبنألا و  باتک  يزاغملا و  باتک  نینمؤملا و  ریما 
باتک خوسنملا و  خـسانلا و  باتک  ریـسفتلا و  باتک  اـهنم  بتک  هل  تسا : هتفگ  هدرب و  ار  وا  مسا  مجنپ ،) نرق   ) یفوتم 460 یسوط - خیش 

. دانــــــــــــــــــــــــسإلا برق  باـــــــــــــــــــــــتک  عئارــــــــــــــــــــــــشلا و  باــــــــــــــــــــــــتک  يزاــــــــــــــــــــــــغملا و 

ق.  260 مالّـسلا : هیلع  ماما  تاـفو  (. 1 __________________________________________________  )
ار تسرهف  یشاجن  هک  دندقتعم  یـضعب  يریبش . یناجنز  هّللا  ۀیآ  حیحـصت  دیدج ، پاچ  ص 260 ، یشاجن ، تسرهف  (. 3 . ) دش انیبان  (. 2)

ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دراد . یحیحـصت و ...  یمیمتت و  رظن  نآ  هب  هتـشاگن و  یـسوط  خیـش  تسرهف  زا  دعب 
يریـسفت میهاربا ، نب  یلع  هک  تسین  کش  ياج  نیاربانب  نآرقلا . رایتخا  باتک  بقانملا و  باتک  «: 1  » میدنلا نبا  داز  126 و  ص : ینآرق ،

-4 دانـسإلا . برق  باتک  نآرقلا و  رایتخا  باتک  بقانملا و  باتکلا  بتکلا  نم  هل  ءاهقفلا و  ءاملعلا و  نم  «: 2  » میدنلا نبا  - 3 تسا . هتشاد 
یناتساد مه  رگید  ياج  رد  و  « 4  » دنکیم لقن  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  ار  یبلطم  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  « 3  » هّللا همحر  یسربط  موحرم 

مالّـسلا و هیلع  قداصلا  نع  نابأ  نع  ریمع  یبأ  نبا  نع  هیبأ  نع  میهاربا  نب  یلع  اهنیعب  ۀّصقلا  هذه  يور  دق  و  دیوگیم : دنکیم و  لقن  ار 
ّنإ لاـق  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  ماـشه  نب  رـضنلا  نع  هیبأ  نع  مـیهاربا  نـب  یلع  يور  رگید : ياـج  رد  و  «. 5  » هظاـفلا ضعب  فلتخا  نا 

ار ریسفت  نیا  « 7 . » دشابیم نایبلا  عمجم  ریسفت  ذخآم  زا  یکی  تسا و  هتشاد  يریـسفت  میهاربا  نب  یلع  دوشیم  مولعم  سپ  « ... 6  » میهاربإ
هـس ره  هعیرذلا »  » رد گرزب  اقآ  جاح  موحرم  دنتـسه . هدش  هتخانـش  رفن  ود  هدشن و  هتخانـش  نیـصّخلم  زا  یکی  دناهدرک . صیخلت  رفن  هس 
جاح موحرم  تسا . یقئاتع  نبا  نیصّخلم ، زا  یکی  دربیم . مان  یمقلا » ریسفت  رصتخم   » ای یمقلا » ریسفت  راصتخا   » ناونع تحت  ار ؛ رـصتخم 

نب دّـمحم  نـبا  نـمحرلا  دـبع  نیدــلا  لاـمک  خیــشلل  یمقلا  مـیهاربا  نـب  یلع  ریــسفت  رــصتخم  : » دــیامرفیم هعیرذــلا »  » رد گرزب  اـقآ 
رد (. 2 . ) شدوــخ تــسرهف  رد  (. 1 __________________________________________________  )

. تسا هدش  پاچ  دلج  هد  رد  دراد و  ار  ینارعش  ياقآ  هیشاح  هک  هیمالسا  پاچ  (. 4 . ) مشش نرق  یفوتم 548 ق ، (. 3 . ) ص 325 تسرهف ،
هک ییاهراک  زا  یکی  نایبلا ؛» عمجم  یسربط و   » مان هب  هدش  هتشون  یباتک  (. 7 . ) ص 207 ج 1 ، (. 6 . ) ص 204 ج 1 ، (. 5 . ) ص 200 ج 2 ،

. تسا میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  نایبلا ، عمجم  ذخآم  زا  هتفگ  هدرک و  یفّرعم  ار  نایبلا  عمجم  ذـخآم  هک  تسا  نیا  هدـش  ماجنا  باتک  نیا  رد 
رد ینعی  تسا . باتک 767 ق  نیا  فیلأت  خیرات  یقئاتعلا » میهاربا   127 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ 
نأ تببحأ  تسا : هتفگ  صیخلت  ءادـتبا  رد  یقئاتع  نبا  تسا . هدومن  صیخلت  ار  نآ  صخـش  نیا  هدوب و  راـیتخا  رد  ریـسفت  نیا  متـشه  نرق 

فیضأ امبر  ۀلیلق و  هتدئاف  ام  فذحب  هنم و  ّدبال  ام  ّالإ  هترهشل  میرکلا  نآرقلا  ظفل  ضعب  فذح  تارّرکملا و  دیناسألا و  طاقسإب  هرصتخا 
هرهاظ ءاج  ام  انددر  هبـسانی و  امب  لابلاب  رطخ  ام  هیلإ  انفـضأ  هاـنیوتحا و  اـم  رخآ  اذـه  هدومرف : باـتک  رخآ  رد  و  هب . قیلی  اـم  باـتکلا  یلإ 

عیمج نع  ۀمئألا  ءایبنألا و  هیزنت  مهبهذم  ناف  لجرلا  اذه  هلوقی  ام  سیل  تیبلا  لهأ  بهذم  ّنإف  ءایلوألا  ءایبنألا و  ۀمـصع  مدع  یف  ارهاظ ) )
باتک نیا  هک  يرگید  صخش  «. 1  » هیلع عمجم  نآلا  وه  يذلا  بهذملا  قفاوی  ّهناف ال  ارظن  باتکلا  اذه  نم  ریثک  یف  انل  ّنأ  ملعا  حـئابقلا و 
هدوب مه  مهد  نرق  لّوا  اـت  ریـسفت  نیا  دوشیم  مولعم  و  تسا . یفوتم 905  « 2  » یمعفک میهاربا  نیدـلا  یقت  خیـش  تسا : هدرک  صیخلت  ار 

یفوتملا 905. یمعفکلا  میهاربإ  نیدلا  یقت  خیـشلل  میهاربإ  نب  یلع  ریـسفت  راصتخا  تسا : هدش  یفرعم  رـصتخم  نیا  هعیرذـلا »  » رد تسا .
نادرگاش زا  يورغ ، يدابآرتسا  ینیـسح  یلع  نیدـلا  فرـش  فیلأت  ةرهاطلا » ةرتعلا  لئاضف  یف  ةرهاظلا  تایآلا  لیوأت   » مان هب  تسا  یباـتک 

رب ار  تایآ  زا  يرایـسب  ود ، ره  اریز  دراد . طابترا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  عوضوم  اب  باتک  نیا  عوضوم  مهد . نرق  ءاملع  زا  یناـث ، قّقحم 
باتک نآ  مهم  ذخآم  زا  یمق  ریـسفت  و  تسا . هدش  لقن  یمق  ریـسفت  زا  یناوارف  بلاطم  باتک  نیا  رد  دناهدرک . قیبطت  مالّـسلا  مهیلع  همئا 

ص تاــّنجلا ، تاــضور  (. 1 . __________________________________________________  ) تـــسا
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بحاص (. 2 . ) تسا هدرک  لـقن  ار  اـهتنا  ءادـتبا و  نیا  تسا و  هدوـب  تاـّنجلا  تاـضور  بحاـص  تسد  رد  صیخلت  نـیا  مود . پاـچ  ، 349
مدع ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدشن  هتخانش  هدرک  صیخلت  ار  یمق  ریـسفت  هک  موس  صخـش  نرق 10 . نیمألا ،» دلبلا   » و یمعفک » حابصم  »

هن  ) لدـتعم ملاع  کی  تسا . هدوب  دوجوم  مهد  نرق  اـت  شفیلأـت  ناـمز  زا  ریـسفت  نیا  سپ   128 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت 
مان نیا  هب  يریـسفت  هک  دنکیم  نیقی  دندرک ، لقن  یبلاطم  دندرب و  مان  نرق 4 و 5 و 6 و 9 و 10  رد  ریـسفت  نیا  زا  هک  دنیبب  رگا  ساوسو )

یبلاطم نآ  زا  هتسناد و  یمق  ریسفت  ار  ام  نامز  رد  دوجوم  ریسفت  نیا  هک  دنتسه  ییاملع  زین  میرذگب ، هک  مهد  نرق  زا  تسا . هتشاد  دوجو 
خیـش موحرم  راحب ،»  » رد هّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  همئألا ،» ریـسفت   » رد هّللا  همحر  يریـصن  اضر  دّمحم  ازریم  هلمج : زا  دناهدرک . لقن  ار 

ریـسفت باتک  و  دـیامرفیم : لوا  راحب ج  رد  هّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  يدـعب ...  ياهباتک  و  هعیـشلا ،» لئاسو   » رد هّللا  همحر  یلماـع  ّرح 
میهاربإ نب  یلع  دهـش  دـق  و  هّللا : همحر  لـئاسو  بحاـص  موحرم  هّللا . همحر  یـسربطلا  هنع  يور  ۀـفورعملا و  بتکلا  نم  میهاربإ  نب  یلع 

ریسفت زا  همه  يدعب  بتک  ناهرب و  ریـسفت  نیلقثلا و  رون  یفاص و  ریـسفت  «. 1  » ۀمئألا نع  تاقثلا  نع  ۀّیورم  ّهنأ  هریـسفت و  ثیداحأ  توبثب 
اذهل یتباتک  دـنع  ینرـضح  ام  ۀـلمج  نم  هّللا : همحر  یغالب  موحرم  تسا . هدوب  ناشرداصم  زا  دـناهدرک و  لقن  ار  یبلاطم  میهاربا  نب  یلع 
نانثا فلتخی  ال  هّللا : همحر  ردص  نسح  دّیـس  موحرم  «. 2  » میهاربإ نب  یلع  ریسفت  هنع  لقنأ  ریسفتلا و  بتک  نم  ۀعیـشلا  بتک  نم  ریـسفتلا 
تیبلا لهأ  نع  روثأملاب  ریسفت  هنأل  عجرملا  هیلإ  مویلا و  یلإ  ۀعیـشلل  لّوؤملا  هیلع  نآرقلا  ریـسفت  باتک  هل  هتلالج . هتقاثو و  یف  ۀعیـشلا  نم 
هصالخ یلیخ  باتک  نیا  هّتبلا  بتکلا .» ةآرم   » مان هب  دراد ، ۀعیرذلا  دننام  یباتک  هّللا ، همحر  يزیربت  مالـسإلا  ۀقث  دیهـش  « 3  » مالّسلا مهیلع 

رد باــــــــــــتک  نـــــــــــیا  تــــــــــــسوا و  عیــــــــــــسو  رایــــــــــــسب  تاــــــــــــعالطا  زا  یکاــــــــــــح  یلو  تــــــــــــسا 
ءالآ (. 2 . ) ص 68 ج 20 ، لئاسو ، (. 1 __________________________________________________  )

تسد  129 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 330 . ۀعیشلا ، سیـسأت  (. 3 . ) ص 49 ج 1 ، نمحرلا ،
قداصلا وه  لاق  لعافب  دارملا  ّنإ  لیق ، لاق ، هلوقب  تایآلا  ضعب  ریـسفت  یف  یفتکا  دـسیونیم : وا  تسا . هدوبن  هّللا  همحر  گرزب  اقآ  جاـح 

رد «. 1  » مولعم هنع  نیثّدحملا  اصوصخ  ۀیمامإلا  زارتحا  يأرلاب و  ریـسفتلا  ّدح  یلإ  ۀیاورلا  ّدـح  نع  هریـسافت  رثکأ  جرخ  ّالإ  و  مالّـسلا . هیلع 
قداصلا لاق   » هتفگن هدرک و  افتکا  لاق »  » ظفل هب  شریـسفت  رد  هّللا  همحر  میهاربا  نب  یلع  هکنیا : نآ  هدرک و  هراشا  ياهتکن  هب  تراـبع  نیا 

سپ دـشابیم ، شدوخ  لاق  لعاف  دـیوگب ، یـسک  رگا  ّالإ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  لاـق »  » لـعاف هک  هدـش  هتفگ  اـّما  مالّـسلا » هیلع 
صوصخ هب  یماما  ملاع  کی  هکنآ  لاح  و  تسا . رهاظ  فالخ  هب  ریسفت  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  اریز  دش  دهاوخ  يأر  هب  ریـسفت  شریـسفت 

یفاک تسا . هّللا  همحر  ینیلک  خیش  خیاشم  زا  وا  دیوجیم . يرود  يأر ) هب  ریـسفت   ) راک نیا  زا  میهاربا  نب  یلع  دننام  یماما  ثّدحم  کی 
ماـن هب  تسا  ياهلاـسر  دراد . دوـجو  اهدنـس  رد  درف  نیا  ماـن  یفاـک ) ثلث  ینعی   ) شتیاور رازه  شـش  رد  دراد ، تـیاور  رازه  هدزناـش  هـک 
هدش هدرب  هعیـش  ءاملع  زا  ياهدع  مان  هلاسر  نیا  رد  تسا . هدرک  پاچ  اههماندای  زا  یکی  رد  ار  نآ  هوژپ  شناد  ياقآ  هک  ۀعیـشلا » خـیاشم  »
نیا دنیوگیم  یضعب  تسا . هدش  هتفرگ  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  هک  تسا : هدمآ  نآ  رد  تسا .

. تسا هتـشاد  رارقا  ریـسفت  نیا  دوجو  هب  مهد  نرق  رد  مه  وا  سپ  تسا . مهد  نرق  ءاملع  زا  هک  تسا . هّللا  همحر  یئاهب  خیـش  ردپ  زا  هلاسر 
مه هب  یطبر  چیه  ود  نیا  نوچ  تسا  هابتـشا  هدـش ، هتفرگ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  زا  ریـسفت  نیا  هدرک  هفاضا  هکنیا  یلو 

پاچ تبون  هس  یمق  ریـسفت  دومرفیمن . ار  نیا  ّالا  هدیدن و  ار  ریـسفت  ود  نیا  زا  یکی  هّللا  همحر  یئاهب  خیـش  ردپ  موحرم  امتح  و  دـنرادن .
نب یلع  ریـسفت  هک  تروص  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ریـسفت  هارمه  یلحر و  مود  پاـچ  لاس 1313 . يریزو  لوا  تبون  تسا . هدـش 

ج بتکلا ، ةآرم  (. 1 __________________________________________________  ) نتم و رد  میهاربا 
هدش پاچ  هیشاح  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ریسفت   130 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ص 151 . ، 1

قیقحت و ار  باتک  نیا  يرئازج  ياقآ  ترـضح  تسا . هدـش  ماجنا  فجن  رد  موس  پاچ  دـشاب و  رتهب  یمود  ارهاظ  پاچ ، ود  نیا  زا  تسا .
يارب مه  ار  یفعـض  هطقن  اّما  دراد . رایـسب  طلغ  یلبق  پاچ  ود  تسا  هتفگ  پاـچ  نیا  لوا  رد  و  تسا . هدرک  پاـچ  فجن  رد  دـلج  ود  رد 
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. میرادن نیقی  نخس  نیا  هب  ام  یلو  تسا . هدرک  فذح  ناشیا  تسا  هدوب  نیخیش  هیلع  رب  هک  ار  يدراوم  هک  نیا  نآ  دناهتفگ و  موس  پاچ 
فذـح دراوم  ياج  هب  هکنیا  ای  درکیم و  مالعا  امتح  دوب  هدرک  ار  يراک  نینچ  رگا  تسا و  یتیالو  ملاـع  کـی  ناـشیا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
شزاس تمـصع  هلأسم  اب  هک  تسا  یتایاور  باتک  نیا  رد  هکنیا  هدش  ریـسفت  نیا  هب  هک  ییاهداقتنا  هلمج  زا  تشاذگیم . هطقن )...(  هدـش 
قیبـطت مالّـسلا  مهیلع  همئا  رب  لـیوأت و  ار  تاـیآ  شتاـیاور  زا  یلیخ  هکنیا  اـی  تسا . نآرق  فـیرحت  رب  لاد  هک  تـسا  یتاـیاور  اـی  درادـن .

زا هک  تسا  نامه  تسا  ام  تسد  رد  نونکا  هک  يریسفت  ایآ  هکنیا  هرابرد  مود  ثحب  داد . میهاوخ  خساپ  دعب  تاحفص  رد  ار  نیا  دنکیم .
نامه میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  نآلا  ات  مهدزای ) نرق   ) هّللا همحر  یـسلجم  همالع  موحرم  نامز  زا  تسا ؟ هدـش  یفرـصت  نآ  رد  اـی  هدوب  لوا 

دوب ءاملع  تسد  رد  مهد  نرق  ات  مراهچ  نرق  زا  هک  يریـسفت  ایآ  ینعی  تسا . مهدزای  نرق  زا  شیپ  رد  ثحب  تسا . اـم  تسد  رد  هک  تسا 
اقآ جاح  همالع  موحرم  تسا  هدرک  لابند  بوخ  ار  هلأـسم  نیا  هک  یـسک  لّوا  هن ؟ اـی  تسا  اـم  تسد  رد  نونکا  هک  تسا  يریـسفت  ناـمه 

. تسا هدروآ  ۀعیرذلا  رد  هحفـص  دنچ  رد  ار  نآ  هجیتن  هدرک و  ییاهتـشاددای  هدناوخ و  ار  ریـسفت  نیا  رود  کی  هک  تسا ، ینارهت  گرزب 
هعیرذلا رد  هک  یبلاطم  زا  دناهدرک . ثحب  بوخ  یلیخ  هتفرگ و  یپ  ار  ثحب  نیا  یناجنز  يریبش  یـسوم  اقآ  جاح  هّللا  ۀیآ  مه  ام  نامز  رد 

131 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  باتک  رد  ناـمدوخ  هک  يرورم  اـب  هک  هچنآ  زین  تسا و  هدومرف 
نآ زا  یتمـسق  میهاربا و  نب  یلع  ریـسفت  نآ  زا  یتمـسق  تسا  ام  رایتخا  رد  هک  يریـسفت  نیا  هک  تسا  نیا  میروآیم  تسد  هب  مییاـمنیم ،
یبا ای  میهاربا  نب  یلع  هکلب  دشابن  یتیاور  ریسفت  تسا  نکمم  مراهچ  تمـسق  رگید و  ياهاج  زا  مه  یتمـسق  تسا و  دوراجلا  یبا  ریـسفت 

نب یلع  ریـسفت  زا  يرادـقم  کی  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیا  هرابرد  ییاـهن  تواـضق  سپ  دـشاب . هتفگ  دوخ  زا  یموس  صخـش  اـی  دوراـجلا 
یفوتملا رذنم  نب  دایز  همسا  دوراجلا  یبا  ریسفت  : » دیامرفیم گرزب  اقآ  جاح  موحرم  تسا . نارگید  زا  هیقب  تسا و  باتک  نیا  رد  میهاربا 

دّمحم نیسحلا و  نب  یلع  ۀثالثلا  ۀمئألا  باحصأ  نم  ناک  و  « 3  » ۀیدوراجلا « 2  » ۀیدیزلا هیلإ  بسنت  هتدالو  نیح  نم  یمعا  ناک  «، 1  » 150
نع هبتکی  ناک  ّهنأک  و  « 4  » هتماقتسا ماّیأ  مالّسلا  هیلع  رقابلا  صوصخ  نع  هریـسفت  يوری  نکل  مالّـسلا و  مهیلع  دّمحم  نب  رفعج  یلع و  نب 

«5 « » ریسافتلا بتک  هتیمـست  دنع  ۀحفص 50  یف  هرکذ  ریـسفت  لّوأ  وه  مالّـسلا و  هیلع  رقابلا  یلإ  میدنلا  نبا  هبـسن  اذل  و  مالّـسلا . هیلع  هئالما 
سنوی نب  روصنم  نع  ریمع  یبأ  نبا  نع  یبأ  ینثّدـح  لاق  «: 6  » مینکیم لقن  هنومن  ناونع  هب  مه  ار  نارمع  لآ  هروس  ریـسفت  زا  دروم  کی 

و دراد . یبأ » ینثّدح   » نوچ تسا  میهاربا  نب  یلع  زا  هک  دهدیم  ناشن  دنـس  نیا  مالّـسلا ....  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاق  لاق  دـیزی  نب  رمع  نع 
. دراد یبأ » ینثّدـــــــــــح   » ـــــــــــالومعم وا  ياهدنــــــــــــس  نوـــــــــــچ  تـــــــــــسا  دــــــــــــهاش  نیرتـــــــــــهب  نـــــــــــیا 
زا لـبق  لاـس  دودــح 160  ینعی  (. 1 __________________________________________________  )

يأر يذ  حـلاص  ملاع  یمطاف  لک  ۀـمامإب  نولوقی  مهبلغا  قرف  مه  یلع و  نب  دـیز  ۀـمامإب  نولئاـقلا  ۀـیدیزلا  (. 2 . ) میهاربا نب  یلع  تاـفو 
صنلاب نولئاقلا  مه  ۀیدوراجلا و  (. 3 (. ) دنرادن لوبق  ار  دعب  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  اذل  دننادیم و  مایق  ار  تماما  طرش  . ) فیـسلاب جرخی 
فرحنم قح  هار  زا  ۀـیدوراج  هیدـیز و  نوچ  دوب . هدـشن  فرحنم  زوـنه  هک  یماـیا  (. 4 . ) هرکنأ نـم  لـک  رفک  ۀـثالثلا و  رفک  ّیلع و  یلع 

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  س 4 . ص 95 ، لّوا ، پاچ  (. 6 . ) ص 251 ج 4 ، ۀعیرذلا ، (. 5 . ) دنتسه
دهد لامتحا  یـسک  تسا  نکمم  تسا . دوراجلا  یبأ  تیاور  نیا  رفعج ....  یبأ  نع  دوراجلا  یبأ  ۀیاور  یف  و  دـعب :...  رطـس  دـنچ  132 و 

روطنیا اـّما  دـشاب . هدرک  تیاور  وا  زا  میهاربا  نب  یلع  تسا و  وا  زا  لـبق  دوراـجلا  یبا  نوچ  دـشاب . میهاربا  نب  یلع  زا  مه  تیاور  نیا  هک 
نع دوراجلا  یبأ  ۀیاور  یف  و  دعب : رطـس  دنچ  و  اُونَمآ »...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هلوق یف  میهاربإ  نب  یلع  لاقف  هدمآ : هحفص 109  رد  اریز  تسین 

هدرک عمج  ار  ریسفت  نیا  رگید  صخـش  دوشیم  مولعم  میهاربإ ...  نب  یلع  ریـسفت  یلإ  عجر  دعب : رطـس  دنچ  و  مالّـسلا ...  هیلع  رفعج  یبأ 
دوراجلا یبأ  ۀیاور  یف  ناونع  اب  ار  یلّوا  تسا  هدرک  لقن  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  يرادقم  دوراجلا و  یبا  ریـسفت  زا  يرادـقم  هک  تسا .

قداص ماما  زا  دنـس و  اب  دراوم  رثکا  رد  هک  میهاربإ  نب  یلع  لاق  ناونع  اب  ار  یمود  تسا و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دنـسیب و  الومعم  هک 
زا بّکرم  تسا  ام  تسد  رد  هک  يریسفت  لاح  ره  هب  «. 1  » دوشیم تفای  دروم  تفه  رد  نارمع  لآ  هروس  رد  هنیرق  نیا  تسا . مالّسلا  هیلع 
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رابتعا هب  يررـض  تسین و  رتمک  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  دوراجلا  یبأ  ریـسفت  رابتعا  تسا  دـقتعم  گرزب  اقآ  جاح  تسا . ریـسفت  ود  نیا 
دوب یفرحنم  صخش  دوراجلا  یبا  تسا و  بّکرم  ریسفت  نیا  دنیوگیم  دراد و  یباسح  مادک  ره  دندقتعم  یضعب  یلو  دنزیمن . ریسفت  نیا 
یلو تسا ، هدش  لقن  تیاور  ود  ره  زا  هچرگا  ریسفت  نیا  رد  نوچ  تسا  هابتـشا  مود  راتفگ  نیا  اما  تسین . میهاربا  نب  یلع  اب  سایق  لباق  و 

ّدر ار  رگید  تمـسق  دوشیمن  لیلد  میریذـپن ، ار  دوراـجلا  یبا  تـالوقنم  زا  مادـکچیه  رگا  تسا . مولعم  صّخـشم و  ناشمادـک  ره  نخس 
زا میهاربا  نب  یلع  تایاور  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلا  یبا  تایاور  تسا . هدش  لقن  هناگادج  روط  هب  مادک  ره  تیاور  اریز  مینک .

. تــــــــــــــــــسا هدـــــــــــــــــــش  لــــــــــــــــــقن  مالــــــــــــــــــّـسلا  هــــــــــــــــــیلع  قداـــــــــــــــــــص  ماـــــــــــــــــــما 
و 111 و و 109  و 98  ص 95  (. 1 __________________________________________________  )
هک يریسفت  نیا  زا  یتمـسق  دش  نشور  سپ   133 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  116 و 117 و 118 .
مه یموس  تمـسق  دیامرفیم  گرزب  اقآ  جاح  یلو  تسا . دوراجلا  یبا  ریـسفت  رگید  تمـسق  میهاربا و  نب  یلع  ریـسفت  تسا  ام  رایتخا  رد 
هک يرگید  تایاور  هکلب  تسا  هدرکن  افتکا  باـتک  ود  نآ  هب  هک  تسا  هدرک  عمج  ار  باـتک  نیا  هک  یملاـع  هب  دوشیم  طوبرم  هک  دراد 

ظفل تسا  ییاهاجنآ  دشابن  تیاور  دیآیم  نهذ  هب  هک  مییوگیم  ام  مه  ار  یمراهچ  تمسق  تسا . هدروآ  ار  دشاب  تایاور  نآ  اب  بسانتم 
ءزج تسا  مالّسلا » هیلع  قداصلا  لاق  « » لاق  » زا روظنم  هک  میریذپب  ار  يزیربت  مالسإلا  ۀقث  نخـس  رگا  دراد  لاق »  » هک اجنآ  اریز  دراد . لاق » »

ریـسفت نیا  رد  هک  یمـسق  راهچ  زا  ياهنومن  دشاب . هتفگ  شدوخ  زا  فلؤم  هک  دیآیم  نهذ  هب  درادن  لاق »  » هک اجنآ  اّما  دوشیم . تایاور 
مل باتکلا  لهأ  ای   » هلوق و  - 3 تشذگ . لبق  هحفص  رد  - 2 دنکیم .) رکذ  ار  دنس  « ) 1  ... » ریمع یبأ  نبا  نع  یبأ  ینثّدـح  لاق  - 1 تسا :

. هنومتکت هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ۀفـص  نم  ةاروتلا  یف  اـم  نوملعت  يأ  نوملعت » متنأ  ّقحلا و  نومتکت  لـطابلاب و  ّقحلا  نوـسبلت 
تیاور لکـش  یلو  دشاب  هتفرگ  تیاور  زا  ار  بلطم  تسا  نکمم  هتبلا  تسا  هدروآ  هیریـسفت  يأ »  » هدروآ و ار  هیآ  رّـسفم ، کی  لثم  اجنیا 

لاق نوعجری » مهّلعل  هرخآ  اورفکا  راهنلا و  هجو  اونمآ  نیذـلا  یلع  لزنا  يذـلاب  اونما  باـتکلا  لـهأ  نم  ۀـفئاط  تلاـق  و   » هلوق و  - 4 درادن .
نم و   » هلوق و  تسا . فلؤم  دوخ  زا  الا  تسا و  تیاور  میهدـب ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دانـسا  ار  لاـق »  » رگا دوهیلا . نم  موق  یف  تلزن 
هّللا ّدرف  باتکلا  مهعم  سیل  يذـلا  نییمألا  لام  ذـخأن  نأ  انل  ّلحی  دوهیلا  نإف  میهاربإ  نب  یلع  لاق  راـطنقب »...  هنمأـت  نإ  نم  باـتکلا  لـهأ 

. دـــشاب مـــیهاربا  نـــب  یلع  دوـــخ  زا  نخــــس  نـــیا  دــــیآیم  نـــهذ  هـــب  هـــک  بذــــکلا . هـــّللا  یلع  نوـــلوقی  لاـــقف و  مـــهیلع 
مدع ریسافت - اب  ییانـشآ  ص 95 . (. 1 __________________________________________________  )

ار راک  نیا  یسک  هچ  دشاب . هدش  طلخ  مه  اب  هک  روط  نآ  هن  یلو  تسه  بّکرم  باتک  سپ   134 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 
یـسوم نب  ةزمح  نبا  مساق  نب  دّمحم  نبا  سابعلا  لضفلا  وبأ   » مان حّحـصم  ياههخـسن  مامت  رد  تسا ؟ هدرک  عمج  ار  بلاطم  هداد و  ماجنا 
شدوخ زین  و  تسا . مراهچ  نرق  لئاوا  موس و  نرق  رخاوا  هب  طوبرم  هک  دراد . دوجو  میهاربإ ...  نب  یلع  انثّدـح  لاق  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب 

هچ صخش  نیا  هک  تسا  هدشن  حرطم  یباتک  چیه  رد  یلو  دنکیم . لقن  دوراجلا  یبأ  ریسفت  زا  هرود ،) نامه  ءاملع  زا   ) ةدقع نبا  هلیـسوب 
تـسا وا  ریغ  دوراجلا و  یبا  هب  طوبرم  هک  یتایاور  هلـسلس  نآ  دشابیم . میهاربا  نب  یلع  نادرگاش  زا  هک  تسا  مولعم  طقف  تسا ؟ یـسک 

رد اریز  درادن  یـسررب  هب  زاین  تسا  میهاربإ  نب  یلع  هب  طوبرم  هک  یتمـسق  نآ  دوش و  یـسررب  کت  کت  ریـسافت ، تایاور  ریاس  لثم  دیاب 
کی نیا  و  مهتعاـط . هّللا  ضرف  نیذـلا  نع  اـنتاقث  اـنخیاشم و  نم  اـنیلإ  یهتنی  اـمب  نوربخم  نورکاذ و  نحن  تسا : هتفگ  شریـسفت  همّدـقم 
ماـمت ءادـتبا  رد  تسا . بوخ  شدنـس  هلـسلس  تسا  میهاربا  نب  یلع  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  دنـس  دـهاش و  هک  یثیدـح  ره  تسا . ماـع  قیثوت 

دراد و دوجو  میهاربا » نب  یلع  لاق  و   » هلمج زین  دسریم و  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  هطساو  دنچ  اب  هک  یصخش  نآ  مان  یطخ  ياههخسن 
ار نآ  هدرک و  داـمتعا  تراـبع  نآ  هب  مه  هّللا  همحر  ییوـخ  هّللا  ۀـیآ  هّللا و  هـمحر  لـئاسو  بحاـص  تـسا . هدـش  رکذ  قوـف  هـلمج  سپس 
«. 1  » ۀـقث نع  ّالإ  اذـه  هباتک  یف  يوری  ّهنأ ال  یلع  ةرهاظ  ۀـلالد  مالکلا  اذـه  یف  ّنإف  دـنیامرفیم : ییوخ  هّللا  ۀـیآ  دـننادیم . ماع  تاـقیثوت 

هریـــــسفت ثیداــــحا  توــــبثب  اــــضیا  مــــیهاربا  نــــب  یلع  دهـــــش  دـــــق  و  دـــــنیامرفیم : هــــّللا  هــــمحر  لــــئاسو  بحاـــــص 
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ص ج 1 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  (. 1 __________________________________________________  )
هلأسم هب  عجار  اّما  «. 1  » ۀمئألا نع  تاقّثلا  نع  ۀـّیورم  اّهنإ  135 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 63
باوج دـیدج  پاچ  رد  همدـقم  رد  يریازج  ياقآ  دراد . تافانم  نیموصعم  تمـصع  اـب  ریـسفت  نیا  زا  یتاـیاور  هکنیا  لـیوأت و  فیرحت و 

داریا ام  هب  اهیّنـس  دراد و  فیرحت  رب  تلـالد  هکیلاـح  رد  دـیدرک  پاـچ  ار  باـتک  نیا  ارچ  دـنیوگب  اـم  هب  رگا  یـضقن : باوج  دـناهداد :
بتک زا  ار  فیرحت  تایاور  زا  يّددعتم  دراوم  و  دراد . تایاور  نیا  زا  مه  نّنـست  لها  دوخ  یثیدح  بتک  مییوگیم  خساپ  رد  دـنریگیم ،
باوج دنهد . خساپ  تایاور  نآ  زا  دیاب  مه  ناشدوخ  و  دنریگب . ام  هب  ار  داریا  نیا  دـنناوتیمن  اهیّنـس  سپ  تسا . هداد  سردآ  ّتنـس  لها 
تیالو هب  طوبرم  تایآ  رد  یهاگ  تاـیآ و  لـک  رد  یهاـگ  هصیقن  هب  فیرحت  تسا . هصیقن  هب  یهاـگ  هداـیز و  هب  یهاـگ  فیرحت  یّلح :

تسا و تایاور  روطنیا  لماش  اهباتک  زا  یلیخ  تسا . تیالو  تایآ  هب  طوبرم  هصیقن و  هب  فیرحت  تسا  فیرحت  هب  لئاق  یـسک  رگا  تسا .
هتـشون فیرحت  هب  عجار  هک  یباتک  رد  يرون  یجاح  موحرم  میربب . لاؤس  ریز  ار  باتک  نیا  طقف  هکنیا  هن  میهدـب  یّلک  باوج  کـی  دـیاب 
تیاور رازه  نیا  سپ  دـشاب . باتک  نیا  زا  لوقنم  نآ  زا  ات  دـنچ  تسا  نکمم  هک  تسا . فیرحت  هب  طوبرم  هک  دـنکیم  لقن  تیاور  رازه 

هک هدـش  لقن  باتک  دـنچ  رد  تیاور  کـی  تسا . تارّرکم  تاـیاور  نیا  زا  یتمـسق  هک : تسا  نیا  یلاـمجا  باوج  میهد . باوج  دـیاب  ار 
ریغ « » نّیلاضلا و ال   » ياج هب  الثم  تسا . فیرحت  زا  ریغ  نیا  تسا و  تائارق  فالتخا  مه  یتمـسق  دـیآیم . نییاپ  ددـع  دوش  فذـح  یتقو 

هب دراد  یباتک  و  يراّیـس »  » مان هب  تسا  یـصخش  مینک . مک  دیاب  مه  ار  اهنیا  و  تسین . فیرحت  هب  طوبرم  نیا  دـناهدرک . تئارق  نّیلاضلا »
لاــــــــــــــــــــــــــجر بــــــــــــــــــــــــــتک  رد  وا  يراّیــــــــــــــــــــــــــس ،» تاــــــــــــــــــــــــــئارق   » ماــــــــــــــــــــــــــن

ص 68. ج 20 ، هعیـشلا ، لـئاسو  (. 1 __________________________________________________  )
وا زا  مه  فیرحت  تایاور  زا  ياهدمع  تمسق  تسا . هدش  فیعضت   136 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ 

میهد باوج  دیاب  هک  دنامیم  یمک  یلیخ  ددع  تیاور  رازه  زا  سپ  میرادرب . تیاور  رازه  نآ  زا  دـیاب  مه  ار  يراّیـس  تایاور  مامت  تسا .
نآرق بتاک  الثم  اهنآرق  یـضعب  رد  ینعی  دراد . حیـضوت  يریـسفت و  هبنج  تایاور  نیا  تفگ  دوشیم  ـالثم  تسین . لکـشم  مه  شباوج  و 

هنوگنیا مالّـسلا  هیلع  ماما  ای  تسا . نآرق  ءزج  مه  نیا  دنکیم  لایخ  يدعب  ملاع  ّیلع ، یف  کیلإ  لزنأ  ام  غّلب  لوسرلا  اهیأ  ای  دـشاب  هتـشون 
هرود کی  یناجنز  هّللا  ۀیآ  رگید : بلطم  تسا . تاحیـضوت  اهنیا  هکیلاح  رد  تسا . هیآ  ءزج  نیا  دنکیم  رکف  فرط  دشاب و  هدرک  تئارق 

« تایآلا لیوأت   » یطخ هخسن  ینعی  تسا . هدرک  قیبطت  دنکیم  لقن  ار  یبلاطم  ریسفت  نیا  زا  هک  تایآلا » لیوأت   » اب ار  میهاربا  نب  یلع  ریسفت 
لقن هچ  ره  رگا  تسین . ای  تسه  نآ  رد  ایآ  هک  تسا  هدرک  هعجارم  ریسفت  نیا  هب  میهاربإ » نب  یلع  لاق   » تسا هتفگ  هک  اج  ره  هتفرگ و  ار 

تـسد رد  هک  یباتک  هک  هدـش  نیا  قیبطت  هجیتن  یلو  تسا . هدوب  وا  تسد  ریـسفت  نیا  هک  دوشیم  مولعم  دـشاب  ریـسفت  نیا  رد  تسا  هدرک 
یف و  دناهتشون : دوخ  ریـسفت  هخـسن  هحفـص 27  رد  یناجنز  هّللا  ۀـیآ  هنومن  باب  زا  تسا . ریـسفت  نیا  زا  ریغ  هدوب  تاـیآلا  لـیوأت  بحاـص 

میهاربا نب  یلع  ریـسفت  دوشیم  موـلعم  سپ  تسین . ریـسفت  نیا  رد  یلو  نع ...  ریمع  یبأ  نبا  دّـمحم  نع  میهاربإ  نب  یلع  تاـیآلا : لـیوأت 
میهاربإ نب  یلع  لاق  تایآلا  لیوأت  یف  هحفص 414 : رد  تسا . هدوب  وا  رایتخا  رد  تسا  ام  تسد  رد  هک  يریسفت  نآ  زا  ریغ  يزیچ  ای  یلصا 

نآ زا  هدوب و  تایآلا  لیوأت  بحاص  تسد  رد  هک  هچنآ  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  سپ  تسین . ینونک  ریـسفت  نیا  رد  هک  هریـسفت ...  یف 
نب یلع  ریـسفت  زا  نایبلا  عمجم  هک  دـنروآیم  عمجم  زا  مه  دروم  کی  تسا . ام  رایتخا  رد  هک  تسا  يریـسفت  زا  ریغ  تسا  هدرکیم  لـقن 

قیبطت تسا  ام  تسد  هب  هک  يریـسفت  اب  یلو   137 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دنکیم  لقن  میهاربإ 
نآ دراد . يدایز  هخسن  فالتخا  یلو  تسه  مه  ریسفت  نیا  رد  تسه و  عمجم  رد  هک  دننکیم  لقن  مه  ار  يرگید  ناوارف  دراوم  دنکیمن .

ریـسفت نامه  ریـسفت ، نیا  هک  تسا  گرزب  اقآ  جاح  نخـس  دـهاش  همه  اهنیا  دـشاب . هتـشون  روطنیا  بتاک  دـیاش  تفگ  ناوتیمن  هک  ردـق 
هّللا ۀـیآ  هک  رگید  راک  تسا . هدوب  تایآلا » لیوأت   » بحاـص تسد  رد  شاهصـالخ  اـی  یلـصا  ریـسفت  نآ  و  تسین . میهاربا  نب  یلع  یلـصا 

تـسا یمق  ریـسفت  رد  هچنآ  اب  هدرک  لقن  یبلطم  دوراجلا  یبا  زا  لیزنتلا » دـهاوش  : » اـج ره  هک  تسا  نیا  دـناهداد  ماـجنا  هلظ  ماد  یناـجنز 
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مه لیزنتلا  دهاوش  رد  ینعی  دناهتشاذگ  مال »  » دوخ ریسفت  هخـسن  رد  ار  اهاج  نیا  و  تسا . دوراجلا  یبا  زا  هک  دوش  هاوگ  ات  دناهدرک  قیبطت 
هب ياهراشا  هک  هرامش 48  شهوژپ  هنییآ  هلجم  رد  يریبش  داوج  دّیس  جاح  نیملسملا  مالـسإلا و  ۀجح  هلاقم  هب  تسا  مزال  نایاپ  رد  تسه .
اب ییانشآ  مشاب . هداد  تبسن  ناشیا  هب  ار  یبلطم  اهابتشا  بناجنیا  تسا  نکمم  نوچ  دوش  عوجر  دراد  یمق  ریـسفت  هب  تبـسن  ناشدلاو  رظن 

138 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -

یشاّیع ریسفت 

یّنکی میمت  ینب  نم  ّهنإ  لیق  دنقرمس و  لهأ  نم  یشاّیعلا  دوعسم  نب  دّمحم  دیامرفیم : تسرهفلا »  » باتک رد  یسوط  خیـش  یـشاّیع  ریـسفت 
میدنلا قاحـسإ  وبأ  هبتک  تسرهف  رکذ  فّنـصم  یتأم  یلع  دیزت  بتک  هل  اهیلع  علّطم  تایاورلاب  ریـصب  رابخألا  عساو  ردقلا  لیلج  رـضنلا  ابأ 

دنـس وا  بتک  مامت  هب  هدومرف  سپـس  تسا . ریـسفتلا  باتک  نآ  یلوا  هک  تسا  هدرب  مان  باتک  دودح 180  سپس  «. 1  » ریسفتلا باتک  اهنم 
هنامز یف  البن  ابدا و  الضف و  املع و  قرـشملا  لهأ  رثکأ  یـشاّیعلا  هدومرف : لاجر  باتک  رد  زین  و  مراد . لقن  هزاجا  وا  بتک  مامت  زا  و  مراد .

هّللا همحر  ییوخ  هّللا  ۀیآ  «. 2  » هّللا همحر  ماعلل  سلجم  صاخلل و  سلجم  هل  ناک  و  تسرهفلا . یف  هانرکذ  فّنـصم  یتأـم  نم  رثکأ  فّنص 
اعترم ناک  یتلا  هراد  یف  هیلع  جّرخت  هنع و  ذخأ  یشایعلا و  یّشکلا  بحص  یـشاجنلا  لاق  تسا : هدرک  لقن  ار  هلمج  نیا  یـشاجن  باتک  زا 
قودص ۀقث  یشایعلاب  فورعملا  رضنلا  وبأ  يدنقرمسلا  یملسلا  دوعسم  نب  دّمحم  دیوگیم : شباتک  رد  یشاجن  «. 3  » ملعلا لهأ  ۀعیرشلل و 

عمـس بهذـملا  یماع  هرمأ  لّوأ  یف  ناک  و  تسا .) فعـض  هطقن  کی  نیا   ) اریثک ءافعـضلا  نع  يوری  ناک  ۀـفئاطلا و  هذـه  نویع  نم  نیع 
ناـــــــــــــــک اـــــــــــــــنیلإ و  داـــــــــــــــع  رــــــــــــــّـصبت و  ّمــــــــــــــث  رثــــــــــــــکأ  ۀـــــــــــــــماعلا و  ثیدـــــــــــــــح 

(. 2 . ) 165 ص 163 - تــسرهف ، (. 1 __________________________________________________  )
، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ص 255 . ج 17 ، ثیدح ، لاجر  مجعم  (. 3 . ) ص 497 یسوط ، خیش  لاجر 

نییفوکلا خویش  نم  ۀعامج  یسلایطلا و  دلاخ  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  لاّضف و  نب  نسح  نب  یلع  باحصأ  عمـس  ّنسلا و  ثیدح   139 ص :
یلع رـصنلا  وبأ  قفنأ  دهازلا : رفعج  وبأ  انل  لاق  نسحلا  ابأ  یـضاقلا  عمـس  هّللا : دیبع  نب  نیـسحلا  هّللا  دبع  وبأ  لاق  نییّمقلا . نییدادـغبلا و  و 

سانلا نم  ةّولمم  ّقلعم  وأ  ءيراق  وأ  لباقم  وأ  خسان  نیب  دجـسملاک  هراد  تناک  رانید و  فلأ  ۀئامثالث  تناک  هیبأ و  ۀکرت  ثیدحلا  ملعلا و 
مراد هزاجا  مراد و  دنـس  شتافیلأت  ّلک  هب  تسا  هتفگ  هدرب و  مان  باـتک  دودح 140  یشاجن  سپس  ریسفتلا . اهنم  ابتک  رضنلا  وبأ  فّنـص  و 

یف هنامز  هرهد و  دـح  وأ  ۀـیمامإلا  ۀعیـشلا  ءاهقف  نم  میمت  ینب  نم  ّهنأ  لیق  دنقرمـس و  لهأ  نم  یـشایعلا  میدـن : نبا  تسرهف  منک . لقن  هک 
نیا رتشیب  تسا . هدـش  رکذ  وا  يارب  باتک  دودـح 180  مه  میدـن  نبا  تسرهف  رد  و  نأشلا . نم  نأش  ناسارخ  یحاونب  هبتکل  ملعلا و  ةرازغ 

دناهتفگ شلاح  حرـش  رد  یـضعب  اذل  موجن . یّتح  ریـسفت و  مالک ، دننام  دراد  مه  یتاقرفتم  یلو  تسا  هقف  ثیدح و  هب  طوبرم  تافینـصت 
یّنس لّوا  وا  دیوگب  یـسک  رگا  تسا . ریـسفت  نیمه  وا  ياهباتک  زا  یکی  هتـشاد و  ریـسفت  وا  املـسم  هک  میریگیم  هجیتن  دوب . یعماج  ملاع 
سپ دشاب  هدش  طلخ  یّنس  هعیش و  تایاور  نیب  دیاش  سپ  هدرک ، لقن  ثیدح  یلیخ  شندوب  یّنس  نامز  رد  تسا و  هدش  هعیـش  دعب  هدوب و 

مک ینامز  هلصاف  اب  دوش و  هعیش  سپس  هدوب و  یّنس  یسک  رگا  دیوگیم : لاجر  رد  هّللا  همحر  یناقمم  موحرم  خساپ : تسین . دامتعا  لباق 
ایند زا  یگلاس  هعیش و 51  دعب  یّنس و  یگلاس  ات 50  یسک  هکنیا  لثم  دریگیم . رارق  دیدرت  دروم  شیاههتشون  یـسک  نینچ  دورب ، ایند  زا 

ییاهباتک هدوب و  هدنز  خیرات  نآ  زا  سپ  زارد  ینایلاس  و  تسا . هدرک  ادـیپ  شیارگ  عّیـشت  هب  نّنـست  زا  یناوج  نینـس  رد  یـشایع  اّما  دورب .
نویع نم  نیع  قودـص ، هقث ، دـناهتفگ  وا  هرابرد  هک  یـصخش  نینچ  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  دوخ  یلبق  ياههتـشون  اـمتح  سپ  تسا . هتـشون 

- ریسافت اب  ییانشآ  هعیـش  گرزب  ءاملع  زا  هعیـش و  سپـس  هتـشون و  نّنـست  لها  هقیرط  هب  ار  یباتک  یگلاس  رد 25  الثم  رگا  ۀفئاطلا ، هذـه 
موحرم تسین . ربتعم  باتک  نآ  هک  دهدیم  رّکذت  ای  دربیم  نیب  زا  ار  نآ  امتح  هدـش   140 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 

. دنکیم قرف  یّنس  هعیش و  ثیدح  کبـس  اریز  دوشیمن  هابتـشا  مه  هب  یّنـس  هعیـش و  ثیدح  دیامرفیم : لاجرلا  سوماق  رد  يرتست  ياقآ 
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دنس هلسلس  کبس  یّنس . ای  تسا  یعیش  ثیدح  نیا  هک  دمهفیم  دنیبب  هک  ار  باتک  دشاب  هتشاد  ییانشآ  ثیدح  ملع  اب  يرادقم  هک  یسک 
ار تایاور  زا  دصرد   90 ام 95 - دننکیم و  لقن  باحصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  تایاور  اهنآ  دراد . قرف  رایـسب  هنع  لوقنم  و 

يررض دشاب ، شندوب  هعیش  نامز  رد  یشخب  شندوب و  یّنس  نامز  رد  یشخب  شتافیلأت  هک  ضرف  رب  ینعی  مینکیم . لقن  رشع  ینثا  همئا  زا 
هطقن دـنکیم . لقن  همئا  زا  ار  نآ  تاـیاور  اریز  تسا  هعیـش  شفلؤم  هک  میمهفیم  مینیبب  ار  وا  ریـسفت  رگا  تسا . صیخـشت  لـباق  درادـن و 

نودـب وا  لقن  هب  میهاوخب  هک  تسا  رثؤم  یتقو  فعـض  هطقن  نیا  ءافعـضلا ،»...  نع  يوری  ناک  و  تسا : هدرک  داـی  یـشاجن  مه  ار  یفعض 
رگا مینک  یـسررب  ار  شدنـس  دـیاب  دـنکیم  لقن  وا  هک  ار  يزیچ  مییوگیم  هکلب  مییوگیمن  روط  نیا  ام  یلو  مینک . دامتعا  دنـس  یـسررب 

. دننکن یسررب  ار  وا  لقن  دنس  دنهاوخب  هک  دراد  ررـض  یـسک  دروم  رد  فعـض  هطقن  نیا  میریذپیم . دوبن  رگا  میریذپیمن و  دوب  فیعض 
حرش مان  هب  دراد  یباتک  هک  تسا - هّللا  همحر  یناث  دیهـش  رـسپ  یلع  خیـش  رـسپ  دّمحم  خیـش  هّللا - همحر  یناث  دیهـش  هون  زا  لوا  لاکـشا 
ياراد دلج و  ود  یـشایع  ریـسفت  باتک : نیا  دوخ  هرابرد  حیـضوت  اّما  و  تسا . هعمل  حرـش  هیـشاح  بحاص  یلع  خیـش  وا  ردپ  راصبتـسا و 

فـصن تسا  ام  رایتخا  رد  هک  هچنآ  و  تسا . ربارب  دـنچ  دـش ، یفّرعم  هک  یلبق  بتک  هب  تبـسن  تاـیاور  مجح  رظن  زا  تسا . تیاور   2700
یلیلد دشاب ، هتفر  نیب  زا  دشاب و  هتشون  ار  رگید  فصن  یشایع  هکنیا ، هب  عجار  اّما  تسین . رایتخا  رد  شرگید  فصن  تسا و  یشایع  ریسفت 

رخآ ات  شریـسفت  دـناهتفگن  هدـماین و  يزیچ  اهتسرهف  رد  هن ؟ ای  تسا  هدوب  نآرق  رخآ  ات  ایآ  یلو  دراد  يریـسفت  مینادیم  میرادـن . عطاق 
مدع ریـسافت - اب  ییانـشآ  ریـسفت  زا  هک  میدرک  ادـیپ  دروم  لیزنتلا 14  دـهاوش  رد  دـیامرفیم : یناـجنز  يریبش  هّللا  ۀـیآ  تسا . هدوب  نآرق 

فصن هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا . ریسفت  مود  فصن  هب  طوبرم  هک  دنکیم  لقن  یـشایع   141 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 
نیمه رد  دروم  هدراهچ  نآ  ایآ  هک  دوش  یـسررب  ّتقد  اب  دیاب  اّما  تسا . هتفر  نیب  زا  دعب  هدشیم و  لقن  نآ  زا  هدوب و  رایتخا  رد  مه  رگید 

. دـیایب مه  لوا  همین  رد  یتبـسانم  هب  انایحا  نآرق  مود  همین  تاـیآ  هب  هطوبرم  تاـیاور  تسا  نکمم  اریز  هن  اـی  تسا  هدـمآ  دوجوم  تمـسق 
زا رتشیب  دوشیم  مولعم  تسا و  لوا  فصن  هب  طوبرم  دندرک  لقن  یـشایع  ریـسفت  زا  هک  ار  ییاهتمـسق  یفاص ...  لئاسو و  راحب و  نابحاص 

دّمحم و یلع  ةالصلا  هلاضفأ و  یلع  هّلل  دمحلا  میناوخیم : ریسفت  لوا  رد  دشابیم . فهک  هروس  رخآ  ات  دوجوم  تمسق  و  دناهتـشادن . نیا 
هدانساب و یملسلا  یشایعلا  دّمحم  نب  دوعسم  نب  دّمحم  رضنلا  وبأ  هفّنـص  يذلا  ریـسفتلا  یف  ترظن  ّینإ  هّللا  ۀمحر  یلإ  ریقفلا  دبعلا  لاق  هلآ 

اهنم تفذح  اذـل  ةزاجا و  وأ  عامـس  هدـنع  ناک  نم  انراید  یف  دـجأ  ملف  هریغ  وأ  فّنـصملا  نم  اعامـس  هدـنع  نم  تبلط  اذـه و  یلإ  تبغر 
اهتبتک دیتاسالا و  تعبتأ  ةزاجا  وأ  عامس  هدنع  نم  کلذ  دعب  تدجو  نإف  بتاکلا  یلع  لهسا  نوکیل  ههجو  یلع  یقابلا  تبتک  و  دانـسإلا ،
مهیلع همئا  ات  یشایع  زا  ریسفت  نیا  دیوگیم : وا  هدرک ، خاسنتـسا  ار  ریـسفت  نیا  هک  تسا  یملاع  زا  قوف  تارابع  فنـصملا . هرکذ  ام  یلع 
هتـشاد ار  باتک  نیا  تیاور  هزاجا  هک  منک  ادیپ  ار  یـسک  هک  موب  نیا  یپ  رد  مدرک و  ادیپ  تبغر  ریـسفت  نیا  هب  نم  و  دراد . دنـس  مالّـسلا 

ای فلؤم  دزن  ار  باـتک  دـیاب  هک  دوب . عقوم  نآ  هک  یمـسر  رباـنب   ) مرواـیب دنـس  رد  مه  ار  مدوخ  مسا  مناوتب  منک و  تیاور  وا  زا  اـت  دـشاب 
ار اهدنـس  منکیم  خاسنتـسا  هک  نآلا  هجیتن  رد  متفاین  ار  یـسک  یلو  دننک .) لقن  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  لقن  هزاجا  ای  دـنناوخب  شدرگاش 
هب هتـشادن ، هزاجا  نوچ  تسا . هتـشاد  نایز  رایـسب  هعیـش  يارب  شراـک  نیا  یلو  تسا  هدرک  یطاـیتحا  دوخ  لاـیخ  هب  ملاـع  نیا  مروآیمن .

فیرحت مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هتفر  نیب  زا  هجیتن  رد  هدرک و  فذـح  ار  نآ  ياهدنـس  مامت  تسا و  هدرک  لـقن  لـسرم  تروص 
نآلا هدوب ، دنسم  ریسفت  هکنیا  اب  ایناث  تسا . تسد  رد  ریسفت  فصن  الوا  تسه : لکشم  ود  نآلا  سپ   142 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و 

رابتعا رظن  زا  دشاب  لسرم  لوا  زا  هک  یباتک  اب  هدش  لسرم  هدوب و  دنسم  هک  ار  یباتک  هّتبلا  تسا . هتشون  ار  رخآ  يوار  طقف  و  تسا . لسرم 
اب هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  اب  یفاک ، لوصا  اب  میهاربا ، نب  یلع  ریـسفت  تایاور  اب  انایحا  باتک  نیا  تایاور  نیا ، رب  هوـالع  دراد . قرف  یلیخ 

یقرواپ رد  اریز  دوشیم  نشور  یپاچ  هخسن  یقرواپ  هب  هعجارم  اب  بلطم  نیا  تسا . يزایتما  باتک  يارب  نیا  و  دراد . لماک  قفاوت  بیذهت 
نیا زا  یـشایع  ریـسفت  دنتفگیم  يرظتنم  ياقآ  باتک . نیا  يارب  تسا  يرابتعا  هجو  نیا  تسا و  هدش  هداد  ذخأم  بیذهت و ...  یفاک و  زا 

ریسفت رد  هچرگ  تسا . هدرک  لقن  رتهب  اهنآ  زا  ریـسفت  نیا  یهاگ  دراد و  قباطت  ام  هعبرا  بتک  اب  شیاهاج  یلیخ  هک  تسا  دیفم  مه  ثیح 
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نآ زا  رتمکحم  یـشایع  نتم  و  تسا . یکی  تیاور  مینکیم  نیقی  یلو  تسا  دنـس  هارمه  رگید  باتک  رد  هدش و  لقن  دنـس  نودـب  یـشایع 
لقن ثیدح  لاس 260  زا  دعب  هک  هدش  هتفگ  روطنیا  یشایع  هرابرد  تسا . هدوب  ینقتم  صخـش  وا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیا  تسا و  باتک 

موس و نرق  رخاوا  زا  هک  دیآیم  تسد  هب  شتایلقن  ذیمالت و  خـیاشم و  زا  تسین . مولعم  هدوب  هلاس  دـنچ  خـیرات  نآ  رد  اّما  تسا . هدرکیم 
هدـنام یقاب  باتک  نیا  طقف  شتافیلأت  زا  و  تسین . مولعم  شباتک  نیا  فیلأت  دـّلوت و  تاـفو و  خـیرات  اـقیقد  اـّما  تسا . مراـهچ  نرق  لـئاوا 

زا ار  ثیداحا  هک  دوب  نیمه  دندرک  ثیداحا  عمج  رد  ام  ناگرزب  هّللا و  همحر  یـسوط  خیـش  هّللا ، همحر  ینیلک  موحرم  هک  یتمدخ  تسا .
راک نیا  رگا  یلو  دنام . یقاب  نانآ  ياهباتک  هّللا  دمحب  تفرگ  ام  زا  ار  لوصا  نآ  ثداوح ، هک  دـعب  و  دـندرک . عمج  هقّرفتم  لوصا  بتک و 

زا تفریم . نیب  زا  تایاور  رتشیب  دیاش  دندرکیمن  نیودت  ار  باتک  دلج  دـنچ  نیا  هّیلوا ، لوصا  نآ  زا  دـندادیمن و  ماجنا  ناگرزب  نآ  ار 
دهاوش  » زین و  تسا . مشـش  مجنپ و  نرق  هب  طوبرم  هک  تسا . ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  تسا ، هدرک  لـقن  یبلاـطم  یـشایع  ریـسفت  زا  هک  یبـتک 

دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدرک  لقن  مه ، ریسفت  مود  فصن  زا  میتفگ  تسا و  مجنپ  نرق  هب  طوبرم  هک  لیزنتلا »
لقن نآ  زا  هکنیا  ای  هدوبن  سرتسد  رد  باتک  نیا  ای  یـسلجم  همالع  موحرم  نامز  ات  میرذگب  هک  باتک  ود  نیا  زا   143 ص : ینآرق ، ثحب 
ضیف دننام  دناهدرک  لقن  نآ  زا  هدوب و  رایتخا  رد  باتک  دـعب  هب  یـسلجم  همالع  موحرم  نامز  زا  ینعی  دـعب ، نرق  راهچ  نیا  رد  اّما  هدـشن .

یسلجم همالع  نارگید . قئاقدلا و  زنک  ریسفت  بحاص  و  ناهرب . ریـسفت  بحاص  نیلقثلا و  رون  ریـسفت  بحاص  لئاسو و  بحاص  یناشاک و 
نیتخـسن هنم  انیأر  رابخألل  ۀـیوارلا  ۀـقثلا  خیـشلا  یـشایعلاب  فورعملا  یملـسلا  دوعـسم  نب  دّـمحمل  ریـسفتلا  باـتک  دـیامرفیم : هّللا  همحر 

: دیامرفیم هّللا  همحر  لئاسو  بحاص  همرج . نم  عنشأ  وه  ارذع  هلوأ  یف  رکذ  راصتخالل و  هدیناسأ  فذح  نیخسانلا  ضعب  نکل  نیتیمیدق 
فـصن ات  یفاص  ریـسفت  مینیبیم  مینک  هعجارم  یفاص  ریـسفت  هب  رگا  دـیناسألا . فذـح  خاسنلا  ضعب  ّنأ  ریغ  لّوألا  فصنلا  انیلإ  لصو  دـق 

لّوا فصن  نیمه  دوشیم  مولعم  سپ  تسا . نینچ  مه  ناهرب  ریـسفت  زین  و  دنکیمن . لقن  رگید  فصن  رد  دنکیم و  لقن  یـشایع  زا  نآرق 
قثوا هباب و  یف  امیدق  ّفلا  باتک  نسحأ  يرمعل  دسیونیم : یشایع  ریسفت  دروم  رد  ییابطابط  همالع  دناهتشاد . رایتخا  رد  ار  یشایع  ریسفت 
رکذی نأ  ریغ  نم  لوبقلاب  اذه  « 1  » انموی یلإ  ّفلا  ذنم  نأشلا  اذه  ءاملع  هاقلت  دق  روثأملاب و  ریسفتلا  بتک  نم  انخیاشم  ءامدق  نم  هانثرو  ام 

ّنأ نیریبک  نیدّلجم  یف  یشایعلا  ریـسفتب  فرعی  ریـسفتلا  باتک  هل  دومرف : ردص ) نسح  دّیـس  موحرم  : ) ۀعیـشلا سیـسأت  بحاص  حدقب .... 
لاح ره  هب  ۀثلاثلا . ةأملا  ءاملع  نم  ینیلکلا  ۀقبط  یف  ناک  فنـصم ...  یتأم  نم  برقی  ام  خیـشلا  اذـهل  ریـسفتلا و  فصن  مویلا  هنم  دوجوملا 

«2 . » دــــشابیم شباــــتک  يوار  دوعــــسم - نـــب  دـــّـمحم  نـــب  رفعج  وا - رــــسپ  تــــسا . هــــمه  لوــــبق  دروــــم  ریــــسفت  نــــیا 
هب (. 2 . ) لاــس رازه  بـیرق  ینعی  (. 1 __________________________________________________  )
اب ییانشآ  دوش . عوجر  هلاقم  لهچ  باتک  هشیدنا و  ناهیک  ناقرفلا و  هلجم  رد  وا ، ریسفت  یـشایع و  هرابرد  بناجنیا  یـسراف  یبرع و  هلاقم 

144 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -

ییاور ریسافت  ریاس 

(- دوراجلا یبا   ) میهاربا نب  یلع  تارف - مالّـسلا - هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ینامعن -  ) ییاور ریـسفت  جـنپ  نیا  زا  ریغ  ییاور  ریـسافت  ریاس 
زا یکی  و  تسا . هدش  لقن  قرفتم  روط  هب  نایبلا  عمجم  رد  هک  تسا  یقاب  نآ  زا  يرصتخم  میراد . مه  ار  یلامث  هزمح  وبا  ریـسفت  یـشایع )

. تسا هتخاس  رشتنم  هزمح  وبا  ریسفت  ناونع  هب  دلج  کی  رد  جارختسا و  ار  دراوم  نآ  نادنمشناد 

سابع نبا  ریسفت 

. تسا هعیش  ریسافت  زا  یکی  وا  ریسفت  مییوگب  تسا  نکمم  سپ  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نادرگاش  زا  سابع  نبا  سابع  نبا  ریـسفت 
هکلب تسین . وا  زا  هدش  پاچ  تسا و  فورعم  سابع  نبا  ریسفت  مان  هب  نآلا  هک  يریـسفت  نیا  تسین و  رایتخا  رد  وا  هدش  نیودت  ریـسفت  اّما 
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. دمآ دهاوخ  ریسفت  نیا  هرابرد  رتشیب  حیضوت  تسا . يدابآزوریف - سوماق - بحاص  فیلأت  متشه و  نرق  هب  طوبرم 

: ةرهاطلا ةرتعلا  لئاضف  یف  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت 

ود باتک  نیا  مهد . هدس  ءاملع  زا  يدابآرتسالا  ینیسحلا  یلع  نیدلا  فرـش  دّیـس  فیلأت  ةرهاطلا : ةرتعلا  لئاضف  یف  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت 
دئاوفلا و زنک  هب  صیخلت و  ارنآ  لاس 937  رد  یّلح  یفجن  فیس  نب  ملع  خیش  لاس 1407 . رد  مق  رد  دلج  ود  رد  مود  راب  هدش ، پاچ  راب 

یخرب زا  هک  تسا  نآ  باـتک  نیا  تازاـیتما  زا  تسا . هدـش  یفّرعم  هعیرذ  باـتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هک  تسا  هدـیمان  دـئاوفلا  عماـج  اـی 
تـسا هدوب  وا  رایتخا   145 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  رد  تسین و  تسد  رد  ـالعف  هک  يرداـصم 
یفجن اقآ  هب  هدـش و  یگنـس  پاچ  یـسراف  نابز  هب  تایآلا  لـیوأت  ماـن  هب  هک  یباـتک  « 1 . » دـنکیم لقن  یثیداحا  رایهام  نبا  ریـسفت  دـننام 

مینادیم هک  روطنامه  لّوا : مینک : دای  ار  بلطم  ود  تسا  بساـنم  دـشابیم . تاـیآلا  لـیوأت  نیمه  همجرت  ارهاـظ  تسا  بوسنم  یناهفـصا 
دندومرفیمن مه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رگا  تسین و  یحیحـص  راک  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  هب  هّجوتیب  دـیجم  نآرق  تاـیآ  ریـسفت 

اب مود : دوش . هعجارم  نانآ  هب  میرک  نآرق  ریـسفت  يارب  دـیاب  هک  دوب  نشور  زاـب  دـینک ، هعجارم  اـم  هب  دـینکن و  ریـسفت  دوخ  شیپ  ار  نآرق 
ریسفت  ) دش دای  هک  باتک  دنچ  نیا  زا  ریغ  مهد  هدس  ات  اّما  درک  ریسفت  تایاور  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  تایآ  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  هکنیا 
ریسفت دوراجلا ،) یبا  همیمض  هب   ) یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  تارف ، ریسفت  مالّـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  ینامعن ،

دشاب و ییاور  ریسفت  هک  ینّودم  ریسفت  مهد ) نرق  ءاملع  زا  یکی  فیلأت  ةرهاظلا  تایآلا  لیوأت  ریسفت  و   ) یلامث هزمح  یبا  ریسفت  یـشایع ،
تایاور تیب و  لها  تایاور  زا  هدـش ، هتـشون  دـعب  هب  نرق 5  زا  هک  یّمهم  ریـسافت  رد  و  تسین . تسد  رد  دـشاب  هتـشاد  رظن  تاـیاور  هب  اـی 

هکنیا اب  دشابیم  هعیش  ياهریسفت  نیرتهب  نیرتگرزب و  زا  هک  نایبلا  عمجم  ریسفت  الثم  تسا . هدش  حرطم  مک  یلیخ  ریسافت  نیا  رد  دوجوم 
رگا هکیروط  هب  هدرک  لقن  اـهنآ  زا  مک  یلیخ  اـّما  هدوب  شراـیتخا  رد  یلاـمث  هزمح  وبا  ریـسفت  میهاربا و  نب  یلع  ریـسفت  یـشایع و  ریـسفت 

ساکعنا و مهد  هدس  ات  ام  ریسافت  رد  هکنیا  هصالخ  دهدیمن . لیکـشت  ار  يدایز  ددع  مینک  جارختـسا  عمجم  زا  ار  باتک  هس  نیا  تایاور 
یفرط زا  هک  مینک  رکف  روط  نیا  دـیاب  میهد  رارق  مهد  نرق  رد  ار  نامدوخ  رگا  مییوگیم : بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دوب . مک  تاـیاور  ياـمن 

رد یفرط  زا  درک و  ریـــــسفت  تاـــــیآ  ریـــــسفت  رد  هدـــــش  دراو  تاـــــیاور  هــــب  هجوـــــت  اـــــب  ار  تاـــــیآ  دـــــیاب  دـــــنیوگیم 
نبا هراـبرد  بناــجنیا  هلاــقم  هـب  (. 1 __________________________________________________  )

146 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دوش . عوجر  هشیدنا  ناهیک  ناقرفلا و  هلجم  رد  وا  ریـسفت  رایهام و 
نینچمه و  دراد . مک  تیاور  میتفگ  هک  تسا  نایبلا  عمجم  ام  ریـسفت  نیرتهب  دناهتخادرپن . تایاور  هب  دیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  ام  ریـسافت 

ءاملع هک  دوشیم  ثعاب  نیا  اهنآ . دننام  ناهذألا و  ءالج  نیقداصلا ، جهنم  يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت  هّللا ، همحر  یسوط  خیـش  نایبت  ریـسفت 
ای دـنروایب . تایآ  لیذ  رد  ار  يریـسفت  تایاور  لـک  دـشاب و  ییاور  ریـسفت  هک  دـننک  نیودـت  ییاـهباتک  هک  دـنتفایب  رکف  نیا  هب  هرود  نآ 

مدع ریسافت - اب  ییانشآ  دننام : دنک . رپ  ار  ءالخ  نیا  هک  هدش  نیودت  ییاهریسفت  دعب  هب  نامز  نآ  زا  دشاب . تایاور  هب  هّجوت  اب  ناشریـسفت 
147 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 

یفاص ریسفت 

یکی هک  هتشر  رد 20  فیلأت  دص  هک  تسا  هتفگ  « 1  » شتافیلأت تسرهف  رد  وا  هّللا . همحر  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  فیلأت  یفاص  ریـسفت 
نآ هصالخ  یفصا  ریسفت  تسا . لّصفم  یفاص  ریسفت  یّفـصم . یفـصا - یفاص - دراد : ریـسفت  هس  ناشیا  دراد  تسا  ریـسفت  اههتـشر  نآ  زا 

تایاور هب  هراشا  اب  یفصا  ریسفت  دنکیم و  حرطم  ار  تایاور  لّصفم  تروص  هب  یفاص  ریسفت  تسا . یفصا  هصالخ  یّفصم  ریسفت  تسا و 
هب تسا . هدـمآ  مه  یفاص  ریـسفت  رد  دـشاب ، حرطم  میهاربا )...  نب  یلع  یـشایع -  ) ریـسافت نآ  رد  یتیاور  ياهیآ  لیذ  رگا  تسا . هتخادرپ 
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زا یکی  سپ  تسا . هدرک  لقن  اهباتک  نیا  ریغ  زا  مه  ار  يرگید  تاـیاور  هدوب ، تیاور  لـها  هّللا  همحر  ضیف  موحرم  دوخ  نوچ  صوصخ 
ار تایاور  نآ  تسا  نآ  هصالخ  هک  مه  یفصأ  ریـسفت  تسا . یفاص  ریـسفت  تسا ، هدش  فیلأت  دوجوم  رابخا  هب  تیانع  اب  هک  ییاهریـسفت 

دیوگب تایآ  ریـسفت  حیـضوت و  ناونع  هب  هتـساوخیم  هک  ار  یتالمج  یفاص  ریـسفت  رد  تسا . هدش  پاچ  مه  ود  ره  دراد . هراشا  اب  هچرگ 
. تسا هدروآ  نآ  لیذ  رد  ار  ياهیآ  ره  تایاور  هک  تسا  نیا  تسا  هداد  ماـجنا  شدوخ  هک  يراـک  تسا . هتفرگ  يواـضیب  ریـسفت  زا  اـبلاغ 
نآرق و هب  عجار  هک  دراد  همدـقم  هدزاود  ریـسفت  نیا  دراد . ینافرع  هبنج  اـنایحا  هک  تسا  هدروآ  ار  یبلاـطم  لوقأ »  » ناونع ریز  مه  یهاـگ 
یفاــــــص 1075. فیلأــــــت  خـــــــیرات  تــــــسا و  لاــــــس 1091  رد  ضیف  موـــــحرم  تاــــــفو  تـــــسا . دــــــنمدوس  رایــــــسب 

هّللا هـمحر  ضیف  موــحرم  دوــخ  (. 1 __________________________________________________  )
دنچ نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدـمآرد  هلاسر  هس  تروص  هب  هک  تسا  هدرک  میظنت  ییاهتسرهف  شتافیلأت  يارب 

148 ص : ینآرق ، ثحب 

نیلقثلا رون  ریسفت 

یلو دوب  هدش  هتشون  نوگانوگ  ياهکبس  هب  ریسافت  : » دیوگیم زاغآ  رد  یفوتم 1112 . يزیوح . یلعلا  دبع  خیش  فیلأت  نیلقثلا  رون  ریسفت 
هدش پاچ  دلج  جنپ  رد  ریسفت  نیا  تسا .» تیاور  طقف  هک  مدرک  میظنت  ار  ریسفت  نیا  نم  اذل  دوبن  دنک  افتکا  تایاور  هب  طقف  هک  يریسفت 

. درذگیم حیضوت  چیه  نودب  هیآ  نآ  زا  دشاب  هتـشادن  یتیاور  رگا  دروآیم و  دشاب  نآ  لیذ  رد  یتیاور  رگا  دنکیم  حرطم  ار  هیآ  تسا .
مامت تسین و  رتشیب  نیلقثلا  رون  فصن  دوش  پاچ  مه  لابند  همه  رگا  یشایع ) یمق ، تارف ، ینامعن ،  ) دش دای  لاح  هب  ات  هک  ییاور  ریسافت 

. تسا هدرکن  افتکا  بتک  نیا  هب  نیلقثلا  رون  فلؤم  هک  دهدیم  ناشن  نیا  تسا و  هدمآ  نیلقثلا  رون  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ریسفت  زا  ریغ  اهنآ 
هدرک و جارختـسا  هدوب  بسانم  هیآ  اب  یتیاور  اج  ره  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  سرتسد  رد  دوجوم  ییاور  بتک  هرود  کی  اـبیرقت  هکلب 

نیا شفلؤم  هدـیقع  دـیاش  تسا و  تیاور  طقف  ریـسفت  نیا  تیاور ، مه  تسا  ریـسفت  مه  هک  یفاص  فـالخرب  تسا و  هدروآ  هیآ  لـیذ  رد 
ییابطابط همالع  هقالع  دروم  یلیخ  ریـسفت  نیا  مییامن . افتکا  هرّـسفم  تایاور  هب  دـیاب  هکلب  مینک  ریـسفت  ار  تاـیآ  اـم  دوخ  دـیابن  هک  هدوب 

باـتک و نیا  هب  هکلب  دـنک  هعجارم  ییاور  قرفتم  بتک  هب  هک  هدوبن  نیا  شـشور  ارهاـظ  هّللا  همحر  همـالع  موحرم  تسا . هدوب  هّللا  همحر 
149 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدرکیم  عوجر  ناهرب  ریسفت  انایحا 

ناهرب ریسفت 

يدّدعتم دارفا  میدز  هک  یسدح  نآ  قبط  نیلقثلا . رون  بحاص  رـصاعم  و  یفوتم 1109 - ینارحب - مشاه  دیس  موحرم  فیلأت  ناهرب  ریـسفت 
، هّللا همحر  ضیف  موحرم  دنتـشادن . ربخ  مه  راک  زا  هکیلاح  رد  دندش  لوغـشم  نامز  کی  رد  مه  اب  همه  دندرک و  سح  ار  ألخ  زاین و  نیا 
هب نداد  ّتیمها  جوا  نامز  نآ  هک  ارچ  . ) دندش راک  نیا  لوغـشم  هناگادج  روط  هب  هّللا  همحر  ینارحب  موحرم  هّللا و  همحر  يزیوح  موحرم 

ار دوخ  صاخ  کبس  مادک  ره  یلو  دندادیم .) ّتیمها  یلیخ  ثیدح  هب  هّللا  همحر  شردپ  یسلجم و  نامز  رد  اریز  دوب  ثیدح  تیاور و 
زا ریغ   ) يریـسفت بتک  زا  و  درکیم ، لقن  تیاور  طقف  نیلقثلا  رون  تیاور . مه  دـشاب  ریـسفت  مه  هک  تشاد  ار  کبـس  نآ  یفاـص  دنتـشاد 
مه مالّـسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  زا  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  نیلقثلا  رون  لـثم  ناـهرب  ریـسفت  دومنیم . لـقن  هعبرا  بتک  زا  زین  و  ماـما ) ریـسفت 

تسا و یحیحـص  نخـس  تسا . هجو  نم  صوـصخ  موـمع و  نیلقثلا  روـن  ناـهرب و  ریـسفت  نیب  دـنیوگیم  هـکنیا  و  تـسا . هدرک  هدافتـسا 
هقباـس یلو  تسا . ریـسفت  ود  نیا  تسا ، هدرک  زاـب  اـج  ییاور  ریـسفت  ناونعب  اـم  ءاـملع  دزن  هک  هچنآ  تسین . يرگید  زا  یفکم  مادـکچیه 

تاـیاور عماـج  مادـک  چـیه  ریـسفت  ود  نیا  اـّما  دراد . دوجو  مه  ریـسفت  ود  نیا  رد  تسه  یفاـص  رد  هچ  ره  و  تسا . رتشیب  ناـهرب  ریـسفت 
پاچ سپس  هدش و  یگنس  پاچ  نیلقثلا  رون  ریـسفت  زا  لبق  لاس  دودح 100  ناهرب  ریـسفت  دومن . هعجارم  ود  ره  هب  دیاب  تسین و  يرگید 
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، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدش  ماجنا  ثیداحا  جیرخت  قیقحت و  اب  نآ  موس  پاچ  زین  یفورح و 
150 ص :

رّبش ریسفت 

زا ناشیا  اّما  هّللا . همحر  یـسلجم  موحرم  دننام  دراد  یناوارف  تافیلأت  گرزب و  ءاملع  زا   1240 یفوتم 41 - ّربش - هّللا  دبع  دّیس  ّربش  ریسفت 
همجرت دـناهتفگ ، یـضعب  تسا ، یبوخ  رایـسب  باتک  هک  ّربش  نیقیلا . ّقح  الثم  تسا . هدرک  هدافتـسا  هّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  ياـهراک 

زا دسریم  رظن  هب  هک  دراد  ینوگانوگ  ياههلاسر  و  رئازلا » ۀفحت  «، » داعملا داز  . » هّللا همحر  یسلجم  موحرم  نیقیلا » قح   » زا تسا  ياهنوگ 
ماما باوخ  رد  هک  هدمآ  وا  لاح  حرـش  رد  و  دراد . راحب  باتک  لثم  یباتک  زین  و  دشاب . هدرک  هدافتـسا  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  ياهراک 

هک ضرف  رب  ملاع  کـی  اریز  درک  ادـیپ  تکرب  شملق  تهج  نیا  زا  سیونب ...  دـندومرف  دـنداد و  شتـسد  هب  ار  یملق  مالّـسلا  هیلع  مظاـک 
هـس شتافیلأت  هلمج  زا  دنک . راک  همه  نیا  هّصاخ  تایانع  نودـب  دـناوتیم  رگم  دـنک ، يروآعمج  سرتسد ، رد  دوجوم  بتک  زا  دـهاوخب 
لوا پاچ  تسا . هدش  پاچ  راب  دنچ  تسا . یبوخ  ریسفت  رایسب  هک  یمّوس  زیجولا و  ریسفتلا  نیمثلا - رهوجلا  ریسافتلا - ةوفص  تسا : ریسفت 
نیب رد  ریسفت  نیا  هار  نیا  زا  ات  تسا  هتشون  ياهمدقم  یّنس ، دنمشناد  کی  مود  پاچ  رد  هدش . ماجنا  رـصم  رد  نآ  مود  پاچ  نارهت و  رد 

اب دـیوگیم : وا  تسا  مان  هب  نادنمـشناد  زا  هک  يوقت » هّللا  رـصن  دّیـس   » زا دراد  ياهمدـقم  مه  لوا  پاچ  دـنک . ادـیپ  جاور  مه  نّنـست  لها 
. تسا روطنیمه  اعقاو  و  تسا . رتهب  همه  زا  ندوب  مجح  مک  نیع  رد  ریسفت  نیا  مدرک  هعلاطم  هک  يریـسفت  نیب 30  زا  هک  میوگیم  تأرج 

ریسفت هب  دیامن و  يریگهصالخ  هدرک و  هعجارم  نیلقثلا  رون  ناهرب و  یفاص - عمجم - هب  یسک  رگا  تسا . هدروآ  ار  ریـسافت  مامت  هصالخ 
تـسا هدش  پاچ  توریب  رد  تسا  لاس  دنچ  مه  نیمثلا  رهوجلا  ریـسفت  تسا . هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  وا  البق  دـینیبیم  دـیامن . هعجارم  ّربش 
اتلاجع تسه و  اـههناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  تسا و  زیجولا  ریـسفت  ربارب  دـنچ  ریـسافتلا  ةوفـص  تسا . زیجولا  ریـسفت  ربارب  ود  دودـح 

151 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  هن . ای  هدش  پاچ  منادیمن 

نآرقلا زومر  ّلح  یف  نانجلا  حاتفم 

مامت ریـسفت  نیا  هک  هتـساوخیم  يو  يافوتم 1294  « 1  » یناغرب حـلاص  دّـمحم  الم  موحرم  فیلأـت  نآرقلا  زومر  ّلـح  یف  ناـنجلا  حاـتفم 
یلیخ نیلقثلا  رون  ناـهرب و  ریـسفت  زا  تسا . هتفگ  نخـس  هیآ  ره  هب  عجار  لوقأ »  » و ناـیب »  » ناونع اـب  مه  شدوخ  دـشاب  هتـشاد  ار  تاـیاور 

. هدرک راک  یلیخ  تایاور  عبتت  رد  دشابیم . هحفص  دودح 500  دلج و  کی  هدش  پاچ  هک  نآ  هرقب  هروس  زا  یتمسق  نوچ  تسا . رتگرزب 
. تسا هدرک  هفاضا  يدیدج  تایاور  و 

عماج ریسفت 

یسمش فیلأت 1340  دشابیم . ییاور  ياهریسفت  زا  زین  دلج ) دنچ  رد  یسراف  ، ) يدرجورب میهاربا  دیس  فیلأت  عماج » ریسفت   » عماج ریسفت 
. دــــــننک هدافتــــــسا  نآ  زا  مدرم  هماــــــع  اــــــت  تــــــسا  هدرک  هــــــمجرت  یــــــسراف  هــــــب  ار  تاــــــیاور  طــــــقف  تــــــسا و 

فارطا رد  تسا  یهد  ماـن  ناـغرب  (. 1 __________________________________________________  )
152 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دراد . یناوارف  تافیلأت  ناشیا  جرک و 

نّنست لها  ییاور  ریسافت 

هراشا
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یفوتم 309- يربط -» ریسفت  - » 1 مینکیم : هراشا  نآ  يات  هس  هب  هک  دنراد  ییاور  ریسفت  ياهباتک  مه  اهیّنـس  نّنـست  لها  ییاور  ریـسافت 
ءادفلا وبا  ریثک -» نبا  ریسفت  - » 2 دنکیم . لقن  هباحص  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  تایاور  دلج ، رد 30  تسا  یلّصفم  ریسفت  ، 301

، دوب هدش  هتشون  یلبق  ریسافت  رد  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  ای 911  يافوتم 910  یطویس  زا  روثنملا » ّرد  ریسفت  - » 3 يافوتم 774 . لیعامسا -
همالع تسا و  روهـشم  نّنـست  لـها  ییاور  ریـسفت  ناونع  هب  روثنملا » رد  ، » نایعیـش اـم  نیب  تسا . عمجأ  اـهنآ  ماـمت  زا  تسا و  هدرک  میظنت 
لماک ریـسفت  تایاور  رد  هدـش  ماجنا  ياهراک  هکنیا  رخآ  نخـس  دـنکیم . لقن  روثنملا » رد   » زا هّماـع  تاـیاور  نازیملا  رد  همه  ییاـبطابط 

رصاعم ناقّقحم  ءاملع و  زا  یضعب  اذل  تسا . هدش  هدید  هیآ  ره  تایاور  مامت  هک  مییوگب  میناوتیمن  دوش  هعجارم  هک  اهنیا  مامت  هب  تسین .
نیودـت یعماج  ییاور  ریـسفت  دـننک و  شیف  ار  يریـسفت  تایاور  دـننیبب و  ار  ییاور  عماوج  راـبخا و  بتک  ماـمت  هک  دـناهداتفا  رکف  نیا  هب 

. ۀمدخلا هذهل  یلاعت  هّللا  مهقفو  دنیامن 

لاؤس کی  هب  خساپ 

ناشریسفت رد  هّللا  همحر  یسربط  هّللا و  همحر  یسوط  خیش  هّللا ، همحر  یضترم  دّیـس  لاثما  ءامدق  ناگرزب  ارچ  لاؤس : لاؤس  کی  هب  خساپ 
تایاور هب  هکنیا  نیع  رد  یـسلجم - همالع  نارود  زا  لبق  ام . گرزب  ءاملع  باوج : دـناهدرک . هدافتـسا  مک  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تاـیاور  زا 

نآرق و فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دنسلا  حیحص  تایاور  نوچ  و  دنسیونن ، ار  فیعـض  تایاور  دندرکیم  یعـس  اّما  دنتـشاد ، هجوت 
طیحم رگید  فرط  زا  درادن . ینادـنچ  ساکعنا  تایاور  اهنآ  ریـسافت  رد  تهج  نیا  زا  تسا ، مک  ریـسفت  رد   153 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 

اذل دـشاب . حرطم  ریـسفت  کی  ناونع  هب  مه  اهیّنـس  نیب  دـناوتب  هک  دنـسیونب  يریـسفت  دـیاب  تهج  نیا  هب  دوب ، ّتنـس  لها  طیحم  مه  اهنآ 
دنک زاب  اج  يریسفت  باتک  ناونع  هب  مه  اهینس  نیب  هک  دسیونب  يروط  ار  نایبلا  عمجم  تسا  هتسناوت  هّللا  همحر  یـسربط  موحرم  دینیبیم 

نآ ریـسافت  هنوگنیا  رد  هک  ار  فعـض  هطقن  نیا  ناوتیمن  لاح  نیع  رد  اـهنآ . دـننام  ناـیبت و  ناـیبلا و  عمجم  يارب  تسا  تّوق  هطقن  نیا  و 
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  اعیمج . هّللا  مهمحر  تفرگ  هدـیدان  هدـشن  هّجوت  تایاور  هب  تسا  هتـسیاش  هک  روط 

154 ص : ینآرق ،

«1  » نایبت ریسفت 

تافیلأت بحاص  هعیـش و  ءاملع  ناگرزب  زا  يو  تسا . هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  نایبت  ریـسفت  اـم  فورعم  ریـسافت  زا  یکی  « 1  » نایبت ریسفت 
فیلأت راصبتسا ) بیذهت و   ) ثیدح هعبرا  بتک  زا  ات  ود  تسا  هدرک  زاب  اج  رایسب  هعیش  ياههزوح  رد  شتافیلأت  زا  یتمـسق  تسا . یناوارف 
میشاب هتشاد  فورعم  ریسفت  ود  رگا  ریسفت  رد  و  یّشک . لاجر  خیش - لاجر  خیش - تسرهف  تسوا . زا  لاجر  لیصا  بتک  زا  ات  هس  تسا  وا 

رد ءاملع  زا  یکی  دندوب  هتفرگ  یـسوط  خیـش  تشادـگرزب  ناونع  هب  دهـشم  رد  هک  ياهسلج  رد  تسا . نایبت  يرگید  نایبلا و  عمجم  یکی 
مهس سپ  تسا . هّللا  همحر  یسوط  خیش  فیلأت  نآ ، يات  شش  هک  میراد  لیصا  باتک  هد  ریسفت ، لاجر و  ثیدح و  رد  : » تفگ وا  یفّرعم 

هب هک  گرزب  دـلج  ود  رد  لوا  راب  تسا . هدـش  پاچ  راب  ود  ریـسفت  نیا  تسین . نارگید  اـب  ساـیق  لـباق  یمالـسا  مولع  يرازگهیاـپ  رد  وا 
پاچ هحفص ) دلج 900  ره   ) گرزب دلج  ود  تروص  هب  يروآ و  عمج  یطخ  خسن  تاعطق  وا  تّمه  يرمکهوک و  تّجح  هّللا  ۀیآ  روتسد 

تسرهف دراد : یبوخ  ياهتسرهف  ایناث  تسین  طولغم  الوا  تسا . بوخ  رایـسب  مود  پاچ  دش . پاچ  فجن  رد  دلج  هد  رد  مود  راب  و  دش .
رایـسب هک  رگید  ياهتسرهف  یـضعب  و  هدـش ، هتفگ  نارگید  ّدر  رد  هک  یمالک  بلاطم  تسرهف  تاغللا  قورف  تاغل و  تسرهف  ثیداـحا ،
ریسفت هرابرد  (. 1 « __________________________________________________  ) 2 . » تسا زاـسراک 

دیدج پاچ  لوغشم  تاسسؤم  زا  یخرب  مه  اریخا  (. 2 . ) تشاد میهاوخ  یثحب  هدنیآ  رد  تسا  نایبت  زا  لبق  هک  یضر  دیـس  لیوأتلا  قئاقح 
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دروم ار  ریسفت  همدقم  ریـسفت ، نیا  اب  ییانـشآ  يارب   155 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دنتـسه . نآ 
يذـلا ّنإـف  دـعب  اـّما  تسا . هدوب  هچ  ریـسفت  رد  وا  کبـس  ریـسفت و  نیا  نتـشون  يارب  فلؤم  هزیگنا  هک  دوش  مولعم  اـت  میهدیم  رارق  ّتقد 

نآرقلا و عیمج  ریـسفت  یلع  يوتحی  اباتک  لمع  نم  اثیدح  امیدق و  انباحـصأ  نم  ادحأ  دجأ  مل  ّینإ  باتکلا  اذـه  یف  عورـشلا  یلع  ینلمح 
ضّرعتی مل  ثیدـحلا و  یف  ۀـّیورملا  بتکلا  یف  هیلإ  یهتنا  هلقن و  هاور و  ام  عمج  یف  مهنم  ۀـعامج  کلـس  اّمنا  هیناعم و  نونف  یلع  لمتـشی 

هیناعم و عمج  یف  لیطم  نیب  ۀـّمالا  ءاملع  نم  نآرقلا  ریـسفت  یف  عرـش  نم  تدـجوف  هیلإ . جاتحی  اـم  ریـسفت  کـلذ و  ءاـفیتسال  مهنم  دـحأ 
یف نوطـسوتملا  نوقابلا  کلـس  و  هظافلا ، یناعم  هبیرغ و  رکذ  یلع  رـصتقا  رّـصقم  نیب  و  هریغ ، يربطلاک و  هنونف  نم  هیف  لـیق  اـم  باـعیتسا 
یف مهعـس  اوغرفأ و  نییوحنلا  نم  امههبـشأ  نم  ءاّرفلا و  جاجزلا و  ّنإف  هب ، مهل  ۀفرعم  ام ال  اوکرت  و  « 1  » مهتّنم هیف  تیوق  ام  کلسم  کلذ 

یئابجلا و یلع  یبأک  نیملکتملا  و  ظافلألا ، قاقشنا  ۀغللا و  ملع  نم  اورثکتـسا  هریغ  ۀملـس و  نب  لّضفم  فیرـصتلا و  بارعإلاب و  ّقلعتی  ام 
نم هب  قیلی  ام ال  هیف  لخدأف  هملع ، نونف  یف  مالکلا  کلذ  یلإ  فاـضأ  نم  مهنم  و  ۀـّیمالکلا ، یناـعملاب  ّقلعتی  اـم  یلإ  مهتّمه  اوفرـص  هریغ 

ملـسم وبأ  رحب  نب  دّـمحم  ادـصتقم  الیمج  اکلـسم  کلذ  یف  کلـس  نم  حلـصأ  و  هریغ . یخلبلاک و  ءاـهقفلا  فـالتخا  هقفلا و  عورف  طـسب 
امّهنأ ریغ  ینعملا ، اذه  یف  فّنـص  ام  حلـصأ  امهیباتک  ّنإف  یلزتعملا . يوحنلا  ینامرلا  یـسیع  نب  یلع  نسحلا  وبا  و  یلزتعملا ، یناهفـصالا 

یلع عمتجی  دصتقم  باتک  یف  نوبغری  اثیدح  امیدـق و  انباحـصأ  نم  ۀـعامج  تعمـس  و  جاتحی . اّمم ال  اریثک  هیف  ادروأ  هیف و  بطخلا  الاطأ 
نیبلطبملا عاونأ  هیف و  نیدـحلملا  نعاطم  نع  باوجلا  هباشتملا و  یلع  مالکلا  بارعإلا و  یناـعملا و  ةءارقلا و  نم  نآرقلا  ملع  نونف  عیمج 

کلذ یف  عرشأ  انأ  و  مهبهاذم ...  ۀحص  یلع  هنم  ةریثک  عضاومب  لادتسإلا  نم  انباحـصأ  صتخی  ام  رکذ  و  مهریغ ، ۀهّبـشملا و  ةّربجملاک و 
هک دوب  نیا  مسیونب  ریـسفت  هک  تشاداو  ارم  هک  هچنآ  : » دیامرفیم همدقم  نیا  رد  ناشیا  هنونف . نم  ّنف  ّلکل  راصتخإلا  زاجیإلا و  هجو  یلع 

- ریـسافت اـب  ییانـشآ  مهتّوق . (. 1 __________________________________________________  ) لـبق
ات لوا  زا  لماش  دشاب  هتشون  يریسفت  هک  مرادن  غارس  ار  یـسک  هعیـش  ءاملع  زا  نم  زا   156 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 

و دناهدروآ . ار  تایاور  تایآ ، لیذ  هک  «. 1  » تسا ییاور  ریسفت  دنچ  میراد  غارس  ام  هچنآ  دشاب . هتـشاد  رظن  بناوج  مامت  هب  نآرق و  رخآ 
نیب رد  اّما  و  دـندوب . هدومنن  عمج  ار  تایاور  لک  هدرکن و  ءاصقتـسا  مه  تایاور  عمج  رد  دنتـشادن  یناـیب  ناـشدوخ  زا  اهریـسفت ، نآ  رد 

و «. 2  » يربط ریسفت  دننام  دنتفرگ . ار  لیوطت  بناج  یلیخ  ریسافت  نآ  زا  یـضعب  اّما  دندوب . هتـشون  يدایز  ریـسافت  نیا ، زا  لبق  هّماع ، ءاملع 
نارگید و  تشاذگ .) نآرقلا  بیرغ  ار  نآ  مان  دـیاب  عقاو  رد  هک   ) دـناهدرک انعم  ار  نآرق  تاغل  بئارغ  طقف  تسا  رـصتخم  اهنآ  زا  یـضعب 

و « 3  » جاجز ریسفت  دننام  دندرک . اهر  دنتسنادیمن  هک  ار  هچنآ  دنتفر و  شیپ  دنتـشاد  تراهم  دندوب و  يوق  هک  یّنف  نآ  رد  موس ،) هتـسد  )
یبأ ریسفت  و  تسا . يوغل  ریـسفت  کی  هک  « 5  » هملـس نب  لّضفم  ریـسفت  و  تسا . هدـش  حرطم  نآ  رد  يوحن  یفرـص و  لیاسم  هک  « 4  » ءاّرف

ریسافت نیا  «. 7 « » یخلب ریـسفت  دـننام  دراد  یهقف  هبنج  مه  ریـسافت  زا  رگید  یخرب  و  تسا . هتخادرپ  یمالک  لیاسم  هب  هک  « 6  » یئابج یلع 
هتشاد هجوت  ریسافت  نیا  هب  مه  شدوخ ، ریسفت  فیلأت  رد  تسا  نکمم  هک  دنچ  ره  تسا . هدشن  عقاو  یـسوط  خیـش  دنـسپ  دروم  مادکچیه 
ملـسم یبأ  رحب  نب  دّـمحم  ریـسفت  تسا  هدوب  ناـشیا  لوا  تسد  ذـخآم  ءزج  امّلـسم  دناهدیدنـسپ و  ناـشیا  هک  ار  يریـسفت  نآ  یلو  تسا .

مه هـــــــــــک  تــــــــــــسا . « 9  » یناــــــــــــمرلا یـــــــــــــسیع  نــــــــــــب  یلع  نــــــــــــسحلا  وــــــــــــبا  و  « 8  » یناهفـــــــصا
هکنیا رب  دراد  تلـالد  مـالک  نـیا  (. 1 __________________________________________________  )

نب میهاربا  قاحسا  وبا  (. 3 . ) تسا هدش  پاچ  دلج  هد  ءزج و  رد 30  شریسفت  یفوتم 310 ، يربط  (. 2 . ) تسا هدوب  دوجوم  یئاور  ریسافت 
زین وا  یفوتم 207 ، دایز ، نب  ییحی  ایرکز  وبا  (. 4 . ) نآرقلا یناعم  مان  هب  دراد  يریسفت  ای 316 . ای 311  یفوتم 310  يوحن ، جاجز  دّمحم 

باهولا دـبع  نب  دّـمحم  یلع  وبا  (. 6 . ) هلکـشم هبیرغ و  نآرقلا و  یناـعم  ماـن  هب  دراد  يریـسفت  (. 5 . ) نآرقلا یناعم  ماـن  هب  دراد  يریـسفت 
دلج رد 12  يریسفت  یفوتم 319 ، یلزتعم ، یخلب  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  مساقلا  وبا  (. 7 . ) دراد یفورعم  ریـسفت  یفوتم 303 ، یلزتعم ، یئابج 

ریسفت مه  وا  یفوتم 384 . تسا . یلزتعم  (. 9 . ) لیزنتلا مکحمل  لیوأتلا  عماج  مان  هب  دراد  يریسفت  یفوتم 320 ، تسا و  یلزتعم  (. 8 . ) دراد
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اّما دندرک . تیاعر  ار  يور  هنایم  مه  هدوب و  بوخ  ناششور   157 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دراد .
نایب نمض  رد  دش و  نشور  ریـسفت  نتـشون  يارب  یـسوط  خیـش  هزیگنا  سپ  درادن . یعیـش  گنر  هک  تسا  نیا  مه  ریـسفت  ود  نیا  لاکـشا 

لاح نیع  رد  نونف و  عیمج  عماج  هکلب  دشابن  صاخ  تهج  کی  هب  هّجوتم  ای  ضحم  یتیاور  هک  دنسیونب ؛ دنهاوخیم  يریـسفت  هک  دندرک 
، خسن هب  عجار  دراد  همدقم  هحفـص   7 دودح 8 - دیامن ، ریسفت  هب  عورش  هکنیا  زا  لبق  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  دشاب . عّیـشت  بهذم  تبثم 
هب ار  دوخ  ریـسفت  يانبریز  همدقم  نیا  رد  دنکیم . نشور  ریـسفت  رد  ار  ناشیا  کبـس  الماک  نآ ، تمـسق  کی  تئارق ...  هباشتم ، مکحم و 

نیع رد  و  دروآیم . یتایاور  هراب  نیا  رد  و  منادیم . مهف  لباق  ار  نآرق  نم  دـیوگیم  وا  تسا . هنوگچ  شریـسفت  هک  دـنکیم  نایب  یبوخ 
. مینک هعجارم  مالّسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تایاور  هب  دیاب  تسین و  مهف  لباق  ام  يارب  نآرق  زا  یتمـسق  دیوگیم  لاح 

انتایاور تسا . هداد  حیضوت  يردق  هّللا ، همحر  خیش  ار ، اهنیا  مینکیمن . افتکا  یلوقنم  ره  هب  دشاب . هتشاد  حیحـص  دنـس  دیاب  مه  تایاور  و 
اهعفدـی ۀـیاور ال  ّیبنلا  نع  يور  دـق  و  هیلإ . عورفلا  یف  رابخألا  فالتخا  نم  دری  ام  ّدرو  هیف  امب  کّـسمتلا  هتءارق و  یلع  ّثحلاـب  ةرـصانتم 

ضوحلا و ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیب و  لهأ  یترتع  هّللا و  باتک  اّولضت  نل  امهب  متکـسمت  نإ  ام  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ّینإ  دحأ :
بجی نم  تیبلا و  لهأ  ّنأ  امک  هب  کّسمتلا  یلع  ردـقن  امب ال  کّسمتلاب  رمأی  نأ  زوجی  ّهنأل ال  رـصع  ّلـک  یف  دوجوم  ّهنأ  یلع  ّلدـی  اذـه 

. هاوس ام  كرتن  هیناعم و  نایب  هریـسفتب و  لغاشتن  نأ  یغبنیف  هتحـص  یلع  اعمجم  اننیب  دوجوملا  ناک  اذإ  و  تقو . لک  یف  لصاح  هلوق  عاـبتا 
مهیلع ۀمئألا  نع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نع  حیحصلا  رثألاب  ّالإ  زوجی  نآرقلا ال  ریسفت  نأب  انباحصا  رابخا  یف  ةرهاظ  ۀیاورلا  نأ  ملعإ 

هیأرب و نآرقلا  رّـسف  نم  لاق  ّهنإ  یبنلا  نع  کلذ  ۀـماعلا  يور  و  زوجی ، يأرلاب ال  هیف  لوقلا  ّنأ  و  یبنلا ، لوقل  ۀّـجح  مهلوق  نیذـلا  مالّـسلا 
نأ زوجی  ّهنإ ال  کلذ  یف  لوقن  يذـلا  و  يأرلاب ...  نآرقلا  یف  لوقلا  ۀـنیدملا  ءاهقف  نیعباتلا و  نم  ۀـعامج  هرک  أطخا و  دـقف  قحلا  باـصا 

دیوگیم  158 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ّداضت . ضقانت و  هّیبن  مالک  یلاعت و  هّللا  مالک  یف  نوکی 
هب ریسفت  - 3 دریگب . رارق  هدافتسا  دروم  ریـسفت  رد  دناوتیم  حیحـص  تایاور  - 2 تسا . مهف  لـباق  نآرق  - 1 میتفگ : ار  همدـقم  هس  نیا  اـم 

مهف لـباق  نآرق  رهاـظ  مییوگب  روـطچ  سپ  تسا . موـق  ناـسل  هب  نیبـم و  یبرع  هک  دـیامرفیمن  نآرق  رگم  دـیوگیم  تسین . تسرد  يأر 
ّالإ کلذ  له  تسین و  مهف  لباق  مییوگب  هنوگچ  سپ  سانلل  نایب  ّهنا  هموق و  ناـسلب  ّهنأ  اِیبَرَع و  ًاـنآُْرق  ُهاـْنلَعَج  اَّنِإ  دومرفن : نآرق  رگم  تسین 

ءاملع زا  هکنیا  اب  هک  دناسریم  هّللا  همحر  خیش  تافیلأت  کبس  هنایب . هریـسفت و  دعب  ّالإ  هب  دارملا  مهفی  يذلا ال  یّمعملا  زغللاب و  هل  فصو 
امش اما  اُهلاْفقَأ  ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  دیامرفیم  نآرق  دوخ  روطچ  دیامرفیم  وا  تسا . هدوب  رکفنشور  یلو  تسا  لوا  ردص 

هب هکنیا  هن  اّما  تسا . مهف  لباق  ینعی  دییامن  نآ  رد  ّربدت  نآرق و  هب  کّسمت  دیوگیم  هکنیا  دوشیمن . هدـیمهف  نآرق  زا  يزیچ  دـییوگیم 
دیامرفیم هک  میراد  هک  مه  يرابخا  مییوجیم . دادمتـسا  مه  تایاور  زا  نآ  مهف  رد  یلو  تسا  مهف  لباق  نآرق  میـشاب . هّجوتیب  تاـیاور 

سپـس تشادن . انعم  نآ  هب  رابخا  ندرک  هضرع  دوبن  مهف  لباق  نآرق  رگا  ّالا  و  تسا . بلطم  نیمه  دیؤم  دـینک ، هضرع  نآرق  هب  ار  تایاور 
ربمایپ ادخ و  هکنیا  ای  دنادیمن . لاعتم  يادخ  زج  یسک  هک  تسا  نیا  مسق  کی  - 1 تسا : مسق  راهچ  نآرق  یناعم  یّلک  روط  هب  دیوگیم 
الـصا ار  تایآ  لیبق  نیا  تسین . مهف  لباق  سک  چیه  يارب  دننکن  نایب  اهنآ  ات  و  دـننادیم . طقف  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

امهدحأ ماسقا : ۀـعبرأ  یلع  نآرقلا  یناعم  ّنإ  ۀـعاسلا ...  نع  کنولأسی  تسا ...  تقو  هچ  تمایق  زور  هکنیا ، لثم  میتسین . شریـسفت  لابند 
ار شیانعم  همه  دراد و  یفرع  رهاظ  . ) هانعمل اـقباطم  هرهاـظ  ناـک  اـم  اـهیناث  - 2 هیف . لوقلا  فّلکت  دـحأل  زوـجی  ـالف  هملعب  هّللا  صتخا  اـم 

َسْفَّنلا اُوُلتْقَت  ال  لثم : هانعم . فرع  ۀغللا  فرع  نم  لکف   159 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دننادیم )
بتارم دـشاب و  مهف  لباق  شاهبترم  کی  درادـن  لاکـشا  دراد و  نطب  رهظ و  نآرق  تایآ  هتبلا  ٌدَـحَأ ...  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ِّقَْحلِاب ، اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا 

تایآ روطنیا  دشاب . نشور  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  طقف  شدعب  بتارم  دشاب ، نشور  تسا ، دایز  ناشمهف  تردـق  هک  يدارفا  يارب  شدـعب 
ار بلطم  لیصفت  هیآ  دوخ  الّصفم . هب  دارملا  نع  هرهاظ  ءیبنی  لمجم ال  وه  ام  اهثلاث  - 3 مینکیم . ریسفت  دشاب ، هتشادن  مه  تیاور  رگا  ار 

دننام مینکیم . ریـسفت  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نایب  اب  ار  تایآ  روطنیا  دننک . نایب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  ای  ادخ  دـیاب  ار  هیآ  لامجا  درادـن .
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دنتسه يروط  اهنیا  مینکیم . ریسفت  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تاشیامرف  اب  ار  نآ  ّتیفیک  هک  ةوکز ...  جح ، زامن ،
نکمی امهنع و  داز  امف  نیینیعم  نیب  اکرتشم  ظفللا  ناک  ام  امهعبار  - 4 یلاعت . هّللا  ۀهج  نم  یحو  یبنلا و  نایبب  ّالإ  هجارختسا  نکمی  ال  هک :

لب موصعم  ماما  وأ  یبن  لوقب  ّالإ  لمتحی  اـم  ضعب  هّللا  دارم  ّنأ  لوقیف  هب  دـحأ  مدـقی  نأ  یغبنی  ـال  ّهناـف  ادارم  اـمهنم  دـحاو  لـک  نوکی  نا 
یعماج میسقت  کی  نیا  دوش .) هتفگ  دیاب  لامتحا  ناونع  هب  هکلب  داد  رظن  ناوتیمن  عطاق  روط  هب   ) رومال لمتحی  رهاظلا  نإ  لوقی  نأ  یغبنی 
ینالوط دـشاب ، نآرق  رخآ  ات  شریـسفت  دـهاوخیم  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  سپ  دنتـسین . نوریب  مسق  راـهچ  نیا  زا  نآرق  تاـیآ  و  تسا .

تسا و تالامتحا  وذ  ای  نیلامتحا  وذ  هیآ  الثم  دوشیم  تلفغ  لمع  رد  یهاگ  رگا  دشاب . هتشاد  یعیش  گنر  عماج و  لاح  نیع  رد  دشابن ،
وبا ای  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  ریـسفت و  نیا  هب  هک  تسا  یلاکـشا  ناـمه  نیا  دوشیمن  هتفگ  رگید  تـالامتحا  دوشیم و  هتفگ  لاـمتحا  کـی 

هتـشاد لوبق  مه  ناشدوخ  دـیاش  هک  دـیآیم  نهذ  هب  دـنوشیم و  ّدر  دـنکیم و  لقن  ار  یلوق  نآ  نیا و  زا  یهاگ  هک  هدـش  هتفرگ  حوتفلا 
زا نایب و  ار  یلوق  وا  دـشاب و  نیلامتحا  وذ  ياهیآ  اج  ره  هک  دوشیم  مولعم  دـش ، هتفگ  تایآ  مراهچ  مسق  رد  هک  یحیـضوت  اب  اّما  دنـشاب .
رد  160 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـشاب . هدرک  لوبق  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دـشاب  هدـش  ّدر  نآ 

تّجح اهنیا  لوق  هک  دربیم  مان  اتحارص  دروآیم و  تسا ، هدرک  لقن  اهنآ  زا  باتک  نیا  رد  هک  ار  ینارّـسفم  مسا  همدقم ، زا  رگید  تمـسق 
درد هب  دنـشاب  هتفگ  ینخـس  رگا  موس  اـی  لوا  مسق  تاـیآ  رد  یلو  تسا . بوخ  دـنک  یکمک  اـم  راهظتـسا  هب  اـهنآ  لوـق  رگا  هکلب  تسین .

ّالا و  دشاب . ام  مهف  هب  یکمک  دناوتیم  اهنآ  نخـس  مود  مسق  رد  و  مریذـپیم . لامتحا  ناونع  هب  ار  اهنآ  نخـس  مراهچ  مسق  رد  دروخیمن .
هب ار  تلاصا  هک  تسا  جیار  ام  یبدا  بتک  تایبدا و  رد  هک : تسا  نیا  دراد  ناشیا  هک  يرگید  نخـس  میتسین . اهنآ  زا  مادک  چیه  دـّلقم  ام 

ناشیا دشاب . دنتـسم  دهاش و  دیاب  نآرق  هکلب  تسا . طلغ  شور  نیا  اّما  دننکیم . قیبطت  نآ  اب  ار  نآرق  دنهدیم و  ّتیلهاج  برع و  راعـشا 
لوبق و لباق  همه  يارب  شتّوبن  ياهنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تحاصف  هلأسم  دیامرفیم : « 1 . » تسا هداد  حیضوت  ار  نیا  یبوخ  نایب  اب 
ار نآرق  نخس  و  تسا . تّجح  همه  رب  شفرح  سپ  تسا . ءاحصف  حصفأ  همه ، دییأت  هب  و  درادن . شتّوبن  هب  یگتسب  نیا  تسا . دییأت  دروم 

حرطم نایبت  ریـسفت  زا  هنومن  کی  اـجنیا  رد  میرواـیب . دـهاش  برع  مـالک  يارب  نآرق  زا  و  میهد . رارق  تّجح  بتک  ریاـس  تّحـص  رب  دـیاب 
َهَّللا َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  تارجح : هروس  لوا  تاـیآ  دوش : نشور  وا  کبـس  اـت  مینکیم 

َو ْمُُکلامْعَأ  َطَبَْحت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهَْجت  َو ال  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ٌمِیلَع . ٌعیِمَس 
َنیِذَّلا َّنِإ  ٌمیِظَع . ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  يْوقَّتِلل  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْمُهَتاوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  َنوُرُعْـشَت . ُْمْتنَأ ال 

ٌمیِحَر ٌروــُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُـهل  ًاْریَخ  َناــَکل  ْمِْـهَیلِإ  َجُرَْخت  یَّتـَـح  اوُرَبـَـص  ْمـُـهَّنَأ  ْوــَل  َو  َنوــُلِقْعَی . ــال  ْمُهُرَثـْـکَأ  ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنــِم  َکــَنوُداُنی 
- ریسافت اب  ییانشآ  ص 16 . ج 1 ، (. 1 __________________________________________________  )
رد ردـقچ  تالاؤس  نیا  مینیبب  دـیاب  دوشیم  حرطم  یتالاؤس  میناوخیم  هک  ار  تایآ   161 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 

هعجارم هک  ریـسافت  هب  دـشاب . هتـشاد  هّجوت  تایآ  رد  فلتخم  تاـئارق  هب  دـیاب  رّـسفم  میاهتفگ  رـسفت  شور  رد  تسا . هدـش  حرطم  ریـسافت 
هدـش هدـناوخ  مه  اُومِّدَُـقت  اُومِّدَُـقت و ال  تروص ال  هب  هک  اُومِّدَُـقت  هملک ال  دراد : دوجو  تائارق  فالتخا  تایآ  نیا  دروم  ود  رد  مینکیم ،

رد یلو  هدش  هراشا  تئارق  فالتخا  نیا  هب  مه  نایبت  ریسفت  رد  تسا . هدش  هدناوخ  مه  ِتارُجُْحلا  ِتارُجُْحلا و  هک  ِتارُجُْحلا  هملک  و  تسا .
وا ملق  زا  تئارق  کی  هکنیا  یلو  تسا . هدوبن  هّجوتیب  هدرک و  هعجارم  تئارق  رظن  زا  سپ  تسا . هدومرفن  ار  موس  تئارق  مود ، لوا و  هملک 

هدرک نایب  مه  ار  موس  تئارق  فاّشک  بحاص  دناهتفگن  ار  موس  تئارق  ریسافت ، زا  يرایسب  تسا . هدوبن  یتسد  مد  بلطم  نوچ  تسا  هداتفا 
، دراد حیـضوت  هب  زاـین  هک  دوب  یتغل  هیآ  رد  رگا  میاهتفگ  زین  و  تسا . هتـشاد  هّجوت  تاـئارق  هب  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  لاـح  ره  هب  تسا .

نکمم هک  رهج »  » هملک دننام  هداد  حیـضوت  هتـشاد  حیـضوت  هب  زاین  هک  یتاغل  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  دهد . ماجنا  مه  ار  راک  نیا  دیاب  رّـسفم 
روهظ رهجلا  اطـسو و  افیعـض  ادـیدش و  نوکی  سمهلا و  نم  ّدـشأ  توصلا  رهج  و  تسا : هدومرف  ناشیا  تسیچ  شیانعم  دوش  لاؤس  تسا 

رگا تسا . هدرک  لابند  هدوب ، مزال  هچنآ  ناشیا  سپ  رمألاب . رهاج  اراهج و  اراهن  لاقی  قطنملا و  یف  ةراـهجلا  هنم  داـمتعإلا و  ةّوقب  توصلا 
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لوبق دـیاش  هکلب  تسا . هدرکن  هعجارم  وا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  دـشاب ، هتفگ  وا  هدومرف  فالخ  يزیچ  ای  دـشاب  هتفگ  نیا  زا  رتشیب  یباتک 
اذإ نالف  نع  نالف  ّضغ  لاقی  مشچ .) ای  ادص   ) ندروآ نییاپ  ّطحلا : ّضغلا  و  تسا : هداد  حیضوت  مه  ار  ّصغ )  ) هملک زین  و  تسا . هتـشادن 

هملک نینچمه  رهجلا . نع  فعـض  اذإ  توصلا  ّضغ  رظنلا و  ةدـح  نع  فعـض  اذإ  هرـصب  ّضغ  هنم و  عفرأ  وه  نم  لاـح  نع  هلاـح  فعض 
162 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دزن  ار  ناشیادص  هک  یناسک  : » تسا هدومرف  هفیرـش  هیآ  رد  َنَحَْتما 
؟ تسا ینعم  هچ  هب  اجنیا  رد  ناحتما  تسا .» هدرک  ناحتما  يوقت  يارب  ار  ناشبولق  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  دـنروآیم ...  نییاپ  ربماـیپ 

یهاگ و  تسا . رایع  دنچ  هک  نک  ناحتما  ار  الط  نیا  دـنیوگیم  یهاگ  شاهجیتن . یهاگ  تسا  روظنم  شدوخ  یهاگ  ناحتما  دـناهدومرف :
روظنم ناحتما  هجیتن  هفیرش  هیآ  رد  ناحتما . هجیتن  دوشیم  نیا  دوش و  ادج  شیاهسم  هک  نک  صلاخ  ینعی  نک  ناحتما  ار  نآ  دنیوگیم 

لابند بوخ  تغل  ثیح  زا  سپ  تسا . هدرک  صلاخ  ار  ناشلد  ادـخ  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دـنروآیم  نییاپ  ار  ناشیادـص  هک  یناـسک  تسا .
نیا عماج  دـندوب ) هدرک  لابند  ار  یّـصاخ  تهج  هک  اهنآ  ییاور و   ) یلبق ریـسافت  و  تسا . هدوب  ناشرایتخا  رد  ذـخآم  اهباتک و  دـناهدرک و 

رد دروآیم . نوگانوگ  یناعم  نوگانوگ ، بیکرت  نوچ  دـشاب . هتـشاد  هّجوت  دـیاب  رّـسفم  مه  هیآ  تـالمج  بیکرت  ثیح  زا  تسین . دراوم 
دناهتفگ ریـسافت  مامت  هلمج  نیا  رد  اما  درادن . حیـضوت  هب  زاین  تسا و  نشور  َطَبَْحت  ْنَأ  هلمج  ات  میدرک ، نایب  هنومن  ناونعب  هک  یتایآ  نیا 

. میراد ار  هلأسم  نیا  مه  یبدا  بتک  رد  راذح ... » «، » ۀفاخم «، » نأل «، » الئل : » دناسرب ار  ّتیلع  هک  ياهملک  ای  میریگب  ریدقت  رد  ار  یلعف  دیاب 
ال ۀـبقاعلا . مال  ماللا  نوکی  جاجزلا و  لاق  دـنیوگیم : همادا  رد  و  دـناهتفرگ . ریدـقت  رد  ار  اـّلئل »  » ناـشیا دراد . داـیز  هباـشم  مه  نآرق  رد  و 

ریدـقت رد  ار  ال »  » دـیابن دـشاب ، تبقاع  يارب  مال ، رگا  هک  تسا  نیا  شبلطم  دـشاب ، تسرد  شاهخـسن  رگا  مکلمع . طبحل  لوقلاـب  اورهجت 
هّجوت مه  لوزن  نأش  هب  دیاب  رّـسفم  هکنیا  رگید  هلأسم  دنتـشاد . هجوت  مه  بیکرت  ثیح  زا  سپ  دوشیمن . بقاع  يارب  مال  هنرگ  و  میریگب .

نیا دروملا . صوصخب  ـال  دراولا  مومعب  ةربعلا  دـناهتفگ : اـم  هب  دـیوگب  دـنادب و  زاـینیب  لوزن  نأـش  زا  ار  دوخ  دـناوتیمن  و  دـشاب . هتـشاد 
، ینآرق ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دراد . تلاخد  یلیخ  هیآ  ینعم  رد  لوزن  نأش  یهاگ  نوچ  تسین . حـیحص 
ار دروم  راهچ  هس  ناشیا  اّما  تسا . هدش  لقن  دشاب  هیآ  ریـسفت  يارب  یکمک  دناوتیم  هک  هصق  لوزن و  نأش  هد  دیاش  ریـسافت  رد   163 ص :
هک تسا  هتـساوخن  دـیاش  هکنیا  اـی  هدرک و  رکذ  هک  تسا  ییاـهنآ  هباـشم  نوـچ  اـی  تسا  هدرکن  لـقن  هـک  ار  یـضعب  و  تـسا . هدرک  لـقن 
هب هتـشگیمرب  رکب  وبا  رمع و  هب  هک  ياهصق  دـیاش  الثم  دـسیونب : رتمیالم  هتـساوخیم  دـنک و  رود  ار  اهیّنـس  هک  دـشاب  يروط  شریـسفت 

حیحص  ) ّتنس لها  ربتعم  بتک  رد  الثم  تسا . یفیعض  لامتحا  یلو  دشاب  هدیدن  هک  تسا  مه  لامتحا  نیا  هتبلا  تسا . هدرواین  رطاخ  نیمه 
یلع دندرگرب  ناشدوخ  لحم  هب  دنتساوخیم  هک  دعب  دندش و  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  یهورگ  هک  تسا  هدمآ  يراخب )

. دینک هدنیامن  ار  ینالف  هک  دـنکیم  داهنـشیپ  رکب  وبا  دـشاب . اهنآ  نیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  فرط  زا  ياهدـنیامن  دـیاب  مسرلا 
یشیدنا تحلصم  يارب  هن  يدز  ار  فرح  نیا  نم  تفلاخم  يارب  طقف  وت  دیوگیم : رمع  هب  رکب  وبا  دهدیم . داهنشیپ  ار  يرگید  درف  رمع ،

. تسا هدمآ  مه  ناشدوخ  بتک  رد  ناتـساد  نیا  دش . لزان  هفیرـش  هیآ  دمآ و  دوجوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  ییادـص  رـس و  و  ... 
خیـش رایتخا  رد  مه  يربط  خیرات  دراد و  دوجو  مه  يربط  خیرات  رد  نوچ  دشاب . هدیدن  هک  تسا  دـیعب  یلیخ  و  تسا . هدرواین  ناشیا  یلو 

هک میتفگ  هک  دشاب  نامه  ّتلع  دـیاش  یلو  دـشاب  روظنم  رفن  ود  مادـک  هک  درادـن  قرف  تسا و  یّلک  هیآ  ینعم  هتبلا  تسا . هدوب  هّللا  همحر 
ياهباتک زا  یتح  ام  بتک  زا  و  دـنراد ، بّصعت  یلیخ  اهنآ  یلو  دـبای . جاور  مه  اهنآ  نیب  باتک  نیا  و  دـشاب . لدـتعم  شباـتک  هتـساوخیم 
یبلاطم اریز  درک . هضرع  اهیّنـس  هب  دوشیم  هک  تسا  نایبلا  عمجم  نایبت و  نایعیـش - ام - ریـسفت  نیرتفورعم  دنریگیم . هرانک  نایبت  دننام 

تـسرهف شعوضوم  هک  نونظلا » فشک   » رد دیامرفیم  گرزب  اقآ  جاح  موحرم  لاح  نیا  اب  اما  درادـن . دـشاب  هدـننز  نّنـست  لها  يارب  هک 
زا اهنآ  هک  تسا  نیا  شلیلد  تسا . هتسناد  یسربط  یلع  وبا  ار  نآ  فلؤم  یلو  تسا  هدرک  یفّرعم  ار  نایبت  ریـسفت  تسا ؛ ّتنـس  لها  بتک 

164 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  چـیه  زا  اهنآ  نیب  رد  ام  بتک  دـنتفرگیم . هلـصاف  رایـسب  ام  بتک 
تازاـجملا « » نآرقلا تازاـجم  « » هّللا همحر  یـضر  فیرـش  ناوید   » دـننام دـشاب . ضحم  یبدا  بتک  هکنیا  رگم  تسین . رادروـخرب  یجاور 
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تسا یباتک  « ) 1 « » فراعملا بیرقت   » مان هب  تسا  یباتک  دنتـسه . هناگیب  یلیخ  اـم  بتک  زا  اـّلا  و  دراد . جاور  اهیّنـس  نیب  رد  هک  ۀـّیوبنلا ،»
درگاش دیاش  و   ) هّللا همحر  یسوط  خیـش  هرود  مه  هک  هقفلا » یف  یفاکلا   » باتک بحاص  هّللا  همحر  یبلحلا  حالـصلا  وبأ  فیلأت  یمالک ،)

خیش فالخرب  تسا و  هدروآ  تسا  دنت  ظیلغ و  رایـسب  تسا و  اهیّنـس  هیلع  هک  مه  یتایاور  باتک ، نیا  رد  حالـصلا » وبأ  ( » تسا هدوب  وا 
مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  تمدخ  یـسک  يزور  دسیونیم : وا  میـسیونب . دیاب  میراد  اهیّنـس  هیلع  هچ  ره  هدومرفیم  وا  هّللا  همحر  یـسوط 

یهاوخیم ایآ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تسا . هدـش  لزان  یـسک  هچ  هرابرد  اُومِّدَُـقت ...  هیآ ال  نینمؤملا  ریما  ای  درک : ضرع  دیـسر و 
- رّمعم رماـع - سیونب : دومرف : سپـس  نیـشنب - دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  منادـب . مراد  تسود  ریخ ، تفگ : یناروـشب . نم  رب  ار  مدرم 

نایب ياهّیقت  نایب  نیا  اب  ترـضح  تسا و  رمع  امتح  روظنم  هک  . ) تسا هدش  لزان  رفن  جـنپ  نیا  زا  یکی  دروم  رد  هیآ  رمتعم ، راّمع - رمع -
رارق رگا  درادـن . رثا  هیآ  ینعم  رد  هّصق  نیا  اریز  تسین . صقن  نیا  یلو  تسا . هدرواین  ار  اـهنیا  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  یلو  دـناهدرک .)

هک هیآ  نیا  ياهلوزن  نأش  زا  رگید  یکی  دوش . رکذ  تماما  ای  یمالک و  ياهباتک  رد  یناث  هفیلخ  نعاـطم  باـب  رد  دـیاب  دوش ، هتفگ  تسا 
ینابرق دعب  زامن و  لوا  نابرق  دیع  زور  رد  رحنلا ...  موی  دیعلا  ةولص  لبق  موق  حبذ  نسحلا  لاق  تسا : نیا  دناهدروآ  هّللا  همحر  خیش  موحرم 

وا هچ  ره  دیتفین  ولج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تسین . تسرد  راک  نیا  دومرف  دـمآ و  هیآ  دـندرک . لمع  سکع  رب  یهورگ  دوشیم .
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  لبق  هیف  اولاق  ءیش  نع  اولئس  اذإ  اوناک  رگید : لوزن  نأش  دیهد . ماجنا  مه  امش  درک 

هّللا یّلص  ربمایپ  ات  دننک  ربص  هکنیا  ياج  هب  دندرکیمن و  تیاعر  ار  سلجم  بدا  درکیم  لاؤس  یسک  تشاد و  فیرشت  یـسلجم  رد  هلآ 
. دـــــــــش لزاـــــــــن  هــــــــیآ  دـــــــــندادیم و  باوــــــــج  رتدوز  ناـــــــــشدوخ  دـــــــــنهد  خـــــــــساپ  هــــــــلآ  هــــــــیلع و 

مود پاـچ  هدـش و  پاـچ  راـب  ود  (. 1 __________________________________________________  )
ناضمر هاـم  زا  لـبق  رگید : ياـهلوزن  نأـش   165 ص : ینآرق ، ثـحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  تـسا . لـماک  نآ 

لوسر دندرکیم . ندروخ  اذغ  هب  عورـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  لبق  سلجم  رد  دنریگب . هزور  ناضمر  هام  ناونع  هب  دنتـساوخیم 
ولج هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  نتفر  هار  رد  دـنورب ، دجـسم  هـب  مـه  اـب  اـت  دـندزیم  ادـص  هرجح  زا  ار  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا 
نآ تسا و  حرطم  هیآ  رد  یلاؤس  دنزیمن . ررـض  دوشن ، لقن  ات  دنچ  دوش و  لقن  ات  دنچ  رگا  و  تسا . مه  هیبش  اهلوزن  نأش  نیا  دنداتفایم .

يادص اب  رهج و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ْمُُکلامْعَأ ، َطَبَْحت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهَْجت  َو ال  دیامرفیم : هیآ  هکنیا 
هنوگچ هفیرـش  هیآ  نیا  سپ  تسا . لطاب  طبح  هک  میراد  یمالک  بتک  رد  یفرط  زا  تسا . لمع  طبح  بجوم  نیا  هک  دینکن  وگتفگ  دـنلب 

تسا نیا  لطاب  طبح  تسا . لطاب  طبح  زا  ریغ  طبح  نیا  هک  دناهداد  باوج  رطس  هس  ود  اب  هّللا  همحر  یسوط  خیش  دنکیم ؟ تباث  ار  طبح 
دراد نآ  هب  هراشا  مه  هیآ  هک  حیحص  طبح  دیامرفیمن . ار  نیا  هیآ  دوش . طبح  شباوث  میـشاب و  باوث  قحتـسم  هک  میهد  ماجنا  يراک  هک 
هّللا یّلـص  ربماـیپ  اـب  يوگتفگ  ـالثم  دورب . نیب  زا  دوش و  یفتنم  شاهنیمز  باوث  نآ  دوخ  تسا ، باوث  ياراد  هک  یلمع  تسا  ینعم  نیا  هب 

. دوشیم طبح  تسه و  لمع  باوث  هکنیا  هن  دوریم . نیب  زا  لمع  نآ  باوث  قاقحتسا  هنیمز  دینک  تبحص  دنلب  رگا  دراد  باوث  هلآ  هیلع و 

. تسا هدوبن  نآ  رب  یفاک  ّطلـست  هک  تهج  نیا  زا  دـیاش  تسا . هدـشن  تیاعر  لماک  روط  هب  اّما  تسه  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  ناـیبت  رد  « 1»
نیا رد  نازیملا  ریـسفت  هک  يزایتما  تسا . هدـش  هدایپ  شور  نیا  هزادـنا  هچ  مینبب  هک  مینک  هسیاقم  نازیملا  اب  دـیاب  ار  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت 

. دناهدرک هدایپ  ار  شور  نیا  ناشریسفت  مامت  رد  هتشاد و  نآرق  ياوتحم  هب  لماک  ّطلست  ییابطابط  همالع  موحرم  هک  تسا  نیا  دراد  تهج 
تاـــــــیآ اـــــــب  رگا  اُومِّدــــــَُـقت ...  ـــــــال  اوــــــُنَمآ  َنــــــیِذَّلا  اــــــَـهُّیَأ  اـــــــی  تارجح  هروـــــــس  لّوا  تاـــــــیآ  نــــــیمه  رد 

لماـش ار  دراوـم  همه  باوـج  نیا  (. 1 __________________________________________________  )
لوسر اب  ترـشاعم  بدا  هب  طوبرم  دشاب ، طبترم  دـعب   166 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دوشیمن .
تاـیآ نیا  زا  یـسک  هکنیا  رگم  درادـن . دروـم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  زا  دـعب  و  تسا . هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

هک مه  مالّسلا  مهیلع  همئا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هرابرد  طقف  هیآ  هکیلاح  رد  دنک . قیبطت  مه  ءاملع  هرابرد  هدرک و  یتشادرب 
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هیآ دناهتفگ  یضعب  و  دنکیم . نایب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ترشاعم  بدا  امامت  هیآ  نیا  دناهتفگ  یضعب  دنتسه . ناشیا  مکح  رد 
ندوب میلـست  هب  طوبرم  ِِهلوُسَر ...  َو  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  لّوا ال  هیآ  تسا . ترـشاعم  هب  طوبرم  دعب  تایآ  مینکیم و  باسح  ادج  ار  لّوا 

. دیشاب اهنآ  رما  میلست  دیتفاین و  ولج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لاعتم و  دنوادخ  زا  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شلوسر  ادخ و  لباقم  رد 
روطنیا رگا  دینادن . بحتسم  دننادیمن  بحتسم  هک  ار  يزیچ  دینکن . بجاو  دندرکن  بجاو  اهنآ  هک  ار  يزیچ  دییوگن  ینخـس  اهنآ  زا  لبق 

، میلست ینعم  هب  ار  لوا  هیآ  نایبت  ریسفت  رد  دوشیم . میلست  موزل  رب  ّلاد  تایآ  زا  لّوا ، هیآ  و  تسین . طبترم  يدعب  تایآ  اب  سپ  مینک  انعم 
« نازیملا  » ریـسفت رد  اّما  تسا . هدرک  رکذ  لاـمتحا  ناونع  هب  درک  اـنعم  دوشیم  مه  روطنیا  هک  تسا  هتـشاد  هّجوت  یلو  تسا . هدرکن  ینعم 

انعم روطنیا  رگا  ِهَِّلل .؟ اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  دیامرفیم : هک  تسا  یتایآ  لثم  دیشاب . ادخ  رما  میلـست  دیامرفیم  هک  تسا  یتایآ  لثم  نیا  دیامرفیم 
. نآرق هب  نآرق  ریـسفت  دوشیم  نیا  تسا ، لیبق  نیمه  زا  مه  رظن  دروم  هیآ  تسا و  دایز  میلـست  هب  عجار  تایآ  نآرق  رد  مییوگب  میدرک و 

هـسیاقم يدـعب  ریـسافت  اب  ار  نایبت  یتقو  هکنیا  رگید  نخـس  تسین . ناـیبت  رد  دراد  دوجو  نازیملا  رد  هک  روطنآ  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  نیا 
لیمکت ناـمز  رورم  هب  ياهتـشون  ملع و  ره  هرخـالاب  يرآ  دراد . دوـبمک  تسا و  یـصقان  ریـسفت  مییوـگب  هک  تسا  نیا  فاـصنا  مـینکیم ،

رطاـخ هب  نیا  تسین . ناـیبت  رد  هک  دراد  ياهزاـت  ياـهفرح  نازیملا  هـک  مـینیبیم  مـینکیم ، هسیاـقم  ار  نازیملا  ناـیبت و  یتـقو  دوـشیم .
اب ییانشآ  ای  هّللا  همحر  همالع  موحرم  رد  هک  تسا  یتیصوصخ  تهج  هب  ای  و  تسا . هتفرگ  ماجنا  ادعب  هک  تسا  ییاهلمأت  نامز و  تشذگ 
رد تسا و  نازیملا  رد  هک  یبلطم  هنومن  باب  زا  تسا . هتـشاد  دوجو  نارگید   167 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت -
اب میلع ،» عیمـس  هّللا  ّنإ   » اب هک  مینک  انعم  يروط  دیاب  مینکیم ، ّربدت  یتقو  ار  لوا  هیآ  دـیامرفیم : ناشیا  میروآیم . تسین  يریـسفت  چـیه 

ناشیا هک  تسا  یلمأت  ّربدت و  نیا  دشابن . دئاز  مادک  چیه  و  دشاب . گنهامه  بسانم و  اومدـقت »...   » اب اونمآ » نیذـلا  اهیا  ای   » اب هّللا ،» اوقتا  »
ادـخ و زا  نتفر  هار  رد  هک : مینک  انعم  روطنیا  رگا  دـشاب . گنهامه  مه  اب  تالمج  مامت  هک  مینک  اـنعم  يروط  دـیاب  ار  هیآ  هک  تسا  هدرک 
« هّللا  » رکذ دنیوگب  هکنیا  و  درادن . انعم  شلوسر  ادخ و  زا  نداتفا  ولج  نوچ  دوشیم . هدـئاز  هّللا »  » ایوگ انعم  نیا  رد  دـیتفاین . ولج  شلوسر 

 ... نتفر هار  ندروخ ، اذغ  رد  ار  مدقت  رگا  اعقاو . دشاب  ود  ره  رب  مدقت  هک  درک  انعم  يروط  دـیاب  هکلب  تسین . لوبق  دروم  تسا  یتافیرـشت 
تسـشن و نتفر و  هار  ندروخ ، بآ  ندروخ ، اذغ  هلأسم  رگا  دنیامرفیم : هکنیا  رگید  هتکن  دوشیم . دـئاز  هّللا »  » یناعم نیا  رد  مینک ، انعم 

امتح دیاب  اومّدقت » ال   » زا روظنم  زین  و  یندینـش . هن  تسا  یندـید  اهنیا  نوچ  میلع » ریـصب  هّللا  نإ  : » دومرفیم دـیاب  دوب ، حرطم  تساخرب ... 
ماجنا ار  راک  نالف  هک  تسا  نامیا  همزال  هک  دوشیم  هدافتسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  زا  دشاب . بسانم  نآ  اب  هّللا » اوقتا   » هک دشاب  یفالخ  راک 

رگا دیتفاین . ولج  مکح  رد  هک  تسا  نیا  مّدـقت  نیا  صخاش  درف  زیچ ؟ هچ  رد  دـیتفاین . ولج  ربمایپ  ادـخ و  زا  هک  دراد  اضتقا  نامیا  دـیهدن .
هّللا یّلـص  شلوسر  ادخ و  زا  ندرک  مکح  رد  ینعی  تسا  مکح  رد  مّدقت  دارم  هک  دناهتفرگ  هنیرق  ار  اهنیا  دیـشاب . میلـست  دیاب  سپ  دینمؤم 

لوسر ادـخ و  زا  نداـتفا  ولج  نوچ  تسا . بساـنم  یلیخ  مه  َهَّللا  اوُقَّتا  اـب  دراد . دروم  مه  هّللا »  » تروـص نیا  رد  دـیتفاین . وـلج  هلآ  هیلع و 
تسا ییانعم  نیا  دراد . يراگزاس  مه  میلع ) عیمس   ) نتـشاد ملع  ندینـش و  اب  و  تسا . ياهدننز  یلیخ  راک  مکح ، رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  یلو  تسین . رگید  ریـسافت  رد  تسه و  نازیملا  رد  هک  بذاج  بلاج و 
تفگ دـیاب  يدراوم  رد  و  تسا . هدـش  ادـیپ  رورم  هب  تفگ  دـیاب  يدراوم  رد  هکلب  دوشیمن . باسح  بیع  نایبت ، رد  بلطم  نیا  دوبن   168
هکلب نازیملا  نایبت و  نیب  طقف  هن  تسه . ییاهتوافت  نینچ  هسیاقم ، رد  لاـح  ره  هب  یلو  تسا . هدرک  ّربدـت  هدیـشک و  تمحز  رتشیب  یـسک 
طاقن تسا و  یّنـس  ریـسفت  کی  هک  مه  رانملا  یّتح  دراد ، دوخ  ياج  هک  نازیملا  دراد . دوجو  اهتوافت  نیا  مه  نازیملا  ناـیبلا و  عمجم  نیب 

رد ام  اّما  تسا . روطنیمه  مه  لالظ » یف  . » تسین وا  زا  لبق  ياهیّنس  ریـسافت  رد  هک  دراد  مه  ییاههزات  لاح  نیع  رد  دراد ، ناوارف  فعض 
بوخ میدق  ریسافت  زا  مادکچیه  مییوگب  دیاب  سپ  دشاب ، روطنیا  رگا  میریگب . كالم  ار  نیا  دیابن  رتدیدج  یمیدق و  ریـسافت ، نیب  هسیاقم 
تـسا هداد  هدـعو  باتک  لّوا  رد  هک  ار  فلؤم  فادـها  هک  تسا  يریـسفت  هک  تسا  نیا  نایبت »  » هب عجار  اـم  تواـضق  هکنیا  هجیتن  تسین .

ادج مه  زا  ار  لوزن و ...  نأش  تغل ، تءارق ، ثحابم  نایبلا ، عمجم  ریـسفت  فالخ  رب  نایبت  ریـسفت  هک  مینادب  دـیاب  هتبلا  تسا . هدرک  نیمأت 
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لبق لاس  دـنچ  مه  صیخلت  نیا  تسا و  هدرک  صیخلت  ار  نایبت  ریـسفت  سیردا  نبا  موحرم  هک  تسا  مزال  مه  يروآدای  نیا  تسا . هدرواین 
169 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدش  پاچ 

نایبلا عمجم  ریسفت 

یسربط مالسإلا  نیما  موحرم  فیلأت  نایبلا » عمجم   » ام ریسفت  نیرتفورعم  هّللا ، همحر  یـسوط  خیـش  نایبت  رـسفت  زا  دعب  نایبلا  عمجم  ریـسفت 
، رخأتم یـسربط  دنتـسه . امدـق  زا  یخرب  نیرخأتم و  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  میراد . ددـعتم  یـسربط »  » هعیـش ءاملع  نیب  رد  تسا . هّللا  همحر 
-2 نایبلا .» عمجم   » بحاص - 1 دنتسه : امدق  زا  هک  ییاهیسربط  هدوب و  شیپ  لاس  دص  دودح  هک  تسا  نیدحوملا » ۀیافک   » باتک فلؤم 

یـسربط نسح  نب  لضف  یلع  وبا  نایبلا : عمجم  بحاص  جاـجتحا . بحاـص  - 4 راونألا .» ةاکـشم   » بحاص - 3 قالخالا .» مراکم   » بحاـص
بوخ رایـسب  بتک  زا  وا  قالخالا  مراکم  باتک  تسا . لوا  یـسربط  رـسپ  لضف  نب  نسح  رـصن  وبا  مود  یـسربط  ياـفوتم 548 . هّللا  همحر 

تسا و یثیدـح  باـتک  زین  وا  راونـألا  ةاکـشم  باـتک  لـضف .) نب  نسح  نب  یلع  : ) تسا مود  یـسربط  رـسپ  موـس  یـسربط  تسا . یثیدـح 
. تسا مشش  نرق  ءاملع  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  مراهچ  یسربط  دشاب . شردپ  قالخألا  مراکم  باتک  ممتم  هتـساوخیم 

هابتشا مه  اب  یهاگ  یـسربط  راهچ  نیا  تسا . مالّـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تاجاجتحا  لماش  وا  جاجتحا  باتک 
نآرق و فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  لیعامـسا  دیـس  نیدحوملا : ۀیافک   » باتک بحاص  نامه  یکی  رخأتم  ياهیـسربط  اما  دنوشیم .
ام ءاملع  نیب  رد  دـنکیم . یفرعم  یـسربط  ار  دوخ  یهاگ  هک  تسا  يرون  یجاح  يرگید  تسا و  یـسربط »  170 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 
ود هب  ّلحم ، نآ  هب  تبـسن  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  دوش . هابتـشا  مه  اب  دیابن  مه  اهنیا  هک  میراد  یناتـسربط ، یـسربط و  یناربط ، يربط ،
هب روهشم  یـسک  رگا  ای  دنیوگب . یناتـسربط  وا  هب  هک  تسین  مسر  دشاب  روهـشم  یـسربط  هب  یـسک  رگا  لاح  ره  هب  اّما  تسا . تسرد  ظفل 

. مییوگب هدش  روهشم  وا  هرابرد  هچ  ره  سک  ره  هب  دیاب  دنشاب  مه  اج  کی  هب  بوسنم  رگا  دنیوگب . یسربط  وا  هب  تسین  مسر  تسا  يربط 
، یناربط یناتـسربط ، يربط ، لثم  نایبلا ،» عمجم   » بحاـص هّللا  همحر  یـسربط  موحرم   » اـیآ میراد . يربط »  » دـنچ مه  هعیـش  ءاـملع  نیب  رد 

یلّـصفم ياهثحب  عوضوم  نیا  هب  عجار  تسا . يزکرم  ناتـسا  شرفت )  ) سربط هب  بوسنم  ای  تسا ؟ ناریا  لامـش  ناتـسربط و  هب  بوسنم 
یسوط خیش  موحرم  دوش . عوجر  نایبلا  عمجم  دهاوش  حرش  همدقم  زیربت و  پاچ  عماجلا  عماوج  همدقم  قهیب و  خیرات  باتک  هب  دناهدومن .

هتشاد لاس  ابیرقت 60  ماگنه  نآ  رد  هک  هدوب  نایبلا 530 ق  عمجم  فیلأت  خیرات  تسا و  یفوتم 548 ق  دودح 470 ق و  ّدلوتم  هّللا  همحر 
لاس 523 زا  تسا . هدیـشک  لوط  لاس  شـش  دودح  هدش و  ماجنا  راوزبس  تاداس  سیئر  ییحی  نب  دّـمحم  تساوخرد  هب  نآ  فیلأت  تسا .

دندومن نفد  دـناهداد  لـسغ  ار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  یّلحم  رد  ار  وا  دـنیوگیم  یـضعب  تسا . هدوب  راوزبـس  رد  لاـس )  25  ) ات 548
هب ار  هاگلتق  یـضعب  تسیچ ؟ هاـگلتق  زا  دوصقم  هک  تسا  مهبم  مود  فرح  دـندرک . نفد  هاـگلتق  رد  ار  وا  دـنیوگیم  یـضعب  هاـگلسغ .) )

. تسا هتفر  ایند  زا  هّیضق  نآ  زا  لبق  لاس  دص  دنچ  هّللا  همحر  یـسربط  هک  یتروص  رد  دناهدرک  ینعم  ناریا  اب  ناغفا  يریگرد  نامز  هاگلتق 

. دراد ریسفت  هس  یسربط  موحرم  تسا . هدش  عقاو  دهشم  یسربط  نابایخ  رد  وا  نفد  لحم  لاح  ره  رد  تسا . مهبم  مود  لوق  تروص  ره  رد 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هدرک و  دروخرب  يرـشخمز  فاّشک »  » باتک هب  دـعب  تسا . هتـشون  ار  نایبلا » عمجم   » ادـتبا

« عمجم  » رد هک  تسه  ياهزات  ياهفرح  نآ  رد  تسا  هدید  اریز  تسا . هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  ناشیا  باتک  نیا   171 ص : ینآرق ، ثحب 
مه ار  نیا  دـنناوخیم ، نایبلا » عمجم   » باتک هک  یناـسک  هک  روظنم  نیا  هب  دـیاش  تسا . هدرک  هصـالخ  ار  فاّـشک  ورنیا  زا  تسا . هدـماین 

. تسین تسد  رد  مه  نآ  زا  ياهخسن  هنافسأتم  تسا و  یفاشلا  یفاکلا  فاّشک ؛ هصالخ  مان  دنـشابن . مورحم  شدئاوف  زا  ات  دنناوخب  شرانک 
زا ناشّنـس  هکنیا  ات  تخادنایم  ریخأت  هب  ناشیا  یلو  دـنک . هصالخ  ار  نایبلا » عمجم   » هک تساوخ  رارـصا  اب  وا  زا  شرـسپ  هک  دوب  هلاس   66

سکعنم نآ  رد  ار  شمود  رـسفت  مه  دنک و  صیخلت  ار  عمجم  مه  هک  دنهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دنتفرگ  میمـصت  دعب  تشذـگ و  مه  داتفه 
عمجم هصالخ  ناونع  هب  یهاگ  هک  تسا . عماجلا » عماوج   » نامه نیا  و  فاّشک . يایازم  ياراد  مه  دشاب و  عمجم  هصالخ  مه  ینعی  دـنک .
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رگید یخرب  یلو  یفاشلا . یفاـکلا  زیجو - طیـسو - ریبک - دراد : ریـسفت  راـهچ  دـناهتفگ  وا  لاـح  حرـش  رد  یـضعب  دوشیم . یفرعم  ناـیبلا 
نامه زیجو  ریـسفت  و  تسا . عماجلا  عماوج  نامه  طیـسو  ریـسفت  تسا . ناـیبلا  عمجم  ناـشیا  ریبک  ریـسفت  هکلب  تسا . هابتـشا  نیا  دـناهتفگ 
عمجم  » رد ناـشیا  دوخ  تسا : هدوب  ناـشیا  راـیتخا  رد  یعباـنم  هچ  هکنیا  اـّما  و  « 1 . » دـشابیم فاّشک  هصالخ  هک  تسا  یفاشلا » یفاـکلا  »

ار نآ  لیمکت  بیذهت و  دصق  هک  دنکیم  مه  حیرصت  یلو  منکیم . هدافتـسا  نآ  زا  تسا و  نم  رایتخا  رد  نایبت »  » دنکیم حیرـصت  نایبلا »
هک تسنیا  شیانعم  تسا  هدرک  مّظنم  ار  نآ  یـسربط  موحرم  هک  تسا  نایبت »  » نامه نایبلا » عمجم   » هک تسا  فورعم  هک  هچنآ  اـّما  دراد .
هب مه  ینعی  تسا . هتـشاد  ار  نآ  هیزنت  لـیمکت و  بیذـهت و  دـصق  ناـشیا  نوچ  تسه  عـمجم  رد  ناـیبت  بلاـطم  زا  يداـیز  یلیخ  دـصرد 

. تـسا هدوزفا  نآ  هـب  یبلاـطم  مـه  تـسا و  هدرک  فذـح  ار  دـئاوز  مـه  تـسا و  هدرک  حیحـصت  مـه  تـسا . هداد  ماـظن  ناـیبت  ياـهثحب 
، زیجو ریــسفت  هـک  دراد  لاـمتحا  (. 1 __________________________________________________  )

تـسد رد  فاّشک  هصالخ  زا  ياهخـسن  نوچ  تسا . رتگرزب  مادک  هک  دید  دیاب  دـشاب . یفاشلا » یفاکلا   » طیـسو ریـسفت  و  عماجلا » عماوج  »
نآرق فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دشاب . فاشک  هصالخ  زیجو  هک  دیآیم  نهذ  هب  اما  دوش . هداد  تسا  نکمم  یلامتحا  نینچ  تسین 

مه عمجم  بحاص  تشاد . دوخ  زا  لبق  ریـسافت  هب  عجار  ار  رظن  نیمه  هّللا  همحر  نایبت  بحاص  هکنانچمه   172 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  و 
ضاخ دـق  تسا : نینچ  عمجم  لّوا  ترابع  دـشاب . هدومن  میظنت  طقف  دنـشاب و  هدرکن  یملع  راـک  چـیه  هکنیا  هن  تسا  هدرک  ار  راـک  نیمه 

یلإ اهنم  ریثک  یف  اوصاغ  ۀّمج  ابتک  هیف  اوفلأ  هنوصم و  راهظا  هنونکم و  زاربأ  یف  اودهتجا  نآرقلا و  ریـسفت  ملع  یف  اثیدح  امیدق و  ءاملعلا 
یف اّونودی  مل  مهنع - هّللا  یـضر  انباحـصأ - ّنأ  ّالإ  دندوب .) یّنـس  همه  اهنیا  یلو   ... ) هججح حاضیا  یف  « 1  » رعشلا اوقّقـش  هججل و  قامعأ 
خیش دننام  مه  یسربط   ) رارسألا فشک  یناعملا و  طسب  اونعی  مل  و  رابخألا ، نم  کلذ  یف  مهیلإ  لصو  ام  اهیف  اولقن  تارـصتخم  ریغ  کلذ 

وبأ دیعسلا  لجألا  خیشلا  هعمج  ام  ّالإ  دندشن .) ریسفت  بناوج  مامت  دراو  دنتشاد و  یتیاور  ریسفت  هعیـش  ءاملع  دیوگیم  هّللا  همحر  یـسوط 
یناعملا نم  نّمضت  دق  قدصلا  ءاور  هیلع  حولی  قحلا و  ءایـض  هنم  سبتقی  يذلا  باتکلا  هناف  نایبتلا . باتک  یف  هّرـس  سدق  یـسوطلا  رفعج 

ءیـضتسا ةودقلا  وه  اهقیقحت و  نود  اهعیتمتب  اهنییبت و ال  نود  اهنیودـتب  عنقی  مل  ۀعیـسولا و  ۀـغللا  ظافلألا  نم  نضتحا  ۀـعیدبلا و  رارـسألا 
دیاـش مداد ، رارق  دوـخ  هودـق  ار  نآ  دوـب و  مراـیتخا  رد  باـتک  نیا  هک  تفگیم  ار  هلمج  نیا  طـقف  رگا  «. ) 2  » هراثآ عقاوم  أطأ  هراونأـب و 

ّهنأ ریغ  دـنیامرفیم ): یلو  تسا . هدیـشخب  مظن  نآ  هب  هدرک و  عمج  ار  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  هدـنکارپ  بلاـطم  مییوگب  هک  دوب  تسرد 
لقن هب  هکنیا  هب  هراشا   ) داسفلا حالـصلا و  نیب  ّزیمی  مل  دابزلاب و  رئاخلا  نیمـسلاب و  ثغلا  وحنلا  بارعـإلا و  یف  هرکذ  اـمم  ءایـشا  یف  طـلخ 
ّلخأ و  دارملا ، نع  ةرـصاق  هتانّمـضتم  نم  عضاوم  یف  ظاـفلألا  يدأ  و  تسا ) هدادـن  صیخـشت  حیحـصان  زا  ار  حیحـص  هدرک و  اـفتکا  لوق 

ۀمیلــــــــــسلا بوـــــــــلقلا  نـــــــــم  کلذـــــــــل  عـــــــــقی  مـــــــــلف  بیذـــــــــهتلا ، ةدوـــــــــجو  بیترتـــــــــلا  نـــــــــسحب 
باتک نیا  (. 2 . ) دندرک یفاکشوم  (. 1 __________________________________________________  )

نم لعی  مل  یـضرملا و  عقوملا   173 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدوب  نم  قشمرـس  وگلا و 
یـسوط 460 ق و خیـش  توف  هک  میتفگ  درواین .) تسد  هب  اهلد  رد  ار  دوخ  ياج  باـتک  نیا  ور  نیا  زا   ) یلعلا ناـکملا  ۀـمیرکلا  رطاوخلا 

یلو درکن . زاب  اج  هعیـش  نایم  رد  ریـسفت  نآ  هک  دـنکیم . تواضق  لاس  نآ 70  هب  عجار  عـمجم  بحاـص  و  تسا . عمجم 530 ق  فیلأت 
رد تشاد و  یّـصاخ  مظن  عمجم »  » نوچ دـنکن . زاب  اج  نایبت »  » هک دـش  ثعاب  ریـسفت  نیمه  ناـیبلا » عمجم   » زا دـعب  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
هّللا همحر  یـسربط  موحرم  اّما  درکن . ادـیپ  قنور  نایبت  ور  نیا  زا  ییاههدوزفا  اب  دوب  نایبت  نامه  عمجم  نوچ  هدـش . هدـنرب  هعلاـطم  نادـیم 
 ... بابشلا ناعیر  دهع  یف  تنک  دقف  دیامرفیم : سپـس  تشاد . هک  ییاهفعـض  هطقن  لیلد  هب  درکن  زاب  زاج  مه  لاس  نآ 70  رد  دیامرفیم 
نایب عم  اهتاهجوتم  نم  تائارقلا  دراوم  یفی  ۀفیرشلا و  ۀغللا  عمل  ۀفیطللا و  وحنلا  رارـسأ  مظتنی  ریـسفتلا  یف  باتک  عمج  یلإ  عازنلا ...  ریثک 

ضرتـعیف همولع ...  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  اـهنداعم ...  نم  ۀطبنتـسملا  یناـعملا  یف  ناـیبلا  عماوج  عمجی  اـهتاهج و  عیمج  نم  ةدراولا  اـهججح 
لعتـشا نیّتسلا و  یلع  یّنـس  فرذ  دق  و  نآلا . یلإ  اّرج  ّمله  ردقلا و  تاوفه  مومهلا و  تادراو  ناثدحلا و  قئاوع  نامزلا و  جـئاوح  کلذـل 
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یبأ معنلا ...  ّیلو  ملاعلا  لجألا  دّیسلا  ریمألا  انالوم  ۀیانع  نم  تیأر  ام  ۀمیزعلا  هذه  میمصت  یلع  ینادحف  ابیع  ۀبیعلا  تألتمأ  ابیـش و  سأرلا 
هب راوزبس  تاداس  سیئر  . ) یلاعت هّللا  ترختـسا  هبولطم و  یلإ  هتباجا  یـسفن  یلع  تبجوأف  ینیـسحلا ، هّللا  ۀبه  نب  ییحی  نب  دّمحم  روصنم 

عّیشت جیورت  هب  مه  ناشیا  و  هتشاد ، یتلزنم  ردق و  هّللا  همحر  یسربط  موحرم  دزن  صخـش  نیا  نوچ  و  دهدیم . ریـسفت  نتـشون  داهنـشیپ  وا 
 ... ةریطخلا ریخذلا  هذه  ءانتقا  یلع  ّیمه  یمهو و  ترّصق  ّمث  دیامنیم .) نتشون  هب  عورش  دنکیم و  ریخ  بلط  ادخ  زا  تسا  هتشاد  تیانع 

هنونف و ملعلا و  اذه  عاونأ  عمجی  بیترتلا  مظنلا و  نسح  بیذهتلا و  صیخلتلا و  ۀیاغ  یف  وه  باتک  فیلأتب  تأدتبا  ریـسافتلا و  ترـضحا  و 
هیناعم  174 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  هتالکـشم و  هضماوغ و  هتاغل و  هبارعا و  هتءارق و  ملع  نم  ... 

انباحصأ هب  درفنی  ام  رکذ  هیف و  نیلطبملا  یلع  مالکلا  همارح و  هلالح و  هماکحا و  هدودح و  هراثآ و  هصصق و  هرابخا و  هلوزن و  هتاهج و  و 
هجو یلع  عومـسملا  لوقعملا و  عورفلا و  لوصـألا و  نم  هنودـقتعی  اـم  ۀّحـص  یلع  هنم  ةریثک  عضاومب  تالالدتـسالا  نم  مهنع  هّللا  یـضر 
یباتک نم  تغرف  اّمل  ّینإف  دعب  اّما  : » دیوگیم عماجلا  عماوج  ریسفت  همدقم  رد  و  « 1  ... » راثکالا نود  زاجیإلا و  قوف  راصتخإلا  لادتعإلا و 

، ۀـمالعلا هّللا  راـجل  لـیزنتلا  قئاـقحل  فاّـشکلا  باـتکلاب  دـعب  نم  ترثـع  ّمث  نآرقلا ، موـلعل  ناـیبلا  عـمجمب  موـسوملا  ریـسفتلا  یف  ریبـکلا 
جرخف یفاشلا . یفاکلاب  هیّمسا  نأ  تیأر  فارطألا و  عمجم  باتک  یف  هلثم  یقلی  ام ال  هینابم  هظافلأ و  عئاور  هیناعم و  عئادب  نم  تحلـصتسا 

ّیلع حرتقا  لاثمألا ...  ریـس  راصمألا  یف  اراسف  بولطملا ...  ۀیاغ  ملعلا  نونف  نم  ازرحأ  ذإ  بولقلا ، ۀـّمزأ  اکلم  دـق  و  دوجولا ، یلإ  ناباتکلا 
نیباتکلا نم  دّرجأ  نأ  هرمأ - يرمأ و  دشرأ  هرـصن و  هّللا  نسحأ  نسحلا - رـصن  وبأ  يدـلو  داؤفلا ، رـصبلا و  نم  داوّسلا  ّلحم  ینم  ّلح  نم 

دقلف ةّوقلا ، نهو  ۀـّنملا و  فعـض  نم  یـسفن  یف  هدـجأ  تنک  امل  يرخا  دـعب  ةّرم  کلذ  نم  هتیفعتـساف  امهنیب ...  عمجم  نوکی  اـثلاث  اـباتک 
دوعلا و و  هیف ، ۀـعجارملا  ّالإ  یبأف  ابیـش ، سأرلا  لعتـشا  ابیغم و  رمعلا  سمـش  براـق  اـّیتع ...  ربکلا  نم  تغلب  و  اّینـس ، نیعبـسلا  یلع  تفرذ 
یلاعت و هّللا - ترختـسا  ّمث  هیف ، يدی  عضأ  نأ  تممه  و  هیلإ ،...  ۀّمهلا  هجو  فرـص  نم  اّدب  دـجأ  ملف  ّدرلا  هل  زجتـسأ  مل  نمب  عافـشتسالا 

قبط ظفل  یّمـسملل و  قفو  مسا  ّهنا  ّکـش  ـال  و  عماـجلا » عماوج   » هیّمـسأ عماوجلا ، ملکلل  عماـج  عمجم  عومجمب  هنم  ءادـتبإلا  یف  سّدـقت -
اّمم و  هظفل ...  ّلـق  نإ  هاـنعم و  رثکی  و  مجحلا ...  فیفخ  اطیـسو  اـباتک  هّنم  هلـضف و  ضیف  هنوع و  هّللا و  قیفوتب  نوکی  نأ  وجرأ  و  ینعملل ،

ۀمالعلا و هّللا  راج  مالک  نم  دادمتـسالا  ۀـّبحم  یعور  یف  یقلأ  لب  يریمـضب ، سجه  یلابب و  رطخ  نأ  هیلع ، ینثعب  ینّثح و  هیلإ و  ینادـح 
نامیإلا و حیباصم  هلآ  یفطصملا و  دّمحمب  هیلإ  اعفشتسم  نانملا  میرکلا  هّللا  لأسا  انأ  و  ۀثادحلا ...  قنور  ةّدجلا و  ةّذل  هظافلأل  ّنإف  هفئاطل ،
(. 1 __________________________________________________  ) مــهیلع هــیلع و  ناــنجلا  حــیتافم 

لعجی نأ  مالسلا ...  ةالصلا و   175 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  نایبلا . عمجم  فیرش  ریـسفت  همدقم 
عمجم رـصتخم  عماجلا  عماوج  هناوضر »...  یلإ  ابّدؤم  هنارفغل و  ابجوم  ءازجألا  لکاوت  ءاضعألا و  لذاـخت  عم  هفیلأـت  یف  يّدـک  يدـک و  و 

نیا هک  تسا  دایز  نآ  یطخ  ياههخـسن  هدـش و  فیلأت  لاسکی  تدـم  رد  باتک  نیا  تسه . مه  فاّشک  بلاج  بلاطم  ياراد  زین  نایبلا و 
ییابطابط یـضاق  ياقآ  موحرم  دیهـش  طّسوت  سپـس  دوب  هدـش  یگنـس  پاچ  البق  تسا  هدوب  هّجوت  دروم  هراومه  هک  تسا  نیا  لیلد  دوخ 

رد ذّملت  يوزوح و  هقباس  هک  هاگشناد  دیتاسا  زا  یجرگ - رتکد  ياقآ  سپـس  و  دش . بوخ  یلیخ  پاچ  سیونـشوخ  رهاط  ّطخ  هب  يزیربت 
قیبطت فاّشک  اب  الماک  ار  نآ  پاچ  نیا  رد  درک . پاچ  دلج  راهچ  رد  حیحـصت و  ار  باتک  نیا  دراد - هّللا  همحر  ییوخ  هّللا  ۀـیآ  رـضحم 

رد میاهدرک . باـختنا  ار  تارجح  هروس  تاـیآ  زا  هیآ  دـنچ  عـمجم ، ناـیبت و  نیب  هسیاـقم  يارب  « 1 . » دـناهداد سردآ  یقرواـپ  رد  هدرک و 
زین اههروس و  مامت  یـسربط  موحرم  اریز  دیامرفیم . نایب  لبق  هروس  اب  ار  هروس  نیا  طابترا  ادتبا  دنکیم  ناونع  هک  ار  هروس  نایبلا » عمجم  »
نیا تحت  ار  تایآ  یـسربط  موحرم  تسا . تایآ  طابترا  نایب  نیمه  وا  مالک  رد  مظن  زا  دوصقم  دـنادیم و  طـبترم  مه  اـب  ار  تاـیآ  ماـمت 

ناونع دنکیم ،) نایب  ار  نآ  لبق  اب  هروس  طابترا   ) اهمظن موس : ناونع  اهلضف ، مود : ناونع  اهتایآ ، ددع  لّوا : ناونع  دنکیم : ریسفت  نیوانع 
خـسن رد  هک  ینعملا . مهن : ناونع  لوزنلا . متـشه : ناونع  بارعإلا ، متفه : ناونع  ۀغللا ، مشـش : ناونع  ۀّجحلا ، مجنپ : ناونع  ةءارقلا ، مراهچ :
هوالع یـسربط  موحرم  هتبلا  تسین . مه  زا  يادج  اهناونع  نیا  نایبت  رد  دناهتـشونیم . زمرق  گنر  هب  تشرد و  طخ  اب  ار  اهناونع  نیا  یطخ 
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. تسا هدـشن  حرطم  نایبت  رد  الـصا  اهلـضف ،»  » ناونع ـالثم  تسین . ناـیبت  رد  هک  هدروآ  ریـسفت  نیا  رد  ییاـهزیچ  تسا ، هداد  مظن  هکنیا  رب 
دهـشم رد  مه  نآ  یـسراف  همجرت  (. 1 __________________________________________________  )

ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دراد . مه  يرتدـیدج  پاچ  یجرگ  ياقآ  پاچ  زا  دـعب  تسا و  هدـش  پاچ  هریغ  و 
ُْمْتلَعَف ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ : نیا  لوزن  نأش  رد   176 ص : ینآرق ،
مدرم زا  دورب  هک  دوب  هدنیامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  فرط  زا  وا  تسا  دیلو  هرابرد  هیآ  هک  هدمآ  هریغ  هقف و  لوصا  بتک  رد  َنیِمِدان 

هّللا یّلـص  ربمایپ  هب  تشگرب  اجنامه  زا  وا  دـندمآ . وا  لابقتـسا  هب  یلاحـشوخ  زا  دـندید  رود  زا  ار  وا  هک  مدرم  دریگب . تاکز  یّلحم  کـی 
ار یهورگ  هک  دنتشاد  رارصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نایفارطا  میتشگرب و  ام  دندمآیم ، ام  اب  گنج  يارب  اهنآ  تفگ  هلآ  هیلع و 

لوزن نأش  نیا  دیهدن . رثا  بیترت  يروف  دینک و  قیقحت  نآ  هرابرد  دروآ ، ربخ  یقـساف  رگا  دـش  لزان  هیآ  هک  دتـسرفب  اهنآ  اب  گنج  يارب 
قبط اهنآ  یهاگ  نوچ   ) دتسرفب ار  يدرف  دوخ  يرهاظ  يداع و  ملع  قبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  لوبق  لباق  ّدح  نیا  رد  طقف 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دیآیمن  رب  هیآ  زا  و  دیوگب . ار  غورد  نیا  ددرگرب و  دورب و  وا  دـندرکیم ) لمع  دوخ  يداع  ملع 
دنتـساوخیم ربمایپ  نایفارطا  هک  تسنیا  رهاظ  دنکیم و  تبحـص  ناناملـسم  اب  هیآ  نیا  هکلب  تفرگ ، میمـصت  داد و  رثا  بیترت  دیلو  نخس 

َلوُسَر ْمُکِیف  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  تسا : دـعب  هیآ  مه  شاهنیرق  دـینک . قیقحت  تسا  هدومرف  هداد و  رارق  بطاخم  ار  اـهنآ  هیآ  و  دـنهدب . رثا  بیترت 
ینعی تسا  طوبرم  لبق  هیآ  هب  تمـسق  نیا  ْمُِکبُوُلق ...  ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُِّتنََعل  ِْرمَأـْلا  َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  َْول  ِهَّللا 
ریسفت رد  لوزن  نأش  نیا  دیتفایم . تکاله  هب  ناتدوخ  دهد  رثا  بیترت  دیلو  فرح  هب  دشاب و  امـش  عیطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  رگا 

ما هیراـم -  » هب طوبرم  نآ  و  دراد : مه  رگید  لوزن  نأـش  هیآ ، تسا . هدـمآ  رتهصـالخ  روط  هب  ناـیبت  ریـسفت  رد  هدـش و  لـقن  ناـیبلا  عمجم 
اب هیرام  ياهيرهشمه  زا  یکی  هک  دروآ  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  یسک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  زا  میهاربا »
ار وا  دوب  سک  ره  دومرف  وا و  يوس  هب  داتسرف  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ترـضح  دراد . دمآ  تفر و  وا 

ترضح هدمآ  وا  ناج  دصق  هب  مالّسلا  هیلع  ترضح  هک  دید  ات  صخش  نآ  تسا . روطنیمه  دید  تفر و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  شکب .
سامت نز  اـب  مناوتب  هک  متـسین  يدرم   177 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نم  هک  تخاس  هّجوتم  ار 

نیا دنک . تباث  ار  وا  قسف  دهاوخیم  هیآ  هک  دشاب  هشئاع  لوزن  نأش  نیا  رد  هدنروآ  ربخ  تسا  نکمم  و  دش . لزان  هیآ  نیا  سپـس  مریگب .
ره دیامرفیم  ترضح  میاهدینش . رگید  روط  ام  دننکیم  لاؤس  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دراد . دوجو  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  لوزن  نأش 

موـحرم دراد . دوـجو  ناـیبلا  عـمجم  رد  یلو  تسین  یمود  لوزن  نأـش  ناـیبت  رد  تسا . شلیوأـت  نیا  دوـب و  شلیزنت  نآ  تسا . تسرد  ود 
یـسوط خیـش  موحرم  مه  انعم  رظن  زا  و  تسا . هدرکن  افتکا  نایبت  بلاطم  هب  طقف  و  دـنک ، لیمکت  ار  نایبت  هتـساوخیم  هّللا  همحر  یـسربط 

نوچ تسین . حیحـص  نیا  یلو  درک . کّسمت  دوشیم  دحاو  ربخ  ّتیجح  يارب  هیآ  نیا  هب  دناهتفگ  یـضعب  دـیامرفیم  نایبت  رد  هّللا  همحر 
ناونعب هک  هیآ  لـیذ  تسا ، تّجح  لداـع  ربـخ  دـیامرفیم  هیآ  ردـص  رگا  زین  و  تسین . تّجح  موهفم  مینک  کّـسمت  موهفم  هب  میناوتیمن 

نداد رثا  بیترت  تسین . تّجح  دشاب  مه  لداع  نئمطم  ریغ  ربخ  نوچ  تسین . نئمطم  نوچ  دینکن  لمع  ربخ  نیا  هب  دـیامرفیم  تسا  لیلعت 
. دراذگیمن یقرف  تهج  نیا  رد  قساف  لداع و  نیب  هیآ  لیذ  ینعی  تسین . حیحـص  دـشاب  لمتحم  نآ  رد  ینامیـشپ  هدـنیآ  هک  يربخ  ره  هب 
. دننکیم طقاست  دـنراد و  ضراعت  مه  اب  هیآ  لیذ  ردـص و  دـشاب  تّجح  موهفم  مه  رگا  ایناث  تسین و  تسرد  موهفم  هب  کّسمت  الوا  سپ 
هب دهاوخیم  تسا  تّجح  دیوگب  سک  ره  و  تسین . تّجح  لداع  ربخ  دیامرفیم  هکلب  دـیامرفیمن  ار  طقاست  ضراعت و  نیا  نایبلا  عمجم 

نیا رد  هک  میاهدـناوخ  هقف  لوصا  رد  تسین . تّجح  نئمطم  ریغ  ربخ  دـیامرفیم  هیآ  لیذ  و  تسین . تّجح  موهفم  دـنک و  کّـسمت  موهفم 
لّلعم رب  لیلعت  نوچ  دیوگیم  رگید  زیچ  لیلعت )  ) هیآ لیذ  دـیوگیم و  زیچ  کی  هیآ  ردـص  تفگ  دوشیمن  تسین و  ضراعت  دراوم  لیبق 

حیحـصت تسا ، هدرک  هفاضا  دایز و  نایبت  رب  ار  ییاهزیچ  هکنیا  رب  هوالع  هّللا  همحر  یـسربط  موحرم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا . مّدـقم 
هب هراـشا  نودـب  هکلب  تسا . لـطاب  شفرح  دـیامرفیم و  روطنیا  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  هک  هدومرفن  شحیحـصت  رد  و  تسا . هدومن  مه 
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نایب ار  حیحص  رظن  هّللا ، همحر  یـسوط  خیـش   178 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  موحرم  شیاـمرف 
رد یلو  هدـش  حرطم  تئارق  نایبت  رد  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم  ناـیبت  ناـیبلا و  عمجم  هب  یتقو  بلطم : يداـیز  یمک و  تهج  زا  دـنکیم .
رد تسا ، هدرک  تئارق  هنوگچ  یـسک  هچ  نینچمه  دـنکیم . ناـیب  مه  ار  نآ  تّجح  تسا ، هدروآ  ار  تئارق  هکنیا  رب  هوـالع  ناـیبلا  عمجم 

تلق و ثیح  زا  تسا . هدرواین  ار  يراـق  صخـش  ماـن  یلو  تسا  هدروآ  ار  تئارق  دوخ  ناـیبت  رد  تسین  ناـیبت  رد  یلو  تسه  ناـیبلا  عمجم 
عمجم بلاطم  ـالومعم  هک  تسا . ردـقچ  ناـیبت  ناـیبلا و  عمجم  رد  بلاـطم  مجح  هک  تفرگ  رظن  رد  هیآ  دـنچ  ناوتیم  مه  بلطم  ترثک 

، دراد نایبت  ياهیراکهزیر  هب  هّجوت  اقیقد  هک  مینک  لوبق  رگا  دراد . یلیمکت  رظن  مه  یحالصا و  رظن  مه  يوحن  بلاطم  رظن  زا  تسا . رتشیب 
َطَبَْحت ْنَأ  ْمُکَتاوْصَأ ...  اوـُعَفَْرت  ـال  هیآ  رد  ناـیبت  رد  دراد . یحیحـصت  هبنج  مییوـگب  دـیاب  هدرک  داـیز  مک و  ناـیبلا  عـمجم  رد  اـج  ره  سپ 

رظن اـیوگ  هکلب  تسا ، هدرکن  تلفغ  وا  تـسین . بـلطم  نـیا  عـمجم  رد  اـّما  تـسا . تبقاـع  مـال  هـک  هـتفرگ  ریدـقت  رد  ار  یمـال  ْمُُکلاـمْعَأ 
رگیدمه کبس  ثحب ، ثیح  زا  هک  يدرگاش  داتسا و  لثم  تسین . نایبت  عمجم و  نیب  یتوافت  ریسفت ، کبس  رظن  زا  تسا . هتشاد  یحیحصت 

تـسرد دـیوگیم  یکی  ای  هدـیدن ، يرگید  هدـید و  یکی  ار  یبلطم  یهاگ  دراد . توافت  مه  اب  یئزج  بلطم  رد  یهاگ  اّما  دندنـسپیم  ار 
طاـقن دوـخ  رظن  هب  یمود  طـقف  تسا و  هدرکن  رییغت  کبـس  تفگ  ناوـتیم  عـطق  روـط  هب  سپ  دـنادیمن . تسرد  ار  نآ  يرگید  تـسا و 

رق 5 و 6 و رد  دشابیم . مه  لثم  کبس  ثیح  زا  هدوب و  رصاعم  عمجم  اب  مه  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  تسا . هدرک  فرطرب  ار  یلّوا  فعض 
دایز مک و  يردق  بلاطم  تسا  نکمم  دناهتشاد . کبس  کی  همه  تسا ، هدوب  عماج  هکلب  فاّشک ) لثم   ) هدوبن يدعب  کی  هک  يریسافت   7

. نامیرک نیسح  رتکد  موحرم  فیلأت  نایبلا » عمجم  یسربط و   » مان هب  میراد  یباتک  نایبلا  عمجم  هب  عجار  تسا . یکی  کبس  اّما  دشاب . هدش 
فیرحت مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دراد . یناوارف  بلاطم  و  تسا . يدیفم  باتک  تسا ، هدرک  ثحب  عمجم  هب  عجار  فلتخم  تاهج  زا  هک 

هدروآ مه  ار  ییاههنومن  دراد و  دوجو  نایبلا  عمجم  رد  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  هک  دـیوگیم  ناـشیا   179 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و 
نیا رد  یفلتخم  بتک  تسا و  ثیدـح  لها  هک  یـسک  مینزیم  یلاثم  تسین . هسیاقم  لباق  هّللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع  راـک  اـب  هتبلا  تسا 

دـشاب ات  دص  ثیدح  نآ  بسانم  دیاش  اّما  دیایب . شنهذ  هب  نآ  بسانم  ثیدح  دـنچ  تسا  نکمم  دونـشب ، یثیدـح  رگا  تسا  هدـید  هطبار 
، تسا نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  ام  شور  دنتفگیم  هک  مه  نیقباس  دیاین . شنهذ  هب  رتشیب  ثیدـح   7 دـشاب و 8 - هدرکن  يرای  وا  هظفاح  یلو 

دننام بابـسا  لیاسو و  هن  دنتـشاد و  ّطلـست  نآرق  رب  لـماک  روط  هب  هن  نوچ  دـندرکیم . حرطم  دوخ  هظفاـح  نهذ و  ّدـح  رد  ار  شور  نیا 
لثم تسا . هدوب  شرایتخا  رد  بابـسا  لیاسو و  مه  هدوب و  دایز  نآرق  رب  شطّلـست  مه  ییابطابط  همالع  لثم  اّما  دوب . ناـشرایتخا  رد  زورما 

شثحب دروم  هیآ  هب  هیبش  طوبرم و  هک  یبلاطم  زا  رتشیب  یلیخ  دوشیم  ثعاـب  اـهنیا  یعوضوم . ریـسافت  بلاـطملا ، فشک  تاـیآلا ، فشک 
زا نارگید  مییوگب  هک  تسین  يزیچ  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  لصا  دنک . مادختـسا  هیآ  نآ  ریـسفت  يارب  دشاب  هتـشاد  دوجو  نآرق  رد  دشاب و 

طقف هیآ  ریـسفت  رد  هّللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم  رگا  تسا . هدوبن  ناشرایتخا  رد  راک  رازبا  ّطلـست و  روط  نآ  یلو  دناهدوب  لفاغ  نآ 
هدرک شکمک  یلیخ  نآرق  رب  وا  ّطلست  دوبن . لماک  شراک  دشاب ، هتشاد  ار  نآ  هیبش  ای  هیآ  نآ  ظفل  هک  دنک  هدنـسب  یتایآ  هب  تساوخیم 

هک دنکیم  هدافتسا  ياهیآ  ریسفت  يارب  یتایآ  زا  هک  هدش  انـشآ  نآرق  ياوتحم  اب  هدرک و  لمأت  نآ  رد  هدناوخ و  نآرق  ردقنآ  ینعی  تسا .
لماـک قباـس  رد  ینعی  تسا . روطنیمه  مه  ثیدـح  هب  نآرق  ریـسفت  تسا . هیآ  نآ  یظفل  هیبش  فدارم و  هن  تسا و  هیآ  نآ  نیع  شظفل  هن 

ناوتیم نآلا  اّما  تسا . هدوبن  ناشرایتخا  رد  لماک  روطب  یثیدح  بتک  نوچ  دناهتـشاد  رظن  ثیداحا  مامت  هب  تفگ  ناوتیمن  تسا و  هدوبن 
«1 . » دــنراد رظن  تاــیاور  ماــمت  هــب  نآرق  ریـــسفت  رد  هدرک و  يرادربشیف  یـــسررب و  ار  تاــیاور  ماــمت  یهورگ  هــک  دــش  یعّدــم 

هرود یـسراف  هـمجرت  يروآداـی : (. 1 __________________________________________________  )
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدش  پاچ  دلج  دنچ  تسیب و  رد  الضف  املع و  زا  رفن  دنچ  ملق  هب  نایبلا  عمجم 

180 ص : ینآرق ،

لیوأتلا قئاقح 
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دلج هد  دودح  هدـش  هتفگ  هک  ریـسفت  نیا  تسا . هغالبلا  جـهن  بحاص  یـضر  دّیـس  موحرم  فیلأت  لیوأتلا » قئاقح   » ریـسفت لیوأتلا  قئاقح 
دّیـس لاؤس : تسا . هتفر  نیب  زا  ارهاظ  نآ  هیقب  دـشابیم و  راـیتخا  رد  تسا  هحفـص  دـصراهچ  دودـح  هک  نآ  مجنپ  دـلج  طـقف  تسا  هدوب 

دّیس نوچ  تسا . هدوب  یفوتم 548 ق )  ) هّللا همحر  یسربط  خیـش  زا  لبق  و  یفوتم 460 )  ) هّللا همحر  یسوط  خیش  زا  لبق  هّللا  همحر  یـضر 
دّیس ردارب  هّللا  همحر  یضر  دّیس  هکیلاح  رد  دناهدرکن . دای  ریسفت  نآ  زا  راوگرزب  ود  نیا  ارچ  سپ  تسا . یفوتم 406 ق  هّللا  همحر  یضر 

هکنیا هب  هّجوت  اب  صوصخب  دنشاب و  هتشادن  ربخ  ریـسفت  نیا  زا  دوشیم  ایآ  تسا  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  داتـسا  وا  هّللا و  همحر  یـضترم 
رد نآ  هخـسن  ینعی  دنـشاب . هدـیدن  ار  نآ  دراد  لاـمتحا  خـساپ : تسا . هتفرگن  رارق  هّجوت  دروم  روطچ  سپ  تسا  لّـصفم  رایـسب  يریـسفت 

ریـسفت باختنا و  ار  یتایآ  تسین . نآرق  همه  ریـسفت  اّما  تسا  یلّـصفم  ریـسفت  هکنیا  اب  قئاقح  ریـسفت  رگید : خساپ  دشاب . هدوبن  ناشرایتخا 
لاح ره  رد  تسا . هدرک  ریـسفت  ار  نآ  هدوب ، ّمهم  شرظن  هب  هک  ار  ياهیآ  ره  مینیبیم  تسا  دوجوم  هک  شنارمع  لآ  هروس  ـالثم  دـنکیم .

لیوأتلا قئاقح  دوجو  اب  دشاب  فارطا  عماج  دشاب و  هتشون  ار  نآرق  مامت  ریسفت  هک  مدیدن  ار  یسک  دیوگیم  هّللا  همحر  یسوط  خیش  هکنیا 
ياهریسفت كرادم  نیرتهب  زا  یکی  دناوتیم  تسا و  یلّـصفم  ریـسفت  اّما  تسین  نآرق  لماک  ریـسفت  لیوأتلا  قئاقح  هچرگ  تسین . راگزاس 

نوچ تسا . یعوضوم  ریـسفت  لیوأتلا » قئاقح   » مییوگب میناوتب  دیاش  میتشادن ، یعوضوم  ریـسفت  میدق  رد  هدش  هتفگ  هکنیا  و  دشاب . يدعب 
ییانشآ مینک  سایق  نایبت  عمجم و  اب  رگا  هک  هباشتم . مکحم و  ثحب  لثم  تسا  هدرک  لابند  هیآ  کی  ریـسفت  ّدح  زا  شیب  ار  یبلطم  یهاگ 

باتک نیا  مامت  هنافسأتم  یلو  تسا . هدرک  حرطم  رتلّصفم  رایسب  مینیبیم   181 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب 
همحر یضر  دّیس  هب  مه  اهیّنس  نوچ  دشیم . رهاظ  امتح  دوب  دوجوم  مه  اهیّنس  ياههناخباتک  رد  نآ  ياههخـسن  رگا  تسا و  هدشن  ادیپ 

هّللا همحر  ردص  نسح  دّیس  موحرم  و  دوب ، بایمک  هک  ناشیا  هّیوبنلا » تازاجملا  . » شندوب بیدا  رطاخ  هب  دنراد . هقالع  هّجوت و  یلیخ  هّللا 
. دندرک پاچ  ار  نآ  راب  هس  ود  نارگید  ای  اهيرصم  دوب . هدش  یطولغم  پاچ  شیپ  لاس  تشاد و 70  نیمظاک  رد  شاهناخباتک  رد  ار  نآ 

تسفا تروص  هب  ار  یطخ  نمه  نیع  درک و  ادیپ  نآ  زا  یبوخ  هخسن  ةوکـشم ، دمحم  دّیـس  دوب . بایان  هک  مه  وا  نآرقلا » تازاجم   » زین و 
امتح دندرکیم  ادـیپ  رگا  مه  ار  ناشیا  ریـسفت  نیا  دـش . پاچ  رگید  ياج  ای  دادـغب و  رد  داتفا  اهنآ  تسد  هخـسن  نیا  سپـس  دومن . ریثکت 

ییاهباتک هچ  دننادیم  دنراد و  يوزوح  هقباس  دنتسه و  سانـشباتک  هک  یناسک  زا  یلیخ  تسا . هدشن  ادیپ  نآلا  ات  یلو  دندرکیم . پاچ 
تـسا دایز  هدشن  تسرهف  یـصخش  ياههناخباتک  یفرط  زا  اّما  دناهدرکن . ادیپ  دناهتفر ، ایند  ياههناخباتک  زا  یلیخ  هب  دراد  يوزوح  شزرا 
هدشن ادیپ  نآ  زا  هخـسن  نونکات  تسا و  ام  هعبرا  بتک  سماخ  هک  هّللا  همحر  قودص  ملعلا  ۀنیدم  لثم   ) دوش ادیپ  هدنیآ  رد  تسا  دیما  اذل 

نرق 4 و 5 هب  طوبرم  يریسفت   ) تسا هدنزرا  رایسب  هعیش  يارب  ّمهم و  یلیخ  هّللا  همحر  یـضر  دّیـس  موحرم  ریـسفت  نیا  لاح  ره  هب  تسا .)
یفاک عورف  لوصا و  دننام  دوریم  لامتحا  هک  هّللا  همحر  قودص  ملعلا  ۀنیدم  روطنیمه  و  دشاب ) هعیش  يارب  ییوربآ  دناوتیم  دلج  رد 10 

مه تسا  هقف  مه  یفاک  عورف  لوصا و  اّما  دنتـسه . یهقف  ثیداحا  لماش  راصبتـسا »  » و بیذـهت »  » و هیقفلا » هرـضحی  ـال  نم   » باـتک دـشاب .
دنورب و ایند  طاقن  مامت  هب  صـصختم  يدارفا  دیاب  و  دشاب . هدنزرا  دناوتیم  یلیخ  سپ  دشاب . نینچ  دراد  لامتحا  مه  ملعلا  ۀنیدم  فراعم .
، نآ زا  تسا  متفه  نرق  رد  هک  سوواط  نبا  دـناهدرک . لـقن  نآ  زا  تسا و  هدوب  متفه  هدـس  اـت  ملعلا  ۀـنیدم  دـندرگب . اـهباتک  نیا  لاـبند 

182 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدرک  لقن  ثیدح 

نانجلا جور  نانجلا و  حور  ریسفت 

هراشا

نب دـمحا  نب  نیـسح  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  حوتفلا  وبا   ) يزار حوتفلا  وـبا  فیلأـت  ناـنجلا  جور  ناـنجلا و  حور  ریـسفت 
وبا  ) دمحا نب  دّمحم  دوب  ءالـضف  زا  فلؤم  ردپ  دّـمحم  نب  یلع  «. 1 ( » یعازخ لیدـب  نب  عفان  نب  مشاه ...  نب  عاجـش  نب  لضف  نب  میهاربا 
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نب دـمحا  شمود  ّدـج  تسا . هدـش  یفّرعم  ملاـع  کـی  ناونع  هب  « 2  » نیدـلا بجتنم  تسرهف  باتک  رد  وا  ّدـج  يروباشین ) دّـمحم  دـیعس 
شمود ّدج  شلوا و  ّدج  شردپ و  سپ  دشابیم  هّللا  همحر  یسوط  خیش  هّللا و  همحر  یضترم  هّللا و  همحر  یضر  دّیس  هذمالت  زا  نیـسح ،

ادخ لوسر  باحصا  زا  لیدب  نب  عفان  و  « 3  » عفان هب  دسرب  ات  دندشن  حرطم  شدادجا  هّیقب  و  دناهدوب ، ءالضف  ءاملع و  زا  دناهدش  یفّرعم  هک 
پاچ رب  ياهمدـقم  هک  ینیوزق  ناخ  دّـمحم  تسین . تسد  رد  یکردـم  وا  تافو  دـّلوت و  خـیرات  هب  عجار  تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

وبا ریـسفت  مهدزناش  دلج  زا  ياهخـسن  و  تسا . هدوب  مشـش  نرق  ءاملع  زا  يو  هک  دـیوگیم  ینئارق  اب  تسا ، هتـشون  حوتفلا  وبا  ریـسفت  لّوا 
تسا و هدش  هتشون  خروم 533  هخسن  يور  زا  هک  مهدزای  دلج  زا  رگید  هخـسن  و  تسا . لاس 556  نآ  ریرحت  هک  تسه  تسد  رد  حوتفلا 
(. 1 . __________________________________________________  ) خروم 557 رخآ  دلج  زا  ياهخسن 

. دوب ام  ناردپ  زا  دیوگیم  دربیم و  ار  وا  مان  ریسفت  ياج  دنچ  رد  حوتفلا  وبا  دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  باحـصا  زا  لیدب  نب  عفان 
ترجه راوزبس  روباـشین و  ناریا و  هب  زاـجح  زا  دوب و  عازخ  ینب  هلیبق  زا  يو  هیآ 25  حتف  هروس  هیآ 164 و  نارمع  لآ  هروـس  رد  هلمج  زا 

لاس 600 زا  دـعب  باتک  نیا  بحاص  تاـفو  خیش 460 ق ) تافو  . ) تسا هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  تسرهف  مّمتم  باتک  نیا  (. 2 . ) دندرک
پاچ هناگادج  زین  راحب و  دلج 102  رد  تسرهف  نیا  تسا . هدرک  دای  ار  دناهتشاد  یتافیلأت  لاس  دنچ  نیا  لوط  رد  هک  ینادنمـشناد  تسا .
ثحب دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  تسا . هدـشن  هدروآ  هک  تسه  يرگید  دارفا  عفاـن  مشاـه و  نیب  (. 3 . ) تسا هدـش 
هزاجا املع  زا  یکی  هب  خـیرات 552  رد  حوتفلا  وبا  و  تسا . هدوب  اهخـیرات  نیا  زا  لبق  باتک  فیلأت  دوشیم  مولعم  سپ   183 ص : ینآرق ،
دنارذگ ير  رد  ار  رخاوا  هدمآ و  روباشین  ناسارخ و  هب  دعب  هدوب و  زاجح  رد  ادتبا  تسا . هدوب  هدـنز  لاس  نیا  رد  سپ  تسا . هداد  تیاور 

هک مدوب  ير  رد  نم  دیوگیم  دوب  وا  رصاعم  هک  ناهفـصا » خیرات   » باتک بحاص  يروباشین .) يزار  حوتفلا  وبا   ) دوشیم هتفگ  ور  نیا  زا 
زا هک  « ) بولقلا ۀهزن   » باتک بحاص  تسا . مالّـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلا  دبع  ترـضح  مرح  رانک  رد  ير  رد  ناشربق  دنتفر . ایند  زا  ناشیا 

دـنکیم و دای  ابفلا  فورح  بیترت  هب  ار  اـهشخب  اهرهـش و  ماـن  تسا و  ییاـیفارغج  باـتک  کـی  هک  دوخ - باـتک  رد  تسا ) متـشه  نرق 
هـس تسا . يزار  حوتفلا  وبا  دنتـسه  نوفدم  رهـش  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  تسا  هتفگ  هدیـسر ، هک  ير  رهـش  هب  دـهدیم - یتاحیـضوت 

هرظانم کی  يواح  اّنحوی  هلاسر  رابخألا .» باهـش  حرـش  «، » هّینـسح هلاسر  «، » اّنحوی هلاسر  . » تسا هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  مه  رگید  باتک 
هچ ناناملـسم  هک  هدوب  نیا  لابند  هدوب و  ینارـصن  یمان ، اّنحوی  هک  تسا  هدـش  حرط  روطنیا  باتک  نیا  رد  قح . بهذـم  تابثا  يارب  تسا 

. تسا یبرع  هلاسر  نیا  دوشیم . هعیش  ناملسم و  تسا و  قح  رب  هعیـش  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  دنتـسه  هقرف  دنچ  دنیوگیم و 
یـسراف هلاسر  نیا  دـنکیم . ابثا  ار  هعیـش  ّتیناقح  هثحابم و  ءاملع  اب  هک  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد  هدوب  يزینک  مان  هینـسح  هّینـسح : هلاـسر 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ربخ  يواح 900  هک  مجنپ ) هدس  یّنس  ءاملع  زا   ) یعازخ یضاق  فیلأت  رابخألا  باهش  رابخألا : باهش  حرش  تسا .
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  يزار . حوتفلا  وبا  هلمج  زا  دـناهدرک . حرـش  يدایز  دارفا  تسا . هلآ  و 

هدـنزرا نایبت »  » و نایبلا » عمجم   » لثم يریـسفت  ثیح  زا  هکنیا  رب  هوـالع  ریـسفت  نیا  دـشابیم . شریـسفت  باـتک  وا ، ّمهم  فیلأـت  هتبلا   184
یـسراف بدا  لها  مامت  دـیآیم . رامـشب  یـسراف  تایبدا  رداصم  عبانم و  زا  و  تسا . هجوت  دروم  یلیخ  مه  یـسراف  تایبدا  ثیح  زا  تسا ،

نابز هب  هک  یگژیو  نیا  اب  دراد  ار  دوخ  هباشم  ریـسافت  بلاـطم  ماـمت  تسا . داـمتعا  هظحـالم و  لـباق  نوتم  زا  ریـسفت  نیا  هک  دـنراد  لوبق 
ساپـس میروآیم : ار  ریـسفت  نیا  همدقم  زا  يرادقم  اجنیا  رد  دراد . شزرا  رایـسب  ثیح  نیا  زا  تسا و  یگرزب  زایتما  نیا  و  تسا ، یـسراف 

ناربمغیپ و نیا  هدنراد  و  ناگراتـس ...  هام و  باتفآ و  هب  نآ  هدنیارآ  و  ناورداش ، نیا  هدنرتسگ  تسا و  ناویا  نیا  هدنرادرب  هک  ار  يادـخ 
رب وا  مرک  تیاغ  زا  هلالج  لـج  میدـق  هکنادـب  دـعب  اـّما  تسا و ...  نالـسرم  متخ  ناربمغیپ و  دّیـس  هک  وا  لوسر  رب  دورد  و  تسا . ناـماما 

ثعب یکی  فاطلا  هلمج  زا  و  فاطلا . عاونا  زا  هتـشاذگن  ورف  ار  ناـشیا  يرـصع  ینیح و  یتقو و  ره  رد  ناـقلخ  هب  وا  رظن  نسح  ناگدـنب و 
داتسرف و ورف  اهتغل  نیرتخارف  نیرتفیرش و  نیرتحیصف و  هب  ار  نآ  درک و  اهباتک  نیرتهب  ار  ام  باتک  و  بتک ...  لازنا  یکی  تسا و  لسر 

یفینـصت ریـسفت  رد  هک  دهاوخ  دنک و  مولع  نیا  یطاعت  هک  ار  نآ  دشابن  هراچ  سپ  درک ...  مولع  عمجم  ار  نآ  هگنآ  تسا  برع  تغل  نآ 
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رب عالطا  بدا و  ملع  اصوصخ  دشاب  هرهب  اب  نا  رب  تسا  لمتشم  ار و  نآ  تسا  نآ  نّمضتم  زیزع  باتک  نیا  هک  مولع  همه  زا  هکنآ  زا  دنک 
نیا رادم  هچ  رعش  تعنص  تغالب و  رظن و  ملع  فیرصت و  وحن و  تغل و  زا  بدا  ملع  هب  دشاب  بوسنم  هک  یمولع  برع و  مالک  تابیکرت 

تایآ لیوأت  دنک و  بانتجا  دسانـشب و  لوصا  رد  دوب  حداق  هک  یلاوقا  ات  ار  لوصا  ملع  دوب  نقتم  ات  دیاب  هک  زین  و  تسا . مولع  نیا  رب  تغل 
نّمـضتم هک  یتایآ  ات  دـشاب  هیقف  ات  دـیاب  و  ار ، مکحم  تایآ  دوب  قباطم  دـنک و  نآ  ياضتقا  لقع  هلدا  هکنانچ  دـنک  لوصا  قفو  رب  هباـشتم 

ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نیا  و  دـنادب ، حیحـص  بهذـم  رب  نآ  لالدتـسا  هجو  یناعم و  دـشاب  یعرـش  ماکحا 
ياهراچ زین  و  دوب ، وا  زا  جرختـسم  هقف  هلدا  تسا و  نآ  رب  هقف  ءاـنب  هک  هقف  لوصا  هب  دـشابن  ملاـع  اـت  دوشن  ماـمت  ینعم   185 ص : ینآرق ،

قلعتم هک  ياهصق  نتفگ و  دیایب  نآ  لوزن  ببـس  یببـس ، رب  دشاب  دراو  هک  یتایآ  و  وا ، ینعم  هیآ و  هب  دشاب  قیال  هک  رابخا  یفرط  زا  دشابن 
هلمج نیا  زا  تسین  ياهراچ  ار  سنج  نیا  فنـصم  ینیب  هکنانچ  سپ  دشاب . هیآ  شرازگ  ینعم  هب  هکنآ  رادقم  هب  نتفگ  دیابب  هیآ  هب  دـشاب 

هب وا  نتفگان  هک  يزیچ  رد  دـنک  طبخ  ای  دراذـگ  ورف  لمهم  اـی  دیـسر  ملع  نآ  هب  نوچ  دـشاب  هرهبیب  مولع  نیا  زا  يرهب  زا  رگا  هچ  مولع 
ناتـسود و زا  یتعامج  نوچ  سپ  عون . نآ  هب  وا  لهج  رب  دـشاب  یتّجح  نوچ  نآ  دـیامن و  رتس  کـته  دـنک و  دوخ  راوع  فشک  و  دـشاب ،

نیا رب  لمتشم  تسین  يریـسفت  ار  ام  باحـصا  هچ  ندرک ، دیاب  یعمج  باب  نیا  رد  هک  دندرک  حارتقا  نّیدت  ملع و  لها  لثاما و  زا  ناگرزب 
يزات رب  دش  مّدقم  یسراپ  هک  زج  يزات  هب  يرگید  یـسراپ و  هب  یکی  ریـسفت  ود  هب  نداد  هدعو  ناشیا و  ندرک  تباجا  مدید  بجاو  عاونا 

هک یبانطا  دوب ، راصتخا  بانطا و  هنایم  زا  هّللا  ءاش  نا  باتک  نیا  و  دوب . رتماع  ود  هب  یسک  ره  هدیاف  دندوب و  رتشیب  نیا  نابلاط  هکنیا  يارب 
عمجم نایبت و  ریـسفت  ارهاظ  هدوب ، ياهداتفا  اج  هتخپ و  ملاع  هک  دـیآیم  رب  یبوخب  همدـقم  نیا  زا  دـشابن ...  ّلـخم  هک  يراـصتخا  لـمم و 

یکی يزار  حتفلا  وبا  ریسفت  نایبلا و  عمجم  نایبت و  ریسفت  كرادم  ینعی  تسا . هتشاد  ار  نآ  كرادم  یلو  تسا  هتـشادن  هدیدن و  ار  نایبلا 
اب تسا و  هتـشادن  ار  نایبت  ریـسفت  حـتفلا  وبا  ارهاظ  تسا . یکی  باتک  هس  نیا  بلاـطم  دـصرد   80 دـیاش 70 - مه  ّتلع  نیمه  هب  هدوـب و 
هک مینادـب  تسا  مزال  مراد ؛ یـسراف  یبرع و  ریـسفت  ود  دومرف  هک  نیا  و  تسا . هدـش  فیلأت  نامز  کی  رد  ابیرقت  مه  نایبلا  عمجم  ریـسفت 

همان وا  هب  تسه . مه  وا  یبرع  ریسفت  هک  تفگ  نم  هب  یسک  دیامرفیم  ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  دناهدیدن . زونه  ار  وا  یبرع  ریـسفت  هخـسن 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  میدیدن . میدرک و  قیقحت  ام  یلو  تسا  دنه  رد  دنیوگیم  تفگ  وا  تساجک ؟ هک  متـشون 

186 ص : ینآرق ، ثحب 

؟ تسا هدرک  هدافتسا  فاّشک  زا  يزار  حوتفلا  وبا  ایآ 

يارب دنکیم  لقن  وا  زا  يرعش  دربیم و  مان  يرـشخمز  زا  شرـسفت  رد  اج  ود  یکی  تسا ؟ هدرک  هدافتـسا  فاّشک  زا  يزار  حوتفلا  وبا  ایآ 
نهذ هب  مینکیم  هسیاقم  رگیدکی  اب  هک  مه  ار  بلاطم  میرادن . یلیلد  دشاب ، هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  هدید و  ار  فاّشک  هکنیا  اما  لاثم . دهاش 
تام دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  : » هک فورعم  ثیدح  هلب  تسا . مزال  يرتشیب  یـسررب  هتبلا  دـشاب ، هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  هک  دـیآیمن 

تسه و مه  حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد  تسا . هتفرگ  یبلعث  ریـسفت  زا  فاّشک  دوخ  فاّشک و  زا  يدعب  ياهباتک  و  تسا . فاّشک  رد  هک  ادیهش »
مه زا  ادج  نایبلا  عمجم  دننام  بلاطم ، تسه و  مه  اجنیا  اجنآ ، یگدنکارپ  تسا . نایبت  دننام  ریسفت ، کبس  دشاب . هتفرگ  فاّشک  زا  دیاش 

یبدا هبنج  هب  نوچ  هدـش و  پاچ  گرزب  دـلج  رد 5  يولهپ  ناخ  اضر  نامز  رد  راب  کی  تسا . هدـش  پاـچ  راـب  دـنچ  ریـسفت  نیا  تسین .
تسفا ار  پاچ  نیا  یـشعرم  یفجن  هّللا  ۀیآ  هناخباتک  دنتـشاد . تلاخد  شحیحـصت  رد  یگرزب  نادنمـشناد  دندادیم ، ّتیمها  نآ  یـسراف 
داتـسا  ) هّللا همحر  ياهشمق  یهلا  يدـهم  ازریم  اقآ  موحرم  هک  تسا . يدـلج  هد  پاـچ  مود : پاـچ  تسا . دوجوم  اـههناخباتک  رد  هدرک و 

: موس پاچ  تسا . هدروآ  یقرواپ  رد  یبلطم  مه  یهاگهاگ  و  تسا . هدرک  حیحـصت  ار  نآ  یلمآ ) هداز  نسح  ياقآ  یلمآ و  يداوج  ياقآ 
هدوـمن و حیحـصت  ار  نآ  یلمآ  يداوـج  ياـقآ  یلمآ و  هداز  نسح  ياـقآ  داتـسا  هّللا  همحر  ینارعـش  همـالع  هـک  تـسا  يدـلج  پاچ 12 

یـشهوژپ زکرم  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  هدـش . ماـجنا  دهـشم  رد  هک  مراـهچ : پاـچ  نارهت .) هیمالـسا  پاـچ  . ) دراد یناوارف  ياـهیقرواپ 
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. دلج تسیب  رد  تسا  ریسفت  نیا  حیحصت  پاچ و  مه  ناشیاهراک  زا  یکی  دهدیم  ماجنا  فلتخم  یملع  ياهراک  هک  دراد  یّمهم  یگنهرف 
تـسیب ار  باـتک  مه  فـلؤم  (. 1 « __________________________________________________  ) 1»

نوچ تسا  رتهب  یتهج  زا  هیمالـسا  پاـچ   187 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هداد  رارق  دـلج 
اّما دناهدرک . حیحـصت  اقیقد  دناهتـشاد و  يدّدـعتم  ياههخـسن  نوچ  تسا  رتهب  یتهج  زا  مه  دهـشم  پاچ  و  دراد . ياهدـنزرا  ياهیقرواپ 

حیحـصت ریـسفت  هرود  هس  هّللا  همحر  ینارعـش  ياـقآ  موـحرم  تسا . هتـشادن  تسد  رد  رتـشیب  هخـسن  هس  ود  هـّللا  هـمحر  ینارعـش  موـحرم 
رد یلمآ  هداز  نسح  ياـقآ  راـک ، نیا  زا  یـشخب  رد  نیقداـصلا . جـهنم  ریـسفت  يزار - حوتفلا  وبا  ریـسفت  ناـیبلا - عمجم  ریـسفت  دـناهدرک :

حیحصت هعلاطم و  لوط  رد  هک  تسا  هداتفا  رکف  نیا  هب  شموس  راک  رد  هّللا  همحر  ینارعش  ياقآ  دندرکیم . راک  مه  اب  دندوب و  ناشتمدخ 
شاهرابرد رطس  دنچ  هتشادرب و  تشاددای  نآ  زا  هدیـسر ، هک  یعوضوم  ره  هب  ینعی  درادرب . ابفلا  فورح  بیترت  هب  ییاهـشاددای  هلباقم ، و 

رثن  » مان هب  دشابیم . اشگلکشم  رایـسب  اهتشاددای  نیا  بغار ) تادرفم  نآرق - سوماق  لثم  . ) تسا هداد  سردآ  حوتفلا  وبا  زا  حیـضوت و 
و تسا . هدش  میظنت  نیـس »  » فرح ات  طقف  دنناسرب  رخآ  هب  ار  نآ  هک  دـندشن  قفوم  ناشیا  هتبلا  تسا  هدـش  پاچ  نآرقلا » تاغل  یف  یبوط 

صخـش زا  هیقب  دراد و  مه  ار  نیـس  فرح  زا  دـعب  زا  یـشخب  هک  تسا . هدـش  پاـچ  مه  هناگادـج  و  تسا . حوتفلا  وبا  دـلج 12  هب  قحلم 
تاـغل  » ماـن هب  یباـتک  رگید ، صخـش  نآ  تسا . صخـش  نآ  زا  مادـک  ینارعـش و  ياـقآ  زا  تمـسق  مادـک  تسین  موـلعم  و  تسا . يرگید 

زا دـعب  هناگادـج  پاـچ  نیا  دـندرک . همیمـض  یبوـط  رثـن  هب  دـعب  هب  نیـس  فرح  لـیمکت  يارب  ار  وا  بـتک  زا  یتمـسق  و  هتـشاد ، نآرقلا »
شدوخ نامز  رد  اریز  تسا  ینارعـش  ياقآ  دوخ  زا  شبلاطم  همه  هک  میتسه  نئمطم  ار  لوا  پاچ  دـش . ماجنا  ینارعـش  ياـقآ  تشذـگرد 

نیا هک  دراد . شیارگ  دوشیم ، هدـید  افرع و ...  بتک  رد  هک  یبلاطم  لـقن  هب  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیا  تایـصوصخ  زا  یکی  دـش . پاـچ 
بتک زا  یلیخ  رد  هک  یبلاطم  اههصق و  هک : دیوگیم  رگید  ياهاج  اجنیا و  ینارعش  ياقآ  دوشیمن . هدید  نایبت  عمجم و  رد  الـصا  دراوم 
لباق ریغ  كوکـشم و  ای  تسا و  لوعجم  ای  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  تسا  نکمم  مینک  قیقحت  اهنآ  هرابرد  یتقو  تسا ، هدـش  لقن  هدـنزرا 

نیا ارچ  راوگرزب   188 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ملاع  نیا  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  تابثا .
نهذ رد  دـشاب ، هدرک  لقن  تسـس  بلاطم  هک  یباتک  ره  دروآیمن ؟ نییاپ  ار  شباتک  رابتعا  بلاـطم  نیا  اـیآ  تسا  هدرک  لـقن  ار  بلاـطم 
ياقآ تسین . يرابتعا  شیاهفرح  هب  هدوبن  ربتعم  بلاطم  طقف  لقن  ددصرد  هدرک و  لقن  ار  يزیچ  ره  فلؤم  نوچ  هک  دـیآیم  ادـتبا  ناسنا 

ام ءاملع  هک  دوشیم . لقن  كردم  دانتـسا و  يارب  یبلاطم  یهاگ  ام  ياهباتک  رد  دنیوگیم  دنراد : یلوبق  لباق  خـساپ  هراب  نیا  رد  ینارعش 
زردنا دـنپ و  يارب  ار  یبلاطم  یهاگ  اّما  دـندومن . يراکمکحم  هکلب  يراگنالهـس . هن  دـندرک و  یگداس  هن  بلاطم  خنـس  نیا  رد  هاگچیه 

هک تسا  ّمهم  بلطم  لصا  تسا  هظعوم  فده  نوچ  تسین . رثؤم  تاّیصوصخ  یخرب  ندوب  غورد  تسار و  اهدروم  نیا  رد  دننکیم . لقن 
رحب دیـس  الثم  ای  دشاب  هّللا  همحر  يراصنا  خیـش  شاهدنیوگ  هک  تسین  ّمهم  اّما  هدز  ار  هدنزومآ  فرح  نالف  شگرم  ماگنه  صخـش  الثم 

مه یّنس  یسراف  ریسافت  هتبلا  تفگ . میهاوخ  نخس  مه  زاب  هراب  نیا  رد  دهاوخب . ّتقد  هک  تسین  یخیرات  ای  یهقف  ای  یمالک  ثحب  مولعلا .
دوخ ریـسفت  رد  ار  اهناتـساد  لـیبق  نیا  و  تسا . هتفرگ  رارق  اـهنآ  ریثأـت  تحت  مه  هّللا  همحر  حوتفلا  وبا  دوـشیم  هتفگ  دراد و  یگنر  نینچ 

حرطم ریـسفت  نیا  رد  هک  یتایاور  لک  تسا . هتـشاد  راکورـس  تایاور  اب  ردقچ  شریـسفت  نتـشون  رد  حوتفلا  وبا  مینیبب  لاح  تسا . هدروآ 
مهیلع تیب  لها  تایاور  هب  دـیاب  امتح  نآرق  ریـسفت  رد  یعیـش  ملاـع  هک  تسا  مولعم  تسین . يداـیز  رایـسب  ددـع  هدـش و  جارختـسا  تسا 
موحرم هّللا و  همحر  ضیف  موحرم  هک  روطنآ  ینعی  تسا  مک  یلیخ  نایبت  عمجم و  لثم  تایاور  هب  ناشیا  هعجارم  اّما  دنک . هعجارم  مالّـسلا 
رایتخا رد  ار  ییاور  ریـسافت  مییوگب  تسا  نکمم  هتبلا  دناهتـشادن . کّسمت  اهنآ  دـندرک  کّـسمت  تاـیاور  هب  ریـسفت  رد  ییاـبطابط  همـالع 

-1 تسا : لوصف  نیا  رب  لمتـشم  لوا  دلج  دـلج . هس  رد  هتـشون  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  نوماریپ  یباتک  یقوقح  رکـسع  رتکد  دناهتـشادن .
کبس - 3 یطخ . ياههخسن  تاّصتخم  - 2 189 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  حوتفلا . وبا  لاح  حرش 

. دراد ار  اهتسرهف  یضعب  و  یهقف ...  یمالک - ياههبنج  - 5 ریسفت . یخیرات  ثحابم  - 4 ریسفت . ییالما  يوغل و  يروتسد و  تاّیصوصخ  و 
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صاصتخا نآ  هحفص  هک 440  تسا  هحفص  دلج 490  نیا  لک  تسا . هدرک  يدنبهرامش  جارختسا و  ار  ریـسفت  نیا  ثیداحا  مود : دلج  رد 
رد ینعی  تسا . مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  هرامش 2017 ، ات  زا 1821  و  دشابیم . تیاور  هک 1820  دراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  تایاور  هب 

ییاهنامه الومعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  تایاور  دراد . دوجو  ریـسفت  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  تیاور  دودح 200  دلج ، تسیب  نیا 
مهیلع همئا  تایاور  هب  مک  ردقچ  هک  دهدیم  ناشن  نیا  و  تسا . هدرک  لقن  دوب و  ناشیا  تسد  دراد و  دوجو  اهیّنس  ریـسافت  رد  هک  تسا 
شیپ لاس  پاچ 20  موس  دلج  تسا . هدرک  عمج  ار  حوتفلا  وبا  ریسفت  نآرق  صصق  تسا . صصق  نآ  موس  دلج  دناهدرک . هعجارم  مالّـسلا 

دراد و دوجو  ریـسفت  نیا  رد  میتفگ  هک  يزومآدنپ  ياههصق  هرابرد  اّما  و  تسا . هدروآ  مه  ار  تاغل  یخرب  تسرهف  صـصق ، هلابند  تسا .
راعشا و هیفوص و  خیاشم  نانخس  راثآ و  رابخا و  زا  حوتفلا  وبا  خیش  : » میروآیم ینارعـش  همالع  ترابع  ادتبا  دشابن ، حیحـص  تسا  نکمم 

سئارع رد  فیعض  رابخا  نوچ  تسا و  هدرک  لقن  دایز  یبلعث  سئارع  زا  هتـشذگ  ءایبنا  صـصق  رد  هدروآ و  رایـسب  ناگرزب  راصق  تاملک 
نیموصعم همئا  ریغ  تایاور  رب  دامتعا  هک  فلؤم  دننام  ملاع  يدرم  هک  دیآ  تفگش  ار  ریسفت  هدنناوخ  تسین ، نآ  رب  دامتعا  تسا و  رایـسب 

تیب لها  زا  تیاور  لقن  ّتنـس ، لها  فیعـض  باتک  زا  هنوگچ  دـشاب . هّتـس  حاحـص  زا  رگا  یّتح  دـنادیمن  زیاج  اـقلطم  ار  مالّـسلا  مهیلع 
هک دنادیم  هدنناوخ  دوشیم و  تیاور  فلتخم  هجو  هب  عیاقو  بلاغ  - 1 درمش : بیصم  ار  وا  دیاب  تهج  دنچ  زا  اّما  دنکیم . مالّسلا  مهیلع 

مدع ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . كرتشم  ردق  لقن  دارم  دشابن و  رابتعا  ار  کی  چیه  تایـصوصخ  دننک  تیاور  هنوگ  دنچ  ار  هّیـضق  نوچ 
. تسین یعطق  شتایـصوصخ  تسا و  رابتعا  دروم  فلتخم  ياهلقن  نآ  نیب  كرتشم  ردق  190 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 

فرص يارب  لقان  دوشیمن و  هدافتسا  مارح  لالح و  نآ  زا  تسین و  یعرـش  ماکحا  زا  یمکح  أشنم  هتـشذگ  ءایبنا  تایاکح  صـصق و  - 2
دنپ نمضتم  نوچ  دشاب ، بذاک  هکلب  فیعض و  دنچ  ره  صصق  تایاکح و  - 3 نآ . تّحص  هب  داقتعا  يارب  هن  دنکیم  لقن  ار  نآ  ندینش ،

اهناتـساد نیا  . ) تسین رتتسپ  دـناهدروآ  بدا  مّلعت و  يارب  هک  همان  نابزرم  هنمد و  هیلک و  تایاکح  زا  تسا و  زئاج  نآ  لقن  دوب  تربع  و 
«: 1  » هنومن کی  تسین . ربتعم  نآرق  دوخ  دننام  دندروآ  نآرق  ریسفت  نمـض  هچنآ  دنادب  دیاب  هدنناوخ  و  دانتـسا .) هن  تسا  نتفرگ  دنپ  يارب 

یقرواپ رد  ینارعـش  ياقآ   ) َنوُِصلُْخم َُهل  ُنَْحن  َو  ْمُُکلامْعَأ  ْمَُکل  َو  اُنلامْعَأ  اَنل  هیآ : لیذ  رد  خـیاشم » ءاـملع و  مـالک  زا  صـالخا  رد  لـصف  »
دنتفگ و یلاع  نانخـس  دندوب و  یعیـش  عّرـشتم و  اهنآ  زا  يرایـسب  نوچ  تسجیمن  زارتحا  هیفوص  خیاشم  مالک  لقن  زا  فلؤم  دـیوگیم :

دوب نآ  صالخا  تفگ : یجنـشرب  نسحلا  وبا  (. » دشابن دّیقم  نآ  لوصا  هب  دهن و  رتارف  ياپ  عرـش  دودح  زا  هک  تساور  یفوص  نآ  زا  رّفنت 
نیا زا  ار  صالخا  ینعم  دـیوگ  هدـنراگن  «. ) نمحرلا ریغ  هملعی  ناسنإلا و ال  هیلع  علطی  ـال  ناطیـشلا و  هدـسفی  ـال  ناـکلملا و  هبتکی  ـال  هک 

اهثحب یلیخ  أشنم  ذـخأم و  هدـمآ و  تایاور  تایآ و  رد  تسا و  ینید  تاریبعت  زا  صالخا  هکنیا  اب  تسا . هدرک  لقن  وا  دـننام  صخش و 
هب دـننک . لقن  مالّـسلا  امهیلع  رقاـب  ماـما  قداـص و  ماـما  زا  دـیاب  ار  اـهزیچ  نیا  دـننک . لـقن  یـصاخشا  نینچ  زا  ار  نآ  ینعم  دـیابن  تسا و 

قحلا و هب  داری  ام  دناهتفگ : و  ینیبن . ینک  هچنآ  هک  دوب  نآ  صالخا  تفگ : يرگید  (. » دنراد دایز  نخس  يداو  نیا  رد  اهنآ  هک  صوصخ 
ّرـس و ار  هدنب  هک  دوب  نآ  صالخا  تفگ : یـشعرم  هفیذـح  تالیوأتلا . صخر  هعبتی  تافآلا و ال  هبوشی  ام ال  وه  لیق  قدـصلا و  هب  دـصقی 
: تــــــــــــــــــــفگ فوـــــــــــــــــــــفکم  یلع  وـــــــــــــــــــــبا  دوـــــــــــــــــــــب . تـــــــــــــــــــــسار  هینـــــــــــــــــــــالع 
اب ییانـــشآ  ص 345 . ج 1 ، (. 1 __________________________________________________  )
رد ار .»...  تائیـس  هک  دنک  هدیـشوپ  نانچ  ار  تانـسح  هک  دوب  نآ  صالخا   191 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -
رد مدشیم  ادخ  هناخ  جـح  هب  اهلاس  زا  یلاس  تفگ  كرابم  نب  هّللا  دـبع  : » تسا هدروآ  ص 374  رد ج 1 ، ْمُکْرُکْذَأ : ِینوُرُکْذاَف  هیآ  لیذ 
هن هدیـشوپ  رـصتخم  هماج  اهنت  دمآرب  نابایب  هرانک  زا  قهارم  مدید  ار  یکدوک  مدناریم  رتش  لکوت  رب  مدـنامزاب  هلفاق  زا  داتفا و  عطق  ارم  هار 

نینچ هک  ياهتسش ) دوخ  ناج  زا  تسد  ینعی   ) ياهدروخ راهنیز  نتشیوخ  اب  ناوج  نیا  متفگ  دیـسر  نم  هب  ات  یـسینا  هن  ياهلحار  هن  يداز 
؟ تساجک تبارـش  ماـعط و  هلحار و  داز و  متفگ  ماهدـمآ ، دوخ  ماهدـشن  عطقنم  تفگ  ياهدـش ؟ عطقنم  نم  نوچ  اـی  هیداـب و  رد  ياهدـمآ 
رد تسد  وا  متفگب  ار  نیا  نم  هد  درس  بآ  یتبرش  تسا  هنشت  يراب  ارم  متفگ  منک  ناحتما  ار  وا  ات  متساوخ  درک ، نامسآ  يوس  هب  تراشا 
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ام : » متفگ مدـنامب  بجع  نم  تشاد  نم  شیپ  دـینابنجب و  هدـنکفا  وا  رد  فرب  ینعی  جـلثلاب  اعـشعشم  اوه  زا  تفرگب  بآ  یحدـق  درک  اوه 
اههصق نیا  زا  ءایلوالا » ةرکذـت   » رد مه  يروباشین  راـطع  تاوفلا .» یف  ینرکذـی  تاولخلا  یف  هرکذأ  تفگ  یتفاـی  اـجک  زا  هیاـپ  نیا  اذـه »

روطنیا و ار  ام  دیرفآ و  روطنآ  ار  ناسنا  ارچ  دندرک  ضارتعا  دنوادخ  هب  هک  هدرک  لقن  ار  هتـشرف  ود  هصق  ص 274  رد ج 1 ، دراد . ناوارف 
ار ناتدوخ  دیناوتیمن  مه  امـش  دـشاب  امـش  رد  تسا  ناسنا  رد  هک  ییاهزیچ  رگا  دومرف  مه  لاعتم  دـنوادخ  مینک . هدجـس  وا  رب  دـیاب  ارچ 

هدولآ دمآ و  شیپ  نز و ...  بارش و  هلأسم  توهش ، ياراد  دندش و  ناسنا  لثم  یتقو  داد و  رارق  هتشرف  ود  نیا  رد  ار  توهـش  دینک . ظفح 
هب دنتساوخ  ماش  زامن  دنتفگ  یکم  يدس و  دمآ ، دوجو  رد  ناشیا  زا  تیـصعم  راهچ  هک  دوب  زور  رخآ  : » تسا نینچ  ناتـساد  هلابند  دندش 

کیدزن هب  تسا  ناشیا  تیصعم  یموش  زا  نیا  هک  دنتـسنادب  دنتـشادن  توق  دندوب و  هدرک  شومارف  يادخ  مان  دنتـسناوتن و  دنوش  نامـسآ 
رگید یـسک  نآ  زا  دـندروآیم  نامـسآ  هب  هک  میدـید  وت  نآ  زا  نآ  هک  تدابع  نآ  اـم  حـلاص  هدـنب  يا  دـنتفگ  دـندمآ و  ربماـیپ  سیردا 

لاوحا هک  ایادـخ  راب  تفگ  سیردا  هاوخ  رد  یلاعت  يادـخ  زا  ار  اـم  دـشاب  میظع  یتلزنم  یلاـعت  يادـخ  کـیدزن  ار  وت  هک  میناد  میدـیدن 
ار ال ناـشیا  نم  تفگ  یلاـعت   192 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  قح  تسین . هدیـشوپ  وت  رب  ناشیا 

 ...«. دندرک رایتخا  ایند  باذع  ناشیا  ترخآ  باذـع  ای  دـنهاوخیم  ایند  باذـع  ات  نک  ّریخم  ار  ناشیا  نکیل  درک و  مهاوخ  باذـع  لاحم 
هب هکئالم  ندـمآ  و  تسین . زیاج  هتـشرف  هب  تیـصعم  تبـسن  تسا و  فیعـض  تایاکح  نیا  : » دـیامرفیم هّللا  همحر  ینارعـش  ياقآ  موحرم 

اهدروآ دشابن  یلاخ  نارّسفم  لوق  زا  شریسفت  هکنیا  يارب  فلؤم  تسین . تربع  دنپ و  رب  لمتـشم  نآ  لاثما  ندرک و  ینارتوهـش  نیمز و 
زا یشخب  رد  یلو  تسا  ربتعم  هدش  نایب  يوحن  فرص و  يریـسفت و  بلاطم  هک  اجنآ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  سپ  ملاعلا .» هّللا  و  تس .

تمکح رارـسا  زا  تفگ  ادـخ  اب  تاجانم  رد  یـسوم  : » ص 404 رد ج 1 ، تسین . دانتـسا  لباق  ینعی  تسین  ربتعم  هک  مینادـب  دـیاب  تاـّیلقن 
یـسوم ار  ناشیا  ربارب  ینیب  يارـس  رد  راهچ  اجنآ  رد  وش و  رد  اجنآ  هب  تسا  یهد  هار  رب  يوش  ورف  هوک  نیا  زا  تفگ  ياـمن  نم  هب  يزیچ 

دزب و رد  دش و  زارف  یئارس  رد  هب  رگیدکی ، ربارب  دید  اهيارس  نآ  تفر و  رد  دیـسر  هد  نآ  رد  هب  نوچ  دمآ و  دورف  اجنآ  زا  مالّـسلا  هیلع 
نامدرم ام  دنتفگ  ناشیا  تسیچ ؟ يادـخ  هب  امـش  تجاح  تسیچ و  امـش  هشیپ  راک و  دـینامدرم و  هچ  امـش  يارـس  نیا  نامدرم  يا  تفگ 

رایـسب مخت  هک  میوشیم  ینغ  ام  دـیآ  ناراب  لاسما  رگا  تسا  ناراب  يادـخ  هب  اـم  تجاـح  تسا و  يرگزرب  تشک و  اـم  راـک  میناـقهد و 
باتفآ لاسما  رگا  میاهدرکب  رایسب  لافس  تسا و  ندرک  هنیلگ  ام  هشیپ  مینامدرم  ام  دنتفگ  دش  رگید  يارس  رد  هب  تفرب  اجنآ  زا  میاهتشاک ،

درخ اهلخد  هک  میناـمدرم  اـم  دـنتفگ  امـش ؟ یناـمدرم  هچ  تفگ  تفر و  رگید  يرد  هب  میوش ، ینغتـسم  اـم  دوب  مک  ناراـب  دـشاب و  رایـسب 
هچ تفگ  دـمآ و  رگید  يرد  هب  دـشاب ، مامت  ياهریخ  ار  ام  مینک و  كاپ  اههلغ  ام  دـشاب  رایـسب  داب  لاسما  رگا  هداهن  نمرخ  رب  میاهدرک و 

هیلع یسوم  میوشیم  ینغ  ام  دوب  مک  داب  لاسما  رگا  دراد  رایسب  هویم  ام  ناتخرد  میناتستخرد و  نازر و  دنوادخ  ام  دنتفگ  امـش ؟ ینامدرم 
ياوه یکی  دهاوخیم و  داب  یکی  دهاوخیم و  باتفآ  یکی  دـهاوخیم و  ناراب  یکی  ایادـخ  راب  تفگ  بّجعتم  تشگرب  اجنآ  زا  مالّـسلا 
لاوحا رب  193 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  فلتخم  ناشیا  تادارم  تاجاح و  دهاوخیم و  نکاس 
نیحلاص تاـیاکح  رد  : » ص 281 ج 1 ، رد  «. 1 « » یناـسرب يزور  ینک و  دونـشخ  دوخ  تحلـصم  قـفو  رب  ار  کـی  ره  یعلطم  وـت  ناـشیا 

کی يدرکن  اهر  وا  سلجم  هیوافطلا  ۀنیکسم  وا  مان  دوب  ياهزوجع  یتشاد و  ظعو  سلجم  ناذاز  نب  یسیع  وا  مان  دوب  يدرم  هک  دیوگیم 
تدایع ار  وا  میورب  تفگ  دمآ  دورف  نوچ  تسا  رامیب  دنتفگ  تسا  اجک  هزوجع  نآ  تفگ  ظعاو  دمآیمن  رـضاح  هک  تشذـگب  تبون  ود 

تســشنب و یتعاـس  وا  نیلاـب  رب  عزن ، لاـح  ینعی  تفاـی  دوـخ  لاـح  رد  ار  وا  دـمآرد  وا  نیلاـب  هـب  نوـچ  وا ، اـب  یتعاـمج  تـفرب و  مـینک ،
جنر دـمآ  رـسب  میدرک  راـک  تفگیم : وا  درب ، وا  بل  کـیدزن  هب  شوـگ  تفگیم  يزیچ  دـینابنجیم و  بل  هک  دـید  ار  وا  تـسیرگیم ،
ناج دروآرب و  دـنچ  یمد  هگنآ  دوریم ، اجک  اـت  دـنادیم  تسا و  هاـگآ  هزوجع  تفگ  ظـعاو  دـمآ . ربخ  میتسج  تسود  دـمآ  ربب  میدرب 

رس رب  تمارک  جات  دمآیم  هک  دید  باوخ  رد  ار  وا  تفخب  دمآ و  رد  بش  نوچ  درک ، نفد  ار  وا  درک و  مایق  وا  هب  ناذاز  نب  یـسیع  دادب ،
ۀنکسملا و تبهذ  هک  یناوخن  هنیکسم  رگید  ارم  ات  رگن  نکل  یلب و  تفگ  ییوت  نیا  هنیکـسم  يا  تفگ  هدیـشوپ ، تشهب  ياههلح  هداهن و 
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. دـــــــــــمآ تـــــــــــکلمم  یهاـــــــــــشداپ و  تـــــــــــفر و  یــــــــــــشیورد  هنکــــــــــــسم و  ۀـــــــــــکلمملا . تءاـــــــــــج 
رد دـنیبیم  شیوـخ  شقن  هک  ره  (. 1 __________________________________________________  )

- ریسافت اب  ییانشآ  دراد . ار  مزال  یگدنزومآ  دشاب  هتشادن  مه  ّتیعقاو  رگا  هک  تسا  اهناتـساد  لیبق  نیا  باتفآ  رزاگ  ناراب و  رگزرب  بآ 
194 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 

رزاگ ریسفت 

ءالج ناهذألا و  ءالج  شرگید : مان  تسا . هدـش  پاچ  دـلج  هد  رد  یـسراف و  تسا  يریـسفت  یناجرج . نساحملا  وبا  فیلأت  رزاـگ  ریـسفت 
: مود هلمج  و  هدـش . هتفرگ  تیاور  نیا  زا  ریـسفت  نیا  مان  بلقلل و  ءالج  نآرقلا  تسا : تیاور  رد  دـیوگیم : باتک  نیا  حّحـصم  نازحألا .

رسفت نآ  هب  ارچ  هکنیا  اّما  و  دیامنیم . یّفـصم  ار  لد  دنکیم و  رود  ار  نزح  ینعی  دشاب . هدش  هتفرگ  تیاور  زا  دیاش  مه  نازحألا ) ءالج  )
ای یناجرج  ریـسفت  ای  رزاگ  ریـسفت  مان  هب  یطخ  ياههخـسن  تسا . هدشن  هراشا  نآ  هب  باتک  ياج  چـیه  رد  تسین  مولعم  دـنیوگیم . رزاگ 

اهنیا هک  دوب  هدرک  یلّصفم  لالدتسا  اهسیون ، تسرهف  زا  یخرب  تسا  یکی  دش  مولعم  دندرک  قیبطت  هک  ار  اههخسن  دوب  ناهذألا ...  ءالج 
کبس رد  مه  يرادقم  دوب و  هدید  نآرق  ءادتبا  زا  ار  ناهذألا  ءالج  ریسفت  هخسن  نآرق و  رخآ  زا  ار  رزاگ  ریسفت  هخسن  نوچ  دنتـسه  ات  ود 
ریـسفت کی  هک  دش  مولعم  دـش  مهارف  رگید  ياههخـسن  هک  دـعب  یلو  تسا . ریـسفت  ود  اهنیا ، هک  دوب  هدرک  نامگ  دناهتـشاد و  قرف  مه  اب 

دوجو اههخـسن  مامت  رد  نیـسح  تسا . یناـجرج  نسحلا  نب  نسحلا  نساـحملا  وبا  فلؤم : دوشیم . هدـناوخ  دّدـعتم  ياـهمان  هب  هک  تسا 
تـسا یقیقد  درف  یلیخ  هک  مه  يومرا  ثّدـحم  موحرم  باتک  نیا  حّحـصم  دراد . توافت  مه  اب  اههخـسن  ایوگ  شردـپ  مسا  رد  اـّما  دراد .

وا زا  هک  یفیلأت  اهنت  تسا . هدرواین  تسد  هب  يزیچ  فلؤم  تاّیصوصخ  زا  یلو  هدز  یقرواپ  هدومن و  حیحصت  هدناوخ و  رخآ  ات  ار  ریـسفت 
195 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  جـهنم  ریـسفت  ذـخآم  زا  هک  تسا  ریـسفت  نیمه  تسا  تسد  رد 

ءاملعلا ضایر  رد  تسا . هدوب  رگید  باتک  هس  ود  دـنه و  ءاملع  زا  یکی  فیلأت  لیزنتلا » عماول   » ریـسفت یناشاک و  هّللا  حـتف  ـالم  نیقداـصلا 
هتافلؤم نم  و  ۀیمامإلا ، ریهاشم  نم  ناک  رّسفم  ثّدحم  مّلکتم  ملاع  لضاف  یناجرجلا  نسحلا  نب  نیسحلا  نساحملا  وبا  خیشلا  : » تسا هدمآ 

مالّـسلا و مهیلع  ۀـمئألا  رابخأ  هیف  جردأ  دـق  ۀّیـسرافلاب و  هّنکل  ریبک  دـئاوفلا  نسح  ریـسفت  وه  نآرقلا و  ریـسفت  یف  ناهذألا  ءـالج  باـتک 
ریـسفت هنیعب  هنوک  دعبی  هرـصع و ال  ملعا  مل  لمآب و  يرخا  تشرب و  يرخا  زیربتب و  يرخا  و  دابآرتساب ، هنم  ۀخـسن  تیأر  ۀیمامإلا  تایاور 

یلو تسا  مولعم  تسا  ياهرود  هچ  زا  هکنیا  شردـپ و  شدوخ و  مان  نیاربانب  تسا  هدرک  لقن  ار  ترابع  نیمه  مه  هعیـشلا  ناـیعا  رزاـگ .»
نیا زا  يددعتم  ياههخسن  تسا . نرق 11  زا  ءاملعلا » ضایر   » باتک تسین . مولعم  هتـشاد  رگید  تافیلأت  ایآ  هکنیا  تافو و  دلوت و  خـیرات 
یف نازحألا  ءالج  ناهذألا و  ءالج  دیامرفیم : هعیرذـلا  رد  گرزب  اقآ  جاح  تسا . هدرک  یفّرعم  ار  وا  اههخـسن  يور  زا  هدـید و  ار  ریـسفت 

کلذک همجرت  یناجرج  نسحلا  نب  نیسحلا  نساحملا  وبا  خیـشلل  ۀیداهلا  ةرتعلا  نع  ۀیورملا  ثیداحألا  نم  ذوخأم  یـسراف  نآرقلا  ریـسفت 
نینمؤملا ةروس  رخآ  یلإ  میهاربإ  ةروـس  نم  ادـّلجم  ةدـئاملا و  رخآ  یلإ  نآرقلا  لوأ  نم  ادـّلجم  تیأر  اـنأ  و  لوـقا : ضاـیرلا ...  بحاـص 

همحر يرهطم  دیهـش  هسردـم  یطخ  ياهباتک  تسرهف  رد  رزاگ . ریـسفتب  فورعملا  هنا  ناهذألا و  ءالج  نم  ثلاـثلا  دـّلجملا  هیلع : اـبوتکم 
دایز صّحفت  اب  تسا . یناجرج  نسحلا  نب  نیسحلا  نساحملا  وبا  هدرک  حیرـصت  نآ  ءادتبا  رد  هچنانچ  ریـسفت  نیا  فلؤم  تسا : هدمآ  هّللا ،

هک تسا  موـلعم  تسا و  نرق 9 و 10 ه ق  زا  ارهاظ  یلو  هدوب  ینرق  هچ  رد  مینادـب  میتسناوتن  میتخانـشن و  ار  ناشیا  لاجر  ریـس و  بتک  رد 
نیا زا  جهنم »  » رد هک  یناشاک  هّللا  حتف  الم  نوچ  و  دسیونب . مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  هب  هجوت  اب  ار  شریسفت  هتشاذگ  انب  هدوب و  هعیش 

اب ییانـشآ  دیاب  تسا  مشـش  نرق  زا  دشابیم  ریـسفت  نیا  ذـخأم  هک  يزار  حوتفلا  وبا  تسا و  لاس 1000  زا  شیپ  یفوتم  هدرک  داـی  ریـسفت 
هکنیا دشابیم . ای 10  ای 9  ای 8  نرق 7  ریـسفت  نیا  فیلأت  خـیرات  مییوگب   196 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -
تسا هدرک  لقن  يزیچ  نرق 7 و 8  زا  هک  دنـشاب  هدید  باتک  لوط  رد  هک  دشاب  نیا  رطاخب  دیاش  دشاب  نرق 9 و 10  زا  هک  دناهداد  لامتحا 
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و تسا ، هدش  هتفرگ  حوتفلا  وبا  ریـسفت  زا  ریـسفت  نیا  نوچ  تسا . نیقداصلا  جـهنم  زا  لبق  يزار و  حوتفلا  وبا  زا  سپ  مییوگب  دـیاب  هنرگو 
ثّدحم ینیسح  نیدلا  لالج  ریم  موحرم  ریـسفت ، نیا  حّحـصم  هکنیا  رگید  بلطم  تسا . هدرک  هدافتـسا  ریـسفت  نیا  زا  مه  نیقداصلا  جهنم 

ینید بتک  پاچ  حیحصت و  راک  هب  هک  داد  قیفوت  وا  هب  ادخ  یناوج ، زا  هدوب . یقّفوم  رایـسب  درم  هاگـشناد ، داتـسا  و  هیمورا ) لها   ) يومرا
حیحصت و باتک  دلج  دادیم و 70  ماجنا  عّیـشت  بهذم  جیورت  يارب  هنیمز و  نیا  رد  ار  شیاهراک  تیب ، لها  هب  هقالع  رطاخ  هب  و  دزادرپب .
دـنکیم و لقن  تناما  اب  ار  بلاطم  تسا . لوبق  دروم  لضافا  مامت  شیپ  هک  ییاهیقرواپ  تاـقیلعت و  تاحیحـصت و  اـب  تسا . هدرک  پاـچ 

ریـسفت دلج و  هد  رد  ناهذألا ، ءالج  ریـسفت  هدرک  حیحـصت  هک  ییاهباتک  هلمج  زا  دیامنیم . دایز  عبتت  دنک  لابند  ار  يزیچ  دـیاب  هک  اجنآ 
رد ریخا  باتک  دـلج . هس  رد  لّصفم  یلیخ  تاقیلعت  اب  مشـش  نرق  زا  صقن  باتک  دـلج و  ود  رد  یقرب  نساحم  دـلج و  راـهچ  رد  یجیهـال 

. تسا هدـش  هدروآ  هدومن ، حیحـصت  هک  یبتک  تسرهف  باتک  نیا  ریخا  پاچ  رد  دوب . هدـش  هتـشون  هعیـش  هیلع  هک  تسا  یباـتک  هب  خـساپ 

. دشاب اوتحمرپ  میخض و  یباتک  دیاب  سپ  مدرک . راک  نآ  يور  لاس   30 هک 40 - دیوگیم  شدوخ  هبدن » ياعد  حرش   » مان هب  دراد  یفیلأت 
یکی مینادب . ربتعم  ریـسفت  نیا  دروم  رد  ار  شنانخـس  دیاب  هتـشاد  هک  تاّیـصوصخ  نیا  اب  هکنیا  دوصقم  تسا . هدـشن  پاچ  هنافـسأتم  یلو 

نیا دراد ، هصالخ  نیقداصلا  جـهنم  ناـیبلا و  عمجم  ناـیبت و  هک  روطناـمه  تسا . يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  هصـالخ  ریـسفت  نیا  هتفگ  هکنیا 
هدومن حیحـصت  هداد و  رّکذت  هداد و  قیبطت  حوتفلا  وبا  ریـسفت  اب  ار  يدایز  دراوم  اهیقرواپ  رد  تسا . حوتفلا  وبا  هصالخ  مه  رزاگ  ریـسفت 

روآتفگش هدرواین  شدوخ  ریسفت  رد  حوتفلا  وبا  ریـسفت  زا  یمـسا  ناشیا  هکنیا  یلو  تسا . حوتفلا  وبا  ریـسفت  دننام  مه  نآ  کبـس  تسا .
زا ار  شبلاـطم  رتشیب  دـسیونب و  یباـتک  یـسک  روطچ  هک   197 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا 

فلؤم دـعب  اّما  : » میروآیم تسا  یناجرج  دوخ  زا  هک  ار  ریـسفت  نیا  همدـقم  زا  يرادـقم  دربن . نآ  زا  یمـسا  دـشاب و  هتفرگ  رگید  یباـتک 
نیا هدـیاف  زا  ماوع  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  هتـشاذگ  يادـخ و  باتک  کّسمتم ، ود  نیا  زا  یکی  نوچ  دـیوگ  نینچ  باتک 

، رکف صوغ  هب  دشاب و  هدروخ  هطوغ  مولع  يایرد  رد  زارد  ياهلاس  هک  دناد  یسک  نآ  ریسفت  لیوأت و  ملع  هک  نآ  زادنا  بیـصنیب  باتک 
هچنآ باحـصا  ریـسافت  و  اهباب » یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ   » يایرد زا  هکلب  ییایرد  ره  زا  هن  دشاب . هدروآ  تسد  هب  نآرق  تاکن  نایب و  رهاوج 

رد تسا  لوطم  هچنآ  يراع و  هدـئاف  زا  دراد  راصتخا  هک  یـضعب  تسا  یـسراف  نابز  هب  هچنآ  تسین و  ياهرهب  نآ  زا  ار  ماوع  تسا  یبرع 
نآ هدـئاف  زا  ناریح و  هتـشگرس و  نآ  هعلاـطم  رد  ماوع  دـناهدروآ  هک  سب  زا  نارـسفم  فـالتخا  تئارق و  قاقتـشا و  تغل و  بارعا و  نآ 

ار نآ  مان  فیلأت و  ریسفت  رد  باتک  نیا  وا  قیفوت  هب  متساوخ و  ددم  ناج  سنا و  هدنـشخب  زا  متفای  هلمج  نیا  رب  نوچ  دنوشیم  بیـصنیب 
نید و ناگرزب  هچنآ  تالکـشم  ریـسفت  تایآ و  لیوأت  زا  مدرک  عمج  وا  رد  مداهن و  نآرقلا » ریـسفت  یف  نازحألا  ءالج  ناـهذألا و  ءـالج  »

تیاور نادـمتعم  هچنآ  تایآ  لوزن  ببـس  دـناهتفای و  ملعلا » یف  نوخـسارلا  و   » رحب رعق  زا  دـناهدز و  لقع  کـحم  رب  نیقی  لـها  ناـیاوشیپ 
تیب لها  لیاضف  بقانم و  ثیداحا و  راـبخا و  یتیآ  ره  رهب  زا  و  مدرک ، راـیتخا  تسا  لـیلد  نآ  رب  ار  نآ  رهاـظ  تاـیآ و  قایـس  دـندرک و 

نیا نیملاعلا .» ّبر  هّلل  دـمحلا  و  رورـس . ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناقـشاع  لد  دوب و  رون  ار  ناگدـننیب  مشچ  ات  متـشون  دوب  قیـال  هچنآ 
تایاور زا  نم  دیوگیم  هک  نخس  نیا  اب  هدیشکن ،) يدایز  تمحز  وا  سپ   ) تسا حوتفلا  وبا  ریسفت  هصالخ  ریـسفت  نیا  مییوگب  هک  نخس 

مه اب  تسا ، هدرک  هدافتـسا  تایاور  زا  ریـسفت ، نیا  فلؤم  دـندومرف  مه  ءاملعلا  ضایر  بحاـص  گرزب و  اـقآ  موحرم  ماهدرک و  هدافتـسا 
فیرحت مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  یثحب  صیخلت  هب  عجار  دیاین ، یسک  نهذ  رد  ههبش  نیا  هکنیا  يارب  باتک ، حّحـصم  اذل  تسین . راگزاس 

نیا فیلأـت  رد  فّنـصم  هک  تسا  نآ  دارم  هک  دوشن  مّهوت  هتـشذگ  تاـنایب  زا  : » تسا هدرک  ناونع   198 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و 
قیفلت تمحز  راصتخا و  جنر  زا  رتشیب  راکتبا  جـنر  هک  تسا  نآ  دوصقم  و  تسا ، یبسن  روما  اریز  تسا . هدیـشکن  یتمحز  نادـنچ  ریـسفت 

لباق ریغ  ّمهم  ّقح  هداد و  ماجنا  فیرـش  ینامـسا  باتک  هب  تبـسن  هتـسجرب  رایـسب  تمدخ  فّنـصم  هنرگو  تسا . قیقحت  تمحز  زا  رتمک 
دیاش دیاب و  هچنانچ  تسا و  هدمآرب  یبوخ  هب  راصتخا  صیخلت و  هدـهع  زا  هک  صوصخب  دراد ، نیملـسم  هعماج  مالـسا و  لها  رب  يراکنا 
عاونا زا  یعون  عقاو  رد  تسا و  فرگش  يراک  لکشم و  رایسب  يرما  راصتخا  صیخلت و  هک  نیا  حیـضوت  تسا . هداد  ماجنا  ار  تمدخ  نیا 
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زئاـج ار  ثیداـحا  رد  اـنعم  هب  لـقن  یتعاـمج  هک  تسا  رما  نیا  لاکـشا  تبوعـص و  هب  رظن  و  تراـبع ، ّتلق  هب  دـّیقت  اـب  تسا  اـنعم  هب  لـقن 
يارب مه  تایبدا  ثیح  زا  باتک  نیا  و  دـیدج . قلخ  یلع  مدـقأ  نمک  باتکل  رـصتخملا  ّنأ  ملعإ  دـناهتفگ : صیخلت  هب  عجار  دناهتـسنادن .

هک تسا  بلطم  نیا  حیـضوت  رّکذـت و  تسا  هدـش  يریگیپ  باتک  نیا  همدـقم  رد  هک  رگید  بلطم  دراد . ینایاش  ّتیمها  نانابز ، یـسراف 
مه اهنآ  هب  لاکـشا  نیا  هک  دربیم  مان  مه  ار  رگید  باتک  دـنچ  و  تسا . هدربن  وا  زا  یماـن  هتفرگ و  حوتفلا  وبا  زا  ار  دوخ  بلاـطم  روطچ 

هعیـشلا و عیبر  زین  و  ماهتفرگ . راحب  زا  هک  تسا  هتفگن  ملاوع  بحاص  و  تسا . یکی  مه و  لثم  ود  ره  هک  راـحب . ملاوع و  لـثم  تسا . دراو 
خساپ ماهتفرگ . يرولا  مالعا  زا  هک  تسا  هتفگن  سوواط  نبا  هّللا و  همحر  یـسربط  زا  یمود  تسا و  سوواط  نبا  زا  یلوا  هک  يرولا  مالعا 

ملع لها  اهنآ  هکنیا  تّحص و  هب  لمح  رطاخ  هب  ام  نوچ  تسیچ ؟ دناهتسناد  ءاملع  یخرب  يارب  یفعض  هطقن  ار  نآ  یضعب  هک  لاکـشا  نیا 
-1 یسک : رگا  ام  نامز  رد  دنراذگیم . تشگنا  هلأسم  نیا  يور  دنتسه و  ضرغم  یخرب  یلو  مینکیمن ، يریگیپ  یلیخ  دناهدوب  يوقت  و 

رکذ عبنم  ناونعب  ار  باتک  نآ  دشاب و  هدرک  هدافتـسا  عبنم  ناونع  هب  یباتک  زا  - 2 دروایب . رازاب  هب  هدومن  پاچ  دوخ  مان  هب  ار  یسک  باتک 
فیرحت مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدننز  رایـسب  دروم  هس  نیا  دنک ؛ نایب  وا  هب  تبـسن  نودـب  ار  رگید  سک  یملع  بلطم  - 3 دنکن .

سپ هدوب  روطنیمه  مه  هتشذگ  رد  رگا  ریخ ؟ ای  هدوب  روطنیا  مه  هتشذگ  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب   199 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و 
اهباتک زا  لقن  قباس  رد  تسا . هتشاد  قرف  ام  نامز  اب  هتـشذگ  نامز  هک  دهدیم  ناشن  نئارق  اّما  تسا . دراو  رزاگ  ریـسفت  فلؤم  هب  لاکـشا 

دّیقم درکیم و  لقن  یبلاطم  هدافتـسا و  یلبق  باتک  زا  ياهتـشر  ره  رد  یـسک  ره  و  تسا . هدمآیمن  رامـشب  يدب  راک  نداد  سردآ  نودب 
رد یـسربط  يرولا  مالعا  دـیاش  هک  هدـش  هتفگ  يرولا  مالعا  هعیـشلا و  عیبر  دروم  رد  دـهدب . سردآ  ای  دربب و  باتک  نآ  زا  یمان  هک  دوبن 

یعیـش ملاع  چـیه  ّالإ  و  تسا ، سوواط  نبا  فیلأـت  دـندرک  رکف  یـضعب  هدوب ، سوواـط  نبا  دوخ  طـخ  هب  دـیاش  سوواـط و  نبا  بتک  نیب 
هکنیا اّما  تسا . هدوب  همه  دزناـبز  وا  ياوقت  هک  سوواـط  نبا  هب  دـسرب  هچ  دـشاب  هدرک  یفّرعم  دوخ  مسا  هب  ار  يرگید  باـتک  هک  میرادـن 
هدربن مان  اهنآ  زا  هدرک  لقن  نارگید  بتک  زا  اردـصالم  الثم  تسا . هدوب  مسر  نیا  دربن  مان  نآ  زا  دوش و  صیخلت  لقن و  یباتک  زا  یبلاـطم 

ناگدنناوخ درادـن و  مان  رکذ  هب  يزاین  تسا  فورعم  ياهباتک  زا  ذـخآم ، نآ  نوچ  هک  هدرکیم  رکف  ناشیا  هک  هدوب  نیا  شّرـس  دـیاش  و 
نیع شتارابع  یضعب  هک  مینیبیم  مینک  هاگن  هک  ار  مالکلا  رهاوج  نینچمه  و  تسا . هدرک  ذخأ  یباتک  هچ  زا  وا  هک  دنوشیم  هّجوتم  دوخ 

تسا و هتفرگ  ضایر »  » زا هک  دـننادیم  همه  تسه و  همه  تسد  ضایر »  » هک دـنادیم  رهاوج  بحاص  تسا . ماثللا » فشک   » اـی ضاـیر » »
ار یملع  بلطم  کی  هکنیا  و  دوب . رتهب  یلیخ  دندرکیم  لقن  سردآ  ای  رّکذـت  اب  رگا  هتبلا  دـنک . افخا  دـناوتب  یـسک  هک  تسین  يزیچ  نیا 

صوصخب تسین . ياهدننز  دب و  راک  دنهدیم و  ماجنا  ءاملع  زا  یلیخ  ار  نیا  دنک ، لقن  وا  مان  نودب  هتفرگ  ارف  رگید  سک  ای  داتـسا  زا  هک 
هدش هتخاس  هّللا  همحر  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  الثم  تسا . هتفرگ  شدیتاسا  زا  تسه ، شنهذ  رد  هک  یبلاطم  زا  تمـسق  یملاع  ره  اهـسرد ، رد 

هدافتـسا نیقباس  دیتاسا و  زا  دیوگیم  هچنآ  زا  يدایز  تمـسق  هک  تسا  حضاو  و  تسا . اهباتک  هعلاطم  ندـناوخ و  سرد  لاس   50 زا 60 -
لوا مسق  میتفگ ، هک  یمـسق  هس  نآ  زا  سپ  دربب . ار  دوخ  دیتاسا  مان  بلطم  ره  رکذ  اب  هک  تسا  مزال  دیوگیمن  سک  چیه  و  تسا . هدرک 
نیب رد  ار   200 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نیا  دـنک ، دوخ  مان  هب  ار  يرگید  باـتک  یملاـع  هک 

صیخلت و اّما  و  میرادـن . مه  ار  نیا  دروایب  دوخ  راکتبا  ناونع  هب  ار  يرگید  یملع  بلطم  هکنیا  مه  موس  مسق  رد  و  میرادـن . هعیـش  ءاـملع 
ریـسفت نیع  یفاص  ریـسفت  تارابع  الثم  تسا . هدوبن  حـیبق  الـصا  قباس  رد  نداد  سردآ  نودـب  بلاطم  لـقن  نارگید و  باـتک  زا  هدافتـسا 

هک دندشیم  هّجوتم  همه  هدوب و  همه  تسد  يواضیب  ریسفت  اریز  درادن  یلاکشا  دشاب  هدادن  مه  رّکذت  رگا  یفاص  بحاص  تسا . يواضیب 
دیاب دنکیم  ار  لاکـشا  نیا  هک  یـسک  هکنیا  رگید  رّکذت  دنک . یفخم  دهاوخب  یفاص  بحاص  هک  دوبن  يزیچ  تسا و  يواضیب  زا  تارابع 
هداد رّکذت  ییاج  رد  تسا  نکمم  نوچ  تسا  هدربن  ار  ذخآم  مان  دـیوگب  عطق  روط  هب  دـناوتب  ات  دـشاب  هدرک  رورم  هعلاطم و  ار  باتک  همه 

نآ ياج  چیه  رد  فلؤم  تسا و  هدید  ار  ریسفت  مامت  هدرک  ار  لاکشا  نیا  هک  ریـسفت  نیا  حّحـصم  اّما  دشاب . هدیدن  لکـشتسم  نیا  دشاب و 
201 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدربن  ار  حوتفلا  وبا  مان 
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نیقداصلا جهنم 

وا زا  خیرات 977  اب  يریـسفت  تسین . نشور  اقیقد  باتک  نیا  فیلأت  خـیرات  یفوتم 988 ق . یناشاک - هّللا  حتف  الم  فیلأت  نیقداصلا  جـهنم 
تافیلأت تسا  نکمم  هّللا  حتف  الم  موحرم  دشاب . تسا  یبرع  نابز  هب  هک  شرگید  ریسفت  هکلب  هدوبن ، جهنم »  » دراد لامتحا  یلو  هدش  هدید 

یگنس و نآ  قباس  پاچ  تسا و  یسراف  نیقداصلا » جهنم  - » 1 تسا : باتک  دنچ  تسا  تسد  رد  فورعم و  هچنآ  یلو  دشاب  هتشاد  يدایز 
هک تسا . جهنملا » ۀصالخ  : » مود فیلأت  تسا . ینارعـش  ياقآ  یـشاوح  حیحـصت و  اب  دـلج  هد  رد  نآ  دـیدج  پاچ  دـلج و  هس  رد  یلحر 
رد جـهنملا » هصالخ  . » تشاد هصالخ  هک  « 1  » نایبت حوتفلا و  وبا  ریـسفت  نایبلا و  عمجم  لثم  تسا . هدرک  هصـالخ  ار  دوخ  ریـسفت  وا  دوخ 

نسح هّللا  ۀیآ  همدقم  حیحـصت و  اب  نآ  يدلج  راهچ  پاچ  تسا  هدش  یگنـس  پاچ  یلحر  دلج  دلج  کی  رد  یفورح و  پاچ  دلج  راهچ 
. تسا هدمآ  ینارعش  همالع  مان  اهابتـشا  دلج  يور  اّما  تسا  هدش  پاچ  نآ  همتاخ  رد  ناشیا  زا  تءارق  رد  مه  ياهلاسر  تسا و  یلمآ  هداز 
ود ره  هک  متشون - ار  شاهصالخ  جهنم و  یتقو  دیوگیم : نینچ  جهنم  همدقم  رد  ریـسافتلا » ةدبز   » مان هب  تسوا  یبرع  ریـسفت  موس : فیلأت 

هخـسن ماهدید . ار  وا  یبرع  ریـسفت  زا  یتمـسق  دیوگیم : هّللا  همحر  ضایر  بحاص  مدرک . یبرع  ریـسفت  نتـشون  هب  عورـش  تسا - یـسراف 
. تـــــــــــــــــسا هدــــــــــــــــــش  پاــــــــــــــــــچ  دوــــــــــــــــــجوم و  ریــــــــــــــــــسفت  نـــــــــــــــــیا  لــــــــــــــــــماک 

نبا موــحرم  زا  ناــیبت  هصـــالخ  (. 1 __________________________________________________  )
مدع ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدروآ  فّرـصت  لخد و  نودب  ار  هیقب  فذح و  ار  يدراوم  ینعی  تسا  یعقاو  صیخلت  یلو  تسا . سیردا 

یفورح یگنـس و  پاچ  دشابیم و  هغالبلا  جـهن  حرـش  هک  نیلفاغلا » هیبنت  : » مراهچ فیلأت   202 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت 
زا همجرت  نیا  دراد  لامتحا  هتبلا  جاجتحإلا » فشک   » مان هب  یسربط  جاجتحا  همجرت  مجنپ : فیلأت  تسا . يدامتعا  دروم  حرـش  تسا . هدش 

دننام مه  ریـسفت  نیا  کبـس  دنـشاب . هتـشاد  جاجتحا  همجرت  شداتـسا  مه  شدوخ و  مه  هک  دراد  مه  لاـمتحا  دـشاب و  ياهراوز  شداتـسا 
ریسفت نیقداصلا ،» جهنم   » ریسفت دشاب . هدوب  رتشیب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تایاور  هب  شاهعجارم  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  اّما  تسا . یلبق  ریـسافت 

مان ار  اهباتک  نیا  ناوتیم  ریسفت  نیا  ذخآم  زا  تسا . هدوب  املع  هدافتسا  دروم  رایسب  هدش ، پاچ  هک  ینامز  زا  تسا . یبولطم  یلیخ  یسراف 
بحاص یفشاک  نیسح  الم  ریسفت  يواضیب و  ریسفت  فاّشک و  ریسفت  رزاگ و  ریسفت  يزار و  حوتفلا  وبا  ریـسفت  نایبلا و  عمجم  ریـسفت  درب :

کبس هب  عجار  هّللا  همحر  ینارعـش  ياقآ  موحرم  «. 1 « » صاوخلا ۀمجرت   » مان هب  ياهراوز  نسح  نب  یلع  ریـسفت  و  ءادهـشلا ، ۀضور  باتک 
دندرک رتشیب  لابقا  نآ  هب  مدرم  و  تسا . رتروهـشم  یـسراف  ریـسافت  مامت  زا  نیقداصلا » جـهنم   » ریـسفت هک  نادـب  : » تسا هدومرف  ریـسفت  نیا 

رصتخم و رایسب  یهاگ  تسین . ریـسفت  نابلاط  ضارغا  مامت  هب  یفاو  تسا  هعیـش  زا  رگا  ای  «. 2  » تسا هماع  زا  ای  یسراف  رگید  ریـسافت  نوچ 
دزن نآ  تارابع  اّما  تسا  تحاصف  تیاغ  رد  هچرگ  حوتفلا  وبا  ریسفت  تسا . راوشد  نآ  عبط  خاسنتسا و  و  «. 3  » تسا ینالوط  رایسب  یهاگ 

نآ خـسن  دـیآ و  تلالم  نآ  زا  ار  ام  رـصع  نانابز  یـسراف  هک  هدرک  هغلابم  نادـنچ  وحن  تغل و  قیقحت  رد  تسا . سونأمان  ام  ناـمز  مدرم 
قئاـــــقر زا  زین  و  دـــــننامیم ، ورف  نآ  یناـــــعم  كرد  زا  زین  رهاـــــم  ناـــــبّدأتم  هــــک  تــــسا  فّحـــــصم  طوـــــلغم و  نادـــــنچ 

حتف الم  داتسا  هّللا  همحر  ياهراوز  (. 1 __________________________________________________  )
دننام (. 3  ... ) يدابآروس رئاصب ، يدبیم ، رارسألا  فشک  ریسفتلا ،) رهاوج  هیلع و  بهاوم   ) یفشاک نیـسح  الم  ریـسفت  دننام  (. 2 . ) دوب هّللا 

، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . دلج  اههد  لّصفم و  رایـسب  هک  دـنه  ءاملع  زا  یـضعب  زا  عماول  ریـسفت 
ریغ يارب  شترابع  - 2 درادـن . ینافرع  قئاقر  - 1 تسا : حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد  فعـض  هطقن  ود  نم  رظن  هب  تسا . یلاخ  یناـفرع   203 ص :
ياپ هب  یظفل  تحاصف  رد  جهنم  ریسفت  دمآیم . راک  هب  رتشیب  ریسافت  مامت  زا  دوبن  ریخا  بیع  ود  رگا  تسین . هدافتسا  لباق  هبلط  ملع و  لها 

هب یهاگ  مصاع و  زا  رکب  وبا  تئارق  قفاوم  ار  تایآ  همجرت  ادـتبا  تسا . هداتفا  رتعوبطم  رگید  تاهج  زا  یلو  دـسریمن  حوتفلا  وبا  ریـسفت 
. تسا هدرک  رکذ  لادـتعا  راـصتخا و  هب  يوغل  يوـحن و  ثحاـبم  هاـگ  نآ  تسا . رداـن  رایـسب  نآ  و  تسا . هدروآ  مصاـع  زا  صفح  تئارق 

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک لقن  رایـسب  مه  عمجم  ریـسفت  زا  تسا . هدروآ  زین  ار  فاّشک  ریـسفت  تاکن  زا  رایـسب  تسا . هتخاس  جردـنم  ار  يواضیب  ریـسفت  بلاغ 
تایاور و  تسا . هدوزفا  عمجم  خیراوت  صصق و  رب  هدومن و  ار  نانابز  یسراف  تاعارم  رتشیب  هکلب  تائارق ، اهتّجح و  دهاوش و  زا  هن  یلو 

ریاس زا  و  «. 1  » تسا هدرک  همجرت  ار  نافرعلا » زنک   » بلاطم بلاغ  یهقف  تایآ  رد  تسا . هدروآ  نآ  زا  شیب  ظعاوم  بادآ و  قـالخا و  رد 
ناگرزب و زا  ینافرع  نانخـس  هاگ  و  تسا . فورعم  رزاگ  هب  هک  یناجرج ، حوتفلا ، وبا  نایبت ، دننام : تسا  هدرب  مان  شیب  مک و  مه  ریـسافت 

حورش تاحیضوت و  دوخ  زا  هاگ  نارگید  ترابع  لقن  رد  فلؤم  درادن . یلاکـشا  مه  تاملک  نیا  لقن  تسا و  هدرک  لقن  هفوصتم  ریهاشم 
رایـسب هدروآ ، هعمل  حرـش  زا  یترابع  هعتم  مکح  نایب  رد  ـالثم  درمـش . دـیاب  اـنعم  هب  لـقن  ار  نآ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دوزفا و  يدـهاوش  و 

هک دناریم  نخس  لوقعم  حیرص و  مکحتسم و  نیتم و  نانچ  نآ  بسانم  لئاسم  هعیش و  دئاقع  نید و  لوصا  ریرقت  رد  لصا . زا  رتینالوط 
مکح و رد  تقاثو  يأر و  تلازج و  نانچ  هک  هیفوص  دـهع  مدرم  زا  هن  دیهـش ، دادـقم و  لضاف  دـننام  تسا ، شیپ  نرق  ود  مدرم  زا  ییوگ 

زنک (. 1 __________________________________________________  ) زا لاوـقا  حــیجرت  رد  تأرج 
، دشابیم هیآ  دودح 500  هک  ار  ماکحألا  تایآ  هک  دوب  مسر  قباس  زا  ماکحألا . تایآ  هرابرد  تسا  یباتک  دادـقم ، لضاف  فیلأت  نافرعلا ،
: هنیمز نیا  رد  يرگید  بتک  تسا . نافرعلا » زنک   » نامه نآ ، نیرتفورعم  هک  دـنراد . يداـیز  بتک  هنیمز  نیا  رد  هعیـش  دـننک . ریـسفت  ادـج 

دمحا الم  ماکحألا  تایآ  يرئازج ، دـمحا  الم  ماکحألا  تایآ  يدابآرتسا ، ماکحألا  تایآ  دـلج ،) راهچ  رد  داوج  لضاف   ) ماکحألا تاـیآ 
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دشابیم . یـسراف  هک  دلج  ود  رد  یهاش  ریـسفت  نایبلا ،) ةدبز   ) یلیبدرا

لئاـسم زا  یکی  رد  مییوگیم : هنوـمن  باـب  زا  «. 1  » تسناد تّجح  ثحاـبم  نیا  رد  ار  وا  لاوـقا  ناوـتیم  اذـل  تسین ؛ دوـهعم  ناـشیا   204
دـندوب و لئاق  نیتلزنملا  نیب  هلزنم  هب  یهورگ  دنتـسنادیم و  رفاک  ار  رئاـبک  بکترم  یهورگ  هن ؟ اـی  تسا  ناـمیا  ءزج  لاـمعا  هک  یمـالک 

ءزج لـمع  هک  تسا  هدرک  جاتنتـسا  حیرـص  یلیخ  و  تسا ، هدرک  ناوـنع  ار  ثحب  نیا  رفاـک . هن  درامـشیم  نمؤـم  ار  رئاـبک  بکترم  هعیش 
هک اج  ره  رد  تلازج  نیمه  اب  ار  نخـس  نیا  و  دوشیم . بارخ  مه  نامیا  لمع ، ندـش  بارخ  اب  دـشاب  نامیا  ءزج  رگا  نوچ  تسین . نامیا 

رجاع نتفرگ  هجیتن  زا  کلذ  عم  دـندروآ ، رایـسب  تایاور  تاـیآ و  میرگنب  نیرخأـتم  بتک  هب  نوچ  و  تسا ، هدرک  رارکت  تسناد  بساـنم 
هدـش رارکت  اهاج  یلیخ  رد  فرح  نیا  نیقداصلا  جـهنم  رد  دـشاب . ینیقی  دـیاب  تسین . یفاک  يدـیلقت  ناـمیا  هکنیا : رگید  هلأـسم  دـندنام .

مکحم و اوتحم  ثیح  زا  میتفگ و  هک  تسا  ییاهریـسفت  نامه  شرداصم ، كرادم و  ذخآم و  و  تسا . قباس  کبـس  نامه  کبـس ، تسا .
دیاب هک  هتـشون  ياهمدـقم  مود  دـلج  لوا و  دـلج  رد  یتبـسانم  هب  هّللا  همحر  ینارعـش  ياقآ  تسا . ياهدافتـسا  لباق  بوخ و  رایـسب  ریـسفت 
نآرق - 2 نآ . توـالت  نآرق و  - 1 دشابیم : اهناونع  نیا  اب  تسا  هتـشون  لوا  دلج  رد  هک  ياهمدقم  تسا . دـیفم  رایـسب  نوچ  دوش ، هعلاطم 

. عبــس تاــئارق  رتاوـت و  - 6 ءاّرق . كرادـــم  - 5 فحاــصم . رد  فـــالتخا  - 4 تــئارق . رد  فـــالتخا  - 3 دوـش . تباـث  رتاوـت  هـب  دــیاب 
همالع دـننام  هیفوص  نامز  ياـملع  (. 1 __________________________________________________  )
هّجوت رایسب  تایاور  هب  هکلب  دندوبن  هّللا  همحر  دادقم  لضاف  هّللا و  همحر  یسربط  خیش  هّللا و  همحر  یسوط  خیـش  لثم  شردپ ، یـسلجم و 

، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دنتفگیمن . نخس  تأرج  اب  دندزیمن و  رانک  ار  فیعـض  تایاور  و  دنتـشاد ،
موصعم ماما  هفیظو  نآرق  ریسفت  - 10 نآرق . فیرحت  مدع  - 9 سانلا . أرقی  امک  اؤرقا  - 8 فرحأ » ۀعبـس  یلع  لزنا   » ثیدح - 7 205 ص :

ّتنس لها  لاوقا  - 13 ام . کبس  ریسفت و  نیا  هب  عجار  نویرابخا  ههبـش  - 12 میراد . هک  يریسافت  عاونا  - 11 هچ ؟ ینعی  تسا  مالّسلا  هیلع 
قرف هچ  یلقن  مولع  اب  هفـسلف  تمکح و  - 16 تسا ؟ هنوگچ  ینافرع  ریـسفت  - 15 تسیچ ؟ تایلئارسا  - 14 دوشیم ؟ لقن  ارچ  ریـسافت  رد 
دیفم بوخ و  هک  یبلاطم  هلمج  زا  تسا ...  یندـناوخ  رایـسب  هک  رگید  بلاطم  و  ریـسفت . رد  داـحآ  راـبخا  - 18 نآرق . زاجعا  - 17 دراد ؟
هدـننک پاچ  خـسان و  بتاک و  بالط و  ریغ  بالط و  ام  هفیظو  هک  تسا  نیا  ناشیا  شیامرف  هصـالخ  دـشابیم . نآرق  طـخلا  مسر  تسا :

اج ره  میـسیونن . درادـن  فلا  اج  ره  میـسیونب ، دراد  فلا  اج  ره  مینک . ظفح  دنتـشونیم  قباس  زا  هک  روطنامه  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  همه 
هّجوـت نآ  هب  تاـقوا  یلیخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسین . رادرب  نوناـق  نیا  میـسیونب و  تروـص  نیمه  هب  تـسا  درگ )  ) اـی ة هدیـشک )  ) ت
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: دوش ظفح  دیاب  نآرق  طخلا  مسر  دنیامرفیم  و  دنتـسه . فلاخم  رما  نیا  اب  ناشیا  میـسیونیم . نامدوخ  یبرع  لثم  ار  هیآ  یهاگ  میرادـن .
هکنآ ات  دـندادن  رییغت  ار  نآ  دـندوب و  دـّیقم  نآ  هب  ابلاغ  نونکات  لوا  رـصع  زا  دناهتـشون و  دوهعم  مسر  فالخرب  یتاـملک  فحاـصم  رد  »
هدرک ار  لصا  طخلا  مسر  تاعارم  اهیّنس  فحاصم  بلاغ  و  ضرغ . نیمه  هب  تسا  بجاو  نآ  ظفح  ام  داقتعا  هب  و  دوشن . فیرحت  مّهوت 

رد دوب و  نامز  نآ  دوهعم  طخلا  مسر  قفاوم  هچ  ره  تسا . هدرک  فّلخت  عضاوم  ياهراپ  رد  ناـمثع  ظـفاح  فورعم  نآرق  دـننام  یـضعب  و 
ظوفحم ار  میدـق  مسر   206 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نامه  دـیاب  زاـب  هدرک ، رییغت  ناـمز  نیا 

تباتک رد  مینک . تیعبت  اقیقد  دـیاب  ام  و  نارمع . نبا  یـسوم  میرم ، نبا  یـسیع  تسا . فلا  اب  نآرق  ياـج  همه  رد  هک  نبا »  » دـننام تشاد .
يزیچ نآ  فورح  زا  دوشن  مّهوت  ات  دوش  هتـشون  فلا  یب  دـیابن  نآرق  تباـتک  رد  یلو  دوشیم  هتـشون  فلا  یب  نبا » ، » ملع ود  نیب  فرعم 
فلا اب  نآرق  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  دنـسیونیم و  فلا  یب  فورعم  تباتک  رد  هک  درفم ، واو »  » زا دـعب  فلا  رگید : هنومن  تسا . هدـش  مک 

: رگید لاـثم  وؤّوبت . وؤاـج ، وؤ ، اـب  درادـن . فـلا  نآرق  ياـهعمج  یلیخ  یلو  میـسیونیم  فـلا  اـب  عـمج  واو »  » رد و  اوعدـی . اوـلتی - تسا :
دیاب ام  و  تسا . يأش »  » نآرق رد  هک  ءیش :»  » هملک زین  و  ۀکیئل . باحصا  دوشیم : هتـشون  تروص  نیا  هب  نآرق  رد  هک  ۀکیألا ،» باحـصأ  »

: دوشیم هتـشون  ت »  » تروص هب  نآرق  عضاوم  یـضعب  رد  اما  تسا . ة »  » تروص هب  فورعم  تباتک  رد  ثینأت  ءات  میـسیونب . روطنامه  اقیقد 
رد دوب و  دهع  نآ  طخلا  مسر  قفاوم  هک  یتاملک  ؤزج . ؤازج - تسا : هدمآ  فلتخم  ياهتروص  هب  نآرق  رد  هءازج :»  » هملک تأرما . ّتنس -
هک تسا  یبوخ  رایسب  رّکذت  نیا  ةاکز .»...  ةالص ، دنسیونیم : فلا  اب  زورما  و  واو »  » اب قباس  ار  ةوکز ...  ةولص ، درک : رییغت  ام  طخلا  مسر 

لوا دلج  پاچ  زا  دعب  رگید : ّمهم  بلاطم  درادن . رثا  انعم  رد  دنچ  ره  دنکن  دایز  مک و  مه  ار  فرح  کی  یّتح  دنادب  دـّیقم  ار  دوخ  ناسنا 
. دیدربن مسا  يواطنط » «، » رانملا  » لثم دیدج  ریـسافت  زا  لوا  دلج  همدـقم  رد  ارچ  هکنیا : هلمج  زا  دـش . حرطم  يدایز  تالاؤس  ریـسفت ، نیا 

دب دیدج  ریـسافت  اب  دیامرفیم : دیدج ،» ریـسافت   » ناونع اب  مود  دلج  رد  اههمدقم  زا  یکی  رد  ناشیا  دـیدوب ؟ هدـیقعیب  ریـسافت  نیا  هب  ایآ 
. میرادن لوبق  هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاهفرح  تسا  نکمم  تماما  ثحب  رد  دنتـسه و  یّنـس  اّما  دـندمآرب  هدـهع  زا  بوخ  اهاج  یلیخ  میتسین ،
اب ییانشآ  دننکب . فّرصت  زیچ  همه  رد  دنهاوخیم  هک  دنتسه  رکفنشور  هدزبرغ و  ریسافت  اهنآ ، زا  هتسد  کی  دناهتسد : ود  دیدج  ریسافت 
زا یضعب  دوش . یسررب  دیدج  ریـسافت  رد  دیاب  هک  تسا  یّمهم  بلطم  نیا  207 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت -

باحـصا ناتـساد  رد  الثم  درادن . هدیقع  بیغ  ملاع  هب  هک  یـسک  لثم  دـناهدرک  طبریب  هیجوت  ار  هزجعم  هب  طوبرم  تایآ  زا  یتمـسق  اهنآ 
يرـس کی  دناهدرک . برکیم  هب  لمح  هدش  هدرب  ناطیـش  مسا  اج  ره  هکنیا  ای  تسا . هدوب  برکیم  ببـس  هب  اهنآ  يدوبان  هک  دناهتفگ  لیف 

مه اقباس  میهدـن . تسد  زا  ار  میلـست  دـّبعت و  مینک و  تقد  دـیاب  هک  دـناهتفگ  ار  يزیچ  تفارظ  اـب  یهاـگ  یلو  تسا  حـضاو  یلیخ  دراوم 
نیا و  بلق »  » مان هب  تشاد  یتسود  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دنتفگیم  یبلق » نئمطیل   » ریسفت رد  الثم  دندرکیم  لیوأت  ار  نآرق  یناسک 

هچ تسین  تسرد  نآ  رهاظ  فالخ  رب  لـمح  تاـیآ و  هیجوت  لـیوأت و  تروص  ره  رد  تساوخیم . وا  ناـنیمطا  يارب  ار  ادـخ  هب  داهنـشیپ 
ربخ دـشاب و  ثّدـحم  هچ  و  دـشاب ) تسرد  نخـس  نآ  دوخ  هسفن  یف  هچرگ   ) دـنکن قیبطت  نآرق  رهاظ  اب  شینافرع  فرح  دـشاب و  فراـع 

دـشاب نآرق  رهاظ  فالخ  هچ  ره  مه  دـیدج  ریـسافت  رد  تسین ، لوبق  لباق  اهنیا  هک  روطنامه  دـهد ، رارق  لیوأت  ریـسفت و  أـشنم  ار  فیعض 
ندوب رثؤم  اریز  دوشیم  هدینش  یتسردان  فرح  نارکفنشور  حالطـصا  هب  یخرب  زا  یهاگ  مه  نآ  ریثأت  اعد و  هلأسم  رد  تسین . لوبق  لباق 

ادـیپ صـصختم  رتکد  هک  دوشیم  ثعاب  ینعی  دوشیم  امـش  يرامیب  ندـش  فرط  رب  ثعاب  امـش  ياعد  مییوگیم  هاگ  تسا  روج  ود  اعد 
دننام دنکیم  بوخ  شدوخ  اعد  مییوگیم  یهاگ  و  دیوش . بوخ  دیروخب و  امش  دهد و  یبسانم  ياود  و  دهد ، صیخـشت  بوخ  دینک و 

زا مینیبب  دیاب  نآرق  زا  هدافتـسا  يارب  هک  تسا  نیا  فاصنا  دنرادن . لوبق  ار  مود  فرح  نیا  اهنآ  اما  دوشیم  ندش  بوخ  ببـس  هک  صرق 
دیاب میراد  نامیا  بیغ  ملاع  هب  ام  نوچ  دزاسیمن  هک  اجنآ  تسین . ياهلأـسم  هک  دزاـسیم  یعیبط  مولع  اـب  اـج  ره  میمهفیم  هچ  شرهاـظ 
نیع رد  ناشیا  هکنیا  هصـالخ   208 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دراد . تداـع  قرخ  هبنج  مییوگب 
علطم زور  مولع  زا  یلیخ  رهاوج )  ) يواطنط ریسفت  تسا . هدرک  دیجمت  ابیرقت  مه  یضعب  زا  اّما  هدومن ، داقتنا  دیدج  ریسافت  یضعب  زا  هکنیا 
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هک رگید  هلأسم  تسا . هتفگ  نخس  بلاج  بذاج و  افاصنا  دراوم  یضعب  رد  و  تسا . هدومن  هدافتـسا  مولع  نیا  زا  یلیخ  ریـسفت ، رد  هدوب و 
خسان و - 2 میرادن . نآرق  رد  یخـسن  الـصا  - 1 میراد : لوق  دـنچ  خـسن  هلأسم  رد  تسا . خوسنم  خـسان و  دـناهدرک : لابند  ینارعـش  ياقآ 

یلیخ خوسنم  خسان و  ددع  - 3 تسا . هدرک  خسن  ار  رگید  هیآ   200 هک 300 - تسا  هیآ   200 دودح 300 - رد  ناوارف و  نآرق  رد  خوسنم 
خسان و هک  هتـشاد  ار  رظن  نیمه  مه  هّللا  همحر  یئابطابط  همالع  ارهاظ  تسین . مه  دایز  یلو  میتسین  خسن  رکنم  دیامرفیم  ناشیا  تسا . مک 
ماع و یهاگ  تسا . نآرق  زا  ریغ  تاـیاور  رد  خـسن  حالطـصا  هکنیا  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  دـیاب  هک  ياهتکن  تسین . رتشیب  هیآ  دـنچ  خوسنم 

ثحب شریسفت  رد  هّللا  همحر  یئابطابط  همالع  تسا . هدومرف  دای  خوسنم  خسان و  ناونع  هب  مالّسلا ، هیلع  ماما  مه  ار  دّیقم  قلطم و  ای  صاخ 
رامآ تسا و  هدرک  لابند  لّصفم  ار  خسن  ثحب  نآرقلا ،» مولعل  دـیهمتلا   » رد تفرعم  ياقآ  بانج  زین  و  تسا . هدرک  ناونع  لّصفم  ار  خـسن 

یـشاوح ریـسافت  یفاک - لوصا  حرـش  یفاو - رب  دـنراد . دایز  دـیفم  ياهفرح  دـندوب و  یعماج  ملاع  ینارعـش  همـالع  دـناهداد . هئارا  یبوخ 
ثحب و هلأسم  نیا  رد  دح  زا  شیب  ّتنـس  لها  دنیامرفیم : دنراد ، هعتم  ثحب  هب  عجار  هیـشاح  دنچ  ریـسفت  نیا  مود  دـلج  رخآ  رد  دـنراد .
رد و  تسا . دایز  یّنـس  هعیـش و  نیب  هیف  فلتخم  لئاسم  نوچ  تسین . حضاو  نآ  فیعـضت  ّدر و  رد  نانآ  رارـصا  ّتلع  و  دننکیم . ضارتعا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  راتفگ  فالخ  رب  يزیچ  رمع  رگا  دنیوگیم  ّتنـس  لها  تسین . اور  رارـصا  ّدح  نیا  ات  یهقف  لئاسم 
رهم رب  یتدایز  زا  هکناـنچ  دـندرکیم  ضارتعا   209 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  مدرم  تفگیم ،
عجار رمع  فرح  رگا  تارّدخملا .» یّتح  رمع  نم  هقفأ  سانلا  ّلک   » تفگ دش و  میلـست  رمع  دناوخ و  هیآ  تساخرب  ینز  درک ، یهن  ۀّنـسلا 
دنتسه مّمصم  دیاقع  یضعب  رد  ءاسؤر  ةالو و  مییوگیم : خساپ  رد  ام  دنتفرگن . ار  شیولج  اما  دنتفرگیم ، ار  شیولج  دوب  فالخ  هعتم  هب 
هلأسم رد  رمع  . ) دنرادیم هگن  ار  وا  تمرح  دننادیم و  ار  وا  میمصت  نئارق  هب  كولم  یشاوح  و  دنرادن . میمصت  نادنچ  روما  یـضعب  رد  و 

راـیتخا توکـس  هک  اـجنآ  دوب .) لوـبق  لـباق  ریغ  وا  فرط  زا  نیگنـس و  رایـسب  هلأـسم  نیا  رد  وا  اـب  تفلاـخم  تشاد و  رارـصا  یلیخ  هعتم 
تـسرد شنخـس  هک  دوشیم  مولعم  دندرک  ضارتعا  مدرم  اج  ره  دنیوگیم  هکنیا  سپ  هن . ای  هدوب  سرت  يور  زا  ایآ  دید  دیاب  دـندرکیم 

رد ناشناج  دنتشادن و  تأرج  عقاوم  یضعب  نوچ  درادن . ّتیلک  نیا  هدوب  تسرد  وا  نخس  دوشیم  مولعم  دندرکن  ضارتعا  اج  ره  تسین و 
یگدزبرغ هب  عجار  یلّـصفم  ثحب  نینچمه  دندربیم . ولج  تردق  اب  ار  دوخ  فرح  دندوب و  ذوفن  بحاص  تردق و  ياراد  اهنآ  دوب . رطخ 

نابز دـنداتفا  رکف  هب  هک  دـنکیم  حرطم  ار  اهینامثع  نامز  ناتـساد  دـنربب . نیب  زا  ار  مالـسا  دنتـساوخ  هار  هچ  زا  اهیبرغ  هک  تسا  هدومن 
همجرت یکرت  یسراف و  هب  ار  نآرق  هک  دندرک  عورش  اجنیا  زا  دنراذگب ، رانک  ار  یبرع  بتک  دنشابن و  انـشآ  یبرع  اب  دننادرگرب و  ار  مدرم 

دنوریمن راّفک  راب  ریز  دنتـسه  مالـسا  هب  دـنبیاپ  ناملـسم و  اهنیا  ات  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  دوب  اهیجراخ  هشقن  نیا  و  دـننک .
نایاپ ات  هعیش  ریـسافت  اجنیا  ات  دنامب . رانک  یلـصا  بتک  ات  میریگب  اهنآ  زا  ار  ینید  بتک  نآرق و  ثیدح و  هک  میـشکب  ار  هشقن  نیا  دنتفگ 

ره نرق   5 نیا 6 - رد  تسا . عمجم  نایبت و  ریسفت  لثم  همه  ریـسافت  کبـس  نرق 11 ، لئاوا  ات  نرق 5 و 6  زا  میدرک . یـسررب  ار  مهد  نرق 
مظن نایبلا  عمجم  ریـسفت  هک  توافت  نیا  اب  تسا . یکی  ناشکبـس  همه  یبرع - یـسراف ، لّصفم ، رـصتخم ، هدـش  هتـشون  هک  یعیـش  ریـسفت 

اریز دنتفرگ  دوخ  هب  رگید  گنر  ریـسافت ، دش  فیلأت  اهنآ  دننام  ناهرب و  نیلقثلا ، رون  یفاص ، ریـسفت  هک  دـعب  هب  نرق 11  زا  دراد . یّصاخ 
210 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دش . هدافتسا  رایسب  تایاور  زا  تایآ  ریسفت  رد 

«1  » یفاص ریسفت 

زا شباـتک  همدــقم  رد  یناـشاک  ضیف  موـحرم  نرق 11 .)  ) ياـفوتم 1090 هـّللا  هـمحر  یناـشاک  ضیف  موـحرم  فیلأـت  « 1  » یفاص ریـسفت 
نم هنوبـسحی  نّمع  هریـسفت  نووری  ءارآلاب و  مهل  هنورتفی  اوناکف  دـیامنیم ...« : داـقتنا  تاـیاور  هب  یهّجوتیب  هب  يارب  هتـشذگ  ياهریـسفت 

سانلا نم  ادحاو  هنولعجی  مهتلمج و  نم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوّدعی  اوناک  مهئارظن و  رمع و  نبا  سنا و  ةریره و  یبأ  لثم  مهئاربک 
ءالؤه ناک  لیبس و  ّقحلا  بابلا  یلإ  هل  لیوعت و ال  ریثک  هلوق  یلع  سیل  نّمم  سابع  نبا  دوعسم و  نبا  اهدعب  هیلإ  نودنتسی  نم  ریخ  ناک  و 
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مهنع نیذخآلا  نم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلإ  هنودنـسی  امبر  هلآم و  نم  نیفئاخ  ریغ  مهـسفنأ  ءاقلت  نم  هنولوقتی  امبر  ءاربکلا 
ّنا اوملعی  مل  لودع و  ّقحلا  نع  مهنم  دحأل  نکی  مل  لودـع و  مهّلک  ۀباحـصلا  ّنا  مهنع  رّرقت  امل  مهلاوحأ  ۀـقیقحب  ۀـفرعم  هل  نکی  مل  نم 

سانلا لاح  ناک  اذکه  قاقش  ةّزع و  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلع  نورتفی  هّللا و  یلع  نوؤرتجی  قافنلا و  نونطبی  اوناک  مهرثکأ 
اهناف انباحصأ  اورخأتم  اهفّنص  یتلا  کلت  لیوعتلا و  اهیلع  ّحصی  فیکف  لیبقلا  اذه  نم  ۀّماعلا  ءاملع  اهفّنص  یتلا  ریسافتلا  و  نرق ...  دعب  انرق 

هب یهاگهاگ  دندوب و  تغل  وحن و  فرص و  تئارق و  لابند  هتـشذگ  ریـسافت  دیوگیم : همدقم  نیا  رد  ۀماعلا »...  ءاسؤر  یلإ  ةدنتـسم  اضیأ 
هب ریسفت  هک  بان - ریسفت  زا  دیابن  دشاب ، هتشاد  طبر  مه  رگا  دراد  ریـسفت  هب  طبر  هچ  نیا  دنتخادرپیم و  یلوصا  یمالک و  یهقف و  لئاسم 

یلاخ هعیـش  نیب  رد  یّتح  دشاب  هتـشاد  هّجوت  تایاور  هب  هک  يریـسفت  ياج  هک  دریگیم  هجیتن  ریـسافت  نیا  دقن  اب  دـنام . زاب  تسا - تیاور 
همدقم رد  تسا . هتـشون  دیفم  یلیخ  همدقم  هدزاود  شباتک  يادـتبا  رد  رگید : بلطم  دوش . هتـشون  يریـسفت  نینچ  تسا  بوخ  سپ  تسا ،

: تــــــــــــسا هداد  حیـــــــــــــضوت  ریـــــــــــــسفت  نــــــــــــیا  رد  ار  دوــــــــــــخ  راــــــــــــک  کبـــــــــــــس  مــــــــــــهدزاود 
ثحب البق  یفاـص  ریـسفت  نوماریپ  (. 1 __________________________________________________  )

ام ۀلمجلاب   211 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ددرگ . لیمکت  ثحب  نآ  ات  دش  حرطم  رگید  راب  اّما  دش 
هیلع ّلدی  نآرقلا  تامکحم  نم  ادهاش  اندجو  نإف  مالّـسلا ، مهیلع  موصعملا  نم  عامـسلا  یلإ  رقتفی  اّمم  موهفملا  ظفللا و  حرـش  یلع  دیزی 
نإف ّالإ  هتامکحم و  یلع  نآرقلا  تاهباشتم  ّدرن  نأ  مالّـسلا  مهیلع  قحلا  ۀـمئا  ۀـهج  نم  انرمأ  دـق  اضعب و  هضعب  رّـسفی  نآرقلا  نإـف  هب  اـنیتأ 

مالّسلا مهیلع  مهنع  انیور  ام  اندروأ  ّالإ  هاندروأ و  انباحصأ  قرط  نم  ةربتعملا  بتکلا  یف  مالّـسلا  مهیلع  ۀمئألا  نع  ربتعم  ثیدحب  هیف  انرفظ 
نم انیلإ  لصو  ام  اـندروأ  مالّـسلا  مهیلع  مهنع  ثیدـحب  هیف  رفظن  مل  اـم  و  « ... 1  » هفلاخی ام  مدـع  موصعملا و  یلإ  هتبـسنل  ۀـّماعلا  قرط  نم 
ۀهج نم  هیلع  اندمتعا  دانتسإلا  ۀهج  نم  هیلع  دمتعن  مل  ناف  هانعم . یف  مهثیداحأ  هبشأ  هاوحف و  نآرقلا و  قفاو  اذإ  ریسفتلا  ءاملع  نم  مهریغ 
هلمج نیا  اب  . ) میهد ماجنا  میناوتیم  نامدوخ  دـشاب  مزال  تغل  ندرک  ینعم  ظفل و  حرـش  طقف  هک  اجنآ  دـیوگیم : دادّـسلا ...  ۀـقفاوملا و 

هرابرد الصا  دوبن  تیاور  ياهیآ  لیذ  رگا  هک  دنیوگیم  دننکیم و  دروخرب  کشخ  یلیخ  هک  دنکیم  ادج  اهیرابخا  یخرب  زا  ار  شباسح 
هیآ رگا  میراد . تایاور  موصعم و  هب  جایتحا  میمهفیم  نامدوخ  هک  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  حرـش  يارب  اّما  میهدـب .) یحیـضوت  دـیابن  هیآ  نآ 

شور نامه  نیا  . ) مینادرگیمرب مکحم  هیآ  هب  ار  هباـشتم  هیآ  میروآیم و  ار  نآ  دـنک  نشور  ار  رگید  هیآ  دـناوتب  هک  میتفاـی  ار  یمکحم 
یمکحم هیآ  تسین و  نامدوخ  رظن  راهظا  ياج  هک  اجنآ  دوب .) هدشن  هدایپ  تسرد  المع  یلو  هتشاد  هقباس  هک  تسا  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت 
ضراعم دراد و  دوجو  هماع  بتک  رد  هک  همئا  تایاور  ّالا  میروآیم و  ار  نآ  میتفای  نامدوخ  ربتعم  بتک  رد  ربتعم  تیاور  رگا  میرادن ، مه 

ریـسفت ءاملع  لاوقا  زا  میتفاین  مه  ار  اهنیا  رگا  درادن . مه  ضراعم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  بوسنم  هرخالاب  نوچ  میروآیم . ار  درادـن 
هب هک  دیتفرگ  لبق  ریسافت  هب  ار  لاکشا  نیا  ناتدوخ  هکیلاح  رد  دیروآیم  ار  نیرّـسفم  لاوقا  ارچ   » هک دینکن  لاکـشا  و  مینکیم . هدافتـسا 

هکنیا هن  میروآیم ، تسا ، نآرق  رهاظ  اـب  گـنهامه  قفاوم و  نوچ  ار  نارّـسفم  لاوقا  نیا  هک  میهدیم  خـساپ  اریز  دـنهجوتیب »؟ تاـیاور 
، مدرکن ادــیپ  یتــیاور  اــی  مـکحم  هـیآ  شیارب  مـنک ، ریــسفت  مهاوــخیم  هــک  ار  ياهــیآ  رگا  ینعی  مینادــب . تـّـجح  ار  ناــنآ  نــخس 

تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  (. 1 __________________________________________________  )
مدـع ریـسافت - اب  ییانـشآ  مالّـسلا . هیلع  یلع  نع  هوور  ام  یلإ  اورظناف  اّنع  يوری  ام  یف  اهمکح  نودـجت  ـال  ۀـثداح  مکب  تلزن  اذإ  میراد :

، راک نیا  ياج  هب  میوگب ، يزیچ  هیآ  رهاظ  قفاوم  هدرک و  راهظتـسا  مدوخ  دـیاب  تیاهن  رد   212 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت 
رهاـظ قفاوم  نوچ  یلو  منادیمن  تّجح  ار  وا  نخـس  سپ  متفگیم  دـیاب  مدوـخ  تفگیمن  يرگید  رگا  و  منکیم ، لـقن  ار  ینـالف  فرح 

ییانعم تغل  رد  ظافلا  یضعب  درک . هفاضا  شریـسفت  کبـس  هب  ناوتیم  هک  دیوگیم  مراهچ  همدقم  رد  يرگید  هلمج  مدروآ . تسا  نآرق 
يانعم حور و  کی  ظـفل  نآ  هکنیا  زا  لـفاغ  تسا  هدـمآ  تغل  رد  هک  تسا  ناـمه  طـقف  نآ  ینعم  مینکیم  رکف  مینکن  تقد  رگا  هک  دراد 

یلو تسا . هدش  انعم  وزارت »  » هب تغل  رد  هک  نازیم »  » لثم تسا . هدـمآ  تغل  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  قادـصم  نیدـنچ  هک  دراد  یعیـسو 
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هّللاـب لوقنف و  . » تسا عون  دـنچ  شدوـخ  وزارت  تسا و  وزارت  نآ ، قیداـصم  زا  یکی  هک  تسا  شجنـس  هلیـسو  ینعم  هب  نازیم  تفگ  دـیاب 
ظافلألا تعضو  اّمنا  ةدحاو و  ۀقیقحل  بلاوقلا  روصلا و  دّدعتی  دق  بلاق و  ةروص و  هل  احور و  ۀقیقح و  یناعملا  نم  ینعم  لکل  نأ  قیفوتلا 

ۀلآل تعـضو  امنإ  ملقلا »  » ظفل الثم  امهنیب . ام  داّحتال  ۀـقیقحلا  یلع  امهیف  ظافلألا  لمعتـست  بلاوقلا  یف  امه  دوجول  حاورألا و  قئاـقحلل و 
اسوسحم و ال شقنلا  نوک  ـال  امـسج و  نوکی  نأ  ـال  لـب و  دـیدح  وأ  بصق  نم  اـهنوک  اـهیف  ربتعی  نأ  نود  نم  حاولـألا  یف  روصلا  شقن 

لوبق ار  نیا  یـضعب  هحور »...  هّدـحو و  حوللا  ۀـقیقح  اذـه  هیف و  اشوقنم  هنوک  درجم  لب  بشخ  وأ  ساـطرق  نم  حوللا  نوک  ـال  ـالوقعم و 
ره هب  اّما  تسا . هدـش  هتـشون  تغل  بتک  رد  هک  هتـشاد  ار  نامز  نآ  رد  لمعتـسم  هل  عوضوم  ینعم  کی  هملک  ره  دـنیوگیم  هکلب  دـنرادن 

رگا دیوگیم  ناشیا  هک  تسا  نیا  ریسفت  نیا  هب  لاکشا  تسا . هتـشاد  تلاخد  مه  شریـسفت  رد  هاوخان  هاوخ  هدوب و  ناشیا  شور  نیا  لاح 
اریز دـنکیم  تسرد  لکـشم  اه ، رگا ...  رگا ...  نیا  هّماع ...  بتک  زا  تیاور  دوبن  رگا  ربتعم ، تیاور  دوبن  رگا  میروآیم  دوب  مکحم  هیآ 

هک صوصخ  هب  دوب . رتشیب  نامدامتعا  مروآیم ، هربتعم  تایاور  زا  طقف  دومرفیم  رگا  دشاب ، ربتعم  شتایاور  هک  مینکیمن  ادیپ  نانیمطا  ام 
ربتعم هدش  لقن  هک  یتیاور  مینادیمن  هکنیا  رطاخب  دراوم  زا  یلیخ  رد  اذل  تسا . هدروآ  مه  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  زا 

اب ییانـشآ  میدق - پاچ  يواضیب - ریـسفت  هیـشاح  رد  تسا . هدرک  لقن  دایز  مه  يواضیب  ریـسفت  زا  میوشیم . وربور  لکـشم  اب  هن  ای  تسا 
خیش هب  ار  هیـشاح  نیا  اهابتـشا  یخرب  هک  تسا  هدش  هتـشون  یفاص  تایاور   213 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -

زا هلوقنم  تایاور  هیقب  و  تسا . هّللا  همحر  یئاهب  خیـش  زا  هیـشاح ، نآ  لوا  هحفـص  دـنچ  هک  یلاح  رد  دـنهدیم  تبـسن  هّللا  همحر  یئاـهب 
زا یکی  ینعی  دـسیونب . یتـسرهف  دوخ  تافینـصت  يارب  دـش  قفوم  دوخ  رمع  رخآ  لاـس  رد  هّللا  همحر  ضیف  موـحرم  تسا . یفاـص  ریـسفت 

هدرک تسرهف  ار  شدوخ  تاـفیلأت  راـب  هس  ینعی  هدـنام ، ياـج  هب  تسرهف  هس  وا  زا  هتبلا  دـشابیم . وا  دوخ  تاـفیلأت  تسرهف  وا ، تاـفیلأت 
نآرق ریـسفت  وا  تاـفیلأت  زا  تمـسق  کـی  تسا  هدرک  یفرعم  ناونع  دـص  رد  ار  دوخ  تاـفیلأت  تسا  اـهنآ  نیرخآ  هک  یموـس  رد  و  تسا .
یّفصم ریسفت  و  تسا ) نآ  ثلث  ابیرقت   ) تسا یفاص  ریسفت  هصالخ  یفصأ  ریـسفت  یّفـصم . ریـسفت  یفـصأ - ریـسفت  یفاص - ریـسفت  تسا :

. میاهدیدن مه  ار  نآ  یطخ  هخسن  هدشن و  پاچ  یّفصم  ریسفت  یلو  تسا  هدش  پاچ  یفصأ  یفاص و  ریسفت  تسا . یفـصأ  ریـسفت  هصالخ 
هب تئارق ، هارمه  هـک  تـسا  نآرق  تـئارق  ماـگنه  هجوـت  يارب  یخرب  هدـیقع  هـب  رـصتخم  یلیخ  ریـسافت  نـیا  دـشاب . رـصتخم  یلیخ  دـیاب  و 

ناور ریـسفت  : » دیامرفیم یلمآ  هداز  نسح  ياقآ  دشابن . يرـسرس  تئارق  میـشاب و  هتـشاد  هجوت  تایآ  هب  عجار  مه  يرـصتخم  تاحیـضوت 
هک تسا  هدوـمرف  ریـسفت  لوا  رد  وا  تـسا . « 1  » یفقث دّـمحم  ازریم  ياقآ  نآ : فلؤم  تسا » یفاص  ریـسفت  همجرت  دـلج . جـنپ  رد  دـیواج ،
رد نآ  میدق  ياهپاچ  یفاص : ریسفت  پاچ  تسا . ریسفت  نآ  همجرت  هک  تسا  هتفگن  یلو  مدنسپیم . یلیخ  ریسافت  نیب  زا  ار  یفاص  ریسفت 
دلج ود  رد  دـلج  دـعب 8  ياـهپاچ  رد  هتبلا  تسا . دـلج  رد 8  هیمالـسا  یـشورفباتک  طّسوت  نآ  دـیدج  پاچ  تسا و  گرزب  دـلج  کـی 

همحر ضیف  موحرم  ءاضیبلا  ۀجحملا  باتک  تسا . هدش  پاچ  زین  رگید  ياههنوگ  ای  هنوگ  هب  هیمالـسا  پاچ  زا  سپ  تسا و  هدش  یفاحص 
تـسرهف يدلج  راهچ  پاچ  ياهدـلج  زا  یـضعب  لوا  رد  يدـلج . پاچ 4  يدـلج و  پاچ 8  صقان ، یگنـس  پاـچ  دراد : پاـچ  هس  هّللا 

ردپ (. 1 . __________________________________________________  ) تسا هدـش  پاچ  وا  تافیلأت 
ازریم هون  و  اروشاعلا ،) ةرایز  حرش  یف  رودصلا  ءافش  باتک  بحاص   ) ینارهت لضفلا  وبا  خیش  رسپ  دنتسه و  هّللا  همحر  ینیمخ  ماما  رـسمه 

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هتشون  ار  هّللا  همحر  يراصنا  خیش  تاریرقت  هک  رتنالک  مساقلا  وبا 
214

قئاقدلا زنک  ریسفت 

هتـشذگ رد  دیوگیم : نینچ  ریـسفت  همدقم  رد  و 12 . نرق 11  زا  يدهـشم  یمق  اضر  دمحم  نب  دّـمحم  خیـش  فیلأت  قئاقدـلا  زنک  ریـسفت 
قئاقد رب  يواح  هک  يریسفت  متفرگ  میمصت  سپس  مدوب  هتشون  « 1  » هّللا همحر  یئاهب  خیش  هیشاح  رب  ياهیشاح  فاّشک و  ریسفت  رب  یـشاوح 
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زنک  » ار شمان  مدش  نآ  مامتا  هب  قفوم  رگا  و  مسیونب . دشاب  لیوأت  ریسفت و  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تایاور  لیوأت و  تاکن  لیزنت و  رارـسا 
لماش هک  دـشاب  هتـشاد  يریـسفت  هتـساوخیم  هّللا  همحر  ضیف  لثم  مه  وا  هک  دـیآیم  رب  شاهمدـقم  زا  مراذـگب . بئارغلا » رحب  قئاقدـلا و 
زایتما تسا و  هدش  فورعم  یتیاور  ریسفت  هب  وا  ریسفت  تسرهف ، بتک  رد  دشاب . هتشاد  زین  ار  تایاور  دشاب و  ریسافت  ریاس  يریسفت  بلاطم 
همحر ضیف  موحرم  تسا . هدرک  لمع  هّللا  همحر  ضیف  دـننام  ثیح  نیا  زا  اـقیقد  تسا و  هدروآ  ار  تاـیاور  هک  دناهتـسناد  نیا  رد  ار  نآ 
بلطم هک  هتشاد  ار  فاّشک  نآ و  رب  ییاهب  خیش  هیشاح  يواضیب و  مه  وا  هدروآ ، ار  تایاور  نآ و  تارابع  هتشاد و  ار  يواضیب  ریسفت  هّللا 

یلو تسا  هدروآ  دنـسیب  هدرک و  عیطقت  ار  تایاور  یفاص  نوچ  دـشاب  رتشیب  یفاص  زا  شتایاور  دـیاش  و  تسا . هدروآ  ار  تایاور  اهنآ و 
رون ریسفت  تسا . هدروآ  مه  ینافرع  بلاطم  یهاگ  تسا و  یفاص  لثم  مه  تاقرفتم  تهج  زا  تسا . هدروآ  دنـس  اب  نارمه  لماک و  ناشیا 

ریسفت نیا  تسا . هتشون  نآ  رب  یظیرقت  هدیدنسپ و  ار  ریـسفت  نیا  هّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  تسا . هدوب  ریـسفت  نیا  رداصم  زا  زین  نیلقثلا 
نیـــــــسردم هعماـــــــج  تاراـــــــشتنا  طــــــّـسوت  راـــــــب  کـــــــی  تـــــــسا  هدـــــــش  پاـــــــچ  راـــــــب  هـــــــس  نونکاـــــــت 

فاّشک و رب  ياهیشاح  یئاهب  خیش  (. 1 __________________________________________________  )
هدش پاچ  مه  يواضیب  ریسفت  هیـشاح  رد  ناوارف و  نآ  یطخ  ياههخـسن  و  فورعم ، رایـسب  یمود  هک  دراد  يواضیب  ریـسفت  رب  ياهیـشاح 

حیحصت قیقحت و  اب  مود  راب  دلج ، رد 10  مق  هیملع  هزوح   215 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا .
نیا پاچ  قیقحت و  حیحـصت و  و  یقارع . یبتجم  اقآ  جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  حیحـصت  اب  موس  راـب  و  دـلج ، رد 14  یهاگرد  ياقآ  ترـضح 

ناوتیم مه  یفرط  زا  اّما  دوشیم  ماجنا  يرارکت  ياهراک  لاملا  تیب  فرـص  اب  ارچ  هک  دـش  ییاهداقتنا  بجوم  هچرگ  هیحان  هس  زا  باتک 
دروم تسا  هتساوخ  وا ) صالخا  رطاخ  هب  دیاش   ) لاعتم يادخ  دوبن  فورعم  رخاوا  نیا  ات  ریـسفت  نیا  فلؤم و  نیا  مان  یّتح  هکنیا  اب  تفگ 

216 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دریگ . رارق  ناوارف  ریدقت 

اردصالم ریسفت 

دیدج يدلج  تفه  میدق و  گرزب  يدلج  کی  پاچ  تسا . مهدزای  نرق  هب  طوبرم  مه  ریسفت  نیا  درادن . یصاخ  مان  هک  اردصالم  ریسفت 
- لازلزلا یحـض - قراـطلا - یلعأ - هعقاو - هعمج - سی - دـیدح - تسا : هروس  دـنچ  ریـسفت  طـقف  تسین و  لـماک  ریـسفت  نیا  هتبلا  دراد .

پاچ ادج  ادج  مه  یتمسق  هدش و  پاچ  اج  کی  همه  هک  هدجس  هروس  لابجلا - يرت  هیآ  رون - هیآ  یـسرکلا - ۀیآ  مامتان - هرقب - هحتاف -
دارملا وه  ام  یف  نورّـسفملا  فلتخا  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا  َنُود  ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیِذـَُنل  َو  هناحبـس : هلوق  هنومن : تسا . هدـش 

دوعـسم و نبا  نع  لتقلا  رـسألا و  وه  لیق  و  نسحلا ، سابع و  نبا  بعک و  نب  یبأ  نع  نحملا  بئاـصملا و  وه  لـیقف  یندـألا ، باذـعلا  نم 
لوزن و نأش  تغل و  بیکرت و  هب  نیا  رب  هوالع  . ) ۀـمرکع نع  دودـحلا  وه  لیق  و  لتاقم ، نع  عوجلا  ۀنـسلا و  نم  هب  اونهم  ام  اولاق  و  ةداـتق ،
. تسا هدرک  لابند  ار  دوخ  رظن  دروم  بلطم  ناونع  نیا  لیذ  رد  حابصم » هیف  ةاکـشم  : » دراد ار  ناونع  نیا  سپـس  و  دراد ) هجوت  مه  تئارق 

هیآ زا  اـم  ٌرِیبَک  ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأ  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف  ِهِیف  َنیِفَلْخَتْـسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اُونِمآ  ص 178 :) : ) رگید هنومن 
دعب دـنکیم و  لقن  ار  نارّـسفم  لاوقا  دـنکیم و  حرطم  ار  یلام  قاـفنا  هلأـسم  مه  ناـشیا  تسا . یلاـم  قاـفنا  روظنم  هک  مینکیم  هدافتـسا 

نم ۀـّیلخادلا  معنلا  لمـشی  کلذـک  ۀـیجراخلا  معنلا  لمـشی  اـمک  مکحلا  اذـه  نأ  ملعا  : » دـیامرفیم هفـشاکم  رد  ۀفـشاکم .» : » دـیامرفیم
لماش تسا . لاـم  زا  معا  قاـفنا   217 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  يوقلا .» ساوحلا و  ءاـضعألا و 

دوشیمن هدافتـسا  هیآ  رهاظ  زا  دـینک . جرخ  یـسانشادخ  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  دـیاب  دوشیم . مه  ینطاب  ساوح  حراوج و  ءاضعا و  قافنا 
هلب دـشاب . هیآ  زا  راهظتـسا  همجرت و  دـناوتیمن  نیا  یـسانشب . ار  ادـخ  ات  نک  قاـفنا  ربب و  راـک  هب  ار  تاینطاـب  ياوق  مشچ و  لـقع و  هک 

نامه نیا  دـیآیم  نهذ  هب  دـیوگیم ؟ ار  نیا  ایآ  اـّما  تسا . تمعن  مشچ و ...  لـقع و  تسا ، تمعن  لوپ  هک  هنوگناـمه  هک  تسا  تسرد 
ظفل راـتفرگ  اـم  دومرفیم  هّللا  همحر  ضیف  موـحرم  يرتعیـسو ، هرئاد  رد  یلو  دـش  داـی  ـالبق  هک  تسا  هّللا  همحر  ضیف  نسحم  ـالم  نخس 
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. تسا هتفرگ  رتعیـسو  مه  نیا  زا  هّللا  همحر  اردـصالم  و  میریگیم . ار  هملک  معا  ینعم  اـم  دنتـسه و  بلاـق  حور و  ياراد  ظاـفلا  میتـسین .
نـسحلا ضرقلاب  هلیبس  یف  قافنالا  یلاعت  هبـش  دـق  و  هفعـضیف ...  ءيرق  ًانَـسَح ...  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ص 194 :)  ) رگید هنوـمن 

قیرط یف  ناسنإلا  قفنی  نأ  ءافرعلا  هّللا و  لها  دنع  نسحلا  ضرقلا  دـیوگیم : ۀفـشاکم »  » ناونع لیذ  رد  دـعب  هّللا ...  هیتؤی  يأ  هل  هفعاضیف 
رب هوالع  ناسنا  هک  تسا  یبوخ  نخـس  نیا  ۀـّیناسفنلا ...  هحاورأ  ۀـّیغامدلا و  هداوم  هتوربج  تایآ  یف  رّکفتلا  هتوکلم و  لیبس  هّللا و  ۀـفرعم 

ضرق هک  هقدص  ینعی  دیوگیم : ار  یلام  ضرق  هیآ  دیامرفب . ار  نیا  هیآ  تسین  مولعم  یلو  دهد . ضرق  ادخ  هب  ار  لقع و ...  مشچ و  لوپ ،
لیبق زا  ییاهناونع  لیذ  رد  مه  دعب  تسا و  ریسافت  ریاس  لثم  ریسفت ، رظن  زا  هک : تفگ  ناوتیم  نینچ  ار  وا  يریسفت  کبـس  تسا . هنـسحلا 

هتشاد و هّجوت  یلیخ  مه  يروباشین  نآرقلا  بئارغ  ریسفت  هب  اردصالم  دراد . یفـسلف  ینافرع و  بلاطم  حابـصم » هیف  ةاکـشم   » و هفـشاکم » »
مه ینافرع  یبلاطم  لومعم ، روط  هب  هیآ  ریـسفت  ندش  مامت  زا  دعب  هک  تسا  نیمه  شکبـس  زایتما و  دنکیم . لقن  نآ  زا  ار  یتارابع  یهاگ 

ثحب دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسین . تایآ  زا  دافتـسم  بلاطم  نیا  هکنیا  دـنریگیم  هک  یلاکـشا  دـنکیم . لقن 
ناونع هب  ار  اهنیا  هتـساوخیمن  وا  تسین و  هیآ  ریـسفت  ءزج  بلاطم  نیا  دـیوگب  ناـشیا  زا  عاـفد  رد  یـسک  تسا  نکمم   218 ص : ینآرق ،

یتقو هک  تسا  نیا  لکشتسم  فرح  یلو  دنک  ریسفت  ار  هیآ  هتساوخیمن  هک  دشاب  دهاش  تارابع  زا  ییاهاج  دیاش  هتبلا  دنک . حرطم  ریسفت 
زین ریسفت و  نیا  رد  هّللا  همحر  اردصالم  ممهفیم . ار  بلطم  نیا  هیآ  زا  دیوگب  دهاوخیم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دروآیم  هیآ  لیذ  ار  یبلطم 

رد نانارنخـس . يارب  مه  ناگدنـسیون و  يارب  مه  تسا  زاـسراک  دـیفم و  دراوم  یلیخ  رد  هک  دراد  ياهدـنزرا  بلاـطم  یفاـک  لوصا  حرش 
کی ناونعب  یلو  دشابن  ای  دشاب  ثیدح  ینعم  هاوخ  دـشاب ، هدـماین  یـسک  نهذ  هب  دـیاش  هک  دراد  ياهدـنزرا  بلاطم  اعقاو  شثیداحا  حرش 

دهدیم رّکذت  هّللا ، همحر  یناردنزام  حلاص  الم  یفاک » لوصا  حرـش   » رد هّللا  همحر  ینارعـش  ياقآ  موحرم  تسا . هدنزرا  لقتـسم ، بلطم 
حرش زا  لوقعلا ، ةآرم  رد  زین  هّللا  همحر  یسلجم  موحرم  هتفرگ و  هّللا  همحر  اردصالم  زا  ار  ياهدنزرا  بلاطم  حرش  نیا  رد  حلاص  الم  هک 

ریسافت دوب  نیا   *** 219 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدرک  هدافتـسا  هّللا  همحر  اردـصالم 
مهدزیـس مهدزاود و  نرق  رد  ار . صقاـن  ریـسافت  هن  مینک  یفّرعم  ار  لـماک  ریـسافت  هک  دوـب  نـیا  رب  ناـمیانب  هـتبلا  مهدزاـی  هدـس  اـت  یعیش 

هک دلج  دنچ  رد  لاقملا » ۀبخن   » بحاص يدرجورب  نیـسح  دیـس  ریـسفت  دراد . ریـسفت  هس  میتفگ  هک  ّربش  ریـسفت  هلمج  زا  میراد  يریـسافت 
ود نیا  ریسافت  دیاب  هک  میراد  يدایز  ریسافت  مه  مهدراهچ  نرق  رد  سپس  رگید و  ریسافت  و  « 1  » تسا هدش  پاچ  دلج  کی  رد  نآ  همدقم 
هک ياهجیتن  دوب و  نارّسفم  يریسفت  کبس  یسررب  ریـسافت ، یـسررب  رد  ام  فده  نیرتمهم  اجنیا  ات  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  مه  نرق  هس 

توافت مه  اب  تهج  نیا  زا  هدرک و  ادیپ  لماکت  اهریـسفت  اّما  تسا  هدشن  ضوع  هدس 14  ات  زاغآ  زا  يریسفت  کبـس  هک  تسا  نیا  میتفرگ 
هب لماک  تیانع  ام  ریسافت  رد  امهیلع - هّللا  ۀمحر  ضیف - یـسلجم و  موحرم  نامز  ات  هک  تسا  تایاور  ندش  هفاضا  رگید  توافت  و  دنراد .

. دــــش نیودــــت  مــــه  نــــیلقثلا  روــــن  ناــــهرب و  دـــــننام  ییاور  ياهریـــــسفت  دـــــعب  هــــب  ناــــمز  نآ  زا  هدوــــبن و  تاــــیاور 
رد دـیاش  مه  نآ  رگید  ياهدـلج  (. 1 __________________________________________________  )

220 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دشاب . هدش  پاچ  نانبل 

لقعلا نآرقلا و  ریسفت 

« لقعلا نآرقلا و  ریسفت   » یکی مهدراهچ : نرق  زا  ریـسفت  ود  رد  رگم  تسا  هدش  لابند  کبـس  کی  یّلک  روطب  سپ  لقعلا  نآرقلا و  ریـسفت 
هکیلاح رد  مدرک  ریسفت  ار  نآرق  ءزج   18 هام ، نیا 18  رد  مدوب و  رفـس  رد  هام  دیوگیم 18  هک  هدس 14 )  ) یقارع نیدـلا  رون  اقآ  موحرم 

مدرکیم و ریسفت  هعلاطم و  ار  نآرق  اهباتک ، هب  عوجر  نودب  دوبن و  رایتخا  رد  ریـسافت  زا  کی  چیه  ینعی  دوب  مهارمه  لوصألا  ملاعم  طقف 
تسا و نآرق  هب  نآرق  ریسفت  هک  نازیملا » ریسفت   » يرگید و  تسین . لقع  فلاخم  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  چیه  منک  تباث  هک  دوب  نیا  مفده 

مادـقا رتدوز  تایاور  هب  عوجر  ثیح  زا  اهنآ  هک  توافت  نیا  اـب  تسا  هعیـش  ریـسافت  لـثم  مه  یّنـس  ریـسافت  کبـس  دراد . ياهزاـت  کـبس 
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هدش هجوت  تایاور  هب  اهنآ  رد  هک  دنراد  مه  ییاهریـسفت  و  تایاور ، هب  هّجوت  نودب  دنراد  ییاهرـسفت  مراهچ  نرق  نامه  رد  ینعی  دندرک .
ریسفت روج  دنچ  هکنیا  نوماریپ  دناهتشون  ياهمدقم  ناریا - پاچ  یطویس - روثنملا  ردلا  رسفت  رب  هّللا  همحر  یـشعرم  یفجن  هّللا  ۀیآ  تسا .

مییوگب هک  دوشیمن  لیلد  نیا  اما  دراد . رگید  ياـههبنج  یخرب  یناـفرع و  هبنج  یخرب  یبدا و  هبنج  اهریـسفت  یـضعب  دـناهدومرف  میراد و 
هب یکی  ینعی  دنـشاب  هتـشاد  يدیدج  کبـس  هکنیا  هن  دـناهدرک ، لابند  هتفرگ و  ار  يدـعب  کی  ره  هکلب  تسا . هدوب  فلتخم  مه  اب  اهکبس 

هجوت رتشیب  دـعب  کی  هب  مادـک  ره  هک  ثیح  نیا  زا  سپ  تسا  هتـشاد  هجوت  رتشیب  لوزن ...  نأـش  هب  يرگید  تغـالب ، هب  یکی  تغل ، هبنج 
اب تسا . نایبلا  عمجم  ریسفت  کبس  لثم  نرق 14  ات  هعیش  ریسافت  کبس  ییاور ، ریسافت  زا  ریغ  هکنیا  اهثحب  هجیتن  دناهنوگ . دنچ  دناهدرک 

ریسفت هک  دعب  هب  نرق 11  لّوا  زا  هتبلا  دنرادن . ار  مظن  نآ  ابلاغ  رگید  ریسافت  هک  دشابیم  رادروخرب  یّـصاخ  مظن  زا  عمجم  هک  توافت  نیا 
- ریـسافت اب  ییانـشآ  دندومن . هدافتـسا  مه  يریـسفت  تایاور  زا  لبق  ياهنامز  فالخرب  ام  نارّـسفم  دمآ ، ناهرب و ...  نیلقثلا ، رون  یفاص ،

221 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 

نازیملا ریسفت 

هراشا

زا دعب  تایح و  نامز  رد  هّللا  همحر  همالع  موحرم  هرابرد  هّللا . همحر  ییابطابط  همالع  نیـسح  دّـمحم  دّیـس  موحرم  فیلأت  نازیملا  ریـسفت 
ییابطابط ياقآ  تسا . یندناوخ  شاهمه  هک  هدش  هتشون  يددعتم  ياهباتک  تالاقم و  هماندای  تشادگرزب و  لاح و  حرش  ناونعب  شتلحر ،

نیا هب  دنیوگیم . مه  یباهولا  دبع  ای  یباهو  یمالسإلا ، خیـش  یـضاق ، ییابطابط ، اهنآ : هب  دنتـسه . يرادهشیر  لیـصا و  تیب  زا  هّللا  همحر 
دنیوگیم یمالسإلا  خیش  دندوب . یمسر  یضاق  رود  ياهنامز  رد  تیب  نیا  ناگرزب  نوچ  دنیوگیم  یضاق  دنتـسه . روهـشم  ناونع  راهچ 

یباهو ای  یباهولا  دبع  دندشیم . بوصنم  یمالـسإلا  خیـش  هب  دندوب و  مالـسإلا  خیـش  اهنیا  ناکاین  مهن ) متـشه و  نرق  زا   ) نرق دنچ  نوچ 
نوچ دـنیوگیم  ییابطابط  و  تسا . هدوب  رتفورعم  همه  زا  اهنآ  نادـناخ  رد  هک  هدوب  باهولا  دـبع  ریما  اـهنآ ، مدـنچ  ّدـج  نوچ  دـنیوگیم 
هتکن نیا  هب  دنیوگیم . ییابطابط  اهنآ  هب  تبـسانم  نیا  هب  دـسریم و  « 1 ( » ابطابط  ) اههدازاما زا  یکی  هب  تاداس  زا  يرایـسب  دننام  ناشبـسن 

رفن ود  رگا  تسا . رثؤم  یلیخ  تیب  نآ  دارفا  ّتیصخش  رد  ندوب  زاتمم  تیب  هداوناخ و  ياراد  نتشاد و  تلاصا  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب 
زایتما و املـسم  دـشاب ، زاتمم  لیـصا و  هداوناخ  کـی  زا  يرگید  يداـع و  هداوناـخ  کـی  هب  طوبرم  یکی  یلو  دنـشاب  يواـسم  ثیح  ره  زا 
(. 1 . __________________________________________________  ) تــسا رتــشیب  یمود  ّتیـــصخش 

ياج هب  « ) ابطابط  » هتفگ ای ...  میزودب  ابق  تیارب  ار  هچراپ  نیا  دندرک  لاؤس  وا  زا  یکدوک  رد  هتفگیم و  ط  ياج ق ، هب  وا  هک  هدـش  هتفگ 
نرق شـش  ات  هّللا  همحر  ییابطابط  همـالع  موحرم  تیب   222 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ابق .» ابق  »

رـس هکیروط  هب  دـناهدوب . كولـس  ریـس و  لـها  یعاـمتجا ، یملع و  تیعقوم  رب  هوـالع  هدوـب و  ناـفلؤم  ناـگرزب و  مـالعا و  زا  همه  لـبق ،
زا یخرب  ییاـبطابط و  همـالع  موحرم  تسا . هدوب  فراـع  يو  تسا  هابتـشا  نیا  هتبلا  هک  هدـش . مه  يرگیفوص  هب  مهتم  دـیاش  ناشهلـسلس 
زا هک  هّللا  همحر  یـضاق  اقآ  یلع  ازریم  ياقآ  دناهتـشاگن . یملع  تیب  نیا  لاجر  یفرعم  لاح و  حرـش  رد  ییاههلاسر  ناشیا  ياـههدازومع 

یـضاق ناشیا  هب  هک  هّللا - همحر  ییابطابط  همالع  هرابرد  تاـیونعم  ثیح  زا  هچ  ره  و  دـشابیم . تیب  نیا  زا  تسا  فورعم  قـالخا  ءاـملع 
تاّیونعم ثیح  زا  لاح  ره  هب  تسه  مه  یهلا »  » هب فورعم  نسح  دـمحم  دیـس  شردارب - رد  دوشیم ، هتفگ  دـشیم - هتفگ  مه  ییابطابط 

یخرب تسا  نکمم  هزوح  رد  منک : ضرع  ياهمدقم  تسا  مزال  ادـتبا  ییالم ، داوس و  ملع و  ثیح  زا  تشاد . يراکنا  لباق  ریغ  تیـصخش 
كالم هکلب  دشاب . یسک  یملع  ّتیصخش  صّخشم  دناوتیمن  اهنیا  ورنیا  زا  دننک  ادیپ  یتیعمج  رپ  سرد  دنـسرب و  یترهـش  هب  ادصورـس  اب 
لضافا زا  رفن  جنپ  دوخ  سرد  رد  یـسک  رگا  دنک . بذج  بلج و  دوخ  هب  ار  هزوح  لضافأ  هک  تسنیا  نتـشاد ، یملع  ّتیـصخش  ییالم و 

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


یلوا مییوگب  دیاب  دشابن ، نآ  رد  رفن  جـنپ  نآ  زا  یکی  هنومن  هک  دـننک  تکرـش  رفن  رگید 500  صخـش  سرد  رد  دـشاب و  هدرک  بلج  ار 
مامت رد  دوب  هدرک  بذـج  ار  الـضف  زا  يرایـسب  هک  دوب  یـسک  هّللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم  دراد . يرتشیب  رتهب و  یملع  ّتیـصخش 

مق رد  ياهقباس  هکنآ  دوجو  اب  تشادن . ابا  وا  سرد  رد  تکرش  زا  یلضاف  چیه  ریسفت  نافرع و  هفـسلف ، صوصخب  و  لوصا ، هقف ، اههتـشر :
دننک و تیبرت  درگاش  دنناوتیمن  یهاگ  دوشیم  زرحم  اهنآ  ییالم  هک  مه  يدارفا  دندوب . هدش  وا  بلج  همه  اّما  دوب ، دراو  هزات  تشادن و 

رایسب ّدح  رد  ار  درگاش  تیبرت  زایتما  ناشیا  اّما  دنهد . لاقتنا  یبوخ  هب  ار  ناشبلطم  دنناوتیمن  یّتح  یلو  دنتسه  داوساب  هک  يدارفا  دنتـسه 
اب ییانـشآ  تسا . دایز  رایـسب  دیـسر  لضافا  دـیتاسا و  هزوح و  هب  وا  زا  هک  ییاهضیف  درک . زاـب  اـج  یبوخ  هب  وا  ياـهباتک  تشاد . ییـالاب 

هدومن هریغ  هفسلف و  ریسفت و  هب  هیملع و  هزوح  هب  هک  یتامدخ  مامت  اب  ناشیا   223 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -
کی اـب  هک  یتاـثحابم  لوط  رد  دوب  نیـشن  هراـجا  تشادـن و  یکلم  هناـخ  اهتدـم  اـت  دوب . مک  یلیخ  یلیخ  هزوح  زا  شیّداـم  تشادرب  دوب ،
کی هکیلاح  رد  دادیم . ماـجنا  ار  شدـمآ  تفر و  سوبوتا  اـب  تفریم ، نارهت  هب  راـب  کـی  زور  ره 15  تــشاد و  نارهت  رد  « 1  » روسفرپ

ناشیارب ياهلأسم  کی  دـنهدیم ، ماجنا  هک  یتامدـخ  مامت  اب  اهّتیـصخش  یهاـگ  رگید : هتکن  دوب . عضاوتم  اـعقاو  دوب  یناـهج  ّتیـصخش 
هتفرگ هدیدان  اهنآ  ّقح  هب  تامدخ  لاس   ... 60 نآ 50 - رطاخب  دوشیم و  بوسحم  فعـض  هطقن  ماوع  زا  یخرب  رظن  رد  هک  دتفایم  قافتا 
رخاوا نیا  رد  اّما  دماین  شیپ  یعـضو  نینچ  هّللا  همحر  ییابطابط  ياقآ  يارب  دشابن . فعـض  هطقن  هلأسم  نآ  عقاولا  یف  هک  دنچ  ره  دوشیم 
تناـها وا  هب  دـندمآیم  یخرب  تفرگ . رارق  ناـنادان  زا  یخرب  تناـها  دروم  دومن ، یتعیرـش  رتکد  بلاـطم  یخرب  اـب  هک  یتفلاـخم  ّتلع  هب 

دوب و بوخ  مه  البق  نآ  یهدزاب  مق و  هزوح  هجیتن  هکنیا  اب  دنتـشونیم . ياهدـننز  بلاطم  انایحا  و  دـندرکیم ، اجیب  تالاؤس  دـندرکیم ،
دارفا هّللا و  همحر  همالع  موحرم  اما  تشاد . يرگید  مهم  راثآ  يرئاح و  میرکلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  ةالـص »  » و ررد »  » دـننام ییاهباتک 

یـضاق نیـسح  دیـس  موحرم  تسا . مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناشیا  هقالع  رگید : هلأسم  دندرک . داجیا  یلّوحت  هزوح  رد  دـندمآ و  رگید 
رد هشیمه  هّللا  همحر  ییابطابط  ياقآ  درکیم . رارقرب  يرـصتخم  هضور  سلجم  دوخ  لزنم  رد  هعمج  ره  ناـشیا ،) يومع  رـسپ   ) هّللا همحر 

- وا مرح  روبق و  لها  ترایز  تشاذگیم . تقو  سلجم  نیا  رد  تکرش  هضور و  يارب  تعاس  دنچ  هعمج  ره  درکیم  تکرـش  مسارم  نیا 
رتشیب دـیاب  دوشیم ، هدوزفا  نامملع  رب  میوریم و  ولج  هچ  ره  هک  تسا  سرد  ام  يارب  اهنیا  دـشیمن . كرت  یملع - هلغـشم  ترثک  نیا  اب 
يرناـه (. 1 . __________________________________________________  ) میزادرپــب تاــیونعم  هــب 

224 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  نبرک .

هّللا همحر  همالع  یملع  عضاوت 

 ... رنهاب و ياقآ  موحرم  دیهش  یناجنسفر و  یمشاه  ياقآ  ترـضح  هک  عّیـشت » بتکم   » مان هب  دوب  ياهلجم  هّللا  همحر  همالع  یملع  عضاوت 
، يرهطم يریازج ، یتشهب ، رتکد  نایاقآ : تکرـش  اب  یغیلبت  تاـسلج  یـضعب  نارهت  رد  نینچمه  و  دـندرکیم ، هرادا  هتخادـنا و  هار  ار  نآ 

تاّلجم نآ  رد  درکیم و  تکرـش  تاسلج  نیا  رد  ناشیا  دـش  سیـسأت  مالـسا » بتکم   » مان هب  يرگید  هلجم  « 1  » دشیم لیکـشت  یتیآ ... 
تـسا مزال  مالـسا  اب  ناوج  لسن  ییانـشآ  يارب  راک  نیا  دیدیم  نوچ  اّما  دـندوب ، وا  نادرگاش  زا  همه  دارفا  نیا  هکنیا  اب  تشونیم . هلاقم 
رتمهم وا  تاّیـصوصخ  مامت  زا  هک  ناشیا  رگید  ّتیـصوصخ  تسا . دوجوم  هدـش و  پاچ  تالجم  نیا  رد  ناـشیا  تـالاقم  درکیمن . ّربکت 

هلب دهدب . ناشیدنا  رگید  هب  هژوس  هک  هتفگن  نخس  يروط  هب  هدشن و  هدید  وا  زا  یگقیلس  جک  اج  چیه  رد  تسوا . هقیلس  تماقتـسا  تسا ،
تاثحابم ياضتقا  مه  نیا  هتبلا  هک  دشاب  فالتخا  دروم  دـننکن و  لوبق  نارگید  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاهفرح  تسا  نکمم  یفـسلف  لئاسم  رد 

ردـقنیا یملع  ياهراک  رد  هدـش  ثعاـب  هک  دـشاب  ناـشیا  صـالخا  عوضخ و  تلاـح  ناـشیا و  تاـّیونعم  لولعم  دـیاش  نیا  و  تسا . یملع 
زا دشاب . هدنزومآ  یلیخ  ام  يارب  دناوتیم  شور  نیا  و  تسا . میقتسم  دیفم و  بوخ و  هتشون ، هچ  ره  دنک . لمع  هقیلـس  شوخ  میقتـسم و 

. دیامن حرطم  بلاج  نیتم و  یقطنم و  یلیخ  دنک و  ّلدتـسم  هیآ  ناهرب و  لیلد و  اب  ار  هعیـش  فورعم  دئاقع  نامه  دوب  ددصرد  دیاقع  رظن 
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دیاقع  » مان هب  شباتک  رد  تشاد ، دـمآ  تفر و  هّللا  همحر  همالع  موحرم  اب  یلیخ  هک  نازیملا ) مجرتم   ) ینادـمه يوسوم  رقاب  دّـمحم  دـّیس 
موــــــــــــــــــــــــحرم زا  ار  ياهفــــــــــــــــــــــــشاکم  یتبـــــــــــــــــــــــــسانم  هــــــــــــــــــــــــب  یمالـــــــــــــــــــــــــسا ،»

ناوـنع اــب  اــهنآ  ياهینارنخــس  (. 1 __________________________________________________  )
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دندوب . تاسلج  نیا  يرتشم  یهاگشناد  داوس و  اب  دارفا  الومعم  دشیم و  پاچ  هام » راتفگ  »

. دـییامرفب هعجارم  هّللا  ءاـش  نا  مدـیدن . اـههماندای  رگید و  ياـهاج  رد  هک  تـسا  هدرک  لـقن  هـّللا  هـمحر  همـالع   225 ص : ینآرق ، ثـحب 
دّیـس هّللا  ۀیآ  موحرم  تسا . هتفاین  دشر  اههنیمز  نیا  رد  يرگید  سک  ییابطابط  همالع  زا  دعب  هّللا  همحر  یـضاق  موحرم  تیب  رد  هنافـسأتم 

دـشابیم ملع  لها  یقت » دّمحم  دیـس   » مان هب  دنراد  ياهداز  اقآ  همالع - موحرم  يومع  رـسپ  زیربت - دیهـش  هعمج  ماما  یـضاق ، یلع  دّمحم 
نرق ات  ریسفت  نیودت  زاغآ  زا  نازیملا : فیرش  ریسفت  نوماریپ  یتاحیضوت  دشاب . شنادناخ  يارب  یبوخ  فلـسلا  ۀّیقب  هّللا  ءاش  نا  تسا  دیما 

يریگیپ ار  یفلتخم  داـعبا  اـنایحا  مادـک  ره  ریـسافت  هک  دـنچ  ره  دوب ، هدـشن  ضوع  ریـسفت  کبـس  تفگ  ناوتیم  عطق  روط  هب  مهدراـهچ 
یّـصاخ کبـس  هک  ریـسافت  نآ  زا  یکی  تسا . هدش  داجیا  يرییغت  ریـسفت  کبـس  رد  هک  تفگ  ناوتیم  مهدراهچ  نرق  رد  اّما  دـندرکیم ،

جنپ هتبلا  دلج ، ود  رد  دلج  ره  همجرت  دشابیم . نآ  همجرت  تسا ، هدش  ماجنا  نازیملا  يور  هک  ییاهراک  زا  تسا . نازیملا »  » ریـسفت هتـشاد 
بانج يدزی ، حابصم  ياقآ  بانج  يزاریـش ، مراکم  هّللا  ۀیآ  راوگرزب : دیتاسا  ار  لوا  دلج  جنپ  تسا . هدش  همجرت  رابود  نازیملا  لوا  دلج 
ياقآ بانج  ار  دعب  دلج  هدزناپ  و  دـناهدرک . همجرت  یتّجح ، داوج  دّـمحم  خیـش  ياقآ  بانج  يدرجورب ، يّرین  ياقآ  بانج  یمارگ ، ياقآ 

يرتشیب تقو  مه  ینادمه  يوسوم  ياقآ  دوب ، هدرک  زاب  اج  یلیخ  باتک  هکنیا  لیلد  هب  دناهدرک . همجرت  ینادمه  يوسوم  رقاب  دّمحم  دّیس 
زا نیرشان  زا  یضعب  و  دندومن . همجرت  دلج  یس  رد  ار  دعب  هب  مشـش  دلج  زا  دنتـشاد  هّللا  همحر  همالع  موحرم  اب  يرتکیدزن  هطبار  مه  و 

يدلج لهچ  هرود  نآلا  دش و  ماجنا  مه  راکنیا  دشاب . ملق  کی  هب  هک  دـننک  همجرت  ناشیا  اددـجم  مه  ار  لوا  دـلج  دـنچ  هک  دنتـساوخ  وا 
- ریـسافت اب  ییانـشآ  تسا . فیرـش  باتک  نیا  يارب  یتسرهف  میظنت  دـش ، ماجنا  نازیملا  يور  هک  يرگید  راک  تسا . ناشیا  ملق  هب  همجرت 

دش هتشون  نازیملا »  » يارب یتسرهف  ناشیا  نامز  رد  ای  هّللا  همحر  همالع  موحرم  زا  دعب   226 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 
لئاـسم نوـچ  تسا . مزـال  دـنمدوس و  رایـسب  ناـقّقحم  يارب  تسا و  یبوـخ  رایـسب  یعوـضوم  تسرهف  هک  یـسراف . هب  مه  یبرع و  هب  مه 

اهتسرهف نیا  اذل  میوشیم . لفاغ  رگید  دراوم  زا  مینیبیم و  ار  دروم  کی  یهاگ  تسا  هدـش  حرطم  نازیملا  فلتخم  ياهاج  رد  يرایـسب 
هک هدـش  میظنت  مه  يرتمهم  تسرهف  تسا . يرتنالک  سایلا  ياقآ  شفلؤم  و  نازیملا » لیلد   » تسرهف نیا  مان  دوب . دـهاوخ  زاسراک  رایـسب 
زا یتاـعوضوم  اـهثحب و  هک  دراد  دوـجو  مه  ییاـههوزج  تسا . هدـش  پاـچ  دـلج  هس  رد  دراد و  هراـشا  هیآ ...  ثیدـح ، هلثما ، مـالعا ، هب 

ماجنا ییاهراک  مه  ناشیا  ياهباتک  ریاس  هب  تبسن  هتبلا  و  تسا . یبوخ  رایسب  راک  مه  نیا  هک  دناهدرک  پاچ  ناگادج  عیطقت و  ار  نازیملا 
هب همجرت  ناشیا  تیالو »  » هلاسر دناهدرک ، راک  نآ  يور  یناحبس  هّللا  ۀیآ  هّللا و  همحر  يرهطم  هّللا  ۀیآ  هک  مسیلائر » شور   » هلمج زا  هدش 

لیمکت و ار  ناشیا  یبنلا » ةریـس   » یهقف ياقآ  بانج  دندرک ، راک  مراکم  هّللا  ۀیآ  زومرم » روعـش  ای  یحو   » باتک يور  تسا ، هدش  یـسراف 
هتـشون نازیملا » هریـسفت  یف  هجهنم  ییابطابطلا و   » مان هب  تسا  یباتک  هدـش  نازیملا »  » يور هک  يرگید  بوخ  رایـسب  راـک  دـندرک . همجرت 
تلوانت لوألا  بابلا  یفف  ۀمتاخ : باوبأ و  ۀثالث  یلع  ثحبلا  تعـضو  دق  و  دیوگیم : هدنـسیون  دوخ  هّللا . هملـس  یـسوأ  یلع  ياقآ  بانج 

. هتفاقث هتایح و  یناثلا  لصفلا  ییابطابطلا . رـصع  نایبل  تضّرعت  لوألا  لصفلا  لوصف : ۀـثالث  یلع  وه  و  هتفاقث . هتایح و  ییابطابطلا و  رـصع 
هرداصم ۀـغللا و  بتک  ۀیریـسفتلا و  هرداصم  یه  نازیملا و  هریـسفت  یف  ییابطابطلا  اهیلع  دـمتعا  یتلا  رداصملا  نع  تمّلکت  ثلاثلا  لـصفلا 

نیا زا  ریـسفت  رد  یهاگ  هاگ  هک  همانزور  هلجم و  جـنپ  تالجملا . دـئارجلا و  ۀـماعلا و  فراعملا  ۀـیخیراتلا و  ۀـعونتم  رداـصم  ۀـّیثیدحلا و 
اب ییانـشآ  تسا . هتـشاد  تیانع  اهنیا  هب  هّللا  همحر  همـالع  موحرم  هک  فراـعملا  ةرئاد  جـنپ  اـی  راـهچ  تسا . هدـش  لـقن  یبلاـطم  تـالجم 

هدرک یفرعم  نازیملا  یخیرات  ياهثحب  ردصم  ناونع  هب  یخیرات  باتک   22 227 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -
زا تسا . هتـشاد  رظن  اهنآ  هب  لاوقا  دیاقع و  هسیاقم  يارب  هّللا  همحر  همالع  موحرم  هک  يراصن  دوهی و  هسّدـقم  بتک  زا  باتک  دـنچ  تسا .
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هّللا همحر  همالع  موحرم  اج  ره  ینعی  دربیم . ار  ریـسفت  مان 22  ناشیا  دوش ، یفرعم  شرداصم  دوب  مزال  یلیخ  هک  يریـسفت  بلاـطم  ثیح 
، نیا رب  هوالع  دوب  مزال  اّما  تسا . هدرک  دای  اجکی  ار  همه  سپـس  تشاددای و  ردـصم  ناونع  هب  ار  نآ  ناـشیا  تسا ، هدرب  ار  يریـسفت  مسا 
ار راک  نیا  ناشیا  هک  دوش . صّخـشم  لیق »  » نآ بحاص  دـنیامنیم ، نایب  ار  یلوق  کـی  لـیق ،»  » اـب هّللا  همحر  همـالع  موحرم  هک  ییاـهاج 

ریـسفت ساـبع ، نبا  ریـسفت  ناـیبلا ، عـمجم  ریـسفت  يزار ، رخف  ریـسفت  بغار ، تادرفم  تسا : هدرب  ماـن  ناـشیا  هک  يریـسافت  تـسا . هدرکن 
ریسفت رانملا ، يواطنط ،)  ) رهاوجلا یناعملا ، حور  ریسفت  روثنملا ، رد  ریـسفت  دوعـسلا ، یبأ  ریـسفت  يواضیب ، ریـسفت  يربط ، ریـسفت  فاّشک ،
موحرم هعجارم  هدمع  دسریم  رظن  هب  اهماکحألا . تایآ  زا  یخرب  نیلقثلا ، رون  ریسفت  یمق ، ریـسفت  ینامعن ، ریـسفت  یفاص ، ریـسفت  ناهرب ،
یـسوا ياقآ  دـننکیم و  لـقن  رگید  ثیدـح  بتک  زا  مه  باـتک  ود  نیا  دوب و  نیلقثلا  رون  روثنملا و  ّرد  هب  تاـیاور  رد  هّللا  همحر  همـالع 

رد دیاش  هدرک  هعجارم  یثیدح  باتک  هب 135  دنیوگیم  هکنیا  ّالا  و  تسا . هدش  باتک  هک 135  تسا  هدرمش  مه  ار  باتک  ود  نآ  رداصم 
: تسا هدرکیم  هعجارم  بتک  نیا  هب  دیوگیم  مه  تغل  رد  دنـشاب . اهباتک  نآ  رداصم  زا  شاهیقب  دـشاب و  هدرک  هعجارم  باتک  هب 10  عقاو 

جهنم نع  هیف  تمّلکت  دـقف  یناثلا : بابلا  یف  اـّما  و  ۀـغللا . مولع  یف  رهزملا  برعلا ، ناـسل  ۀـغللا ، سوماـق  رینملا ، حابـصملا  ۀـغللا ، حاـحص 
يرثألا بناجلا  نع  تمّلکت  یناثلا : لصفلا  نیرّسفملا . جهانم  یف  ةرظن  لوألا : لصفلا  لوصف : ۀثالث  یلع  هتعضو  هریـسفت و  یف  ییابطابطلا 
دئاقعلا نآرقلا و  مولع  نم  ۀلمج  نع  هیف  تمّلکت  دـقف  ثلاثلا : بابلا  اّما  و  نازیملا . یف  یلقعلا  بناجلا  تلوانت  ثلاثلا : لصفلا  نازیملا ، یف 

یبوخ رایسب  باتک  یسوا  ياقآ  بانج  باتک  افاصنا   228 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  نازیملا . یف 
حرش یئابطابط  همالع  زا  هک  هتشون  مه  باتک  رخاوا  رد  تسا . هدمآرب  ریسفت  نیا  عماج  یفرعم  هدهع  زا  یبوخ  یعیبط  مظن  کی  اب  تسا و 

( ابیرقت  ) لاس 1399 رد  ارهاظ  ار  لاح  حرش  نیا  تسا ) هدرک  پاچ  ار  اقآ  دوخ  طخ  و   ) داتسرف میارب  تشون و  مه  ناشیا  متساوخ و  یلاح 
یسراف تافیلأت  زا  تسا  یبرع  هک  ار  رافسا  هیشاح  هیافک و  هیشاح  هک  تسا  نیا  نآ  هداد و  خر  یهابتشا  لاح  حرش  نیا  رد  تسا . هتـشون 

ناهربلا و یف  ۀلاسر  ۀمکحلا و  ۀیاهن  ۀمکحلا و  ۀیادب  ادّلجم و  نیرـشع  یف  نازیملا  ریـسفت  ۀـّیبرعلاب : هتافلؤم  نم  دـسیونیم : تسا . هدرمش 
ناسنالا یف  ۀلاسر  ایندلا و  یف  ناسنإلا  یف  ۀلاسر  تارابتعالا و  یف  ۀلاسر  بیکرتلا و  یف  ۀلاسر  لیلحتلا و  یف  ۀلاسر  ۀطلاغملا و  یف  ۀـلاسر 

ملع هلاسر  روسفرپ ، تابحاصم  مالـسا ، رد  نآرق  مالـسا ، رد  هعیـش  هفـسلف ، لوصا  ۀیـسرافلاب : هتافلؤم  نم  و  ۀـیالولا . ۀـلاسر  ایندـلا و  دـعب 
. رافسألا هیشاح  زاجعإلا ، یف  ۀلاسر  لوصالا ، ۀیافک  هیشاح  مامإلا ،

نازیملا ریسفت  کبس 

حرطم ار  هلأسم  نیا  شباتک  رد  مه  یسوألا  یلع  ياقآ  بانج  تسا . نآرق » هب  نآرق  ریسفت   » نامه ریسفت  نیا  کبس  نازیملا  ریـسفت  کبس 
نرق لوط 14  رد  و  دـشاب ، هدرک  عادـبا  هّللا  همحر  همـالع  موـحرم  ارنآ  هک  تسین  يزیچ  شور  نیا  هک  تسا  نیا  شلوا  نخـس  دـنکیم و 

هک دنکیم  لقن  ار  یلبق  ياهرسفت  زا  هنومن  دنچ  ناشیا  سپـس  دشاب . هدروآ  ار  شور  نیا  وا  دشاب و  هتـشادن  ار  شور  نیا  یـسک  هتـشذگ 
رّسف دندومرف : نایب  رگید  هیآ  زا  ار  نآ  دهاش  دندرک و  انعم  ار  ياهیآ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  لوا  هنومن  دناهتـشاد : ار  شور  نیا 
ٌْملَُظل َكْرِّشلا  َّنِإ  یلاعت : هلوقب  ّلدتـسا  كرـشلاب و  مهناـمیا  اوسبلی  مل  ، 82 ماعنا / ٍْملُِظب  ْمُهَناـمیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  یلاـعت : هلوق  مظعـألا  لوسرلا 

هک مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  مود  هنومن   229 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 13 نامقل / ٌمیِظَع 
انَّبَر اُولاق  درک : انعم  حرطم و  ار  ياهیآ  هک  سابع : نبا  زا  موس  هنومن  اضعب .» هضعب  رّـسفی  نآرقلا  «، » ضعبب هضعب  دهـشی  نآرقلا  : » دندومرف

، ْمُکِییُْحی َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکایْحَأَف  ًاتاْومَأ  ُْمْتنُک  َو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  درک : رکذ  دـهاش  ناونع  هب  ار  ریز  هیآ  ِْنیَتَْنثا و  اَـنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَـنَّتَمَأ 
عمجم رد  هّللا  همحر  یسربط  موحرم  رگید : هنومن  دشاب . نآ  ریـسفت  دناوتیم  هیآ  نیا  هک  درک  قیبطت  اجنیا  اب  ار  اجنآ  ءایحا  ود  هتاما و  ود 

دهاش ار  ُراَّنلا  ُمُهَهوُجُو  یشْغَت  َو  هیآ  ۀیشاغ ،»  » ینعم يارب  هک  تسا  هدرک  لقن  نیعبات  یضعب  زا  ِۀَیِشاْغلا  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  ریسفت  رد  نایبلا 
نیا يرـشخمز ، لثم  ینارّـسفم  يارب  دوشیم  مولعم  سپ  نآرقلا . هیلع  ّلد  ام  نآرقلا  تایآل  یناعملا  ّدسأ  دـیوگ : يرـشخمز  تسا . هدروآ 
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شور سپ  نآرقلاـب . نآرقلا  رّـسفی  نأ  ریـسفتلا  یف  قرطلا  ّحـصأ  دـیوگیم : نرق 8 )  ) هیمیت نـبا  تـسا . هدوـب  لوـبق  دروـم  حرطم و  شور 
راـک نیا  اـب  ندوب  نآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـّما  تسا . هتـشاد  دوجو  مه  رتشیپ  هدوبن و  یعادـبا  شور  کـی  هّللا  همحر  ییاـبطابط  موحرم 

مکحم نم  هک  دیامرفیم  نآرق  دوخ  نارگید  مالّسلا و  هیلع  ریما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  لبق  و  دراد . هلصاف  یلیخ  ناشیا 
ریـسفت ارچ  اّما  تسا . نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  نامه  مکحم  هب  هباشتم  ریـسفت  دیهد و  عاجرا  تامکحم  هب  ار  تاهباشتم  دـیاب  مراد . هباشتم  و 

رایسب تیانع  ناشیا  هکنیا  يارب  تسا ؟ نآرق  هب  نآرق  نم ، ریسفت  هک  دیوگیم  نآ  فلوم  ارچ  نآرق و  هب  نآرق  ریـسفت  دنیوگیم  ار  ناشیا 
يانب دنـشاب . هدرک  هدافتـسا  شور  نیا  زا  هک  مینکن  ادیپ  رتشیب  دروم  دنچ  دیاش  رگید  ریـسافت  رد  اّما  تسا  هتـشاد  شور  نیا  يور  یناوارف 
هدرک لابند  ار  رادهقباس  راک  نیا  ناشیا  هتـشاد و  هقباـس  شور  نیا  سپ  دوش . هداـیپ  شور  نیا  هیآ  ره  رد  هک  تسا  نیا  رب  نازیملا  ریـسفت 

ناشیا ریسفت  تسا ، هدوب  دنباپ  یلیخ  شور  نیا   230 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  هب  نوچ  اّما  تسا .
: تسا هداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  ریسفت  رد  هّللا  همحر  همالع  موحرم  دیوگیم  یـسوألا  یلع  ياقآ  بانج  تسا . هدش  فورعم  ناونع  نیا  هب 

یلَع ُْمتَْـسل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  تسا :) هدز  ییاـهلاثم  رتیت  نیا  يارب  . ) ۀـیآلا یف  مهبم  لـمجم  ینعم  ناـیبل  نآرقلا  يآ  ضعبب  ۀناعتـسالا  - 1
یلإ جاتحت  ناعم  ةدع  اهلامتحال  ضومغ و  نم  اهیف  امل  ءیش » یلع  متسل   » ینعم نّیبی  نأ  رّسفملا  دارأ  َلیِْجنِْإلا ، َو  َةارْوَّتلا  اوُمیُِقت  یَّتَح  ٍءْیَش 

ار تایآ  زا  هورگ  کی  ِهَّللا ...  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَأ  َْول  اًلیِقَث ، ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ  ّربدت ...  رظن و 
یناعملا نم  دحاو  ینعم  یلإ  انایحا  رّـسفملا  بهذ  - 2 دروآ . نوریب  لامجا  ماهبا و  زا  ار  لوا  هیآ  اهنآ ، کـمک  هب  هتـسناوت  هدرک و  حرطم 

تالامتحا دشیم و  هتفگ  انعم  هس  ود  ياهیآ ، هرابرد  هک  دوب  روطنیا  قباس  ریسافت  رد  اهسفن . ۀیآلا  نم  ةدافتسم  نئارقب  ۀیآلا  یف  ۀحورطملا 
ریسفت دنـشاب و  هدرک  طایتحا  هکنیا  رطاخ  هب  دیاش  دوب ، روطنیا  مه  ام  بوخ  ریـسافت  یّتح  دنهدب . یحیجرت  هکنیا  نودب  دندرکیم  لقن  ار 

. دـیامنیم نشور  ار  دوصقم  هداد و  حـیجرت  تایآ  کمک  اب  ار  هیآ  ینعم  دـنچ  نآ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نازیملا  زایتما  اّما  دوشن . يأر  هب 
نأ رّسفملا  راتخا  ادخ :؟ هفیلخ  ای  رشب  هفیلخ  ایآ  تسیچ ؟ هفیلخ  زا  دارم  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  هیآ : رد  الثم 
ِیف َِفئـالَخ  ْمُکاـْنلَعَج  َُّمث  ٍحُون  ِمْوَق  ِدـَْعب  ْنِم  َءاـفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  یـضرألا  دوجوملا  نم  عوـنل  ۀـفالخلا  تسیل  یلاـعت و  هّلل  ۀـفالخلا  نوـکت 

-3 دهد . حیجرت  ار  هیآ  رد  دوجوم  لامتحا  دنچ  زا  یکی  هتسناوت  ثحب  دروم  هیآ  همیمـض  هب  هدروآ و  هتـشاد  هفیلخ  هک  ار  یتایآ  ِضْرَْألا .
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دارملل . اقارـشتسا  ینعملا و  حاضیأ  یف  ةدایز  تایآلا  ضعبب  رّـسفملا  نیعتـسی  انایحا  و 

دهاش مه  ود  ره  دناهدرک و  ینعم  ناسکی  ریسفت و  ود  ره  هّللا  همحر  یـسربط  مه  نازیملا و  مه  ار  هیآ  کی  دینک  ضرف   231 ص : ینآرق ،
نآرقب ۀناعتسالا  - 4 ددرگیم . نانیمطا  بجوم  دـنکیم و  نشور  ار  ینعم  یلیخ  هک  تسا  تاـیآ  زا  یخرب  نازیملا  دـهاش  یلو  دـناهدروآ 

: لثم یتاعوضوم  دـهدیم . حیـضوت  تاـیآ  کـمک  اـب  ار  ینآرق  ینید و  تاحالطـصا  هتاـیآ . ضعب  یف  دری  نّیعم  حلطـصم  نییعتل  میرکلا 
کی تایآ  هک  تسا  هدوبن  مسر  هتشذگ  نورق  رد  یعوضوملا . ریـسفتلا  - 5 طابحا ...  داهج ، تکرب ، قزر ، هبوت ، دیحوت ، اعد ، تباجتـسا 

زا هدافتـسا  اب  تسا و  هدرک  ار  راک  نیا  هّللا  همحر  همـالع  موحرم  اـما  دـننک ، يریگهجیتن  يدـنب و  عمج  دـنراذگب و  مه  راـنک  ار  عوضوم 
ار طابحا  هب  طوبرم  تایآ  لک  الثم  تسا . نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  عون  کی  مه  نیا  هک  هدرک  قیقحت  ار  تاعوضوم  زا  هلـسلس  کـی  تاـیآ 
مان 26- نآرق  رد  تسا . نآ  نآرق  صـصق  نازیملا  مهم  تازایتما  زا  یکی  تسیچ . نآرق  رد  طابحا  ینعم  هک  دریگیم  هجیتن  هدرک و  عمج 
ار وا  هب  طوبرم  تایآ  لک  هتشذگ  رد  هک  يریسفت  میرادن  تسا و  هدمآ  يددعتم  دراوم  رد  یـسوم »  » مان الثم  تسا . هدمآ  ءایبنا  زا  رفن   25

یسوم ترضح  ناتساد  تایآ  یسوم  ناتساد  يارب  هک  تسا  نیا  نازیملا  ریـسفت  زایتما  «. 1  » دشاب هداد  رارق  یـسررب  ققحت و  دروم  عمج و 
ناشیا راک  ایبنا ، صصق  نتسناد  يارب  و  تسا . هدرک  يریگهجیتن  ریسفت و  عمج و  یبوخ  یلیخ  ماظن  اب  متخلا  یلإ  ودبلا  نم  ار  مالّـسلا  هیلع 

زا سپ  دـنکیم . صخـشم  ار  اـهنآ  یفیرحت  دراوم  هدومن و  هسیاـقم  نآرق  اـب  مه  ار  نیدـهع  بتک  هکنیا  رب  هوـالع  تسا . ردـصم  نیرتهب 
جراخ يریـسفت  ثحب  زا  هّللا  همحر  همالع  موحرم  یهاگ  هک  هتفگ  یـسوا  ياقآ  تسا . یعوضوم  ریـسفت  نآرق ، هب  نآرق  ریـسفت  قیداـصم 
لطاب ياهفرح  ههبش و  ياج  مه  دراوم  نیا  رد  هتبلا  دراد . یخیرات  هبنج  هک  تسا  هدرک  لابند  ار  صصق  یضعب  زا  ییاههشوگ  تسا . هدش 
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. تــــــسا هدرک  لاــــــبند  ار  اــــــهثحب  نــــــیا  اــــــهنآ  ّدر  يارب  هــــــّللا  هــــــمحر  ییاــــــبطابط  همــــــالع  تــــــسا و  هدوــــــب 
میراد نآرق  صـصق  ياـهباتک  هلب  (. 1 __________________________________________________  )

زا  232 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدـش  ماجنا  یملع  یقیقحت و  راک  اـنایحا  اـهنآ  رد  هک 
دروـخب و مدرم  درد  هب  هک  دـنکیم  حرطم  ار  هصق  زا  ییاهتمـسق  نآ  طـقف  نآرق  هک  تسا  نیا  هّللا  هـمحر  ییاـبطابط  همـالع  رکب  ناـنخس 
هک اج  ره  دنوشیمن و  ضّرعتم  هدومرف ، نآرق  هک  يرادقم  زا  شیب  مه  هّللا  همحر  همالع  موحرم  دوخ  دروآیمن . ار  هیقب  دشاب و  هدنزومآ 
رد تسا و  نطاب  لیوأت و  نایب  اهنآ ، زا  یکی  دراد . ییاهجهنم  اهکبس و  ریسفت  تسا . هدوب  تاهابتشا  تاهبش و  عفر  يارب  دناهدرک  لابند 

. تسا هدرک  هدافتـسا  تالیوأت  تایاور و  نآ  زا  هکنیا  نیع  رد  هّللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم  تسه ، مه  نطاب  نایب  لیوأت و  تاـیاور 
دروم دیفم و  دارفا  یخرب  يارب  یّصاخ و  طیحم  کی  رد  طقف  هک  درادن . ینافرع  یلیوأت و  ریـسفت  گنر  هک  تسا  نیا  شریـسفت  زایتما  اّما 
لباق نآرق  ریسفت  زا  شریسفت  هتشاذگن  یلو  دوب  فوسلیف  فراع و  کی  شدوخ  هّللا  همحر  همالع  موحرم  هکیلاح  نیع  رد  دشاب . هدافتـسا 

ْنِم َناک  َْول  دـیامرفیم : نآرق  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  نازیملا  لوا  رد  ناشیا  دریگب . دوخ  هب  ینافرع  یفـسلف و  گـنر  دوش و  جراـخ  مهف 
اب تایآ  هک  دننیبب  دنناوخب و  ارم  تایآ  دنناوتیم  مدرم  متـسه ، مهف  لباق  نم  دیامرفیم  نآرق  ینعی  ًارِیثَک  ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع 

، تسا هدرک  هدافتـسا  یلیوأت  تاـیاور  زا  ییاـج  مه  رگا  تسا . هدرک  ظـفح  ریـسفت  رد  ار  تیـصوصخ  نیا  ناـشیا  و  تسا . گـنهامه  مه 
تسا و هداد  یـسوا  ياقآ  هک  يرگید  رّکذت  دنهد . یلیوأت  گنر  باتک  هب  هکنیا  هن  تسا  یبنج  ثحب  ناونعب  هک  تسا  یـصوصخم  دراوم 
هب ار  نآرق  مهاوخیم  نم  هک  تسا  هدومرف  لوا  نامه  زا  هّللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم  هک : تسا  نیا  دـشابیم  هتـشذگ  ثحب  مّمتم 
اب ضراعتم  فلتخم و  تایاور  رسفم ، ابلاغ  دندرکیم  هدافتـسا  تایاور  زا  هک  ییاهریـسفت  رد  تایاور . هب  ار  نآرق  زین  منک و  ریـسفت  نآرق 
اب هک  یتیاور  ره  تسا . هدرک  صّخشم  مه  ار  تایاور  فیلکت  هیآ  هب  هیآ  ریسفت  کمک  هب  ناشیا  اّما  تسا . هدشیم  ّدر  هتـشونیم و  ار  مه 

مدع ریسافت - اب  ییانشآ  رکذ  ای  هدوبن ، راگزاس  هیآ  اب  هک  رگید  تایاور  تسا و  هتشاذگ  هیآ  رانک  ار  نآ  هتخاسیم ، هیآ  زا  دافتسم  ریسفت 
ار نآ  هدوب  نشور  نآ  یتسردان  رگا  ای  هدرک و  هیجوت  هدوب  هیجوت  لباق  رگا  ای  تسا  هدرکن   233 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 
تسا و هنوگ  ود  تایاور  رگید ؟ روط  ای  دـندرک  جاودزا  مه  اـب  اـیآ  هک  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نادـنزرف  هب  عجار  ـالثم  تسا . هدرک  ّدر  لـقن و 

راک نیا  ناویح  دنیوگیم  دننکیم و  حیبقت  ار  راک  نیا  رگید  هتـسد  و  دناهدرک ، جاودزا  مه  اب  دنیوگیم  تایاور  زا  هتـسد  کی  ضقانتم ،
و دـنکیم . نشور  مه  ار  تایاور  نیا  فیلکت  رگید  تایآ  کمک  هب  ناشیا  یلو  تسا . ضقانتم  تایاور  ناسنا . هب  دـسرب  هچ  دـنکیمن  ار 

جاودزا تمرح  تسا و  هدوبن  راک  رد  یموس  دوشیم و  یهتنم  رفن  ود  نیا  هب  رـشب  ینونک  لسن  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  رهاظ  زا  دیامرفیم 
مه ار  ناشیا  فرح  نیا  دیاش  دشابن . مارح  هرود  کی  دشاب و  مارح  هرود  کی  تسا  نکمم  هک  تسا  یعیرـشت  مکح  کی  ردارب  رهاوخ و 
نآ زا  هتسد  کی  هک  دنسریم  هجیتن  نیا  هب  تایآ  زا  هدافتسا  اب  حرطم و  ار  تایاور  هتسد  ود  هک  تسا  نیا  روظنم  یلو  دننکن  لوبق  یخرب 
دوب نآرق  قفاوم  رگا  ام  تایاور  هک  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هدومرف  قبط  درک . ّدر  دیاب  ار  رگید  هتـسد  دزاسیم و  نآرق  رهاظ  اب  تایاور 

هدافتـسا ار  نانآ  تمـصع  تایآ ، نتـشاذگ  مه  رانک  زا  ءایبنا ، هانگ  هرابرد  الثم  ای  تسا . هدرک  لـمع  دـینک ، حرط  دوبن  رگا  دـینک و  ذـخا 
نآرق اب  اریز  تسا  لطاب  تیاور  نیا  هک  دـیامرفیم  دـنک ، تباث  ءایبنا  زا  یکی  يارب  یهاـنگ  دـهاوخب  هک  یتاـیاور  دروم  رد  تسا و  هدرک 

نیا رد  يدایز  دهاوش  یسوا ، ياقآ  تسا . هتشاد  هجوت  قایس  هب  یلیخ  هیآ  هب  هیآ  ریسفت  رد  هّللا  همحر  همالع  رگید : بلطم  تسا . فلاخم 
قایس هب  کّسمت  دشاب ، هتـشاد  ار  يریـسفت  شور  نیا  دهاوخیم  هک  یـسک  الوصا  تسا و  هدرک  کّسمت  قایـس  هب  هک  تسا  هدروآ  هطبار 

هک ، ) دـنکیم میـسقت  ار  تایآ  و  تسا . رظن  بحاص  مه  هب  تایآ  طابترا  رد  هّللا  همحر  همالع  موحرم  تسا . وا  راـک  رازبا  زا  یکی  تاـیآ 
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  حرطم و  اج  کی  ار  هیآ  تشه  الثم  دشاب ) هتشادن  لوبق  مه  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا 
نآرق رب  شطّلست  سنا و  ّتلع  هب  ناشیا  ینعی  ار  هیآ  دنچ  دعب  ار ، هیآ  کی  دعب  دنکیم ، ثحب  شاهرابرد  هحفـص  دنچ   234 ص : ینآرق ،

ار هروس  کی  هک  نایبلا » عمجم   » ریـسفت دوش . حرطم  ییاهنت  هب  دیاب  هیآ  کی  نآ  دشاب و  مه  اب  دـیاب  هیآ  دـنچ  نیا  هک  دـیآیم  شنهذ  هب 
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تروص قایـس  تلالد  هب  نازیملا  رد  تایآ  ندرک  میـسقت  اّما  درادن . قایـس  هب  يراک  دیامنیم  ثحب  هیآ  دنچ  هیآ  دنچ  دـنکیم و  میـسقت 
هدـش لزان  اج  کی  رخآ  ات  لوا  زا  هک  ممهفیم  مناوخیم  هک  ار  یتأ » له   » هروس دـیامرفیم  هّللا  همحر  همـالع  موحرم  ـالثم  تسا . هتفرگ 

دیامرفیم ارارک  هتشاذگ  قایـس  ار  نیا  مسا  ناشیا  تسا . هدش  لزان  تمـسق  دنچ  رد  هک  ممهفیم  مناوخیم  هک  ار  رگید  هروس  یلو  تسا 
هب هّللا  همحر  همالع  موحرم  هکنیا : هدرک  يروآداـی  یـسوا  ياـقآ  باـنج  هک  يرگید  بلطم  دراد ...  بلطم  نیا  رب  تلـالد  هیآ  قایـس  هک 

هروس ره  فادها  بلاطم و  تسا - یلعج  هک  هدش  هتفگ  مه  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دیوگب - ار  هروس  ره  ندـناوخ  لیاضف  تیاور  هکنیا  ياج 
هورگ شـش  شتایآ  سپ  دنکیم  بیقعت  ار  بلطم  شـش  هروس  نیا  رگا  هک  دشاب . قایـس  کمک  دناوتیم  مه  نیا  هک  دـنکیم . ناونع  ار 

. تسا هتشادن  ياهقباس  هک  دنراد  یّصاخ  رظن  هّللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم  تسا . يدایز  لاوقا  هعطقم  فورح  اب  هطبار  رد  دوشیم .
نیا هب  هراشا  دیاش  ص ،»  » اب رگید  هروس  و  صملا »  » اب رگید  هروس  دشاب ، هدش  عورـش  ملا »  » هعطقم فورح  اب  هروس  کی  یتقو  دیامرفیم :

یـسررب و شاهرابرد  رتشیب  دـیاب  هک  تسا  یقوذ  رظن  راهظا  کی  نیا  هتبلا  دراد . دوجو  صملا »  » رد ص »  » و ملا »  » هروس بلاـطم  هک  تسا 
. تسا دشاب  هتشاد  دوجو  صعیهک »  » رد دیاب  سی »  » بلاطم زا  یتمـسق  دنتـسه  كرتشم  ي »  » رد هک  سی »  » و صعیهک »  » الثم دوش . قیقحت 

دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نیعباتلا . ۀباحـصلا و  لاوقأ  نم  هفقوم  تسا : هدـش  ناونع  باتک  نیا  رد  هک  يرگید  ثحب 
هب بوسنم  تایاور  یتقو  تسا  نشور  یلیخ  خساپ  تسا ؟ هدش  دروخرب  هنوگچ  ریسفت  رد  هورگ  نیا  راتفگ  اب  هک   235 ص : ینآرق ، ثحب 

ار هدـش  لقن  اهنآ  زا  هچنآ  دـهدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  یلوا  قیرط  هب  مه  اجنیا  رد  دـنکیم ، هسیاقم  تاـیآ  اـب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
تایاور تایلیئارـسإلل ؛ هضفر  تایلیئارـسالا : عم  هفقوم  رگید : ثحب  دزاسیمن . تایآ  اب  نوچ  تسین  تسرد  دـیامرفیم  دروآیم و  یهاگ 

همحر همـالع  موحرم  نادرگاـش  زا  یکی  تسا . هدرک  كرت  ضفر و  ار  تسا - حرطم  نآرق  صـصق  رد  مه  نآ  زا  یلیخ  هک  تایلیئارـسا -
یفـسلف بلاـطم  یخرب  رب  تسا  ّيدر  هلاـسر  نیا  نازیملا » لوح   » ناونع اـب  تشوـن  نازیملا  هراـبرد  ياهوزج  هدوـب - مه  الـضف  زا  هک  هّللا -

داعم و لثم  یتاعوضوم  اب  هطبار  رد  یفسلف  بلاطم  یضعب  نوچ  و  تشادن . یتبثم  رظن  هفسلف  هب  هک  دوب  یئالضف  زا  اقآ ، نآ  ینعی  نازیملا .
دراد و فلاـخم  یفـسلف  لـیاسم  لاـح  ره  هب  تخاـس . رـشتنم  میظنت و  ار  هلاـسر  نیا  دوبن  وا  لوبق  دروـم  هک  تشاد ، دوـجو  نازیملا  رد  ... 

دوخ ّالإ  و  تسا . هدش  حرطم  نازیملا  رد  تسین  املع  یخرب  لوبق  دروم  هک  یفسلف  بلاطم  نینچ  ارچ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  ّدر  نآ  نتـشون 
يرـسرس هک  تسین  یباتک  هدـش و  فیلأت  لاس  تسیب  لوط  رد  نازیملا  اریز  تسا . هدرکن  دـقن  یـسک  ار  نآ  يریـسفت  ياههبنج  نازیملا و 

«1 . » دریگ رارق  دــــــــــــــقن  دروـــــــــــــم  یناـــــــــــــسآ  هـــــــــــــب  اـــــــــــــت  دــــــــــــــشاب  هدــــــــــــــش  هتــــــــــــــشاگن 
رد نازیملا  لوا  دـــلج  طــسو  رد  (. 1 __________________________________________________  )

لاس 1352 رد  نآ  رخآ  رد  هدش  تبث  خیرات  قبط  مه  متسیب  دلج  و  تسا ...  یسمش  لاس 1332  هک  لاسما  دیامرفیم : هلبق  هب  عجار  ثحب 
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدیـشک  لوط  لاس  تسیب  كرابم  ریـسفت  نیا  فیلأت  نیاربانب  هدیـسر  نایاپ  هب 

236 ص : ینآرق ،

« نازیملا  » ریسفت

دوش ثحب  هدرتسگ  طوسبم و  روط  هب  هیلع ،) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یئابطابط هماّلع  فیلأت  نازیملا ، فیرـش  ریـسفت  هراـبرد  نازیملا »  » ریـسفت
. دوش ضرع  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  ایوگ  لاح  نیع  رد  رصتخم و  روط  هب  هک  تسا  نیاربانب  العف  یلو 

: نازیملا تّیلوبقم  تلع 

، درذگیم خـیرات  نآ  زا  لاس  دودح 40  هک  زورما  ات  دش  رـشتنم  ریـسفت  نیا  لوا  ياهدـلج  هک  ییاهزور  نیلوا  زا  نازیملا : ّتیلوبقم  تلع 
یلیخ تیلوبقم  نیا  و  تسه . هدوب و  رادروخرب  ناداتسا  لضافا و  نیب  یملع ، عماجم  هیملع و  ياههزوح  رد  یصاخ  تیلوبقم  زا  ریسفت  نیا 
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زا مینیبیم  ام  لوا : دـهاش  منکیم : رکذ  ریـسفت  نیا  تیلوبقم  رب  دـهاش  دـنچ  لاح  نیع  رد  اما  دـهاوخیمن  ینایب  تسا و  نشور  حـضاو و 
ناداتـسا زا  زورما  هک  لضافا ، زا  رفن  دنچ  طسوت  هدـش ، رـشتنم  ریـسفت  نیا  مراهچ  موس و  مود ، لوا ، ياهدـلج  هک  تسخن  ياهزور  نامه 

. دندرک همجرت  یسراف  هب  خیرات  نآ  رد  يزاریـش  مراکم  هّللا  ۀیآ  ار  ریـسفت  نیا  لوا  دلجم  الثم  هدش . همجرت  دنتـسه ، مق  هیملع  هزوح  مانب 
ياقآ ترضح  طسوت  رگید  دلج  يّرین و  ياقآ  ترضح  طسوت  شرگید  دلج  دندرک . همجرت  يدزی  حابصم  هّللا  ۀیآ  ار  شرگید  دلج  کی 

، شراشتنا لوا  ياهلاس  رد  مه  نآ  باتک  نیا  همجرت  منکیم  رکف  نم  دـش . همجرت  یتجح  ياقآ  باـنج  طـسوت  شرگید  دـلج  یمارگ و 
مق هیملع  هزوح  رد  لوا  ياهزور  نامه  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  دوخ  مدرک ، رکذ  ار  ناشمان  هک  ناـیاقآ  نیا  لـثم  يدارفا  طـسوت 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  رارق  هجوت  لوبق و  دروم  ریـسفت  نیا  تسه ، هدوب و  ینید  موـلع  شناد و  ملع و  دـهم  هک 

يدوز نیا  هب  دشابن  لوبقم  دشابن و  هجوت  دروم  دوش و  هتـشون  يریـسفت  رگا  هک  تسا  نشور  یلیخ  تسا . هتفرگ   237 ص : ینآرق ، ثحب 
زا هک  مود : دهاش  تسا . ریـسفت  نیا  نتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دـهاوش  زا  یکی  اههمجرت  نیا  دوخ  دـننزیمن . شاهمجرت  هب  تسد  ناداتـسا 

يرهطم هّللا  ۀیآ  تسد  مد  باتک  نازیملا  ریـسفت  هک  تشادیم  راهظا  یئابطابط  همالع  تیـصخش  هرابرد  ناشیا  دـشابیم : دـیتاسا  زا  یکی 
دیوگب هک  انعم  نیا  هب  بذـج  بلج و  طقف  هن  تسا . هدرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  هشیمه  دوب و  هدـش  نآ  بذـج  هک  یباتک  ینعی  تسا . هدوب 

مد باتک  داتـسا ، نآ  لوق  هب  هک  هدرک  بلج  ار  وا  هجوت  يروج  هکلب  دنناوخب ، بالط  و  دـنناوخب ، ار  نآ  دـیاب  مدرم  تسا و  یبوخ  باتک 
نازیملا ریـسفت  هک  نیمه  هدرکیم . عوجر  نآ  هب  ياهلاـقم  باـتک و  نتـشون  ینارنخـس و  یثـحب ، ره  رد  تسا ؛ هدـش  شایگـشیمه  تسد 

. تسا هدوب  لوبق  دروم  ریسفت  نیا  هک  تسا  یحضاو  لیلد  دنک ، بذج  بلج و  شدوخ  هب  ار  يرهطم  دیهش  هّللا  ۀیآ  لثم  یتیصخش  دناوتب 
نیا رد  دومرفیم : ناشیا  میتفگیم . نامدوخ  تفگیمن  مه  ناشیا  رگا  و  منکیم . لقن  ناداتـسا  زا  یکی  زا  مه  ار  دـهاش  نیا  موس : دـهاش 

مالـسا و هرابرد  یملع  یثحب  ای  هتـشاد  دـیجم  نآرق  هنیمز  رد  یملع  یثحب  یـسک  ره  هک  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  ریخا ، لاس  لـهچ  یس ،
یققحم و چیه  ینعی  تسا . هدرک  هدافتسا  نازیملا  زا  هدرک ، ینارنخـس  ای  هتـشون  هلاقم  ای  باتک  هک  نیا  زا  معا  تسا  هتـشاد  یـسانشمالسا 

نازیملا هب  ای  دنادب  نازیملا  زا  زاینیب  ار  دوخ  هتـسناوتیمن  تسا  نآرق  اب  طبترم  هک  یقیقحت  ثحب  هدنیوگ  هدنـسیون و  چیه  یفلؤم و  چیه 
هک يددـعتم  ياهراک  زا  تسا  ترابع  تسه  دـهاش  اما  دـشابن  رگید  ياهدـهاش  توق  هب  تسا  نکمم  هک  مراهچ : دـهاش  دـشاب . هجوتیب 

نایهاگشناد بالط و  بولطم  عوبطم و  اههاگشناد  اههزوح و  رد  دشابن و  لوبقم  هجوت و  دروم  یباتک  رگا  تسا . هدش  ماجنا  نازیملا  يور 
لوا دننک . راک  رادـقم  نیا  باتک  نیا  هرابرد  تسین  یعاد   238 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دشابن ،
هّللا ۀیآ  طسوت  ات 20  دلج 6  زا  و  مدرک ، ضرع  هک  ناداتـسا  الـضف و  زا  رفن  دنچ  طسوت  شلوا  ياهدـلج  هدـش ، همجرت  باتک  لک  هکنیا 

پاچ و زا  لبق  ینعی  تسا ، هدیـسر  زین  یئابطابط  همالع  دوخ  رظن  هب  تمـسق  نیا  مامت  هک  هدش  همجرت  ینادمه  يوسوم  رقاب  دـمحم  دـیس 
يوسوم ياقآ  زین  ار  لوا  دـلج  دـنچ  نآ  دوش  گـنهامه  همجرت  لـک  هکنیا  يارب  زاـب  دـندناوخ و  ناـشیا  دوخ  دزن  ار  همجرت  نیا  راـشتنا ،

هک يرگید  راک  تسا . هدـش  پاچ  ررکم  رد  ررکم  ینادـمه  يوسوم  رقاب  دـمحم  دیـس  همجرت  اب  دـلج  تسیب  ره  نآلا  هک  دـندرک  همجرت 
سردآ يدنبعوضوم و  ریـسفت  نیا  دلج  تسیب  لک  تسا . هدـش  هتـشون  ریـسفت  نیا  يارب  هک  تسا  یعوضوم  تسرهف  هدـش ، نازیملا  يور 
یـسراف مه  هک   ) یعوضوم تسرهف  نیا  هب  هعجارم  اب  هدش  ثحب  نازیملا  ياجک  رد  ياهلأسم  ره  دنادب  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  هدـش  هداد 

هک هدیسر  نیا  هب  تبون  هک  هدوب  دایز  نآ  زا  هدافتـسا  نازیملا و  بلاط  هک  تسادیپ  دباییم . تسد  رظن  دروم  بلطم  هب  یبرع ) مه  تسا و 
هرابرد ار  شدوخ  يارتکد  هلاسر  يرگید  صخـش  دـنک . ناسآ  ار  ناگدـننکهعجارم  راک  ات  دـننک ، میظنت  شیارب  یعوضوم  تسرهف  کی 

زین هلاسر  نیا  تسا ؛ هدومن  رشتنم  هتشون و  تسا  هحفص  دودح 400  هک  باتک  نیا  تایصوصخ  ریاس  و  نازیملا » يریـسفت  شور  جهنم و  »
رد ررکم  نآ  یـسراف  یبرع و  نانبل ، ناریا و  رد  تسا . نازیملا  ناوارف  ياهپاچ  مجنپ : دـهاش  تسا . نازیملا  ندوب  هجوت  دروم  زا  یکاـح 

ياهدلج راشتنا  زا  لاس  دودـح 40  هک  هدـش ، رـشتنم  هک  يزور  زا  نازیملا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  اهنیا  همه  دوشیم . هدـش و  پاچ  ررکم 
نیا یتقو  روشک . جراخ  لخاد و  ناققحم  اههاگشناد و  هیملع ، ياههزوح  نادنمشناد ، هجوت  لوبق و  دروم  هدوب  يریسفت  درذگیم ، شلوا 
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هدرک ادـیپ  تیلوبقم  روج  نیا  هک  هدرک  عمج  شدوخ  رد  یئاهیگژیو  هچ  نازیملا  هک : دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  میدرک  ضرع  ار  همدـقم 
یصاخ تیلوبقم  ریسافت  همه  نیب  رد  ریسفت  نیا  روط  هچ  هدش ، هتشون  یئاهریـسفت  ریخا  ياهههد  رد  یتح  تسا ، دایز  ریـسفت  نوچ  تسا ؟

239 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا ؟ هدش  هجوت  دروم  هزادنا  نیا  تسا و  هدرک  ادیپ 

؟ تسیچ نازیملا  ریسفت  ياهیگژیو 

هراشا

رد لـیخد  یلیخ  اـهیگژیو  نآ  هک  هدوـب  یئاـبطابط  همـالع  صخـش  رد  هک  یئاـهیگژیو  فـلا -) تـسیچ ؟ نازیملا  ریـسفت  ياـهیگژیو 
داجیا ریـسفت  رد  ار  یـصاخ  ياهیگژیو  یگژیو ، عون  نیا  هدوب ؛ ناشیا  راک  شور  رد  هک  یئاـهیگژیو  ب -) تسا . نازیملا  ياـهیگژیو 

. دشاب هتشاد  بلاط  ناهاوخ و  یملع  عماجم  رد  همه  نیا  هدش  بجوم  هک  هدرک 

دوب هر )  ) هماّلع صخش  رد  هک  یئاهیگژیو  فلا -)

عورـش ناشیا  هک  يزور  - 1 زا : دـنترابع  هدوب  ناشیا  صخـش  رد  هک  یئاـهیگژیو  دوب  هر )  ) هماـّلع صخـش  رد  هک  یئاـهیگژیو  فلا -)
يادـتبا رد  هکنیا  هن  تسا ، هدوب  انعم  مامت  هب  داتـسا  کی  دـنداد ، رارق  اـملع  اـههزوح و  راـیتخا  رد  ار  نآ  ریـسفت و  نیا  نتـشون  هب  دـندرک 

، دنتفگیم هقف  دندوب ، فورعم  هماّلع » داتسا   » ناونع هب  هک  دندز  فیلأت  نیا  هب  تسد  ینامز  هکلب  طساوا ، رد  ای  دشاب  هدرک  عورش  یگبلط 
داتسا کی  هدوب ، یلاع  سرد  ناشیا ، هفسلف  سرد  دناهتـشاد . لوصا  جراخ  سرد  دندرکیم و  سیردت  هفـسلف  دندرکیم ، سیردت  لوصا 

زا هجرد  تراهم و  نیا  هب  هک  یـسک  اب  دنکیم  قرف  یلیخ  هک  تسادیپ  ریـسفت ؛ نتـشون  هب  دـندرک  عورـش  هک  دـندوب  ینعم  مامت  هب  عماج 
یناسک زا  نامز و  هب  هاگآ  ام  زورما  ریبعت  هب  دوب ، یعماج  داتسا  ناشیا  هکنیا  رب  هوالع  - 2 فیلأت . نتشون و  هب  دنک  عورش  دشابن و  يداتسا 
حرطم نآرق  مالـسا و  لباقم  رد  یئاهلاؤس  هچ  تسا . حرطم  یلئاسم  هچ  ایند  یملع  عماوج  رد  درذگیم و  هچ  ایند  رد  تسنادیم  هک  دوب 

، دنتفگیم هماّلع  اهنآ  هب  هک  یناسک  دندوب  دنتسه و  نوچ  دوب . هاگآ  اهنیا  هب  تسا ، حرطم  عّیـشت  بتکم  لباقم  رد  یئاهلاؤس  هچ  تسا و 
ناشن ناشیاهسرد  اهثحب و  دـهدیم . ناشن  ار  نیا  ناشیاهراک  تشاد . ار  یهاگآ  نیا  ناشیا  اما  دـنرادن  دنتـشادن و  یهاگآ  یلیخ  یلو 

مدع ریسافت - اب  ییانشآ  ایند  رد  هک  دندوب  هاگآ  یبوخ  هب  ناشیا  هک  دهدیم  ناشن  مسیلائر » شور  هفسلف و  لوصا   » باتک نامه  دهدیم .
راـک شدروم  رد  دـیاب  هک  تسا  حرطم  یبلاـطم  هچ  تسا و  ربـخ  هچ  یملع  لـفاحم  رد  240 و  ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت 

دندوب انشآ  ناشیا  اب  هک  یناسک  دندوب . رادروخرب  مالّسلا ) مهیلع   ) تیب لها  اب  طابترا  بوخ و  هقیلـس  سفن و  يافـص  زا  ناشیا  - 3 دوشب .
يداتسا رگا  تشاد . یبوخ  هقیلـس  هچ  تشاد و  یـسفن  تمارک  افـص و  هچ  تشاد ، تیب  لها  اب  ياهقالع  طابترا و  هچ  ناشیا  هک  دننادیم 

رثا یلیخ  وا  تافیلأت  یملق و  راثآ  رد  هک  تسادـیپ  دـشاب ، رادروخرب  هقیلـس  نطاـب و  يافـص  زا  زور ، لـئاسم  هب  انـشآ  رهاـم و  هدـیزرو و 
حرطم دیدج  ياهثحب  ریـسفت  رد  هکنیا  نیع  رد  مالـسا ، هب  تسا  ناشیا  دـّبعت  دوب ، ناشیا  صخـش  رد  هک  مراهچ  یگژیو  - 4 دراذگیم .

، دشاب هتـشاد  هزات  ياهفرح  تساوخیم  عّیـشت ، مالـسا و  ياوتحم  هب  دـبعت  اب  تسا . دـبعتم  عّیـشت  مالـسا و  ياوتحم  هب  اعقاو  یلو  دـنکیم ،
دشاب و رهام  دشاب ، داتسا  یـسک  تسا  نکمم  دشابن  ّتیـصوصخ  نیا  رگا  هک  دنک ، لح  ار  یملع  لکاشم  دشاب ، هتـشاد  تالاؤس  هب  خساپ 
زا فرحنم  هک  یئاهفرح  يّذاوش ، يرداون ، یهاگهگ  تسین ، عّیشت  مالـسا و  هب  دهعتم  بوخ  بوخ  نوچ  یلو  دنکب ، لح  ار  تالکـشم 

دنراد یتماقتـسا  هچ  مینیبیم  مینکیم  هعجارم  ناشیا  ریـسفت  ناشیا و  ياهباتک  هب  ام  یتقو  یلو  دوش . رداص  وا  زا  دشاب  مالـسا  نیتم  نتم 
تالکـشم يوگخـساپ  نتم ، نیا  هب  دـّبعت  اب  دـهاوخیم  تسا  نآرق  عّیـشت و  مالـسا و  نتم  هب  ندوب  دـّبعتم  نیمه  لولعم  تماقتـسا  نیا  هک 

ناشیا ریسفت  سرد  رد  صوصخ  هب  هک  یئاهنآ  ریسفت ، نتشون  نتفگ و  هب  دندرک  عورش  ناشیا  هک  يزور  نآرق : رب  ناشیا  طلست  - 5 دشاب .
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تایآ درکیم ، حرطم  ار  ياهیآ  کی  دوب  ناشتسد  هک  نآرق  ینعی  تشاد ، نآرق  تایآ  رب  یطلست  هچ  ناشیا  هک  دننادیم  دناهدرک  تکرش 
دنت دـنت  دوب ، شتـسد  هک  ینآرق  نامه  اب  ناشیا  دوش ، داهـشتسا  نآ  هب  هتفگ و  يرگید  زا  سپ  یکی  دـیاب  دوب و  هیآ  هنیمز  رد  هک  یناوارف 

هجوت نآرق ، تایآ  رب  تشاد  طلـست  ناشیا  دندرکیم ، نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  مییوگیم  هکنیا  درکیم . داهـشتسا  درکیم و  ادـیپ  ار  تایآ 
تایآ رب  ناشیا  ینهذ  طلـست  لولعم  نیا  و  دنک . هدافتـسا  نآ  زا  هک  هدـش ، ثحب  هیآ  نیا  نومـضم  هب  عجار  نآرق  ياهاجک  رد  هک  تشاد 

هب طوبرم  تایـصوصخ  نیا  دوـب . نآ  نیماـضم   241 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  دـیجم و  نآرق 
هیکزت اب  ار  سفن  يافـص  دوب ، انـشآ  زور  ناهج و  عضو  اب  دوب ، هدرک  هعلاـطم  دوب ، هدیـشک  تمحز  دوب ، هدـش  داتـسا  دوب ، ناـشیا  صخش 

لاس دـص  الثم  ار  ناشیا  رگا  ینعی  دوب ، اّیهم  ناـشیا  يارب  مه  راـک  رازبا  اـهنیا ، همه  رب  هوـالع  - 6 دوـب . هدروآ  تسد  هب  تضاـیر  سفن و 
ار راک  نیا  تساوخیم  ناشیا  رگا  زور  نآ  دوبن و  رتولج  لاس  دص  رد  دوب ، ناشیا  رایتخا  رد  هک  راک  رازبا  زا  یـضعب  میتشاذگیم ، رتولج 

سراهف اهمجعم و  دوب . ناشرایتخا  رد  هدش  پاچ  ددعتم  ریـسافت  ثیح  زا  راک  رازبا  دشاب . قفوم  تسناوتیمن  روج  نیا  دیاش  دـهدب  ماجنا 
ار نآرق  درکیم . سیردـت  ار  نآرق  ناشیا  اهیگژیو  نآ  رازبا و  نیا  نتـشاد  رب  هوـالع  - 7 دوب . ناشرایتخا  رد  درکیم ، کـمک  یلیخ  هک 

یملع لفاحم  هجوت  دروم  یلیخ  هک  ام  ياهباتک  زا  یـضعب  دشاب . رثؤم  دناوتیم  شراک  رد  یلیخ  دسیونب  دعب  دنک ، سیردت  یـسک  رگا 
هجوت دروم  ندوب ، نیتم  ندوب و  مکحم  رطاـخ  هب  باـتک  نیا  مربـب ؛ مسا  ار  میکح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  کسمتـسم »  » باـتک ـالثم  هتفرگ  رارق 
باتک نیا  هدرک و  سیردـت  ار  هورع  جراخ  ینعی  ار ، یقثولا » ةورع   » هرود ناشیا  هک  تسا  نیا  يارب  ندوب  نیتم  مکحم و  نیا  و  تساملع .

لئاـسر هثـالث ، ءاـمد  تراـهط ، تاراـیخ ، عیب ، همرحم ، بساـکم  هیلع ،) یلاـعت  هّللا  ناوـضر   ) تّما ماـما  ياـهباتک  زین  و  تسا . هتـشون  ار 
اب دراد  قرف  یلیخ  تسا و  مکحم  نیتم و  یلیخ  هدـش  هتـشون  هدـش و  سیردـت  نوچ  دناهتـشون . هدرک و  سیردـت  ار  اهنیا  مامت  ناشلوصا ،

ءاقلا سرد  ناونع  هب  دنهاوخیم  هکنیا  يارب  دننکیم . راک  هلأسم  يور  یلیخ  دننکیم  سیردت  یتقو  دنـسیونب . سیردت  نودـب  هک  یباتک 
ناشیا سیردـت ، رب  هوالع  بوخ : نادرگاش  - 8 دیآیم . رد  راک  زا  بوخ  یلیخ  نیا  هک  تسادـیپ  دنـسیونیم ، ار  شاهجیتن  دـعب  دـننک و 

هب هک  یسرد  يارب  تسا  مولعم  دندوب . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  الضف  دندرک ، عورش  ار  سیردت  ناشیا  هک  لوا  زا  دنتـشاد  یبوخ  نادرگاش 
رتشیب یلیخ  سرد  نیا  يارب  دنتـسه ، داتـسا  ناشدوخ  هک  دنـشاب  یناسک  ذیمالت  ءزج  دوش و  هتفگ  الـضف  زا  هدع  کی  يارب  ریـسفت  ناونع 
يارب ای  مدرم  هماـع  يارب   242 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هک  يریـسفت  سرد  ات  درک  راک  دـیاب 

، دندوب زور  نآ  ناسردم  زا  یـضعب  ناداتـسا و  الـضف ، ناشنادرگاش  نیب  رد  دنتفگیم و  سرد  یئابطابط  همالع  دوش . هتفگ  يدتبم  بالط 
دـسیونب و ار  ریـسفت  نیا  تساوخیم  هلـصوح  ربص و  رـس  ینعی  دوب ، هلـصوح  اب  - 9 دـننک . راک  رتشیب  ناشیا  دـشیم  ثعاـب  نیا  دوخ  هک 

لـصاح تغارف  فیلأـت  زا  يرمق  يرجه  لاس 1392  ناضمر  كرابم  هاـم  بش 23  : » دناهتـشون نازیملا  متـسیب  دلج  رخآ  رد  دـنک . فیلأت 
رکذ ار  شخیرات  و  متسه - ریسفت  نیا  نتشون  لوغشم  نم  هک  خیرات  نیا  رد  دناهدومرف  ناشیا  یتبسانم  هب  لوا  دلج  طساوا  رد  و  دناهدرک .»
نیا فیلأت  لاس  تسیب  زا  شیب  يردـق  ای  لاس و  تسیب  اقیقد  میراذـگب ، مه  رانک  متـسیب  دـلج  خـیرات  اـب  هک  ار  خـیرات  نآ  هک  دـناهدرک -
شـش ار  باتک  هک  دنک  هلـصوح  مه  روج  نیا  راک  رازبا  نآ  طلـست و  اهیگژیو و  نآ  اب  رهام  داتـسا  کی  ینعی  هدیماجنا ، لوط  هب  ریـسفت 

لاس تسیب  ناشیا  هک  تسین  نیا  لاس  تسیب  يانعم  هتبلا  دناسرب . رخآ  هب  ار  راک  نیا  لاس  تسیب  لوط  رد  هکلب  دسیونن ، هلاس  کی  ای  ههام 
مه تعاس  ود  يزور  یتح  تعاس ، جنپ  ای  راهچ  يزور  یلو  دناهتشاد ؛ مه  يرگید  ياهراک  نوچ  هدرک ، راک  ریـسفت  نیا  يور  زور  هنابش 
زا باتک  هک  تسادیپ  دنک  میظنت  فیلأت و  لاس  تسیب  لوط  رد  ار  شدوخ  فیلأت  دنک و  هلـصوح  یـسک  هک  نیا  تسا  مهم  زاب  دـشاب  هک 
زا دوشیم  بجوم  هک  تسا  باـتک  رد  یئاـهیگژیو  دـّلوم  هک  تسا  یئاـهیگژیو  اـهنیا  دوشیم . رادروـخرب  يداـیز  تّوـق  ماکحتـسا و 

. ددرگ رادروخرب  یصاخ  تیبولطم 

تسا هدوب  ناشیا  راک  شور  رد  هک  یئاهیگژیو  ب -)
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هک هدومرف  ریسفت  زاغآ  رد  تسا . هتشاد  شور  ریسفت  نیا  نتـشون  يارب  ناشیا  تسا 1 - هدوب  ناشیا  راک  شور  رد  هک  یئاـهیگژیو  ب -)
حیحـص شور  کی  نیا  نآرق ،» هب  نآرق  ریـسفت  شور  : » هدومرف تسیچ ؟ شور  نآ  مسیونب ، ریـسفت  مهاوخیم  یـصاخ  شور  کی  اب  نم 

تسا یشور  ضعب ؛» یلع  هضعب  دهشی  نآرقلا  ّنإ   » ای اضعب » هضعب  رّسفی  نآرقلا  ّنإ   » هک لوبق  دروم  حیحـص و  تسا  یـشور  تسا ؛ دیدج 
، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  یعوضوم  ریسفت  شرانک  رد  نآرق و  هب  نآرق  ریـسفت  مان  هب  حیحـص  دیدج و 

فرحنم شور  نیا  زا  شراک  لوط  رد  ناشیا  - 2 یعوضوم . ریسفت  مه  تسا و  نآرق  هب  نآرق  ریسفت  مه  ناشیا  راک  ینعی  تسا ،  243 ص :
همادا رد  یلو  دنریگیم ، رظن  رد  ناشراک  يارب  یبوچراهچ  کی  دنریگیم و  میمـصت  دننکیم و  رکف  زاغآ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هدشن .
ریسفت حیحص  دیدج  شور  نیا  ناشیا  اما  دنوشیم . فرحنم  دناهدرک ، داهنشیپ  ناشدوخ  هک  یهار  زا  دوشیم . جراخ  بوچ  راهچ  نآ  زا 

-3 دندشن . فرحنم  فرـصنم و  شور  نیا  زا  دـنداد و  همادا  یبوخ  هب  متـسیب  دـلج  نایاپ  ات  ار  نآرق  یعوضوم  ریـسفت  ار و  نآرق  هب  نآرق 
اب یئانـشآ  رد  ریـسفت و  رد  شدوبن  دوب و  تسین و  دـنمدوس  هک  یئاهفرح  دـئاوز و  هک  هدوب  نیا  رب  شیاـنب  لوا  زا  شور  نیا  رد  ناـشیا 

هعجارم هدـش  حرطم  هک  یلقتـسم  ياهثحب  هب  ریـسفت و  هب  نازیملا  رد  ناـسنا  یتقو  دـنک . فذـح  ار  اـهنآ  ماـمت  تسین ، مهم  یلیخ  نآرق 
رظن فرص  تسین ، دنمدوس  دیفم و  هک  يدئاوز  زا  هک  هدوب  نیا  شیانب  فلؤم  رّـسفم و  نیا  هک  دریگیم  ار  هجیتن  نیا  دوز  یلیخ  دنکیم ،

تایاور هب  هک  دـیآیم  نهذ  هب  نآرق ، هب  نآرق  ریـسفت  ینعی  هدرک ، ذاختا  هک  شور  نیا  رد  ناشیا  - 4 تسا . هدرک  مه  رظن  فرـص  دنک و 
هب طوبرم  هک  یتایاور  یباـیزرا  اـقیقد  مه  تسا و  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  مه  ناـشیا  شور  رد  تسین ؛ روط  نیا  یلو  تسا ، هتـشادن  يراـک 

، دنکیم حرطم  یئاور  ثحب  کی  دـعب  دـنکیم  ریـسفت  و  دـنکیم ، حرطم  هک  ار  ياهیآ  دـنچ  ره  ناشیا  ینعی  تسا ، نآرق  ریـسفت  نآرق و 
هک یگژیو  نیا  دوخ  دنکیم ، هسیاقم  قیبطت و  نآرق  اب  دنکیم و  یـسررب  یبایزرا و  دروآیم و  رد  ار  تایآ  هیآ و  نآ  هب  طوبرم  تایاور 

یتایصوصخ کی  ریسفت  رد  هک  دوشیم  ثعاب  دشاب ، هتشاد  هجوت  نآرق  هب  طوبرم  تایاور  هب  الماک  مه  دشاب و  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  مه 
شور نـیا  رد  ناـشیا  هریغ : یملع و  لـفاحم  تـالاؤس  تالکــشم و  هـب  هجوـت  - 5 ددرگ . اـملع  هجوـت  تبغر و  بجوـم  هـک  دوـشب  ادـیپ 
حرطم هک  یئاهلاؤس  یملع و  لفاحم  تالکشم  هب  یلو  دشاب ، هتـشاد  یعوضوم  ریـسفت  و  دشاب ، هتـشاد  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  تسناوتیم 
ییانشآ هک  هدرک  جرد  ار  نیا  ششور  رد  دوب ، انشآ  هدش  حرطم  تالاؤس  تالکشم و  هب  ناشیا  نوچ  میتفگ  و  دشاب ، هتشادن  يراک  تسا 
لکاشم دهاوخیم  دشاب . تالاکشا  يوگخساپ  دهاوخیم  ریسفت  رب  هوالع   244 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب 

بوخ دهدب . خـساپ  ار  تسا  حرطم  نآرق  مالـسا و  زا  لاؤس  ناونع  هب  یهاگ  دوشیم و  حرطم  لفاحم  رد  هک  یملع  تروص  هب  ای  یملع و 
ای رتمک  ریـسفت ، ات  هد  هب  دیاب  ناشیا  اهنیا  رب  هوالع  - 6 دوشیم . عقاو  تیبولطم  تبغر و  دروم  رتشیب  درک ، ادـیپ  یتیزم  نینچ  ریـسفت  یتقو 

هدافتـسا دنک و  هعجارم  اهنآ  هب  دیاب  دراد  ینارادفرط  دنراد و  یمان  مالـسا  يایند  رد  هک  يریـسافت  مهم و  ریـسافت  هب  دنک ؛ هعجارم  رتدایز 
هب ریـسافت ، نیا  زا  یـضعب  رد  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  شتاعلاطم  لالخ  رد  ناشیا  دـسیونب . ار  شریـسفت  ریـسافت  نآ  هب  هجوت  اـب  دـنک و 

ریسفت و نآ  مان  رکذ  اب  یهاگ  نازیملا  رسارس  رد  ناشیا  تسه . یفعض  طاقن  تسا ، مالسا  يایند  هجوت  دروم  مه  یلیخ  هک  اهنآ  صوصخ 
منک ضرع  ناشیا  شور  ياهیگژیو  رد  دیاب  هک  يرخآ  هلمج  اهنیا  همه  رب  هوالع  - 7 دنکیم ، رکذ  ار  فعض  طاقن  نآ  مان  نودب  یهاگ 

، دشاب هزوح  ناداتـسا و  املع و  هجوت  دروم  دـشاب و  یملع  يالعا  یلاع و  هجرد  رد  یملع و  دـهاوخیم  ریـسفت  نیا  هکنیا  اب  هک  تسا  نیا 
بوخ دشابن . لکشم  یلیخ  شمهف  میوگب  لقاال  ای  دشاب . ناسآ  نآ  مهف  هک  دوشب  هتـشون  يروج  ریـسفت  هک  دوب  نیا  رب  ناشیا  یعـس  یلو 
طاقن رکذ  تالاکشا و  هب  خساپ  اب  تسا  حرطم  زور  رد  هک  یلئاسم  هب  هجوت  اب  تایاور  هب  هجوت  اب  یعوضوم  ریسفت  نآرق ، هب  نآرق  ریـسفت 
شور نیا  هک  دوشیم  ثعاب  هعومجم  نیا  تسا ، مهم  یلیخ  دـشابن  لکـشم  شمهف  لـقاال  اـی  مهف  روخ  رد  لاـح  نیع  رد  دـشاب و  فعض 

دنچ ناــشیا ) شور  رد  یگژیو  و 7  صخــش ، رد  یگژیو   9  ) ياهیگژیو نیا  دـشاب . هتـشاد  درف  هب  رـصحنم  صاخ و  یئاهیگژیو  کـی 
رادـقم نیا  تسا و  هدرک  بذـج  شدوخ  هب  ار  الـضف  هدـش و  بولطم  باتک  هزادـنا  نیا  هک  تسا  هدرک  داجیا  باتک  دوخ  رد  ار  یگژیو 
ناوتیم تأرج  هب  مدرک ، ضرع  میاهتبحـص  لوا  رد  هک  روط  نامه  هک  يّدح  هب  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یملع  لفاحم  رد  باتک 
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ییانشآ دنادب . زاینیب  باتک  نیا  زا  ار  شدوخ  دناوتیمن  دشاب ، هتشاد  نآرق  اب  طابترا  رد  یمالـسا  ینید ، ثحب  کی  هک  یـسک  ره  تفگ 
245 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب 

نازیملا ریسفت  ياهیگژیو 

نیا تسین . يرارکت  ریـسفت  نازیملا  ریـسفت  لوا : تسا : یگژیو  راهچ  تسه  ریـسفت  نیا  رد  هک  یئاـهیگژیو  نازیملا  ریـسفت  ياـهیگژیو 
هـسیاقم یتقو  اما  هدش ، هتـشون  ریخا  ياهههد  نیمه  رد  هک  میراد  یئاهریـسفت  ام  دشابن  يرارکت  ریـسفت  نازیملا  هک  هدش  ثعاب  اهیگژیو 

. تسا يرارکت  ریـسفت  تفگ  ناوتیم  هحماسم  رادـقم  کـی  اـب  درادـن . ینادـنچ  تواـفت  مینیبیم  تسه ، وا  زا  لـبق  هک  يریـسفت  اـب  مینک 
راک ار ، یفلؤم  ار ، یـسک  ياهراک  شزرا  جرا و  مهاوخیمن  نم  هتبلا  هک  تسا . هدمآرد  رگید  تروص  هب  هک  تسا  نامه  تفگ  دوشیم 

نیمه رد  هک  تسا  يریـسفت  رردـلا » تاینتقم   » ریـسفت الثم  منکیم . ضرع  تسا ، حیـضوت  يانب  نوچ  یلو  مرواـیب  نییاـپ  ار  یگرزب  ملاـع 
زا یکی  هک  مه  شراوگرزب  فلؤم  و  دش . رشتنم  مه  ریسفت  نیا  دشیم ، رشتنم  نازیملا  ریسفت  هک  يراگزور  نامه  دیاش  هدش  هتشون  رخاوا 

ریسفت اب  ار  ریسفت  نیا  یتقو  يرئاح ) میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  نامز  رد   ) تسا هتسیزیم  تاونس  نامه  رد  دوب  نارهت  گرزب  ياملع 
اعطق دـنک ، یجاتنتـسا  دریگب و  يرامآ  دـنک و  ریـس  يردـق  کی  یـسک  رگا  دـیاش  تسا . مه  لثم  اـقیقد  دـینکیم ، هسیاـقم  ناـیبلا  عمجم 

یتح داد . دانتـسا  ناوتیم  فلؤم  نیا  هب  هک  تسا  یفاضا  بلاطم  دـصرد  و 5  تسا ، نایبلا  عمجم  زا  بلاطم  دـصرد  دیوگب 95  دناوتیم 
رگید تروص  هب  تسا و  نامه  الـصا  تسا و  نآ  همجرت  لـثم  تسا  یلبق  باـتک  زا  رثأـتم  ـالماک  اـهباتک  زا  یـضعب  مینیبب  رتولج  میورب 

يرارکت تروص  تافیلأت  روج  نیا  هک  هدمآ  باتک  نیا  رد  نآ  بلاطم  دـصرد  ای 70  دصرد   80 تفگ : ناوتیم  لقاال  ای  تسا . هدـمآرد 
خیـش زا   ) نایبت رانک  دننک ، هسیاقم  هک  يریـسفت  ره  اب  ار  نازیملا  هک  تسا  نیا  فاصنا  تسین . روج  نیا  نازیملا  یلو  دریگیم ؛ شدوخ  هب 
جهنم رانک  رد  رخأتم و  مییاـیب  دـنراذگب ، يواـضیب ) زا   ) لـیزنتلا راونا  يرـشخمز ،)  ) فاّـشک یـسربط ،) خیـش  زا   ) ناـیبلا عمجم  یـسوط ،)

چیه نهذ  هب  دنراذگب ، يریـسفت  ره  رانک  دنراذگب ، بطق ) دیـس   ) لالظ یف  رانک  هدـبع ،) دـمحم  خیـش   ) رانملا هّللا ،) حـتف  الم   ) نیقداصلا
نیا ربخ  هفاضا . يردق  اب  تسا  نامه   246 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ریسفت  نیا  هک  دیآیمن  سک 
زاین نآ  هب  همه  هک  تسا  نیا  تسا ، راوتـسا  یـشور  یـساسا و  کی  رب  القتـسم  شدوخ  و  تسا ، يراـکتبا  ریـسفت  نیا  دراد ، شور  ریـسفت 

يزاین يرگید  هن  دیوگب ، نیبب ، مه  ار  عمجم »  » مییوگب وا  هب  یتقو  تسا  نکمم  دـناوخیم ، ار  نیقداصلا » جـهنم   » هک یـسک  ینعی  دـنراد .
مزال ار  نیقداصلا  جهنم  نم  رگید  دیوگب  تسا  نکمم  دـنکیم  هعلاطم  ار  نایبت »  » رگا ای  تسه . جـهنم  رد  عمجم  ياهفرح  رتشیب  تسین .

ار نایبت  دنیبب ؛ ار  نازیملا  دیاب  دشاب  هدـید  ار  عمجم  هک  یـسک  ینعی  تسین ، روج  نیا  نازیملا  یلو  تسه . نایبت  رد  لئاسم  تاهما  مرادـن ،
نازیملا دیاب  زاب  دشاب  هدید  ار  یغارم  ریـسفت  رانملا و  فاّشک ، دنیبب ؛ ار  نازیملا  دیاب  دشاب  هدید  ار  جهنم  دنیبب ؛ ار  نازیملا  دیاب  دشاب  هدید 

دراد اج  تسا  هدش  هتشون  لقتسم  هدش و  هتشون  راکتبا  اب  تسین و  يرارکت  نوچ  تسین ، يرارکت  هک  تسا  يریسفت  کی  نازیملا  دنیبب . ار 
دیاش تسا و  مهم  یلیخ  تیصوصخ  نیا  نتـشاد . دربراک  مود : دوب . نآ  لوا  تیـصوصخ  نیا  دنک ؛ بذج  بلج و  شدوخ  هب  ار  همه  هک 

وجـشناد و يارب  یهاگـشناد  یملع و  لفاحم  رد  یمالـسا  لئاسم  هدـش  انب  هک  يزور  زا  اـم  راـگزور  رد  صوصخب  دـشاب - رتمهم  یلوا  زا 
زور لئاسم  يوگباوج  هک  دـینک  حرطم  نآرق  زا  ار  یبلاطم  کی  هک  دوشیم  هتفگ  دوش - حرطم  ملع  شناد و  داوس و  لـها  يارب  داتـسا و 

زا یئاههدافتسا  هدش ، حرطم  نآ  رد  یثحابم  ینعی  دراد ، ار  تیصوصخ  نیا  نازیملا  ریـسفت  دشاب . هتـشاد  دربراک  اهيزورما  لوق  هب  دشاب ،
ياهریـسفت زا  يریـسفت  چیه  رد  دیاش  تسا . زور  لئاسم  هک  هدـش  حرطم  تایآ  رانک  رد  القتـسم  یثحابم  تایآ  تبـسانم  هب  هدـش ، تایآ 

لئاـسم زا  یـضعب  زین  و  هدـش . لاـبند  نازیملا  رد  یلو  دـشاب ، هدرک  لاـبند  بوخ  ار  مالـسا  رد  نز  قوـقح  ثحب  هک  دـینکن  ادـیپ  یمیدـق 
يوق یلیخ  نازیملا  رد  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) تیب لها  هب  طوبرم  تایآ  تیب و  لها  تاماقم  عّیـشت و  هب  طوبرم  لئاسم  یتدیقع و 

مد باتک  نازیملا  دوشیم  هتفگ  دراد ، دربراک  هک  هدش  حرطم  يروج  شلقتسم  بلاطم  مه  شریـسفت و  مه  نازیملا  رد  تسا . هدش  حرطم 
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اب ییانشآ  اهناوج  لکشم  هک  دنک  حرطم  ار  یفرح  هک  دوب  نیا  رب  شیانب  يرهطم  دیهـش  هک  مینادیم  بوخ  تسا ، يرهطم  دیهـش  تسد 
لح هعماج  یتدیقع  یقالخا و  تالکـشم  اهناملـسم و  لکـشم  دوش ، لح   247 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -

نازیملا رد  دـهاوخیم  هک  ار  یئاهنامه  دـنیبیم  نوچ  تسا ، زاـسراک  شیارب  نوچ  دـنکیم ، هعجارم  نازیملا  هب  ارچ  ناـشیا  بوخ  دوش .
انعم مامت  هب  ندوبن  يرارکت  ریسفت ، نیا  لوا  تیـصوصخ  سپ  دوشب . دایز  مک و  يردق  کی  ای  دهاوخب ، لیمکت  تسا  نکمم  هتبلا  تسه ،

مینیبیم یناوارف  لقتسم  ياهثحب  ریسفت ، رب  هوالع  نازیملا  فیرش  باتک  رد  موس : دشابیم . اهثحب  نتشاد  دربراک  مود ، تیـصوصخ  و 
ثحابم هن  هدـش  تسرهف  لقتـسم  ياهثحب  نامه  الومعم  دـینیبیم  دـینک ، هعجارم  نازیملا  یبرع  دـلج  ره  رخآ  ياهتسرهف  هب  یتقو  هک 
تعافش ناشیا  رگا  الثم  تسا . ثحب  نآ  دروم  رد  یلقتسم  هلاسر  کی  مادک  ره  تسه ، اهدلج  عون  رد  هک  یلقتسم  ثحابم  نیا  يریسفت ؛
شدوخ درک ، پاـچ  لقتـسم  باـتک  کـی  ناونع  هب  نوریب و  دروآ  ار  تعافـش  ثحب  نیا  دوشیم  هک  تسا  نیا  فاـصنا  هدرک ، حرطم  ار 

حرطم يروج  تسا ؛ هدرک  حرطم  ار  یسیع  ترضح  یسوم و  ترـضح  حون ، ترـضح  هصق  ایبنا ، صـصق  رگا  ینعم . مامت  هب  تسا  یباتک 
شموس یگژیو  هدش  حرطم  نازیملا  رد  هک  یلقتسم  ياهثحب  نیا  سپ  دنک ، رـشتنم  نوریب ، دروایب  ار  نآ  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  هدرک 

دنیبب ار  تایآ  ریسفت  هک  تسین  شموزل  دروم  ای  دهاوخیمن ، هک  یـسک  یتح  ینعی  دنکیم ، دایز  یملع  لفاحم  رد  ار  نآ  بلاط  هک  تسا 
هعلاطم ار  نآرق  زاجعا  ثحب  ای  دنک ، هعلاطم  ار  یسیع  ناتـساد  ای  دنک ، هعلاطم  ار  یـسوم  ترـضح  ناتـساد  دهاوخیم  یلو  دنک  هعلاطم  و 

هدمآ لقتسم  تمصع  ثحب  باتک  نیا  رد  دنیبیم  دنک  هعلاطم  ار  تمصع  ریهطت و  هیآ  لثم  تیب  لها  هب  طوبرم  ياهثحب  یضعب  ای  دنک 
رگا ای  تسین ، يریـسفت  چیه  رد  دیاش  یگژیو  نیا  تسا ، هدـمآ  لقتـسم  تیب  لها  هب  طوبرم  ثحابم  ءایبنا و  صـصق  زاجعا ، ثحب  تسا ،

هک لوا  ياهیگژیو  نآ  هب  نازیملا  ریسفت  هدنناوخ  یتقو  هک  تسا  نیا  نازیملا  ریسفت  مراهچ  یگژیو  مراهچ : تسا . گنرمک  یلیخ  تسه 
نآ اب  ار  هیلع ) هّللا  ۀـمحر   ) یئابطابط همالع  دنتـسه ، انـشآ  نازیملا  ناگدـنناوخ  شیب  مک و  هتبلا  هک  دـشاب ، انـشآ  تسه  فلؤم  رد  میتفگ 
نآ صوصخب  دنسانشیم  اهنآ  زا  یـضعب   248 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  اب  لقاال  ای  اهیگژیو 

فلؤم دننکیم و  كرد  ار  ندوب  طبترم  مالّسلا ) مهیلع   ) تیب لها  اب  نآرق ، اب  ندوب  سونأم  ندوب ، دبعتم  هقیلـس ، تماقتـسا  سفن ، يافص 
دراد هجوت  ریسافت  تایاور و  هب  و  دیدج ، حیحص و  تسا  یشور  هک  دنربیم  یپ  مه  فلؤم  شور  هب  و  دنسانشیم ، تایصوصخ  نیا  اب  ار 

ریـسفت ینعی  دوشیم . ادـیپ  شیارب  یناـنیمطا  نوکـس و  کـی  دریگب ، رظن  رد  هک  ار  اـهیگژیو  نیا  دراد ؛ هجوـت  ریـسافت  فعـض  طاـقن  هب 
نیا میوشب ، در  تسا و  هتفگ  هچ  مینیبب  الاح  هک  یباتک  کی  لثم  دـناوخیمن ، يرـسرس  دـناوخیم . هجوت  هقالع و  نانیمطا و  اب  ار  نازیملا 

یگژیو نیا  هک  هدش  ثعاب  تایـصوصخ  نیا  لاح  ره  هب  تسه . مه  میظع  هک  دنکیم  هولج  میظع  شرظن  رد  باتک  دـنکیمن . هاگن  روج 
رد نازیملا  نآلا  دوش . هدـناوخ  رتشیب  تیانع  اب  درک  هولج  شزرا  اب  یتقو  دـنک . هولج  شزرا  اب  همه  دزن  فیلأت  دوش و  رگنایامن  فیلأـت  رد 

یسرد همانرب  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یسک  تسادیپ  نیا  دوخ  زا  هدش ، یسرد  نتم  نازیملا  ریسفت  ینعی  تسا ، یـسرد  باتک  اههزوح  یـضعب 
و شور ، باـتک و  نتم و  نیا  هب  ناـنیمطا  ردـقچ  دـنکیم ، سیردـت  دـنکیم و  باـختنا  یـسرد  باـتک  ناونع  هب  ار  نآ  و  دـهدیم ، رارق 

دروم دنک و  ادیپ  تیبوغرم  تیبولطم و  همه  نیا  هدش  ثعاب  هک  تسه  باتک  دوخ  رد  هک  تسا  یئاهیگژیو  اهنیا  دراد . فلؤم  هبوچراچ 
. دنک هولج  مه  رتشیب  ریـسفت  نیا  هدنیآ  رد  دیاش  تسا  رحـس  جیاتن  زا  همه  نیاک  دمدب  شتلود  حبـص  ات  شاب  میوگب : دـیاب  و  دوشب . هجوت 

تسه مه  فرح  نیا  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  دیدج  ياهراک  لّمکم و  ریـسفت ، نیا  زا  دعب  دنناوتیم  نارگید  تسین ، رخآ  ماگ  هکنیا  نیع  رد 
اـههزوح و هجوت  دروم  رتشیب  دوشب و  حرطم  رتـشیب  و  دوشب ، راـک  شیور  رتـشیب  دـنک . هولج  رتـشیب  هدـنیآ  رد  ریـسفت  نیا  تسا  نکمم  هک 

ياههزوح رب  هوالع  دننکیم ، هدافتسا  ریسفت  زا  تسا و  حرطم  ریسفت  یتقو  ات  هک  دشاب  يریـسافت  زا  هّللا  ءاش  نإ  و  دریگب . رارق  اههاگـشناد 
دنهاوخیم مالـسا  تخانـش  ناونع  هب  هک  ایند  یملع  لفاحم  هکلب  مالـسا و  ناـهج  یمالـسا  یملع  زکارم  نّنـست و  لـها  ياـههزوح  هعیش ،

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دوب . دهاوخ  رارقرب  هک  دشاب  رارقرب  ریسفت  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  یتاعلاطم 
249
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هعیش ءاملع  تافیلأت  زا 

ریسفت - 2 ینامعن . ریـسفت  - 1 تفرگ : رارق  هراشا  ای  یـسررب و  یفّرعم و  دروم  ياهنوگ  هب  اهریـسفت  نیا  اجنیا  اـت  هعیـش  ءاـملع  تاـفیلأت  زا 
. نآ صیخلت  یمق و  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  - 4 نآ . یسراف  همجرت  یفوک و  تارف  ریسفت  - 3 مالّسلا . هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم 

دیـس لیوأتلا  قئاقح  - 9 نآ . یـسراف  همجرت  تایآلا و  لـیوأت  - 8 سابع . نبا  ریـسفت  - 7 یلاـمث . هزمح  وبا  ریـسفت  - 6 یشایع . ریـسفت  - 5
-12 نآ . یسراف  همجرت  عماجلا و  عماوج  نآ و  یسراف  همجرت  یسربط و  نایبلا  عمجم  - 11 نآ . رصتخم  یسوط و  خیش  نایبت  - 10 یضر .
یفاص و ریـسفت  - 15 نآ . یبرع  زین  نآ و  هصـالخ  نیقداـصلا و  جـهنم  ریـسفت  - 14 ناهذألا . ءالج  ریـسفت  - 13 يزار . حوتفلا  وبا  ریـسفت 

ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  قئاقدلا . زنک  ریـسفت  - 18 ناهرب . ریسفت  - 17 نیلقثلا . رون  ریـسفت  - 16 نآ . همجرت 
شش رد  نیمثلا  رهوجلا   » طیسو و  ریسافتلا » ةوفص   » ریبک ریسفت  هس   ) ّربش موحرم  ياهریـسفت  اردصالم 20 - ریسفت  - 19 250 ص : ینآرق ،

. عماج ریسفت  - 23 لقعلا . نآرقلا و  ریسفت  - 22 یناغرب . ریسفت  - 21 تسا .) هدش  پاچ  اهراب  هک  يرـصتخم  ریـسفت  نامه  زیجو »  » و دلج »
. نآ همجرت  نازیملا و  - 24

تسا حرش  نیا  هب  مهدراهچ  نرق  ریسافت  زا  رگید  يدادعت  و 

رد ناهفصا  ءاملع  زا  ّبیط  هّللا  ۀیآ  موحرم  فیلأت  یسراف ، نایبلا » بیطأ  - » تسا 1 حرش  نیا  هب  مهدراهچ  نرق  ریسافت  زا  رگید  يدادعت  و 
ياقآ موحرم  فیلأت  یسراف ، يرـشع » ینثا  ریـسفت  - » 3 دلج . رد 14  ناهفصا  يوناب  فیلأت  یـسراف  نافرعلا » نزخم  ریـسفت  - » 2 دلج .  14
راونا ریسفت  - » 4 تسا . دلج  رد 14  نآ  لوا  پاـچ  يافوتم 1384 ، میظعلا  دبع  ترـضح  ير و  رهـش  ءاملع  زا  يرـشع ، ینثا  نیـسح  دیس 
ریسفت - » 5 دلج . رد 18  نادـمه  ءاملع  زا  ینییان ، ياقآ  داماد  ینادـمه ، نیـسح  دـمحم  دیـس  هّللا  ۀـیآ  موحرم  فیلأت  یـسراف ، ناشخرد »
یلعألا دـبع  دّیـس  هّللا  ۀـیآ  موحرم  زا  نمحرلا » بهاوم  ریـسفت  - » 6 دلج . رد 22  ءزج  یـس  یقداص ، رتکد  ياـقآ  فیلأـت  یبرع ، ناـقرفلا »

تفه رد  يافوتم 1400  ینانبل )  ) هینغم داوج  دمحم  خیش  موحرم  فیلأت  فشاک » ریسفت  - » 7 دلج . رد 7  فجن  دیلقت  عجارم  زا  يراوزبس ،
دیس موحرم  ریـسفت  - » 9 دلج . رد 12  یبرع  يافوتم 1340 ، رّـسفم  یلع  دیـس  ازریم  اقآ  موحرم  فیلأت  رردـلا » تاینتقم  ریـسفت  - » 8 دلج .

، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نایبلا .) هصالخ   ) دـلج رد 4  یـسراف  دهـشم ، ءاملع  زا  يدابآ » فجن  مشاه 
«: یعوضوم ریسفت  - » 11 تسا . هدش  پاچ  نآ  دلج  دنچ  یسراف ، یقارشا ، نیدلا  باهش  ياقآ  موحرم  فیلأت  قح » نخس  - » 10 251 ص :

ریسفت - » 13 تسا . دلج  دـنچ  هرمع ) ماد   ) یلمآ يداوج  هّللا  ۀـیآ  یعوضوم :» ریـسفت  - » 12 تسا . دلج  دنچ  هزع ) ماد   ) یناحبـس هّللا  ۀـیآ 
«: نآرق مایپ  - » 14 تسا . رضاح  نامز  یسراف  ریـسفت  نیرتجئار  نیرتفورعم و  هک  دلج  رد 27  هلظ ) ماد   ) يزاریش مراکم  هّللا  ۀیآ  هنومن :»

یبرع رئاصبلا » ریسفت  - » 16 تسا . دلج  دنچ  یبرع ، هّللا » همحر  ینیمخ  یفطصم  اقآ  جاح  ریسفت  - » 15 هلظ .) ماد   ) يزاریش مراکم  هّللا  ۀیآ 
دلج رد 4  يدنواهن  دمحم  خیـش  نمحرلا :» تاحفن  ریـسفت  - » 17 تسا . هدش  پاچ  اهنآ  زا  يدایز  دادـعت  هک  دـشابیم . دـلج  تصـش  رد 
ۀجح امنهر :» ریسفت  - » 19 هّللا . همحر  یغالب  هّللا  ۀیآ  نمحرلا :» ءالآ  - » 18 دنتسه . مه  نآ  دیدج  پاچ  لوغشم  ایوگ  هدش و  پاچ  یلحر 

-20 تسا . هدش  رـشتنم  نآ  دـلج  نونکاـت 18  تسا و  دـلج  تسیب  اـیوگ  هک  رگید  یهورگ  یناجنـسفر و  یمـشاه  نیملـسملا  مالـسإلا و 
دمحم دیس  هّللا  ۀیآ  فیلأت : ناهذألا » یلإ  نآرقلا  بیرقت  - » 21 دلج . رد 12  یشرق  ربکا  یلع  دیس  هّللا  ۀیآ  فیلأت  ثیدحلا » نسحا  ریسفت  »
یتّجح رقاب  دمحم  دیس  داتسا  زا  فشاک » ریـسفت  - » 23 دلج . رد 10  یغالب ، ۀجحلا  دبع  دیس  ریـسافتلا :» ۀجح  - » 22 دلج . رد 30  يزاریش 
دمحم دیس  هّللا  ۀیآ  زا  نآرقلا » يده  نم  - » 25 دلج . رد 11  هّللا  لضف  نیسح  دمحم  دیس  هّللا  ۀیآ  زا  نآرقلا » یحو  نم  - » 24 دلج . رد 5 

یناورسخ هدازهاش  زا  يورسخ » ریـسفت  - » 27 دلج . رد 8  یمرک  دـمحم  خیـش  هّللا  ۀـیآ  زا  رینملا » - » 26 دلج . رد 18  ایوگ  یـسردم  یقت 
مدع ریسافت - اب  ییانـشآ  دلج . رد 6  يافوتم 1358 ش  یناـقلاط  هّللا  ۀـیآ  زا  نآرق » زا  يوترپ  ریـسفت  - » 28 دلج . رد 8  ق  يافوتم 1386 
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رد يافوتم 1410  یفجن  يراوزبس  دمحم  خیش  زا  دیجملا » نآرقلا  ریسفت  یف  دیدجلا  - » 29 252 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 
هدش هتشون  يدایز  ریسافت  مهدراهچ  نرق  رد  تسا . هدش  پاچ  دلج  تشه  رد  یـسراف ، یلمآ ، میهاربا  خیـش  موحرم  ریـسفت  - 30 دلج .  7

حیـضوت تسا . اـهنآ  هلمج  زا  هدـش  داـی  ریـسفت  یـس  نیا  هک  دوریم  رامـشب  اـم  بوـخ  ریـسافت  زا  هناتخبـشوخ  اـهنآ  زا  ياهدـع  هک  تسا 
هنافـسأتم اّما  تسا . هدرک  لقن  بلطم  مه  نازیملا  زا  هکیروطب  تسا . نیرخأتم  زا  ریـسفت  نیا  بحاـص  یلمآ :» ریـسفت   » هب عجار  يرـصتخم 

ناـشیا تسا . هدرک  پاـچ  دـلج  تشه  رد  حیحـصت و  يراـفغ » ربکا  یلع   » ياـقآ ترـضح  ار  ریـسفت  نیا  تسین . تسد  رد  وا  لاـح  حرش 
هک تفگ  نم  هب  دوب و  هدـش  عقاو  شدنـسپ  دروم  هدـناوخ و  ار  نآ  وا  هداتفا و  ءاـملع  زا  یکی  تسد  باـتک  نیا  زا  دـلج  کـی  دـیوگیم :
زا يدنواشیوخ  ای  فلؤم و  دوخ  هکنیا  نودب  دـش  پاچ  باتک  منکیم . ادـیپ  مه  یناب  تفگ  دـهاوخیم  یناب  متفگ  منک ، پاچ  ار  باتک 

دنک و مهارف  ار  نآ  پاچ  لئاسو  ناّنم  دنوادخ  هک  هدش  بجوم  فلؤم  نیا  صالخا  مهدیم  لامتحا  هدنب  دشاب . هتشاد  تلاخد  نآ  رد  وا 
«. هل هّللا  ناک  هّلل  ناک  نم   » دریگ رارق  ءاملع  هدافتسا  دروم  ریسافت  ریاس  دننام  شباتک  دورن و  نیب  زا  مانمگ  صخش  نیا  هلاس  دنچ  تامحز 
هب مادقا  يرـشان  چـیه  دـشاب  دایز  همه  نآ  مجح  دـشابن و  روهـشم  هدـش و  هتخانـش  شفلؤم  هک  یباتک  يداع  لماوع  باسح  يور  هنرگو 

253 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  درک . دهاوخن  نآ  پاچ 

نّنست لها  ریسافت 

يربط ریسفت 

هراشا

مهیلع همئا  نامز  رد  ، ) ای 225  224 دلوت : خیرات  « 1  » يربط ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  فیلأت  نآرقلا  ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  يربط  ریـسفت 
يرهام هیقف  ندوب ، رّسفم  رب  هوالع  ناشیا  دناهتـشون . اهباتک  زا  يرایـسب  رد  ار  وا  لاح  حرـش  . 310 « 2 : » توف خیرات  و  تسا ) هدوب  مالّـسلا 

ناـمز رد  هقف  رد  تسا  فورعم  نّنـست  لـها  ءاـملع  ءامدـق  ناـیم  رد  ناونع  راـهچ  نیا  هب  هدوب و  مه  خّروم  ثّدـحم و  نینچمه  هدوب و  مه 
نرق زا  دـعب  اّما  دوب  يربط  اهنآ  زا  یکی  دوب و  دایز  هقف  هّمئا  دادـعت  ناـمز  نآ  رد  تشاد . یناوریپ  دـمآیم و  رامـش  هب  هقف  همئا  زا  شدوخ 

كورتم يربط  هلمج  زا  هّیقب  هقف  لبنح و  دمحا  هفینح و  وبا  کلام ، یعفاش ، دـننک : يوریپ  ماما  راهچ  هقف  زا  طقف  هک  دنتـشاذگ  انب  مراهچ 
یناوریپ دوخ  هدـش ، رظن  بحاص  مک  مک  یلو  هدوب  یعفاش  هقف  وریپ  زاغآ  رد  وا  تسا . هتـشاد  یناوریپ  هدوب و  ماما  هقف  ثیح  زا  سپ  دـش .

هک ءاهقفلا » فالتخا   » ماـن هب  دراد  یباـتک  تسا . هدروآیمن  باـسح  هب  هیقف  ار  وا  و  هدوب ، فلاـخم  لـبنح  دـمحا  اـب  وا  تسا . هدرک  ادـیپ 
هیقف وا  دـیوگیم  ارچ ؟ دـننکیم  لاؤس  هک  وا  زا  تسا . هدرواین  الـصا  ار  لبنح  دـمحا  ياواتف  باـتک  نیا  رد  تسا . ءاـهقف  ياواـتف  يواـح 
ریرج نــب  دـّـمحم  (. 1 __________________________________________________  ) هــکلب تــسین 

شتافیلأت زا  یکی  رد  یّنس  يربط  ار  ریدغ  ثیدح  دندوب ، مه  اب  رـصاعم  مه  ود  ره  یّنـس و  يرگید  هعیـش و  یکی  تسا . رفن  ود  مان  يربط 
311 و (. 2 . ) تسا هدـش  پاچ  دـش » رتسملا   » و ۀـمامإلا » لئالد   » باتک ود  هعیـش  يربط  زا  هدرک و  لقن  دنـس  دودح 70  اب  ۀـیالولا »  » مان هب 
تسا و ثّدحم   256 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا . فورعم  لوق 310  یلو  دناهتفگ : مه   316

عماجلا یف  ۀعمجلا  موی  لبنح  نب  دمحأ  نع  هولأس  تسا : هدمآ  وا  ءاهقفلا » فالتخا   » باتک همدقم  رد  دیآ . باسح  هب  هقف  همئا  ءزج  دـیابن 
يور هتیأر  ام  لاقف : ءاملعلا . هرکذ  دـقف  هل : اولاقف  «. 2  » هفالخ ّدعی  الف  لبنح  نب  دـمحأ  اّما  لاقف : «. 1  » شرعلا یلع  سولجلا  ثیدـح  نع  و 
هشرع یف  هل  سینا و ال  هل  سیل  نم  ناحبـس  دشنأ : ّمث  لاحمف . شرعلا  یلع  سولجلا  ثیدح  اّما  و  مهیلع . لّوعی  اباحـصأ  هل  تیأر  هنع و ال 

وا هناخ  دناوخ  ار  رعش  نیا  نوچ  میظعلا . لّتلاک  هباب  یلع  راص  هراد و  لخد  افولأ و  تناک  دق  مهبراحمب و  هومرف  کلذ  اوعمس  اّملف  سیلج 
نآ تبثم  هک  دنتـشون  شاهناخ  رد  رب  يرعـش  و  دش . یّلت  دننام  دندرک  باترپ  وا  هناخ  فرط  هب  هک  ییاهگنـس  دـندرک و  ناراب  گنـس  ار 
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شرع یلع  دساح  فنأ  یف  مهل  مغر  یلع  امیرک  هدعقی  هیندـیف و  دـفاو  نمحرلا  یلإ  یفاو  اذإ  لاع  ّکش  لزنم ال  دـمحأل  دـشاب : ثیدـح 
: دیوگیم هّللا  همحر  یمق  ثّدحم  موحرم  دهاجم  نع  ثیل  هاور  كاذف  اقح  نوکی  ماقملا  اذه  الا  دناع  غاب و  ای  رابکإلا  یلع  بیطب  ۀـفّلغم 
درک و ادـیپ  يدـنت  ياهفلاخم  دـش و  مامت  نارگ  شیارب  بحارـص  نیا  یلو  دـنادیم . شیارب  زاـیتما  کـی  ار  نیا  هدوب و  یحیرـص  مدآ  وا 

مه شیاواتف  یـضعب  نوچ  دندرک . عّیـشت  هب  مهتم  ار  وا  یخرب  و  دش . نفد  یناهنپ  تفر  ایند  زا  هک  یتقو  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  اب  تفلاخم 
. دـــنادیمن مزـــال  ار  نتــــسش  دـــنادیم و  یفاـــک  ار  حـــسم  طـــقف  اـــپ ، حــــسم  هراـــبرد  ـــالثم  تـــسا . هعیــــش  ياواـــتف  هیبـــش 

نأ یـسع   » هیآ لـیذ  ثیدـح  نیا  (. 1 __________________________________________________  )
، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـیآیمن . باسح  هب  شیاوتف  (. 2 . ) دـشابیم ادومحم » اماقم  ّکبر  کثعبی 

نم ریثک  ۀـلباقملا و  ربجلا و  باسحلا و  قطنملا و  یف  رظن  دـق  رفعج  وبأ  ناک  . » تسا هدوب  هدرتسگ  رایـسب  يربط  تاعالطا  هنماد   257 ص :
نآرقلا و ّالإ  فرعی  يذـلا ال  ءيراقلاک  ناک  و  اـیاصولا . یف  همـالک  هیلع  ّلدـی  ارفاو  اطـسق  هنم  ذـخأ  بّطلا و  یف  باـسحلا و  باوبأ  نونف 
يذلا ال بساحلاک  وحنلا و  ّالإ  فرعی  يذـلا ال  يوحنلاک  هقفلا و  ّالإ  فرعی  يذـلا ال  هیقفلاک  ثیدـحلا و  ّالإ  فرعی  يذـلا ال  ثّدـحملاک 

دهاش ««. 1  » اهریغ یلع  الـضف  هبتکل  تدجو  هریغ  بتک  هبتک و  نیب  تعمج  اذإ  مولعلل و  اعماج  تادابعلاب  املاع  ناک  باسحلا و  ّالإ  فرعی 
تعـسو زا  ياهنومن  دـسیونب . یلّـصفم  نآ  هب  یخیرات  زین  یگدرتسگ و  نآ  هب  يریـسفت  هتـسناوت  نامز  نآ  رد  هک  نیا  شتاعالطا  تعـسو 
قاّرولا شیبح  نب  نیـسحلا  مساقلا  وبا  لاق  هلمعی . مل  سایقلا و  یف  اباتک  لـمعی  نأ  دارأ  : » مینکیم لـقن  ءاـبدألا » مجعم   » زا ار  شتاـعالطا 

اهّدرف «. 3  » ةدـیدم هدـنع  تماق  اباتک  نیثالث  افّین و  هل  تعمجف  سایقلا  یف  ساـنلا  بتک  هل  عمجأ  نأ  رفعج  وبأ  یّنم  سمتلا  دـق  ناـک  «. 2»
نیا مهارف و  عوضوم  نآ  رد  باتک  دـنچ  یـس و  سایق ، هرابرد  باتک  کی  نتـشون  يارب  اـهیلع .» مّلع  دـق  ةرمحب  هل  تاـمالع  اـهیف  ّیلع و 

، سایق هب  عجار  هدوب و  ذـخآم  لابند  هنوگنیا  هک  یفلؤم  سپ  دوب . هدرک  يرادرب  شیف  يراذـگ و  تمالع  زمرق  ملق  اب  هدـناوخ و  ار  اهباتک 
مه شیاهباتک و  مه  دنادیم . ادـخ  تسا  هتـشاد  رایتخا  رد  باتک  ردـقچ  ریـسفت  ثیدـح و  رد  سپ  هدوب  شرایتخا  رد  باتک  دـنچ  یس و 

. تــــــسا هدوـــــــب  زاـــــــتمم  تاـــــــعالطا  یملع و  هــــــبنج  زا  هــــــک  تـــــــسا  نـــــــیا  هاوـــــــگ  ءاـــــــملع  ياهدـــــــیجمت 
ج يومح ؛ توقاـی  اـبدألا ؛ مجعم  (. 1 __________________________________________________  )
(. 3 . ) دندوب لضف  لها  ءاملع و  زا  اهقاّرو  ابلاغ  نامز  نآ  و  دراد . راک  رـس و  باتک  لها  اب  هک  فاّحـص  شورف و  باتک  (. 2 . ) ص 81 ، 1

258 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  یمک . تّدم 

: يربط تافیلأت 

-2 تسا .) یهقف  ياواتف  رد  ءاهقف  فالتخا  رکذ  نآ : عوضوم  . ) مالـسإلا عئارـش  ماکحأ  یف  راصمألا  ءاـملع  فـالتخا  - 1 يربط : تافیلأت 
لماـش هقف  لوصا  رد  هلاـسر  - 3 تسا .) هتـشاد  يدـیدج  تارظن  هک  دـشابیم  شدوخ  هب  صوـصخم  یهقف  ءارآ  يواـح  . ) لوـقلا فـیطل 

یف فیفخلا  - 4 ناسحتـسا . نالطب  داهتجا و  صاخ ، ماع و  یهن ، رما و  لّصفم ، لمجم و  خوسنم ، خـسان و  دـحاو ، ربخ  عامجا ، ياهثحب 
یهقف باتک  همدقم   ) ءاملعلا بتارم  - 6 لّصفم .) هقف   ) مالسإلا عئارش  ماکحأ  یف  لوقلا  طیـسب  - 5 هیلمع .) هلاسر   ) مالسإلا عئارـش  ماکحأ 

هّللا لوسر  نع  تباثلا  لیـصفت  راثآلا و  بیذهت  - 8 ةاضقلا . بادآ  - 7 تسا .) هتفگ  نخـس  نآ ...  نیودـت  نامز  هقف و  راودا  زا  هک  تسوا 
. جح کسانم  رصتخم  - 9 دـشابیم .) شندوب  ثّدـحم  هاوگ  هک  تسا  باتک  نیمه  تسین و  تسد  رد   ) راـبخألا نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رد هک  « ) ۀیالولا ۀلاسر   » ای یلع  لئاضف  باتک  - 12 « 1 . » دلج هدجه  رد  نآرقلا  لیزنت  تائارقلا و  باتک  - 11 ثرا .)  ) ضئارف رصتخم  - 10
هک دیآیم  نهذ  هب  مینکیم  دای  وا  زا  ار  باتک  نیا  یتقو  تسا .) هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  نآ  ياهدنس  یناوارف  ریدغ و  ثیدح  تّحص  نآ 
اج نآ  مدرم  دــید  دــمآ و  لـمآ ) ناتــسربط -  ) ناردــنزام هـب  هـک  یتـقو  دناهتــشون  شلاـح  حرــش  رد  هکیلاـح  رد  هدوـب . هعیــش  دــیاش 

ابلاـغ تءارق  ياـهباتک  عوضوم  (. 1 __________________________________________________  )
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مود عون  زا  يربط  باتک  ارهاظ  دوشیم  رکذ  اهنآ  تّجح  اهتءارق ، رب  هوالع  اهباتک  یخرب  رد  اّما  دـننک  لـقن  ار  اـهتءارق  هک  تسا  نیا 
مهیلع تیب  لها  ّبحم  هعیش و   259 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدش  دلج  هدـجه  هک  تسا 
ربمایپ يومع  سابع  لئاضف  رد  مه  یباتک  تشون و  نیخیـش  لئاضف  رد  یباتک  دنتـسه ، مکحم  یلیخ  ناشندوب  هعیـش  رد  دنتـسه و  مالّـسلا 
دراوم زا  يرایسب  رد  شتاعالطا  مامت  اب  هک  تسا ، هدوب  بّصعتم  یّنس  درف  کی  وا  میئوگب  دیاب  نیاربانب  تسا . هتشون  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
لئاضف باتک  ادتبا  وا  دنیوگیم  دنهدیم  ار  شندوب  هعیش  لامتحا  هک  یناسک  تسا . هدرک  یهاتوک  ّقح  بلطم  زا  تیامح  ّقح و  نایب  رد 
تامدص زا  ات  دسیونب  نیخیش  لئاضف  رد  یباتک  نآ ، لباقم  رد  هک  هدش  روبجم  هدش  مامت  نارگ  شیارب  اّما  هتـشون  ار  ریدغ  ثیدح  یلع و 

رد ار  ریدغ  ثیدح  هک  یـسک  تسین . ضامغا  لباق  هک  دراد  یبلاطم  مه  شخیرات  ریـسفت و  رد  تفگ  دـیاب  اّما  دـشاب . ظوفحم  اههلمح  و 
له  » هروس رد  الثم  مینیبب . ار  یتامالع  عّیـشت  هب  طوبرم  لئاسم  رد  وا  بتک  ریاس  رد  دـیاب  تسا  هدرک  لقن  دنـس  داتفه  اـب  ۀـیالولا »  » باـتک

ار شیاهباتک  رد  فّرـصت  لخد و  لامتحا  هتبلا  دـشاب . مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  عجار  دـهد  لاـمتحا  هکنیا  زج  هتـشون  ار  زیچ  همه  یتأ »
یلو تسا  هدرک  لقن  دعس ) نبا  تاقبط  ای   ) يربط زا  وا  هک  دنکیم  لقن  یباتک  زا  ار  یبلطم  هّللا  همحر  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  موحرم  دناهداد .

. دوش يرثا  أشنم  دناوتب  هک  تسین  يّدـح  هب  فّرـصت  لخد و  لامتحا  نیا  اّما  تسین . هدـش ، پاچ  تاقبط ) ای   ) يربط خـیرات  رد  بلطم  نآ 
نیا دـندوب . وا  عاـبتا  زا  یّنـس )  ) هیرهاـظ هورگ  هک  تسا  یناهفـصا  یلع  نب  دواد  شرـصاعم  ءاـهقف  زا  یکی  رافـسألا » يذ  یلع  ّدرلا  - » 14

نیا و ّدر  رد  هکنیا  و  تسا . هتـشون  شردپ  زا  تیامح  يربط و  ّدر  رد  یباتک  مه  دواد  رـسپ  هدش  هتفگ  تسا . هدش  هتـشون  وا  ّدر  رد  باتک 
لاح ره  هب  تسا . هتـشاد  یئالوط  دـی  مه  هرظاـنم  لدـج و  ثیح  زا  هک  دوشیم  مولعم  دراد  يراـثآ  یمـالک  هچ  یهقف  لـئاسم  رد  هچ  نآ 

هتـشونیم قرو  لهچ  زور  ره  مینک ، میـسقت  شرمع  لاس  رب 40  ار  شتافیلأت  رگا  دـنیوگیم  هک  تسا  فورعم  هتـشاد و  يدایز  تاـفیلأت 
فیلأت هب  عورش  یگلاس  زا 40  اّما ، هتفر  ایند  زا  یگلاس  دنچ  داتشه و  رد  هچرگ  وا  هکنیا  يارب  دیاش  مینک ؟ میـسقت  لاس  رب 40  ارچ  تسا .
شرمع مامت  هب  ار  شتافیلأت  رگا  هکنیا : رگید  لـقن   260 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدومن 

يربط خیرات  يربط و  ریـسفت  تسا : هدافتـسا  دروم  هدـنام و  یقاب  هک  شفیلأت  نیرتفورعم  تسا . هتـشونیم  قرو  زور 14  ره  مینک ، میـسقت 
نوطشنتأ هباحصأل  لاق  يربط )  ) رفعج ابأ  نإ  : » تسا هدمآ  ابدألا » مجعم   » رد دوشیم . هدرب  مان  وا  زا  یهاگ  مه  یهقف  بتک  رد  هتبلا  تسا .

فالآ ثالث  وحن  یف  هرـصتخاف  همامت . لبق  رامعألا  ینفی  اّمم  اذـه  اولاقف : اقرو . فلا  نوثالث  لاق  هردـق ؟ نوکی  مک  اولاق  نآرقلا ؟ ریـسفتل 
لاقف کلذ ، لثمب  هوباجأف  ریسفتلا . یف  هرکذ  اّمم  اوحن  رکذف  هردق ؟ مک  اولاق  اذه . انتقو  یلإ  مدآ  نم  ملاعلا  خیراتل  نوطشنتأ  لاق  ّمث  اقرو .

مینیبیم یلو  تاعالطا ، ملع و  یگدرتسگ  نیا  اب  ««. 1  » ریسفتلا یف  هرصتخا  اّمم  وحن  یف  هرصتخاف  ممهلا . تتام  نوعجار . هیلإ  انإ  هّلل و  ّانإ 
هدوبن قیمع  هتخپ و  یملاع  تاعالطا  تعـسو  نآ  اب  دوشیم  مولعم  هک  هداد  زورب  ییاـهیگداس  یتدـیقع ...  یهقف ، لـئاسم  کـت  کـت  رد 

سانلاب ام  ّلکل  ابعوتسم  اباتک  هّللا  ءاش  نإ  نوؤشنم  هنیاعم  نم  هیف  ام  نایب  هفیلأت و  حرش  یف  نحن  میناوخیم : يربط  ریسفت  همدقم  رد  تسا .
تقفثا امیف  ۀّجحلا  قافتا  نم  انیلا  یهتنا  امب  کلذ  لک  یف  نوربخم  ایفاک و  کلذ  یف  هریغ  باتکلا  رئاس  نم  اعماج و  هملع  نم  ۀـجاح  هیلإ 

نم نکمأ  ام  زجوأب  کلذ  نم  انیدل  حیحصلا  اوحضوم  مهبهاذم و  نم  بهذم  ّلک  للع  اونیبم  هنم و  هیف  تفلتخا  امیف  اهفالتخا  ۀّمالا و  هیلع 
یلو تسا  مک  مجح  نیا  اب  ریسفت  يارب  تامدقم  نیا  دنچ  ره  هتشون . ریسفت  نیا  يارب  یتامدقم  راصتخإلا . نم  نکمأ  ام  رـصخأ  زاجیإلا و 

رد دنیوگیم  تسین ، مهف  لباق  نآرق  دنیوگب  هکنیا  يارب  یـضعب  - 2 تسا . مهف  لـباق  مدرم  يارب  نآرق  - 1 تسا : یبوخ  تامدقم  افاصنا 
ص ج 18 ، (. 1 __________________________________________________  ) ریغ ياــههژاو  نآرق 

رگا تسا و  یبرع  نآرق  دهدیم  خساپ  دراد . دوجو  مه  یبرع   261 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  . 42
دوجو یناوارف  ياههجهل  تائارق و  تاغل ، نآرق ، لوزن  نامز  رد  - 3 دتفایمن . ندوب  یبرع  زا  دوش  لامعتسا  یسراف  هژاو  یبرع ، ترابع  رد 
تیاور تسین . مه  اـهنآ  ماـمت  یلو  تسا  رتـشیب  هجهل  کـی  زا  تسین  مه  هجهل  کـی  هب  یلو  دـشن . لزاـن  اـهنآ  ماـمت  هب  نآرق  یلو  تشاد 

- لاـثما تسا ، دّدـعتم  نآرق  بلاـطم  هکلب  تسا . هدـش  لزاـن  يراـق  تفه  تئارق  هب  هک  تسین  اـنعم  نیا  هـب  فرحا  ۀعبـس  یلع  لزن  نآرقلا 
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هدـیمهف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نایب  اب  هورگ  کی  دـنمهفیم . همه  ار  هورگ  کی  تسا ، هورگ  هس  نآرق  تاـیآ  - 4 دئاقع ...  خیرات -
مایق ماگنه  لثم  دـنزیمن . هدزن و  یفرح  شاهرابرد  مه  ربمایپ  هک  تسا  یتایآ  نآ  زا  ینعی  . ) دـنادیم ادـخ  طقف  ار  هورگ  کـی  دوشیم و 

ار شتایآ  مامت  هکنیا  هن  تسین و  مهف  لباق  نآرق  زا  ياهیآ  چـیه  هکنیا  هن  فیرـشلا )- هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  ناـمز - ماـما  روهظ  تعاـس ،
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  حیضوت  اب  هک  تسا  مود  مسق  صوصخم  دنکیم ، یهن  يأر  هب  ریـسفت  زا  ار  ام  هک  یتایاور  - 5 دنمهفیم . همه 

تباث تایاور  تایآ و  اب  - 6 تسین . يأر  هب  ریـسفت  نیا  دومن و  ریـسفت  درک و  راهظتـسا  دوشیم  لوا ، مسق  تایآ  زا  یلو  دوشیم . نشور 
دوشیم هدافتسا  همدقم  نیا  زا  - 7 هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  حیـضوت  نودب  یّتح  تسا  مهف  لباق  همه  يارب  لوا  مسق  تایآ  هک  دوشیم 

هب  ) ناقرف دراد : مان  راـهچ  نآرق  - 8 دنادب . ار  رگید  هدّدـعتم  مولع  رّـسفم  تسین  مزال  اّما  تسا و  مزال  تایاور  تایبدا و  ریـسفت ، يارب  هک 
هروـس ار  هروـس  ارچ  هدـنهد .) داـی  هدـننک و  يروآداـی  ینعم  هب   ) رکذ بوـتکم ،) ینعم  هب   ) باـتک ءورقم ،) ینعم  هب   ) نآرق قراـف ،) ینعم 

اب ییانـشآ  تیقبأ . اهاوس و  اّمع  نآرقلا  نم  تلـصفا  دـق  ۀـعطق  ینعی : اجنیا  رد  هدـنامیقاب . هّیقب و  ینعم  هب  تسا  رؤس  زا  هروس  دـنیوگیم ؟
دعب بلطم  ندـش  عورـش  و  لبق ، بلطم  ندـش  مامت  هناشن  يانعم  هب  مه  هیآ   262 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -
اوعض لوقیف  بتکی  ناک  نم  ضعبب  اعد  ءیشلا  هیلع  لزن  اذإ  هّللا  لوسر  ناک  نامثع  لاق  دراد : دوجو  ریـسفت  نیا  رد  مه  بلطم  نیا  تسا .
نیا و  دش . ماجنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوخ  طّسوت  تایآ  اههروس و  مظن  ینعی  اذک . اذک و  اهیف  رکذی  یتلا  ةروسلا  یف  تایآلا  هذـه 

باتک دنچ  تسا . هدـش  مظنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دوخ  نامز  رد  نآرق  هک  دـشاب  نیا  يارب  یبوخ  كردـم  دـناوتیم  ترابع 
زا لـبق  تـسا . هدرک  یفرعم  نآ  رد  ار  رّـسفم  دودح 150  هک  تسا . یطویـس  زا  بتک  نیا  زا  یکی  هدـش ، هتـشون  نیرّـسفم  تاقبط  هرابرد 

ادیدج و  هدش ، یفّرعم  رّسفم  دودح 700  اهنآ  زا  یکی  رد  دناهتـشون . رتهدرتسگ  اهيدعب  هدـش و  ماجنا  راک  نیا  مه  وا  زا  دـعب  یطویس و 
هتفگ هک  رفن  کی  رگم  میرادن  غارس  هعیـش  رد  يراک  نینچ  دنک . یفّرعم  رادقم  نیا  زا  رتشیب  تسا  هتـسناوت  امتح  دشاب  هتـشون  یـسک  رگا 
لبق لاس   60 هب 70 - طوبرم   ) فرشا فجن  گرزب  نیسردم  زا  یتشر ، یهدراهچ  یلع  دّمحم  خیـش  موحرم  دراد : نیرّـسفم  تاقبط  تسا 

دیتاسا زا  یهدراهچ ، یسردم  هب  فورعم  وا  هون  دراد ،) هّیداجـس  هفیحـص  رب  یحرـش  هعمل و  حرـش  باتک  تقو » هلبق و   » رب ياهیـشاح  هک 
تاقبط مان  هب  عوضوم  نیا  رد  یباتک  مق  رد  مه  اریخا  مراد . نیرّـسفم  تاقبط  دسیونیم : شیاههتـشون  رد  دوب  یتافیلأت  ياراد  هاگـشناد و 

دراد یبلطم  يربط  ریسفت  هب  عجار  ناقتا »  » رد مه  و  نیرّـسفملا » تاقبط   » رد مه  یطویـس  تسا . هدش  پاچ  دلج  دنچ  رد  هریغ  نیرّـسفم و 
ضعب و لع  اهـضعب  حیجرت  لاوقألا و  هیجوتل  ضّرعتی  ّهنإف  اهمظعأ  ریـسافتلا و  ّلجأ  يربطلا  يأ  هباتک  و  میروآیم : ار  ناقتا  ترابع  ام  هک 
حیجرت و سپس  لقن و  ار  لاوقا  هک  يربط  ریسفت  يارب  تسا  يزایتما  نیا  هلب  نیمدقألا . ریسفت  یلع  کلذب  قوفی  وهف  طابنتسإلا  بارعإلا و 

ياهثحب تئارق و  ریسفت : کبس  هب  عجار  اّما  263 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دنکیم . باختنا 
حیجرت ار  لوق  کی  شدوخ  ابلاغ  نایاپ  رد  دـنکیم و  لقن  دنـس  اب  ار  نارگید  ياـههتفگ  دـیوگیم . ار  هیآ  لـیوأت  هدرک و  لاـبند  ار  یبدا 

حیرج و نبا  دیز ، نب  نمحرلا  دبع  دوعـسم - نب  هّللا  دبع  همرکع ، يرـصب ، نسح  دهاجم ، ریبج ، نب  دیعـس  سابع ، نبا  ریـسفت  زا  دهدیم .
هب  ) هعیش اب  شرـشن  رـشح و  هب  هّجوت  اب  دراد و  هک  ياهدرتسگ  تاعالطا  اب  یّنـس ، هعیـش و  ياهثحب  رظن  زا  تسا . هدرک  هدافتـسا  هداتق و ... 
رد لاح  نیا  اب  تسا ، هدرک  لقن  دنـس  داتفه  اب  ار  ریدـغ  ثیدـح  هکنیا  و  دـنتفرگ ) شندوب  هعیـش  هناشن  ار  شندوب  يربط  یـضعب  هکیروط 

َو ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  تایآ : لیذ  رد  الثم  درادـن . دـهد  ناـشن  هعیـش  هب  ار  وا  لـیامت  هک  ینخـس  شریـسفت 
ُلوُسَّرلا اَهُّیَأ  ای  َنوُعِکار ، ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ًاـنیِد ، َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر 
مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هب  طوبرم  یبلطم  ای  ریدـغ و  ناتـساد  زا  یلو  تسا . هدروآ  ار  يدایز  بلاطم  َکِّبَر ...  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب 

هدروآ لقن  کی  ُمُکُِّیلَو ...  امَّنِإ  هیآ  رد  تسا . هدشن  هدروآ  مالّسلا  هیلع  ترضح  زا  یمان  مه  لامتحا  تروص  هب  یّتح  تسا . هتفگن  يزیچ 
مالّسلا هیلع  ترـضح  تماما  هب  عجار  الـصا  تایآ  نیا  لیذ  یلو  تسا . هداد  هقدص  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هرابرد  هک  تسا 
لامتحا یلو  دنک ...  لقن  هتسناوتن  هک  هدوب  يروط  شطئارش  ای  تسا  هتشاذگ  فذح  رب  يانب  هک  هدوب  یبّصعتم  درف  ای  تسا . هتفگن  يزیچ 
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رثوک هروس  رد  دـهدیم . زورب  ار  دوخ  لـیامت  يدراوم  رد  هرخـالاب  دـشاب ، هتـشاد  یبهذـم  هب  لـیامت  یـسک  رگا  اریز  تسا . فیعـض  مود 
. وه لاق  نآرقلا ، ةوبنلا و  ریخلا و  وه  لاق  ةرخـآلا . ایندـلا و  ریخ  لاـق  ۀـمکحلا ، نآرقلا و  ریثکلا و  ریخلا  لاـق  ریثکلا ، ریخلا  لاـق  دـیوگیم :

باوصلاب لاوقألا  هذه  یلوأ  و  دیوگیم : شدوخ  سپس  تسا . تیاور  نتم  همه  اهنیا  ۀّنجلا ...  یف  هاطعأ  ضوح  وه  لاق  مالـسإلا ، ةوبنلا و 
نع رابخألا  عباتتل  لاوقألا  یلوأ  کلذ  انلق  اّمنا  هردق و  مظعل  ةرثکلاب  هّللا  هفـص  ۀّنجلا و  یف  هاطعأ  يذـلا  رهنلا  مسا  وه  لاق  نم  لوق  يدـنع 

رثوک وا  دوخ   264 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  کلذک . کلذ  ّنأب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 
هک دـشاب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنزرف  هب  طوـبرم  دـیاب  هک  دـهدیم  ناـشن  تاـیآ  دوـخ  هکیلاـح  رد  دـنادیم  تشهب  رد  يرهن  ار 

الـصا مه  یتأ  له  هروس  رد  دنکیم . ّدر  ار  نآ  هیآ  دوشیم و  مامت  شلـسن  درادن و  رـسپ  بقع و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنتفگیم 
اب هک  ییاهثحب  هرابرد  مینکیم  هعجارم  هک  نآ  هیبش  ریـسافت  ریـسفت و  نیا  هب  سپ  تسا . هدادـن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هراـبرد  یلاـمتحا 

شتلالد ای  دنـس  رد  دوب و  هدرک  لقن  یتیاور  رگا  ُلوُسَّرلا ...  اَـهُّیَأ  اـی  رد  ـالثم  میراد . مه  لـیلد  و  میـشاب ، نیبدـب  دـیاب  دراد  طاـبترا  هعیش 
يانب هک  دوشیم  يراخب  حیحص  لثم  تسا  هدرکن  لقن  هک  نآلا  یلو  مینک . تّحص  هب  لمح  میتسناوتیم  يّدح  ات  دیاش  دوب  هدرک  لاکـشا 

ریز ار  هعیـش  بتک  مامت  رگا  مه  لباقم  فرط  رد  هتبلا  تسا . هتـشاد  ار  تیب  لها  زا  تیامح  رب  ّهلاد  تایاور  تیب و  لها  تایاور  فذح  رب 
لقن لئاضف  مییوگیم و  ار  ّقح  مینکیم و  توکس  ّقح  فالخ  زا  ام  هک  توافت  نیا  اب  اّما  مینکیمن  ادیپ  نیخیـش  زا  یتلیـضف  مینک ، ور  و 
هلأسم رطاخ  هب  دـنراد و  لوبق  ار  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  لئاضف  اهنآ  اّما  مینکیمن  رکذ  ور  نیا  زا  مینادیم  قح  فالخ  ار  اـهنآ  يارب  هدـش 

. دـننک روسناس  دـنناوتیمن  يدوز  نیا  هب  ار  یطخ  باتک  یلو  تسه  یپاچ  ياهباتک  رد  بلاطم  روسناس  لاـمتحا  دـننکیمن . لـقن  تماـما 
مامت رد  هن  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتیم  هخسن  کی  رد  دهد  ماجنا  یفذح  دهاوخب  رگا  یسک  تسا و  يدّدعتم  یطخ  ياههخـسن  نوچ 

. تسا رتيوق  دهدن  ندوب  هعیش  زا  ییوب  الـصا  هک  دنک  فذح  اذل  دنیبب و  رطخ  رد  ار  دوخ  الثم  فلؤم  دوخ  هکنیا  لامتحا  سپ  اههخـسن .
قفاوم وا  رظن  اب  دیاش  دـنناوخب  نارگید  ات  دـنک  رکذ  دراد ، تسرد  دنـس  هک  ار  یبلاطم  دـشاب  یّنـس  مه  رگا  ّفلؤم  هک  تسا  نیا  ام  راظتنا 

يراخب حیحـص  لثم  تسین . حیحـص  ندرک  فذح  روطنیا  سپ  رگید . تشادرب  نارگید  دـنک و  تیاور  زا  تشادرب  کی  وا  ینعی  دنـشابن .
هکنیا زج  درادـن  یهیجوت  چـیه  نیا  تسین ، همئا  زا  یتـیاور  الـصا  شباـتک  رـسارس  رد  یلو  دوب ، مالّـسلا  مهیلع  همئا  رـصاعم  شفلؤـم  هک 

ملاع لاح  ره  هب  دنرادن ، لوبق  موصعم  ماما  ناونع  هب  ار  ماما  رگا  تسین . لوبق  لباق  یقطنم  چیه  هب  ّالا  و  تسا . هتـشاد  فذح  يانب  مییوگب 
مدع ریسافت - اب  ییانشآ  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دنـس  اب  ار  تیاور  اهاج  یلیخ  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  صوصخ  هب  تسه . هک 

ّدح رد  لقاال  دشاب  هتـشادن  لوبق  موصعم  ماما و  ناونع  هب  ار  اهنآ  یـسک  رگا  هک  دـننکیم   265 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت 
طوبرم تایاور  لیاسم و  ینمـشد  يور  زا  نمـشد  سرت و  يور  زا  تسود  دنیوگیم  هک  تسا  هتکن  نامه  نیا  و  دنک . لوبق  يوار  لقان و 
تماما هب  طوبرم  تایاور  فذح  رب  يربط  ریسفت  باتک  يانبم  هکنیا  هصالخ  تسا . هدنام  همه  نیا  لاح  نیع  رد  دندرک و  افخا  ار  هعیش  هب 
دـصیس نم  تسا  هتفگ  يراخب  : » هک تشاد  ار  هلمج  نیا  دوب و  هتـشون  ثیدح و ...  هب  عجار  ياهلاقم  يدرف  یگنهرف  ناهیک  رد  « 1 . » تسا

همئا هب  طوبرم  تسا ، هدرواین  هک  اهنآ  زا  یلیخ  دـیاش  هک  مدرک » رایتخا  اهنآ  زا  ار  ثیدـح  رازه  هس  نیا  دوب و  مرایتخا  رد  ثیدـح  رازه 
دناهدرک يروآعمج  بتک  نآ  رد  ار  یلعج  ياهثیدـح  هک  هعوضوم ، ثیداحا  نوماریپ  میراد  ییاهباتک  ام  حیـضوت : دـشاب . مالّـسلا  مهیلع 

اب ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  باتک  بحاص  روظنم  یهاگ  اهباتک  نیا  رد  تسا .) يزوج و ...  نبا  زا  یکی  یطویس و  زا  بتک  نیا  زا  یکی  )
نامه شدوخ  تسا ، یلعج  دـیوگیم  هک  ثیداحا  يرایـسب  رد  یطویـس  اذـل  دـشاب . یلعج  ثیدـح  لـصا  هکنیا  هن  تسا  یلعج  دنـس  نیا 

تـسرد شنتم  یلو  تسا  دنـس  ندوب  یلعج  ینعم  هب  شندوب  یلعج  سپ  دـنکیم . دانتـسا  نآ  هب  دروآیم و  شدوخ  بتک  رد  ار  ثیدـح 
ياهدنس اب  تشاد  دنـس  کی  الثم  هک  یثیداحا  دنروآ و  باسح  هب  خیاشم  نیثدحم و  وزج  ار  دوخ  دنتـساوخیم  هک  دندوب  يدارفا  تسا .

نیا زا  دشاب . تسرد  یکی  یلعج و  اهنآ  زا  ات  هک 9  دشاب  هتشاد  دنس  ثیدح 10  کی  تسا  نکمم  سپ  دندرکیم . لقن  دّدعتم  یگتخاس 
لهچ زا  الثم  ار  ثیدـح  کی  مدرک  باختنا  ار  نآ  يات  رازه  هس  متـشاد و  ثیدـح  رازه  دصیـس  دـیوگیم  هک  یثّدـحم  تسا  لمتحم  ور 
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هدوبن اهرادـقم  نیا  تایاور  نتم  هنرگو  تسا  هدـش  رازه  دصیـس  نآ  عمج  هک  تسا  هدروآ  رامـش  هب  ثیدـح  لهچ  دنـس ، لهچ  و  قیرط ،
هلاــقم هـب  هراــب  نــیا  رد  (. 1 . __________________________________________________  ) تـــسا

هک نیا  266 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دوش . عوجر  ماهتـشون  يربط  هرگنک  يارب  هک  بناجنیا 
رد رگید  دنـس  اب  ثیدـح  دوخ  ّالا  تسا و  یلعج  شدنـس  هک  تسا  نیا  دوصقم  دراوم  يرایـسب  رد  تسا  یلعج  ثیدـح  نـالف  دـنیوگیم 

لوط رد  مییوگیم  مینادیم و  ربتعم  ار  نآرق  هک  روطنامه  تسا . ثیدـح  نآرق و  هب  یکّتم  هعیـش  هقف  فراـعم و  دراد . دوجو  رگید  بتک 
تئارق هلباقم و  ءالما و  هک  دناهدوب  یخیاشم  مه  ثیدح  رد  اریز  مینادیم . ربتعم  دوخ  ّدح  رد  مه  ار  ثیدح  تسا ، هدروخن  تسد  خـیرات 
ناوارف لیصفت  لوط و  يربط  ریسفت  تفگ  دیاب  عمجم  نایبت و  ریـسفت  اب  باتک  نیا  هسیاقم  رد  تسا *** . هدوبن  جرم  جره و  دندرکیم و 
یترابع رد  ار  اهنیا  نآرقلا ، ةوبنلا و  ریثکلا ، ریخلا  ۀـّنجلا ، یف  رهن  هک : میراد  تیاور  دـنیوگیم  رثوک  هروس  لیذ  رد  اـهنآ  رگا  ـالثم  دراد .

زا دراد  مه  صیخلت  يربط  ریـسفت  درادن . مه  ياهفاضا  بلطم  هک  یلاح  رد  تسا  هحفـص  هس  دودح  يربط  ریـسفت  رد  اما  دنروآیم  هاتوک 
نرق نامه  رد  ود  ره  يربط  خیرات  ریـسفت و  تسا . هدـش  پاچ  رـصم  رد  لاس 1390  رد  دـلج  ود  رد  هک  جـنپ  راهچ و  نرق  ءاـملع  زا  یکی 

همجرت تسا . ام  هدنزرا  یمیدـق  یبدا  راثآ  زا  یکی  دـنیوگیم  دـننکیم و  راختفا  اهنآ  هب  یـسراف  بدا  لها  و  تسا . هدـش  همجرت  مراهچ 
خیرات ریـسفت و  زین  و  تسا . هدش  پاچ  دـلج  تفه  رد  مه  ریـسفت  همجرت  هدـش و  پاچ  هک  تسا  فورعم  یمعلب  خـیرات  هب  يربط  خـیرات 

يو تسا . هدرک  همجرت  نآرق ) فورعم  مجرتم   ) هدنیاپ مساقلا  وبا  ار ، يربط  خـیرات  تسا . هدـش  همجرت  ادّدـجم  مه  رخاوا  نیا  رد  يربط ،
تسا و هدـش  همجرت  مق  هیملع  هزوح  ءالـضف  زا  یکی  طّـسوت  مه  يربـط  ریـسفت  زا  یتمـسق  دوب . یتـسدربز  رهاـم و  درف  ندرک  همجرت  رد 
اب ییانـشآ  تسا . هدـش  همجرت  مه  هسنارف  یـسیلگنا و  ياهنابز  هب  هک  هدـش  هتفگ  زین  و  تسا . هدـش  رـشتنم  ملعلا  راد  یـشورفباتک  طّسوت 

267 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -

يربط ریسفت 

ریرج نبا  فورعم  دنمـشناد  يارب  ياهمانرب  هژیو  هیهت  راکردـناتسد  هشیدـنا  ناهیک  نیزو  هلجم  مدـش  هاگآ  هک  یماگنه  يربط *  ریـسفت 
هب هعجارم  اب  هک  دوب  نیا  مفدـه  مدرک و  باختنا  ار  تلاسر » تیب  لها  يربط و   » عوضوم ناتـسود  یخرب  اـب  تروشم  زا  سپ  تسا ، يربط 
اب ار  تراهط  تیب  لها  لئاضف  هدوبن  رـضاح  ننـست  لها  ياملع  زا  رگید  يرایـسب  دـننام  مه  وا  هک  منک  نشور  ار  عوضوم  نیا  يربط  راثآ 

هکنآ زا  شیب  یلاب  تغارف  ناوارف و  یتصرف  هک  مدـش  هجوتم  قیقحت  نیا  ماجنا  عورـش  ماگنه  دـنک . دای  دوخ  ياهباتک  رد  لماک  یفرطیب 
نیا زا  هکنیا  نیب  دوب  ریاد  رما  نیاربانب  هلجم ، کی  يارب  ياهلاقم  هن  دـش ، دـهاوخ  یباـتک  قیقحت  نیا  لوصحم  انمـض  دـبلطیم و  مراد  نم 
هدـش هتفگ  هک  یتایآ  هب  هعجارم  اب  حرـش : نیا  هب  مدومن ، رایتخا  ار  یمود  مهد و  ماـجنا  هنومن  دـح  رد  يراـک  اـی  موش  فرـصنم  عوضوم 
تایآ باختنا  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال  مداد . رارق  یـسررب  دروم  هدرک و  باختنا  ار  هیآ  یـس  تسا  هدش  لزان  تمـصع  تیب  لها  هرابرد 

رد يربط  هک  تسا  یتایآ  زا  منکیم  باختنا  هک  هیآ  نیا  ایآ  هک  متـشادن  یعالطا  تایآ  باختنا  ماگنه  ینعی  دوب ، يربط  ریـسفت  هب  نودب 
دروخرب زرط  زا  ياهنومن  دـناوتیم  یبوخب  دروم  یـس  نیا  تفگ  ناوتیم  ورنیا  زا  هن ، اـی  هدروآ  ار  تیب  لـها  هب  طوـبرم  تیاور  نآ  لـیذ 

مالّـسلا و مهیلع  تیب  لها  لئاضف  اب  دروخرب  رد  ننـست  لها  ياـملع  دـشاب * . ناـنآ  لـئاضف  مالّـسلا و  مهیلع  تلاـسر  تیب  لـها  اـب  يربط 
زا هک  نانآ  تسخن  هورگ  دناهنوگ : دنچ  نازیزع ، نآ  دروم  رد  هدش  لزان  تایآ  و  نانآ ، هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نانخس 

268 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  زورما  حالطـصا  هب  هدومن و  يراددوخ  بلاـطم  لـیبق  نیا  رکذ 
نایم هب  یـضراعم  ای  نآ  يارب  یلو  دـننکیم ، لـقن  یتروص  هب  ار  بلطم  هک  دنتـسه  یناـسک  مود  هورگ  دنتـسه . يروسناـس  دوخ  راـتفرگ 
هورگ دنزاسیم . دراو  هشدخ  ندوب  ادخ  لوسر  نیشناج  قاقحتسا  رب  لاد  ای  ندوب و  تلیضف  رب  نآ  تلالد  رد  ای  دنس و  رد  ای  دنروآیم و 

توکـس ای  تماما ، قاقحتـسا  رب  نآ  تلالد  زا  یلو  دنروآیم ، رامـشب  تیب  لها  لئاضف  زا  ار  نآ  مه  دـننکیم و  لقن  ار  بلطم  مه  موس ،

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


، دننیبیمن یلاکشا  ثیداحا  لیبق  نیا  تلالد  ای  دنس و  رد  هک  دنتسه  یناسک  مراهچ  هورگ  دننکیم . لاکـشا  نآ  تلالد  رد  ای  دنزرویم و 
لوسر نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح ، نآ  زا  سپ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  لمع  دنیوگیم  یلو 

هورگ راهچ  ره  هک  دینکیم  قیدصت  دوش . هیجوت  ياهنوگب  دـیاب  تایاور  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دـنتفریذپن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
هک مینآ  ددصرد  لاقم  نیا  رد  ام  تسا و  رتضامغا  لباق  ریغ  يدعب و  هورگ  زا  رتشیب  هورگ ، ره  شزغل  تدـش  یلو  دـناهدش  شزغل  راچد 

موس همدقم  رد  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  موحرم  تسا * . هورگ  راهچ  نیا  زا  کی  مادک  وزج  شریسفت  باتک  رد  يربط  ریرج  نبا  مینادب 
ینیلک و خیـش  یفاک  باتک  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یتایاور  یفاص ، ریـسفت  هناـگهدزاود  تامدـقم  زا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هرابرد  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یشخب  هک  تسا  نیا  اهنآ  نومضم  هک  دنکیم  لقن  یشایع  ریـسفت 
لیبق نیا  يروآ  عمج  ددـصرد  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  یهورگ  تسا * . هدـش  لزان  ناشموصعم  دـنزرف  هدزای  همطاف و  یلع و  ینعی 

همدقم رد  يروکشا  ینیسح  دمحا  دیس  ياقآ  بانج  یمارگ  دنمشناد  دناهدرک . فیلأت  هنیمز  نیا  رد  ییاههلاسر  اهباتک و  هدمآرب و  تایآ 
لیبق نیا  زا  رثا  راـهچ  لـهچ و  ماـن  يربح  مکح  نب  نیـسح  فیلأـت  مالّـسلا » مهیلع  تیبلا  لـها  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم   » هلاـسر لوا  پاـچ 
نآرق فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  رد  یلالج  ینیسح  اضر  دمحم  دیس  ياقآ  بانج  ردقنارگ  دنمـشناد  و  تسا . هدرک  دای  ار  تافیلأت 
ياقآ هتـشون  لیمکت  بیذـهت و  اب  هدـش ، پاچ  يربحلا  ریـسفت  مان  هب  هک  هلاسر  نامه  مود  پاچ  همدـقم   269 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  و 

لزن ام  يربحلا  ریسفت  - 1 میروآیم : ار  هدش  دای  ياهباتک  زا  رثا  هد  مان  اجنیا  رد  تسا . هدومن  رکذ  ار  باتک  جنپ  تصـش و  مان  يروکـشا ،
نب دمحم  نب  نسح  زا  مالّـسلا . مهیلع  تیبلا  لها  یف  ۀلزانلا  تایآلا  - 2 م 286 ه .)  ) يربح مکح  نب  نیـسح  زا  تیبلا . لها  یف  نآرقلا  نم 
هدس ياملع  زا  یناکـسح  مکاح  زا  تیبلا . لها  یف  ۀلزانلا  تایآلا  یف  لیزنتلا  دهاوش  - 3 م 458 .)  ) ماحف نبا  هب  فورعم  يروباشین ، ییحی 

نآرقلا نم  لزن  ام  رکذ  یف  حیباصملا  - 4 تسا . هدش  پاچ  توریب  رد  يدومحم  رقاب  دمحم  خیـش  جاح  همالع  تمه  هب  باتک  نیا  مجنپ .
. تیبلا لها  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  یف  حیباصملا  - 5 تسا . رتشیپ  ای  مجنپ  نرق  تافیلأت  زا  هک  ینیئارفسا  نسح  نب  دمحا  زا  تیبلا . لها  یف 

تایآلا - 7 یـسوط . یلع  نب  نسح  نب  دمحا  زا  لوسرلا . لآ  بقانم  نم  لیزنتلا  یف  ام  ۀنابا  - 6 م 376 .)  ) يربیخ يولع  رفعج  نب  دمحا  زا 
هک راهطالا » ۀمئالا  ۀفرعم  یف  رابکلا  نسحا   » ردقنارگ باتک  فلؤم  ینیمارو ، هاشبرع  نب  دیز  یبا  نب  دمحم  دیس  زا  تیبلا . لها  یف  ۀلزانلا 
زا يداـبارتسا  ینیـسح  یلع  دیـس  نیدـلا  فرـش  زا  ةرهاـطلا . ةرتعلا  لـئاضف  یف  ةرهاـبلا  تاـیآلا  لـیوأت  - 8 تسا . متـشه  هدـس  ياـملع  زا 

م  ) يرهورما نیـسح  دـمحا  دیـس  زا  بقانملا . تایآ  یف  بلاـطملا  مظعا  - 9 تسا . هدـش  پاچ  مق  رد  باـتک  نیا  مهد . هدـس  نادنمـشناد 
هکنیا تاعجارملا * .»  » باتک فلؤم  م 1377 )  ) یلماع نیدلا  فرـش  دیـس  زا  ةرهاطلا . ةرتعلا  لضف  یف  ةرهابلا  تایآلا  لیزنت  - 10 (. 1338

ار ینعم  دـنچ  زا  یکی  تسا  هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هرابرد  اـی  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هراـبرد  هیآ  نـالف  دوشیم  هتفگ 
تیب لها  زا  هدـنزرا  رایـسب  یلمع  فلا -  270 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـشاب : هتـشاد  دـناوتیم 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  رتسب  رد  رطخ ، ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  الثم  تسا ، هدش  هفیرش  هیآ  لوزن  ببس  هک  هدیدرگ  رداص  مالّسلا  مهیلع 
نارگید رب  هیآ  یلو  دش . ِهَّللا » ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : » هیآ لوزن  ببـس  نانمؤم  ریما  لمع  نیا  هدیباوخ و  هلآ  هیلع و 

، هفیرـش هیآ  رـصحنم  قادصم  ب - لوزن . دروم  صوصخ  هب  هن  تسا  نآ  قالطا  مومع و  هیآ و  ظفل  هب  رابتعا ، اریز  تسا ، قدص  لباق  مه 
هیآ رهظا  لمکا و  قادصم  تیب  لها  ج - هلهابم . هیآ  ریهطت و  هیآ  دـننام  تسین ، قدـص  لباق  هجو  چـیه  هب  نارگید  هب  دنتـسه و  تیب  لها 

ُنمْحَّرلا ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دننام دیآ  قداص  مه  نارگید  رب  هیآ  هک  درادن  یعنام  ورنیا  زا  دنتسه و  هفیرش 
تیب لـها  تسا  نکمم  موـس  ینعم  رد  یلو  دـندوب ، هیآ  لوزن  ببـس  تیب  لـها  یلوا ، رد  هک  تسا  نآ  لوا  ینعم  اـب  ینعم  نـیا  قرف  ادُو .»

هب ار  تیب  لها  يدـه ، همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یلو  دـشاب ، هدـش  لزان  لوزن  ببـس  نودـب  هیآ  دنـشابن و  هیآ  لوزن  ببس 
لها هرابرد  ار  تایآ  یضعب  ندش  لزان  هک  تایاور  زا  یخرب  تسا  نکمم  دنـشاب * . هدرک  یفرعم  هیآ  نآ  نشور  ملـسم و  قادصم  ناونع 
تایآ میاهدرک  یعس  ام  دشاب ، هتشادن  لماک  یگنهامه  هیآ  نآ  رهاظ  اب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  شیاوتحم  دنکیم  تابثا  مالّـسلا  مهیلع  تیب 
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هک یتایاور  ای  تیاور  هب  هراشا  و  نآ ، یـسراف  همجرت  هیآ و  ره  رکذ  زا  سپ  دـشاب * . گنهامه  مه  اب  یبوخب  هک  مینک  دای  ار  یتاـیاور  و 
دروخرب زا  ات  مینکیم  عوجر  هیآ  نامه  لیذ  رد  يربط  ریـسفت  هب  اهنآ ، رداصم  رکذ  زین  دنکیم و  تابثا  تیب  لها  هرابرد  ار  هیآ  نآ  لوزن 

(37 هرقب / . ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  - 1 میوش *** . هاگآ  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  اب  گرزب  رسفم  نیا 
اب ییانـشآ  تسا . میحر  ریذپهبوت و  رایـسب  دنوادخ  تفریذپ و  ار  وا  هبوت  ادـخ  سپ  تفرگ  ارف  ار  یتاملک  دوخ  راگدرورپ  زا  مدآ  همجرت :
هک تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سابع و  نب  هّللا  دبع  زا   271 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -

دنگوس ار  لاعتم  يادخ  مدآ  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ تخومآ  شراگدرورپ  زا  مدآ  هک  یتاملک »  » زا دارم  دـش : لاؤس  ادـخ  لوسر  زا 
نیا قحلا  قاقحا  رد  تفریذـپ . ار  وا  هبوت  مه  دـنوادخ  سپ  دریذـپب ، ار  شاهبوت  هک  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  قح  هب  داد 

، قحلا قاقحا  هب  تسا . هدش  لقن  رگید  باتک  دنچ  یقهیب و  ةوبنلا  لئالد  یطویس و  روثنملا  رد  یلزاغم و  نبا  بقانم  زا  نآ  هابشا  تیاور و 
لاوقا رکذ  ددـصرد  هکنیا  اب   194 ص 193 - ج 1 ، يربط ، ریـسفت  رد  دینک . عوجر  ص 104  ص 148 و ج 9 ، و ج 14 ، ص 76 ، ج 3 ،

ْنَم ِساَّنلا  َنـِم  َو  - 2 تسا . هدومنن  ياهراشا  هدـش  دای  هک  یتیاور  هب  هدرک ، لـقن  مه  ار  لوق  دـنچ  هدوب و  هفیرـش  هیآ  نیا  هراـبرد  فلتخم 
تیاضر بلط  هب  ار  شیوخ  ناج  هک  تسا  یـسک  مدرم  هلمج  زا  همجرت : ( 207 هرقب /  ) ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی 

مالّـسلا و امهیلع  یلع  نب  نسح  سابع و  نبا  زا  تسا . نابرهم  فوؤر و  ناگدنب  هب  تبـسن  ادخ  دشورفیم و  ادـخ ) هب   ) ادـخ يدونـشخ  و 
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دنتشاد  میمصت  نیکرـشم  هک  یبش  نآ  رد  هدش  تیاور  مالّـسلا  اهیلع  هجیدخ  عفار و  یبا  يردخ و  دیعـس  یبا 

قاقحا رد  دش . لزان  هفیرش  هیآ  نیا  دیرخ ، دوخ  ناج  هب  ار  رطخ  دیباوخ و  ترضح  نآ  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنناسرب ، لتق  هب  ار  هلآ 
لقن یناهفصا  میعن  وبا  یلع » نأش  یف  لزن  ام   » باتک یبلعث و  ریـسفت  یناکـسح و  لیزنتلا  دهاوش  هلمج  زا  باتک  اههد  زا  تیاور  نیا  قحلا 

ج 2، يربط ، ریـسفت  رد  دینک . عوجر  ص 116  ص 335 و ج 14 ، ص 479 و ج 8 ، ص 23 و ج 6 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدـش 
رگید دراوم  رد  رگا  درادـن و  ياهراشا  تیاور  نیا  هب  تسا  هدرک  لقن  يددـعتم  لاوقا  تاـیاور و  هیآ  دروم  رد  هکنیا  اـب  ص 186 و 187 

. دوش رکذ  دیاب  هیآ  دوخ  لیذ  رد  هیآ ، هب  طوبرم  تیاور  اریز  دوشیمن  فرطرب  لاکـشا  زاب  دشاب  هدـش  تیاور  نیا  ضرعتم  انایحا  ریـسفت 
ْمُهَلَف ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  - 3 272 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 

اراکـشآ ناهن و  زور و  بش و  ار  شیوخ  لاوما  هک  یناسک  همجرت : (. 274 هرقب /  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  َو  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ 
تیاور دهاجم  یبا  سابع و  نبا  زا  دـنوشیم . نیگمغ  هن  تسه و  اهنآ  رب  یمیب  هن  تسا و  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دـننکیم  قافنا 

رد ینلع  ار  يرخآ  هنایفخم و  ار  یکی  زور و  ار  یکی  بش و  ار  یکی  تشاد ، مهرد  راهچ  طقف  ینامز  کی  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدش 
لوزنلا بابـسا  هلمج  زا  باتک  اـههد  زا  قحلا  قاـقحا  رد  تیاور  نیا  دـش . لزاـن  ترـضح  نآ  هراـبرد  هیآ  نیا  سپ  درک ، قاـفنا  ادـخ  هار 

ص 246 و ج ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدش  لقن  یلزاغم ، نبا  بقانم  يرشخمز و  فاشک  یبلعث و  ریـسفت  يربح و  ریـسفت  يدحاو و 
َو - 4 تسا . هدشن  تیاور  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  لیذ  رد  ص 67  ج 3 ، يربط ، ریسفت  رد  دوش . عوجر  ص 44  ای 2 ، ص 249 و ج 20  ، 14

یلَع ُْمْتنُک  َو  ًاناوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا 
گنچ ادخ  نامسیر  هب  یگمه  همجرت : (. 103 نارمع / لآ   ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  اْهنِم  ْمُکَذَْقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَش 
تفلا امـش  ياهلد  نایم  ادخ  دیدوب و  رگیدکی  نمـشد  هک  ماگنه  نآ  دـینک ، دای  ار  دوخ  رب  ادـخ  تمعن  و  دـیزیهرپب ، فالتخا  زا  و  دـینز ،
تایآ نینچ  نیا  دنوادخ  داد ، تاجن  نآ  زا  ار  امش  ادخ  هک  دیدوب  شتآ  زا  یهاگترپ  بل  رب  و  دیدش ، ردارب  رگیدکی  اب  سپ  درک ، رارقرب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوش . تیادـه  دـیاش  دـنکیم  نایب  امـش  يارب  ار  دوخ 
قاقحا رد  دناهدرک . قیبطت  ریسفت و  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هّللا » لبح   » هک هدش  تیاور 

، رجح نبا  هقرحم  قعاوص  قیرطب و  نبا  هدـمع  یبلعث و  ریـسفت  یناکـسح و  لیزنتلا  دـهاوش  هلمج  زا  ددـعتم  ياـهباتک  زا  تیاور  نیا  قحلا 
ص ج 4 ، يربط ، ریسفت  رد  دوش . عوجر  ص 535  ص 384 و 521 و ج 18 ، ص 539 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدـش  لقن 
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َکَّجاَح ْنَمَف  - 5 273 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  مینیبیمن . ار  تیاور  نیا  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ   21
یَلَع ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف 

ار شیوخ  سوفن  نانز و  نارسپ و  دییایب  وگب  سپ  دنک  هلداجم  جاجتحا و  یـسیع  هرابرد  وت  اب  هک  ره  همجرت : نارمع 61 .) لآ   ) َنِیبِذاْکلا
نیـسح نسح و  ارهز و  یلع و  هرابرد  هلهاـبم  هیآ  لوزن  میهد . رارق  ناـیوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  هاـگنآ  مینک ، هلهاـبم  سپـس  میناوخب و 

زا بلطم  نیا  هک  دوش  هعجارم  يونشو  نیدلا  ماوق  خیش  جاح  هتشون  هلهابملا » ۀیآ  تیبلا و  لها   » هلاسر هب  تسا ، تاملسم  زا  مالسلا  مهیلع 
هدروآ ار  تاـیاور  زا  یخرب   212 ص 211 - ج 3 ، ریـسفت ، رد  يربط  تسا . هدـش  لقن  مهدراهچ  ات  موس  هدـس  زا  ننـست  لها  باتک  اههد 

هیلع یلع  نارجن  ياراصن  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هلهابم  زور  رد  متفگ  هریغم  هب  دیوگ  ریرج  تسا : نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا 
هب رکذ  مدع  نیا  هک  منادیمن  نم  تسا و  هدشن  رکذ  مالّـسلا  هیلع  یلع  یبعـش  تیاور  رد  تفگ  باوج  رد  هریغم  تسا ؟ هدوب  مه  مالّـسلا 

هدوبن ثیدح  رد  یلع  مان  الصا  هکنیا  ای  و  دناهدرک ) فذح  ثیدح  زا  ار  یلع  مان  هک   ) تسا مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هیما  ینب  يأر  ءوس  رطاخ 
هکنیا رد  اریز  دشاب ، لاکشا  زا  یلاخ  دناوتیمن  تسا  نآ  لیذ  رد  هک  یحیضوت  نیا  اب  تیاور  نیا  رکذ  روطس ، نیا  هدنسیون  رظن  هب  تسا .
تیاور هس  ود  هتبلا  تسا . دیدرت  کش و  داجیا  ددصرد  تیاور  نیا  تسین و  دـیدرت  ياج  تسا  هدوب  هلهابم  ناتـساد  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

َو َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  - 6 تسا . هدـمآ  بتک  ریاس  رد  هک  تسا  یتایاور  دـننام  تسا  هدرک  لـقن  هنیمز  نیا  رد  يربط  هک  رگید 
زین ناتدوخ  زا  رمالا » یلوا   » ادخ و لوسر  زا  دـینک و  تعاطا  ادـخ  زا  نانمؤم  يا  همجرت : (. 59 ءاسن / . ) ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ 
نیا رد  رمالا  یلوا  زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  فلتخم  تارابع  هب  سابع  نبا  سیق و  نب  میلس  يراصنا و  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  دینک . تعاطا 

یناکـسح و لیزنتلا  دـهاوش  هلمج  زا  ددـعتم  ياهباتک  زا  تیاور  نیا  قحلا  قاـقحا  رد  دنتـسه . تیب  لـها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هفیرـش  هیآ 
هب تسا . هدش  لقن  نآرقلا ، بئارغ  ریـسفت  طیحملا و  رحب  ریـسفت   274 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 

لقن ار  یفلتخم  لاوقا  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  ص 95  ج 5 ، يربط ، ریسفت  رد  دوش . هعجارم  ص 348  ص 424 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا 
ةـالو ءارما و  رمـالا ، یلوا  زا  دوصقم  مییوـگب  هک  تسا  نیا  حیحـص  لوـق  دـیوگ  سپـس  هدـشن و  لاـمتحا  تیاور و  نیا  ضرعتم  و  هدرک ،

تسرپرس همجرت : (. 55 هدئام / . ) َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  - 7 دنتسه .
لیهک و نب  ۀملس  رسای و  نب  رامع  زا  دنـشابیم . دنهد  تاکز  عوکر  لاح  رد  دننکیم و  هماقا  زامن  هکنانآ  وا و  لوسر  ادخ و  امـش  یلو  و 

هباحص زا  رگید  یخرب  ءاطع و  دادقم و  مالـس و  نب  هّللا  دبع  يراصنا و  هّللا  دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  يرافغ و  رذ  یبا  کلام و  نب  سنا 
تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  رخآ ، ات  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » زا دوصقم  تسا و  هدیدرگ  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور 

« ثیدحلا مولع  ۀفرعم   » دننام باتک  اههد  زا  ددعتم  ياهدنـس  اب  تایاور  نیا  قحلا  قاقحا  رد  داد . هقدص  يریقف  هب  زامن  عوکر  لاح  رد  هک 
يزوج نبا  هرکذت  یطویس و  لوقنلا  بابل  یبلعث و  ریـسفت  یناهفـصا و  میعن  وبا  یلع » یف  لزن  ام   » یلزاغم و نبا  بقانم  يروباشین و  مکاح 

ص 2 ص 2 و ج 20 ، ص 60 و ج 14 ، ص 502 و ج 4 ، ص 399 و ج 3 ، ج 2 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدـش  لقن  يواضیب  ریـسفت  و 
ود تسیک  هلمج  نیا  زا  دوصقم  هکنیا  رد  ار  لیوأت  لها  اُونَمآ » َنیِذَّلا  َو   » هلمج اـما  دـیوگ : ص 186  ج 6 ، يربط ، ریسفت  رد  دینک . عوجر 

لوق دییأت  رد  تیاور  هس  هاگنآ  دنتسه ، نانمؤم  همه  دوصقم  هکنیا  مود  لوق  و  تسا . مالّسلا  هیلع  یلع  دوصقم  هکنیا  لوا  لوق  تسا : لوق 
دیآ رامشب  دیاب  تارتاوتم  زا  هک  یبلطم  نینچ  رد  دیدرت  داجیا  روطـس  نیا  هدنـسیون  رظن  هب  دروآیم . لوا  لوق  دییأت  رد  تیاور  ود  مود و 

ام ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی  - 8 275 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دشاب . هتـشاد  دناوتیمن  یحیحـص  هجو 
: همجرت (. 67 هدـئام /  ) َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 
زا ار  وت  ادخ  و  ياهدادن ، ماجنا  ار  یهلا  تلاسر  سپ  یناسرن  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  هدش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ  يا 

خیرات و تاملـسم  زا  مخ ، ریدغ  هعقاو  نانمؤم و  ریما  دروم  رد  هیآ  نیا  لوزن  دیامنیمن . تیاده  ار  نارفاک  ادـخ  دـنکیم ، ظفح  مدرم  رش 
ریدغ ثیدح  دروم  رد  ياهلاسر  نایبلا  عماج  ریـسفت  بحاص  يربط  ریرج  نبا  تسا  هدـمآ  میدـق  رداصم  رد  هک  يروطنآ  تسا و  ثیدـح 
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ناتـساد هک  یتایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  دننادیم  عالطا  لها  تسا و  هدرک  تیاور  دنـس  داتفه  اب  ار  ریدغ  ثیدح  هلاسر  نآ  رد  هک  هتـشاد 
ص 32 و ج 20، ص 512 و ج 14 ، ج 2 ص 415 و ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدش  دای  دروم  نامه  رد  هیآ  نیا  لوزن  هدش  رکذ  ریدغ 
ریدغ و ناتساد  زا  دنکیم  حرطم  ار  هیآ  لوزن  ببس  هک  اجنآ  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  ص 198  ج 6 ، يربط ، ریسفت  رد  دینک . عوجر  ص 172 

َنِم َکَـعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  - 9 تسا . یتفگـش  یـسب  بجوم  نیا  دـنکیمن و  داـی  چـیه  ناـنمؤم  ریما  هراـبرد  هیآ  لوزن 
زا قحلا  قاقحا  باتک  رد  تسا . یفاک  وت  يارب  تسا  وت  لماک )  ) وریپ ناـنمؤم  زا  هکنآ  ادـخ و  ربماـیپ ، يا  همجرت : (. 64 لافنا /  ) َنِینِمْؤُْملا

دمحا نب  لضف  نآرقلا  لوزن  یناکـسح و  لیزنتلا  دـهاوش  و  م 589 )  ) یلبنح ثدحم  قازرلا  دـبع  نیدـلا  زع  باتک  زا  یلبرا  همغلا  فشک 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  هدـش  لـقن  یناهفـصا ، میعن  وبا  مالّـسلا » هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم   » و یناهفـصا ،

، يربط ریسفت  رد  دوش . عوجر  ص 193  ص 247 و 502 و ج 20 ، ص 196 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدیدرگ  لزان  مالّـسلا 
َةَرامِع َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  - 10 تسا . هدیدرگن  دای  روبزم  تایاور  یلو  تسا  هدـش  لقن  یتایاور  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  ص 26  ج 10 ،

ِلِیبَس ِیف  َدَهاج   276 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا 
تمایق زور  ادخ و  هب  نامیا  اب  ار  مارحلا  دجسم  ریمعت  نایجاح و  هب  نداد  بآ  تیاقـس و  ایآ  همجرت : (. 19 هبوت / . ) ِهَّللا َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ِهَّللا ال 

رگیدکی رب  بلطملا  دبع  نب  سابع  هبیـش و  نب  ۀحلط  هک  یماگنه  دنتـسین . ناسکی  ادخ  دزن  دـیهدیم !؟ رارق  ناسکی  ادـخ  هار  رد  داهج  و 
اریز متسه  یلوا  نم  تفگ  سابع  مشابیم و  مرح  راددیلک  نوچ  متسه  یلوا  ادخ  هناخ  هب  تبسن  نم  تفگیم  هحلط  دندرکیم و  هرخافم 

رتشیب امـش  زا  مشابیم و  مدـقم  امـش  زا  ادـخ  هب  ندروآ  نامیا  رد  نم  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  تسا  نم  اب  جاجح  تیاـقس 
، یبلعث ریسفت  دننام  تسا ، هدش  رکذ  ننـست  لها  بتک  زا  باتک  اههد  رد  دروم  نیا  رد  هیآ  نیا  لوزن  دش . لزان  هفیرـش  هیآ  ماهدرک ، داهج 
یبطرق و ریـسفت  يرـشخمز و  راربالا  عیبر  ریثا و  نبا  لوصالا  عماج  یلزاـغم و  نبا  بقاـنم  يوغب ، لـیزنتلا  ملاـعم  يدـحاو ، لوزنلا  بابـسا 
ص ج 10 ، يربط ، ریسفت  رد  دینک . عوجر  ص 32  ص 194 و 589 و ج 20 ، ص 122 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  يزار . رخف  ریسفت 
اب زین  دوشیمن  هدـید  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یمان  هک  رگید  زرط  هب  تیاور  اـما  تسا ، هدـش  لـقن  تیاور  نیمه  هفیرـش  هیآ  لـیذ   67
اب هتشاد و  اوقت  نانمؤم  يا  همجرت : (. 119 هبوت /  ) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  - 11 تسا . هدش  دای  ددعتم  ياهدنس 

لها هفیرش  هیآ  نیا  رد  نیقداص  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  رفعج  یبا  رمع و  نب  هّللا  دبع  سابع و  نبا  زا  دیشاب . ناقداص 
لیزنتلا دهاوش  هلمج  زا  ناوارف  ياهباتک  رد  تیاور  نیا  دنشابن . ادج  اهنآ  زا  هدوب و  نانآ  اب  ناناملـسم  تسا  بجاو  دنتـسه و  تلاسر  تیب 
روثنملا رد  یجنگ و  بلاـطلا  ۀـیافک  يزوج و  نبا  هرکذـت  یبـلعث و  ریـسفت  یمزراوخ و  بقاـنم  ینیوـمح و  نیطمـسلا  دـئارف  یناکـسح و 

اب ییانشآ  دوش . هعجارم  ص 178  ص 270 و ج 20 ، ص 296 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدمآ  رکاسع  نبا  خـیرات  یطویس و 
هراشا تیاور  نیا  هب  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  ص 46  ج 11 ، يربط ، ریـسفت  رد   277 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -
نیقداص زا  دوصقم  رگید  تیاور  رد  وا و  باحـصا  ادـخ و  لوسر  نیقداص ، زا  دوصقم  هک  هدـش  لقن  نومـضم  نیا  هب  یتیاور  یلو  هدرکن 

دوخ راگدرورپ  بناج  زا  هک  یـسک  ایآ  همجرت : (. 17 دوه /  ) ُْهنِم ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  - 12 تسا . رمع  رکب و  وـبا 
ناذاز و هّللا و  دـبع  نب  دابع  زا  دـهد . یهاوگ  نآ  تحـص  هب  هک  ادـخ  زا  یهاوگ  ار  وا  لیلد  ناهرب و  دـیآ  رد  یپ  زا  دراد و  نشور  یلیلد 

یلع هرابرد  هفیرـش  هیآ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  سنا و  لیفطلا و  وبا  رذ و  وبا  سابع و  نبا  هّللا و  دـبع  نب  رباج  ثراـح و 
دهاوش یلزاغم و  نبا  بقانم  دـننام  ددـعتم  ياـهباتک  رد  تیاور  نیا  تسا . ترـضح  نآ  هنم » دـهاش   » زا دوصقم  ینعی  تسا ، مالّـسلا  هیلع 
ریـسفت يوغب و  لیزنتلا  ملاعم  نزاخ و  ریـسفت  دـیدحلا و  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  يربح و  ریـسفت  یبلعث و  ریـسفت  یناکـسح و  لیزنتلا 

ریسفت رد  دوش . هعجارم  ص 33  ص 309 و ج 20 ، ص 352 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدـمآ  یطویـس  روثنملا  رد  یبطرق و 
ای لیئربج و  ای  نآرق و  ای  ادخ و  لوسر  نابز  دهاش »  » زا دوصقم  هک  هدـش  لقن  يدایز  تایاور  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  ص 10  ج 12 ، يربط ،

نیا هدومرف  یمارگ  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تیاور  کی  طقف  تسا و  ادخ  لوسر  ظفاح  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  ياهتشرف 
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دوصقم مییوگب  هک  تسا  نیا  تسا  رتکیدزن  باوص  هب  لاوقا  همه  زا  هک  یلوق  دـیوگ : يربط  نایاپ  رد  و  تسا ، هدـش  لزان  نم  هرابرد  هیآ 
َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اـَنَأ  اـم  َو  ِهَّللا  َناْحبُـس  َو  ِینَعَبَّتا  ِنَم  َو  اـَنَأ  ٍةَریَِـصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذـه  ْلـُق  - 13 تسا . لـیئربج  هنم » دـهاش   » زا

توعد ادـخ  يوس  هب  تسا  نم  وریپ  هکنآ  نم و  لـماک ، ییاـنیب  تریـصب و  اـب  تسا  نم  هار  نیا  وـگب  ربماـیپ  يا  همجرت : (. 108 فسوی / )
دیـس لئالدـلا  حیـضوت  یناکـسح و  لیزنتلا  دـهاوش  هیودرم و  نبا  بقانم  باتک  رد  متـسین . ناکرـشم  زا  نم  ادـخ و  تسا  هزنم  مینکیم و 

هیآ رد  ینعبتا » نم   » زا دوصقم  هک  هدـمآ  یتایاور  یعفاش ،  278 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دمحا 
. دینک عوجر  ص 210  ص 601 و ج 20 ، ص 368 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هّللا  لوسر  تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  یلع  هفیرش 
َو اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  - 14 مینیبیمن . ار  تیاور  نیا  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  ص 52  ج 13 ، يربط ، ریسفت  رد 

یگدنز رد  تباث  لوق  هب  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  همجرت : (. 27 میهاربا /  ) ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضی  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف 
لیزنتلا دـهاوش  يربح و  ریـسفت  رد  دـنکیم . دـهاوخ  هچ  ره  ادـخ  دـنک و  هارمگ  ار  ناملاظ  دـهد و  تاـبث  يراوتـسا و  ترخآ  رد  اـیند و 
قاقحا هب  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  تباث » لوق   » زا دوصقم  تفگ : هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  یلزاغم  نبا  بقاـنم  یناکـسح و 

اهنآ نومضم  هک  هدمآ  يددعتم  تایاور  ج 13 ص 142  يربط ، ریسفت  رد  دینک . عوجر  ص 402 و 641  ص 548 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ،
نید تسیک ، وت  راگدرورپ  دوشیم : یتالاؤس  وا  زا  ربق  رد  هک  یماگنه  تسا  نمؤم  تیبثت  اـیند  تاـیح  رد  تیبثت  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا 
نیا باوج  زا  رگا  هک  تسیک  وت  ماما  هک  تسا  نیا  ربق  تالاؤس  زا  یکی  هعیـش  هرفاـظتم  تاـیاور  قبط  و  تسیک ... ؟ وت  ربماـیپ  تسیچ ، وت 

تیاور ایناث  دوش و  رکذ  لماک  ربق  لاؤس  تایاور  الوا  دوب  بسانم  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  دوب . دـهاوخن  تاـجن  لـها  دـشاب  زجاـع  لاؤس 
َْنبا َو  َنیِکْسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  - 15 تسا . هدشن  لقن  تایاور  نیا  يربط  ریسفت  رد  یلو  ددرگ  دای  هنیمز  نیا  رد  تیالو  هب  تیبثت 

لیزنتلا دهاوش  رد  نکم . فارسا  هدب و  نانآ  هب  ار  هدنام  هار  رد  نیکسم و  دنواشیوخ و  قح  همجرت : (. 26 ءارسا /  ) ًاریِْذبَت ْرِّذَُبت  َو ال  ِلِیبَّسلا 
ار كدف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  یفوع  هیطع  زا  یناکسح 
- ریـسافت اب  ییانـشآ  هک  تسا  یبلعث  ریـسفت  رد  و  تسا . هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  بلطم  نیمه  باتک  نامه  رد  نینچمه  و  داد . همطاف  هب 
ص قحلا ج 3 ، قاقحا  هب  میتسه . یبرقلا  وذ  ام  دومرف  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع   279 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 

هتفگ هدروآ و  ار  مالّسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تیاور  ج 15 ص 152  يربط ، ریـسفت  رد  دوش . عوجر  ص 575 و 618  549 و ج 14 ،
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نادـنواشیوخ  هن  دـشاب ، سک  ره  نادـنواشیوخ  یبرقلا » وذ   » زا دوـصقم  هک  تسا  نیا  رگید  لاـمتحا 
(. 96 میرم /  ) ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َّنِإ  - 16 تسا . هتـسناد  باوـص  هب  نورقم  ار  مود  لوـق  هاـگنآ 

تبحم تدوم و  مدرم  ياهلد  رد  نانآ  يارب  نامحر  دـنوادخ  دـنهدیم  ماجنا  هتـسیاش  حـلاص و  لامعا  دـناهدروآ و  نامیا  هکنانآ  همجرت :
همهملا لوصفلا  رجح و  نبا  هقرحم  قعاوص  يزوج و  نبا  هرکذـت  یبطرق و  ریـسفت  يرـشخمز و  فاشک  یبلعث و  ریـسفت  رد  دـهدیم . رارق 

هفیرـش هیآ  نیا  هک  هدـش  تیاور  رگید  باتک  دـنچ  یمزراوخ و  بقاـنم  یناکـسح و  لـیزنتلا  دـهاوش  یطویـس و  روثنملا  رد  غابـص و  نبا 
ص 51 ص 541 و ج 20 ، ص 150 و ج 18 ، ص 82 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدـیدرگ  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد 
هب طوبرم  تیاور  زا  هکنیا  نودب  درادرب  رد  ار  هیآ  ماع  ینعم  هک  تیاور  دـنچ  رکذ  زا  سپ  ص 100  يربط ج 16 ، ریسفت  رد  دوش . عوجر 
ْنَأ ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  - 17 تسا . هدش  لزان  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ  یـضعب  دیوگیم  دنک  دای  مالّـسلا  هیلع  یلع 

َنُوفاخَی ِةاکَّزلا  ِءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا  ِماقِإ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َو ال  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  ِلاصْآلا  َو  ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت 
نآ رد  وا  مان  دننک و  ادیپ  يدـنلب  تعفر و  تسا  هداد  هزاجا  ادـخ  هک  ییاههناخ  رد  همجرت : (. 36 رون /  ) ُراْصبَْألا َو  ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًاـمْوَی 

حبـص و دنکیمن ، لوغـشم  نداد  تاکز  ندـناوخ و  زامن  ادـخ و  دای  زا  ار  نانآ  شورف ، دـیرخ و  تراجت و  هک  ینادرم  دوش  هدرب  اههناخ 
تیاور هدـیرب  کـلام و  نـب  سنا  زا  یناـعملا  حور  رد  یـسولآ  روـثنملا و  رد  رد  یطویـس  دـننکیم . حـیبست  ار  ادـخ  اـههناخ  نآ  رد  ماـش 

ثحب دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نیا  تفگ  تساـخرب و  یـصخش  درک ، تئارق  ار  هیآ  نیا  هّللا  لوسر  هک  دـناهدرک 
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رکب وبا  سپ  مالّـسلا ، مهیلع  ءایبنا  ياههناخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دنتـسه ؟ اـههناخ  مادـک  اـههناخ   280 ص : ینآرق ،
نیا نیرتتلیـضفاب  زا  هکلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسا ؟ اههناخ  نیمه  زا  همطاف  یلع و  هناخ  اـیآ  تفگ : تساـخرب و 

ص 558 ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدش  لقن  رگید  باتک  دنچ  یبلعث و  ریسفت  یناکـسح و  لیزنتلا  دهاوش  رد  تیاور  نیا  تساههناخ .
لقن یتایاور  هفیرـش  هیآ  لیذ  ص 111  ج 18 ، يربط ، ریـسفت  رد  دوش . عوجر  ص 515  ص 421 و ج 18 ، ص 137 و ج 14 ، ج 9 ، و 
ْرِْذنَأ َو  - 18 تسا . هدـیدرگن  هراـشا  دـش  رکذ  ـالاب  رد  هک  یتـیاور  هب  تسا و  اـههناخ  همه  اـی  دـجاسم و  تویب  نیا  زا  دوـصقم  هک  هدـش 

یماگنه هدش  تیاور  ننـست  لها  بتک  زا  باتک  اههد  رد  نک . راذـنا  ار  تکیدزن  نادـنواشیوخ  همجرت : (. 214 ارعش /  ) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع 
ترازو و انمـض  دومن و  مالعا  ار  دوخ  توبن  درک و  عمج  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لزان  هیآ  نیا  هک 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  مییوگیم  ام  هک  تسا  تایاور  نیمه  ياوتحم  هب  و  درک . دزشوگ  نانآ  هب  ار  دوخ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ 
ار نآ  رّرکم  رمع  نایاپ  ات  درک و  نایب  مه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماـما  دومن  مـالعا  ینلع  روط  هب  ار  دوخ  تثعب  هک  لوا  زور  زا  هلآ  هیلع و 
ص ج 18 ، يربط ، ریسفت  رد  دوش . عوجر  ص 560 و ج 14 ص 423 و ج 20 ص 119  ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  دومنیم . میکحت  دیکأت و 
رد ار  تیاور  نیمه  يربط  تسا : هتفگ  ص 206  ریدغلا ج 1 ، باتک  رد  ینیما  همالع  تسا . هدش  دای  ثیدـح  نیا  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد   74

ساّسح هلمج  ریـسفت  رد  دراد . قرف  مه  اب  هدمآ  ریـسفت  رد  هچنآ  اب  هدش  لقن  يربط  خـیرات  رد  هچنآ  یلو  تسا  هدرک  دای  مه  دوخ  خـیرات 
« یتفیلخ ییـصو و   » هلمج يربط  خـیرات  رد  یلو  تسا  هدـش  هتـشاذگ  اذـک » اذـک و   » هلمج نآ  ياجب  هدـش و  فذـح  یتفیلخ » ییـصو و  »
- ریسافت اب  ییانشآ  (. 55 بازحا /  ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  - 19 تسا . دوجوم 
وا رب  مه  امـش  نانمؤم  يا  دنتـسرفیم  تاولـص  ربمایپ  رب  وا  ناگتـشرف  ادخ و  همجرت :  281 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 

يدـعاس و دـیمح  وبا  هریره و  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  هجراخ و  نب  دـیز  يراصنا و  دوعـسم  یبا  هرجع و  نب  بعک  زا  دـیتسرفب . تاولص 
رد ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  رگید  رفن  دـنچ  هملـس و  ّما  سابع و  نبا  یعازخ و  هدـیرب 
لآ رب  تاولص  اب  مأوت  دیاب  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  ینعی  دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  ّلص  مهللا  دییوگب : تسا  هدومرف  تاولـص  تیفیک 

یسلایط و دنسم  یئاسن و  حیحص  ملسم و  حیحص  يراخب و  حیحص  دننام  نّنـست  لها  ياهباتک  زا  باتک  اههد  رد  تیاور  نیا  و  دشاب . وا 
ج 22، يربط ، ریسفت  رد  دوش . عوجر  ص 252 و ج 9 ص 524  ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدش  لقن  مکاح  كردتـسم  دادغب و  خیرات 

تیفیک رد  اهنآ  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  مه  تیاور  ود  نکیل  هدمآ و  دش  رکذ  الاب  رد  هک  نومـضم  نامه  هب  تیاور  دنچ  هکنیا  اب  ص 31 
رد دـیاب  هک  دراذـگیمن  یقاـب  دـیدرت  چـیه  ياـج  نآ  ربـتعم  رداـصم  تاـیاور و  ترثـک  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـشن  رکذ  لآ »  » تاولص

دهاوخیم ادخ  همجرت : ( 33 بازحا /  ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  - 20 دوش . رکذ  لآ »  » تاولص
مهیلع نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دروم  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  لماک . ندرک  هزیکاپ  دنک ، ناتهزیکاپ  دربب و  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ 

اهنآ هعومجم  هک  يدح  هب  تسا ، نوزفا  نانیمطا  نیقی و  رتاوت و  دح  زا  باب  نیا  رد  تایاور  تسا و  تیاور  خیرات و  تاملـسم  زا  مالّـسلا 
هیآ لوزن  رب  تلالد  همه  هک  تیاور  هدزیس  ص 6  ج 22 ، يربط ، ریسفت  رد  هک  تسا  نیا  تایاور  ترثک  هاوگ  دهدیم و  لیکشت  ار  یباتک 

ص 40 و ج 69 و ج 14 ، ص 1 - ص 513 و ج 9 ، ص 501 و ج 3 ، ج 2 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . هدش  لقن  دراد  تیب  لها  هرابرد  ریهطت 
رد هک  هدش  هتفگ  يربط  ریـسفت  رد   282 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـینک . عوجر  ص 359  ، 18

ياهدع دنتسه و  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دوصقم  دنیوگ  یخرب  تسا ، فالتخا  هفیرش  هیآ  رد  تیب » لها   » زا دوصقم 
فاصنا ایآ  تسا . هدش  لقن  تیاور  کی  طقف  مود  لامتحا  يارب  دنـشابیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نارـسمه  دوصقم  دـنیوگ 

دـیدرت و داجیا  لصایب  تیاور  کی  رکذ  اب  هدرک  لقن  ار  نآ  تیاور  هدزیـس  يربط  دوخ  هک  تحـص  تیمها و  نیا  اب  یبلطم  رد  هک  تسا 
لاؤس دروم  دیاب  نانآ  هک  دیراد  ناشهاگن  دوش ) هتفگ  تمایق  زور  رد  : ) همجرت (. 24 تافاص /  ) َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  - 21 دومن ؟ کش 

نبا هرکذـت  و  همغلا ، فـشک  لـقن  هب  یلبنح  قازرلا  دـبع  خیـش  باـتک  رجح و  نبا  هقرحم  قـعاوص  باـتک  رد  دـنریگ . رارق  تساوخزاـب  و 
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باتک دـنچ  یناهفـصا و  میعن  وبا  یلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » یمزراوخ و بقانم  یناکـسح و  لیزنتلا  دـهاوش  يربح و  ریـسفت  يزوج و 
لاؤس بلاط  یبا  نب  یلع  بح  تیالو و  زا  تمایق  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ننـست  لها  بتک  زا  رگید 

لیذ رد  ص 32  ج 23 ، يربط ، ریـسفت  رد  دینک . عوجر  ص 135  ص 182 و ج 20 ، ص 104 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاـقحا  هب  دوشیم .
َءاج يِذَّلا  َو  - 22 تسا . هدشن  هراشا  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  طوبرم  تیاور  هب  یلو  هدش ، دای  مه  یتایاور  لقن و  لوق  هس  هفیرش  هیآ 

هدرک قیدـصت  ار  یتسار  هکنآ  و  ادـخ ) لوسر  ینعی   ) هدروآ یتسار  هکنآ  همجرت : (. 33 رمز /  ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَـص  َو  ِقْدِّصلاـِب 
یطویـس و روثنملا  رد  یبطرق و  ریـسفت  یجنگ و  بلاطلا  ۀیافک  رکاسع و  نبا  خیرات  یلزاغم و  نبا  بقانم  ياهباتک  رد  دنناراکزیهرپ . اهنیا 

فلتخم ياهدنس  هب  یناهفصا  میعن  وبا  یلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » یناکـسح و لیزنتلا  دهاوش  يربح و  ریـسفت  یـسولآ و  یناعملا  حور 
اب ییانـشآ  قاقحا  هب  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  هب » قدـص  يذـلا   » هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  قدـصلاب » ءاـج  يذـلا   » هک هدـش  تیاور 

. دینک عوجر  ص 146  و ج 20 ، ص 242 ، و ج 14 ، ص 177 ، ج 3 ، قحلا ،  283 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت -
، رکب وبا  - 2 هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  - 1 تسا : لوق  دنچ  هب » قدص  يذلا   » لیوأت رد  هک  هدـمآ  ص 3  ج 24 ، يربط ، ریسفت  رد 
-23 دنتسه . نآرق  هب  نانمؤم  همه  دوصقم ، مییوگب  هک  تسا  نیا  حیحص  لوق  دیازفایم  سپس  يو  لیئربج . - 5 نیملسم ، - 4 نانمؤم ، - 3

یتسود رگم  مهاوخیمن  یشاداپ  امش  زا  نم  وگب  مدرم  هب  ربمایپ  يا  همجرت : (. 22 يروش /  ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
یمزراوخ و لتقم  يرـشخمز و  فاشک  يروباشین و  مکاح  كردتـسم  يراخب و  حیحـص  لـبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  رد  ار . منادـنواشیوخ 
يربط و یبقعلا  رئاخذ  یناهفـصا و  میعن  وبا  یلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » یناربط و ریبک  مجعم  یبلعث و  ریـسفت  ریثا و  نبا  لوصـالا  عماـج 

هفیرش هیآ  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاور  رگید  ناوارف  ياهباتک  یطویـس و  روثنملا  رد  يواضیب و  ریـسفت  لبنح و  نب  دمحا  هباحـصلا  لئاضف 
ص ص 106 و ج 18 ، ص 92 و ج 14 ، 23 و 533 و ج 9 ، ص 2 - قحلا ج 3 ، قاقحا  هب  تسا . تلاـسر  تیب  لـها  بح  تدوم و  موزل 

مادک ره  يارب  تسا و  لوق  دنچ  هیآ  ریـسفت  رد  دیوگیم  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  ص 15  ج 23 ، يربط ، ریـسفت  رد  دوش . عوجر  336 و 538 
مود لوق  دیـشاب . هتـشاد  تسود  مراد  امـش  اب  هک  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  ارم  دیامرفیم  ادخ  لوسر  هکنیا : لوا  لوق  دـنکیم : لقن  یتایاور 

برقت هار  رد  یتسود  رگم  مهاوخیمن  یـشاداپ  امـش  زا  هکنیا : موس  لوق  دیرادب . تسود  ارم  نادنواشیوخ  دـیامرفیم  ادـخ  لوسر  هکنیا :
ْيَدَی َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  - 24 تسا . لوا  لوق  باوص  هب  لاوقا  نیرتکیدزن  دیوگ  يربط  سپـس  هّللا . یلا 

دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  (. 12 هلداجم /  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُدَِجت  َْمل  ْنِإَف  ُرَهْطَأ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ  ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن 
نآ زا  شیپ  دـینک  تبحـص  وا  اـب  دیـسرب و  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  دـیهاوخیم  هک  یماـگنه  ناـنمؤم  يا  همجرت :  284 ص : ینآرق ، ثـحب 
رد تسا . میحر  روفغ و  ادـخ  دـیهدب  هقدـص  هک  دـیتفاین  یلاـم  رگا  سپ  تسا ، رتهدـننک  كاـپ  رتـهب و  امـش  يارب  نیا  دـیهدب ، ياهقدـص 
نبا بقانم  يدـحاو و  لوزنلا  بابـسا  مکاح و  كردتـسم  همالـس و  نب  هّللا  ۀـبه  خوسنملا  خـسانلا و  صاصج و  نآرقلا  ماـکحا  ياـهباتک 
اهنت هک  هدمآ  رگید  ناوارف  ياهباتک  یناکسح و  لیزنتلا  دهاوش  يوغب و  لیزنتلا  ملاعم  يرـشخمز و  راربالا  عیبر  یبلعث و  ریـسفت  یلزاغم و 
هیلع یلع  دش  خسن  هیآ  سپس  داد و  هقدص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ياوجن  يارب  ینعی  درک  لمع  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  هک  یـسک 

نیمه ص 14  ج 28 ، يربط ، ریسفت  رد  دوش . عوجر  ص 181  ص 200 و ج 20 ، ص 129 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  دوب . مالّـسلا 
یتقو هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  نومـضم  تسا ، هدیدرگ  لقن  میراد  نآ  بذـک  هب  نانیمطا  هک  مه  يرگید  تیاور  یلو  هدـش ، لقن  تیاور 

هیلع یلع  ترـضح  هب  صاصتخا  ینعی   ) دندادیم هقدص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ياوجن  زا  شیپ  ناناملـسم  دـش  لزان  هیآ  نیا 
ُِحلاص َو  ُلیِْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَـف  ِْهیَلَع  ارَهاـظَت  ْنِإ  َو  - 25 دیدرگ . خسن  هیآ  نیا  دش  لزان  تاکز  مکح  هک  یماگنه  و  درادـن ) مالّـسلا 

وا رادتسود  نینمؤملا  حلاص  لیئربج و  ادخ و  دینک  یتشپمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دض  رب  رگا  همجرت : (. 4 میرحت /  ) َنِینِمْؤُْملا
دهاوش يربح و  ریـسفت  دـننام  ییاهباتک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هفیذـح و  صاع و  نب  ورمع  سیمع و  تنب  ءامـسا  ساـبع و  نبا  زا  دنتـسه .

نم لزن  ام   » رکاسع و نبا  قشمد  خـیرات  یطویـس و  روثنملا  رد  یبطرق و  ریـسفت  یبلعث و  ریـسفت  یلزاغم و  نبا  بقانم  یناکـسح و  لـیزنتلا 
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ص قحلا ج 3 ، قاقحا  هب  تسا . مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا » حـلاص   » هک هدـش  تیاور  یناهفـصا  میعن  وبا  یلع » یف  نآرقلا 
حلاص  » زا دوصقم  هک  هدمآ  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  ص 104  يربط ج 28 ، ریسفت  رد  دینک . عوجر  ص 67  ص 287 و ج 20 ، 311 و ج 14 ،
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  هب  یلو  تسا ، نینمؤم  رایخ  نانمؤم و  مومع  ای  ءایبنا و  ای  رمع و  رکب و  وبا  نینمؤملا »
ِهْجَِول ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  - 26 تسا . هدشن  هراشا  الاب  رد  هدش  دای  تیاور   285 ص : ینآرق ،

ار امش  ام  دنیوگ  دنهد و  ریـسا  میتی و  دنمتـسم و  هب  دنراد  تسود  هکنآ  اب  ار  اذغ  همجرت : (. 8 رهد /  ) ًاروُکُـش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال 
چیه ياج  تیب  لها  هرابرد  هفیرش  هیآ  نیا  یتا و  له  هروس  لوزن  میهاوخیمن . یساپس  شاداپ و  امـش  زا  میهدیم و  اذغ  ادخ  رطاخب  طقف 
نبا هرکذت  يوغب و  لیزنتلا  ملاعم  يدحاو و  لوزنلا  بابسا  يرـشخمز و  فاشک  دننام  ننـست  لها  بتک  زا  باتک  اههد  رد  تسین و  دیدرت 

یمزراوخ و بقانم  رجح و  نبا  هباصا  يرـشخمز و  راربالا  عیبر  ریثا و  نبا  هباغلا  دـسا  یبطرق و  ریـسفت  یجنگ و  بلاـطلا  ۀـیافک  يزوج و 
نیا هب  ياهراشا  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  ص 129  يربط ج 29 ، ریسفت  رد  تسا . هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  يربح  ریسفت  یلزاغم و  نبا  بقانم 

ص ص 446 و ج 18 ، ص 110 و ج 14 ، ص 576 و ج 9 ، 169 و ج 8 ، ص 583 و 158 - قحلا ج 3 ، قاقحا  هب  تسا . هدـشن  بلطم 
(. 30 - 26 رجف /  ) ِیتَّنَج ِیلُخْدا  َو  يِدابِع  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀَّیِـضْرَم  ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  اـی  - 27 دینک . عوجر   339

دراو متـشهب  هب  وش و  لخاد  مناگدنب  فص  رد  سپ  درگ . زاب  هدیدنـسپ  دونـشخ و  تراگدرورپ  يوس  هب  نئمطم  ناج  سفن و  يا  همجرت :
ریسفت رد  تسا . هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هکرابم  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  ص 330  ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  باتک  رد  وش .

ار هیآ  نیا  دیوگ  دیعـس  تسا : هدمآ  تیاور  نیا  الاب  تیاور  ياج  هب  هدـش  رکذ  هک  یبلاطم  تایاور و  نمـض  رد  ص 122  ج 30 ، يربط ،
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نسحل » اذه  نا  : » تفگ دوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  رکب  وبا  مدرک ، تئارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن 
- ریسافت اب  ییانـشآ  توملا . دنع  کل  اهلوقیـس  کلملا  نا  اما  دیوگیم : وت  هب  باطخ  ار  هیآ  نیمه  ياهتـشرف  وت  گرم  ماگنه  دومرف : هلآ 
هب ردقنآ )  ) تراگدرورپ همجرت : (. 5 یحضلا /  ) یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  - 28 286 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 

لیزنتلا دهاوش  یلزاغم و  نبا  بقانم  ینیومح و  نیطمـسلا  دـئارف  رجح و  نبا  هقرحم  قعاوص  ياهباتک  رد  يوش . دونـشخ  هک  دـنک  اطع  وت 
دوشیمن یضار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدش : تیاور  رگید  باتک  نیدنچ  ریثک و  نبا  ریسفت  یطویس و  تیملا  ءایحا  یناکسح و 

ص 446 و 540 ص 463 و ج 18 ، ص 139 و ج 14 ، ص 586 و ج 9 ، قحلا ج 3 ، قاقحا  هب  دـنوش . باذـع  شتآ  هب  وا  تیب  لها  هک 
دوشیم یضار  وا  هک  دنکیم  اطع  هچ  شلوسر  هب  لاعتم  يادخ  هکنیا  رد  ملع  لها  دیوگ  ص 149  ج 30 ، يربط ، ریسفت  رد  دوش . عوجر 

هب ادخ  لوسر  ياضر  دنیوگ : یخرب  دهدیم و  وا  هب  هدش  رکذ  تیاور  رد  هک  ییاهیگژیو  اب  رصق  رازه  دنیوگ : یـضعب  دناهدرک ، فالتخا 
ُْریَخ ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  - 29 دراد . تیاور  بلطم  ود  ره  دنوشن و  راتفرگ  شتآ  هب  وا  تیب  لها  هک  تسا  نیا 
وبا هزرب و  وبا  زا  دنتـسه . مدرم  نیرتهب  نانیا  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  حـلاص و  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  همجرت : (. 7 هنیب /  ) ِۀَّیِرَْبلا
نم لزن  ام   » يربح و ریـسفت  یناکـسح و  لیزنتلا  دـهاوش  دـننام  ییاهباتک  رد  هّللا  دـبع  نب  رباج  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ساـبع و  نبا  دـیعس و 

هفیرـش هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور  یطویـس ، روثنملا  رد  يزوج و  نبا  هرکذت  یجنگ و  بلاطلا  ۀیافک  یناهفـصا و  میعن  وبا  یلع » یف  نآرقلا 
ریسفت رد  دوش . عوجر  ص 26  ص 258 و ج 20 ، ص 287 و ج 14 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  تسا . وا  نایعیش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد 

َُّمث - 30 کتعیـش . یلع و  اـی  تنا  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  لاـق  تسا : هدـش  داـی  هیآ  لـیذ  رد  تیاور  نیمه  ص 171  ج 30 ، يربط ،
لیزنتلا دهاوش  ياهباتک  رد  دـش . دـیهاوخ  تساوخزاب  لاؤس و  میعن ، زا  زور  نآ  رد  سپـس  همجرت : (. 8 رثاکت /  ) ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل 

مظن  287 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  یناهفصا و  میعن  وبا  یلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » یناکسح و
بقانم یسولآ و  یناعملا  حور  يزودنق و  هدوملا  عیبانی  يوحن و  هیولاخ  نبا  ةروس » نیثالث   » يدنرز و دمحم  نیدلا  لامج  نیطمـسلا  ررد 
تمعن دریگیم  رارق  لاؤس  دروم  تمایق  زور  هک  میعن »  » زا دوصقم  هک  هدـش  تیاور  رگید  ياهباتک  یخرب  يوضترم و  بقانم  یمزراوخ و 

ج يربط ، ریسفت  رد  دوش . عوجر  ص 461  ص 584 و ج 14 ، قحلا ج 3 ، قاقحا  هب  تسا . تلاسر  تیب  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیـالو 
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تمالس - 2 تحـص ، تینما و  - 1 تسا : لوق  دـنچ  تسیچ  هیآ  نیا  رد  میعن  زا  دوـصقم  هکنیا  رد  دـیوگ  هفیرـش  هیآ  لـیذ  ص 184  ، 30
رد ناسنا  هک  یتذل  ره  - 5 درـس ، بآ  امرخ و  لسع و  دننام  اهیندیـشون  اهاذغ و  زا  یخرب  - 4 تیفاع ، - 3 ندب ، تحـص  مشچ و  شوگ و 

دوصقم دـیوگیم  هک  تیاور  نآ  زا  و  تسا ، دوصقم  اـهتمعن  همه  مییوگب  هک  تسا  نیا  باوص  لوـق  دـیوگ : يربـط  سپـس  دربیم . اـیند 
مالّـسلا و هیلع  یلع  یگدنز  خـیرات  اب  هکنانآ  - 1 تسا : مزال  هتکن  دـنچ  يروآدای  نایاپ  رد  دـنکیمن . دای  تسا  تیب  لـها  تیـالو  تمعن 

نانآ رد  لئاضف  نیا  دوجو  هتشاد و  مسجت  ناراوگرزب  نآ  رد  روکذم  هیآ  یس  نومضم  هک  دننادیم  دنشاب  انـشآ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
نیا مزلتـسم  تیب ، لها  هب  اهنآ  ریـسفت  قیبطت و  ای  و  تیب ، لها  دروم  رد  تایآ  نیا  لوزن  میتفگ  رتشیپ  هک  روطناـمه  تسین و  دـیدرت  ياـج 

فـسعت فلکت و  چیه  نودب  هکلب  مییامن ، لیمحت  هیآ  رب  ار  ییانعم  رگید  ترابع  هب  و  مینک ، لمح  شرهاظ  فالخ  رب  ار  تایآ  هک  تسین 
هب بیرق  رثـکا  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  - 2 تسناد . اهنآ  زا  یخرب  لوزن  ببـس  انایحا  تاـیآ و  نیا  لـماک  قادـصم  ار  تیب  لـها  ناوتیم 

يربط رـصع  هک  موس  نرق  ياهباتک  رد  تسا و  دـعب  هب  مجنپ  نرق  ياهباتک  هب  طوبرم  دـش  هراشا  اهنآ  هب  هلاقم  نیا  رد  هک  یتاـیاور  قاـفتا 
هدوبن یمیدـق  ياـهباتک  رد  هک  تسا  نیا  هدرواـین  ار  تاـیاور  نیا  يربـط  هکنیا  هجو  و  دروخیم . مشچ  هب  رتـمک  تاـیاور  لـیبق  نیا  هدوب 

هب هــــــــــــــــــــک  یـــــــــــــــــــــضارتعا  نــــــــــــــــــــیمه  مییوــــــــــــــــــــگ  خـــــــــــــــــــــساپ  رد  « 1 . » تــــــــــــــسا
يربح مکح  نب  نیسح  ریـسفت  رد  (. 1 __________________________________________________  )

288 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دودـح  تسا  تیب  لها  هرابرد  هدـش  لزان  تایآ  شعوضوم  هک 
فرطیب تایاور  نیا  رکذ  مدع  اب  مه  اهنآ  ینعی  تسا  دراو  زین  هریغ  يراخب و  حیحـص  دـننام  وا  رـصاعم  نافلؤم  ياهباتک  هب  تسه  يربط 

تیاور خـیاشم  زا  لـقن  قیرط  زا  ینعی  اـهباتک  نآ  ریغ  زا  ار  تاـیاور  نیا  دـیاب  دوب  فرطیب  يربـط  رگا  دـناهدرک و  تباـث  ار  دوخ  ندوـبن 
رد تسا و  یطویـس  روثنملا » رّدلا   » دننام یتیاور  ياهریـسفت  هب  صتخم  تایآ ، لیذ  رد  تایاور  رکذ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  - 3 درکیم .

يربط ریسفت  هب  هعجارم  اب  مییوگ  خساپ  رد  دریگ . رارق  ضارتعا  دروم  دناوتیمن  تایآ ، لیذ  رد  تایاور  رکذ  مدع  یتیاور  ياهریسفت  ریغ 
-4 دروآ . رامشب  یئاور  ریسافت  زا  ار  ریـسفت  نیا  ناوتیم  هدوب و  تیانع  دروم  دح  زا  شیب  تایاور  رکذ  باتک  نیا  رد  هک  دوشیم  نشور 

دننیبب هعیـش  رداصم  زا  ار  تایاور  نیمه  دـنهاوخب  هکنانآ  دوب ، ننـست  لها  رداصم  زا  همه  دـش  هراـشا  اـهنآ  هب  هلاـقم  نیا  رد  هک  یتاـیاور 
یسک تسا  نکمم  - 5 دننک . هعجارم  يزیوح  همالع  فیلأت  نیلقثلا » رون   » ریسفت ینارحب و  مشاه  دیس  فیلأت  ناهربلا »  » ریسفت هب  دنناوتیم 
لزان تیب  لها  هرابرد  تایآ  نیا  دیوگیم  هک  یتایاور  هب  تایآ ، نیا  لیذ  رد  مه  یسوط  خیش  نایبت  دننام  هعیش  یمیدق  ریسافت  رد  دیوگب 

ریـسفت الوا ، مییوگ : خـساپ  رد  دوشیمن . وا  رظن  ءوس  رب  لیلد  هدرکن  لقن  ار  روبزم  تایاور  يربط  هکنیا  سپ  دوشیمن  هراـشا  اـبلاغ  هدـش 
دریگ رارق  ضارتعا  دروم  دـناوتیمن  وا  ندرکن  لقن  ورنیا  زا  درادـن  تایآ  لـیذ  رد  تاـیاور  لـقن  هب  یتیاـنع  تسین و  یئاور  ریـسفت  ناـیبت 

تـسیب دودـح  رد  میدرک  هعجارم  هیآ  یـس  نیمه  لیذ  رد  نایبت  ریـسفت  هب  ایناث ، و  تسا . یئاور  ریـسفت  میتفگ  هک  يربط  ریـسفت  فـالخرب 
ای مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  طوبرم  هصاخ  تایاور  قبط  ای  و  هصاخ ، هماع و  رظن  هب  هیآ  نیا  هک  تسا  هداد  رکذت  یـسوط  خیـش  موحرم  دروم 

. دــــــــــننک هـــــــــعجارم  دــــــــــنناوتیم  نادــــــــــنمقالع  تــــــــــسا  تراــــــــــهط  تمــــــــــصع و  تــــــــــیب  لــــــــــها 
لقن اـم  هک  ياهـیآ  یـس  زا  هـیآ  تـسیب  __________________________________________________  
مکح نب  نیسح  تافو  يربط 310 و  تافو  اریز  تسا ، هدوب  يربط  ریـسفت  فیلأت  زا  شیپ  ارهاظ  ریـسفت  نیا  فیلأت  تسا و  هدـمآ  میدرک 
تایآ نیا  لوزن  میتفگ  البق  هک  روطنامه  - 6 289 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دشابیم . يربح 286 

نیع رد  یلو  دشاب  هتـشاد  ثحب  هب  زاین  هک  دروآیمن  شیپ  یلکـشم  چـیه  تیب  لها  هب  اهنآ  لیوأت  ریـسفت و  قیبطت و  ای  تیب و  لها  هرابرد 
یس نیا  تایاور  هیقب  دروم  هس  ود  رد  زج  دش  مولعم  هعجارم  اب  هک   ) یئابطابط همالع  فیلأت  نازیملا  فیرش  ریـسفت  هب  ار  ناگدنناوخ  لاح 
رهاظ اب  تایاور ، نیا  تقباطم  هدننک  عناق  مکحم و  ياهنایب  اب  ردـقنارگ  ریـسفت  نیا  رد  نوچ  میهدیم  عاجرا  دـناهدش ) ضرعتم  ار  دروم 

الم رثا  یفاص ، ریسفت  - 1 تسا : هدـش  هعجارم  اهنآ  هب  هلاقم  نیا  نتـشون  رد  هک  ییاهباتک  - 7 تسا . هدش  هداد  حیـضوت  دیجم  نآرق  تایآ 
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. یشعرم هّللا  ۀیآ  زا  دلج  رد 21  قحلا  قاقحا  تاقحلم  تاقیلعت و  - 3 يرتست . هّللا  رون  یضاق  رثا  قحلا ، قاقحا  - 2 یناشاک . ضیف  نسحم 
ریسفت - 6 يونـشو . نیدلا  ماوق  خیـش  زا  ۀـلهابملا ، ۀـیآ  تیبلا و  لها  - 5 مق . پاچ  روپجرف ، مالـسالا  ۀـجح  زا  قحلا ، قاـقحا  تسرهف  - 4

دیس زا  ریدغلا ، تسرهف  - 8 ینیما . نیسحلا  دبع  خیش  همالع  رثا  ریدغلا ، - 7 توریب 1392 ق . پاچ  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عماج  يربط 
لزن ام   » همدقم - 10 توریب . پاچ  یلالج ، ینیسح  اضر  دمحم  دیس  ملق  هب  يربحلا ، ریـسفت  همدقم  - 9 دهشم . ط  ینالیم ، ینیسح  لضاف 

، نازیملا ریسفت  - 12 یسوط . خیش  فیلأت  نایبتلا ، ریـسفت  - 11 مق . پاچ  يروکشا ، ینیـسح  دمحا  دیـس  ملق  هب  تیبلا » لها  یف  نآرقلا  نم 
روپجرف ياقآ  بانج  مالسالا  ۀجح  هتشون  نآ ، تاقحلم  قحلا و  قاقحا  باتک  تسرهف  رگا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  یئابطابط . همالع  فیلأت 
نینچمه دنمـشناد و  نیا  تامحز  زا  ورنیا  زا  دنک . میظنت  زور  هد  دودح  رد  هلاقم  نیا  تسناوتیمن  هجو  چـیه  هب  دوبن  هدنـسیون  رایتخا  رد 

اب ییانـشآ  دوشیم . ینادردق  يرازگـساپس و  دـننکیم  ناسآ  يدایز  دـح  ات  ار  یملع  یقیقحت و  ياهراک  ماجنا  هک  اهراگن  تسرهف  ریاس 
290 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -

فاّشک ریسفت 

هراشا

رخاوا رد  و  رشخمز ، وا  ّدلوت  لحم  تسا .) هدوب  هّکم  رواجم  یتّدم   ) هّللا راج  هب  فورعم  يرشخمز ، رمع  نب  دومحم  فیلأت  فاّشک  ریسفت 
ّدلوتم 467 تفر . ایند  زا  « 1  » هّیناجرج رد  درک و  تعجارم  هّکم  زا  سپـس  و  دادغب ، رد  یتّدم  نآ  زا  لبق  دوب و  هّکم  رد  یلاس  دنچ  شرمع 
زا دعب  هام  دنچ  تسا . لاس 538 ق  فیلأت ، نایاپ  خیرات  تشون . هّکم  رد  شرمع  رخآ  تاونس  رد  ار  فاّشک  ریـسفت  یفوتم 538 ق و  ق و 

یناسک تفرگیم و  ار  نآ  يور  هک  دیشوپیم  دنلب  سابل  دوب  یبوچ  شیاپ  کی  دناهتشون  شلاح  حرـش  رد  «. 2  » تفر ایند  زا  ریسفت  مامتا 
: شفورعم تافیلأت  زا  دراد . ناوارف  تافیلأت  «. 3  » تشادن اپ  هک  یتروص  رد  تسا ، صقان  اّما  دراد ، اپ  دـندرکیم  رکف  دـندیدیم  ار  وا  هک 

تغل بتک  مسر  دنکیم . لقن  ار  اههلمج  اههژاو و  يزاجم  یناعم  هک  تسا  نیا  تغل  بتک  ریاس  رب  شزایتما  تغل ، رد  ۀغالبلا » ساسا  - » 1
اّما زاجم . مادک  تسا و  تقیقح  مادک  دننکیمن  صّخشم  اّما  دنسیونب . ار  لامعتـسا  دراوم  ینعی  دنیوگب  ار  فلتخم  ياهانعم  هک  تسا  نیا 

. تـــــسا يزاـــــتمم  باـــــتک  رظن  نـــــیا  زا  دـــــنکیم و  صّخــــــشم  ار  یئاـــــنک  يزاـــــجم و  تالامعتــــــسا  باـــــتک  نـــــیا 
زا ود  ره  هّیناـــجرج  رـــشخمز و  (. 1 __________________________________________________  )

توقای (. 3 . ) تفر ایند  زا  هفرع  زور  لاـس  ناـمه  هجحیذ  دـش و  ماـمت  لوـألا  عیبر  رد 23  فاّشک  ریـسفت  (. 2 . ) دنتـسه مزراوخ  ياههیرق 
يزور هک  دوـب . مرداـم  نیرفن  رثا  رد  نیا  تـفگ  هدـش ؟ هـچ  تیاـپ  دندیـسرپ  يرـشخمز  زا  یتـقو  هـک : دـنکیم  لـقن  مـجعم  رد  يوـمح 

تفگ مردام  دش ، عطق  شیاپ  مدیشک  تّدش  اب  دماین ، مدیـشک ، ار  نآ  هچ  ره  تفر ، یخاروس  رد  متـسب ، ار  شیاپ  متفرگ و  ار  یکـشجنگ 
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـش . عطق  میاپ  مداتفا و  نادـنبخی  رد  یترفاسم  رد  مه  نم  دـنک ، عطق  ار  تیاپ  ادـخ 

انعم ار  ثیداحا  بیرغ  لکـشم و  تاغل  هک  دشابیم  ثیدحلا » بیرغ  یف  قئافلا  : » تغل رد  شتافیلأت  زا  رگید  یکی  - 2 291 ص : ینآرق ،
باتک ود  نیمه  كرادم  زا  قئافلا »...  ( » یّنس نرق 7 -  ) ریثا نبا  ۀغللا  ۀیاهن  و  هعیش ) نرق 11 -  ) یحیرط نیرحبلا  عمجم  دننام  تسا . هدرک 
ناونع اب  نارهت  هاگـشناد  تاراشتنا  طّسوت  هک  دـشابیم  بدألا » ۀـمّدقم  : » تغل رد  وا  رگید  باـتک  - 3 تسا . هدـش  پاچ  دـنه  رد  تسا و 

هک «. 1 « » برعلا لاثمأ  یف  یـصقتسملا   » مان هب  دراد  لاثما  رد  یباـتک  - 4 تسا . یـسراف  هب  یبرع  تغل  هک  تسا . هدش  پاچ  بدا » ورـشیپ  »
هدش پاچ  فرشا  فجن  رد  هک  ۀنکمألا .» لابجلا و   » مان اب  تسا  ایفارغج  رد  وا ، رگید  باتک  - 5 تسا . هدیسر  پاچ  هب  دنه  دابآردیح  رد 

وا باـتک  نیمه  رـصتخم  تسا ، يرـشخمز  زا  هک  مه  « 2 « » جذومنا  » تسا و بارعـإلا » ۀعانـص  یف  لّـصفملا  : » وا يوحن  باـتک  - 6 تسا .
هک بهذلا » قاوطأ   » یکی دـشابیم ، مه  تحیـصن  هظعوم و  دـنپ و  ياراد  تسا ، یبدا  هکنیا  نیع  رد  هک  دراد  مه  ییاهباتک  - 7 دشابیم .
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یماصتعا فسوی  ار  نآ  و  تسا . یّفقم  عّجـسم و  رطـس و  دـنچ  مادـک  ره  هک  هناـبیدا  رایـسب  ياـههلاقم  تسا . هلاـقم  دـص  ياراد  یبرع و 
اب هک  بهذلا » قابطإ   » مان هب  هتشون  یباتک  هدرک و  دیلقت  وا  زا  مه  یسک  تسا . هدش  پاچ  ود  ره  هدیمان و  بدألا  دئالق  و  حرـش ، ینایتشآ 

حرـــش ار  نآ  ینازاـــتفت  زین  هدـــش و  پاـــچ  هدرک و  حرـــش  ار  نآ  یفـــسن  هــک  مـــلکلا » غـــباون  - » 8 تــسا . هدــش  پاــچ  شحرش 
بحاــص ینادــیم  لــضفلا  وــبا  (. 1 __________________________________________________  )

. هدـش عقاو  هّجوت  دروم  رایـسب  هک  لاثمألا ، عمجم  نامه  هلمج  زا  دراد  ییاهباتک  هدوب ، رـصاعم  يرـشخمز  اب  هک  ینادـیم » لاـثمألا  عمجم  »
یسرد بتک  زا  هک  جذومنا » حرش  (. » 2 . ) تسا ینادیم » لاثمألا  عمجم   » هباشم يرـشخمز  باتک  نیا  تسا . مشـش  نرق  لئاوا  مه  وا  تافو 

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . یلیبدرا  ینغلا  دبع  نب  دّمحم  زا  تسه  هدوب و  هیملع  ياههزوح 
باتک - 10 تاماقملا . ای  يربکلا  حیاصنلا  - 9 «. 1  » تسا هدـش  پاچ  غباونلا » ملکلا  حرـش  یف  غباوسلا  معنلا   » ناونع اـب  تسا و  هدرک   292

رایخألا ضور   » مان هب  دراد  یـصیخلت  تسا و  هدـش  پاچ  دـلج  دلج و 5  رد 4  هک  تسا ، راربـألا » عـیبر  : » وا مهم  فورعم و  رایـسب  رگید 
تـسا هدش  لقن  هعیـش  عفن  هب  یبلاطم  باتک  نیا  رد  تسا  هقرفتم  بلاطم  لماش  لوکـشک و  لثم  راربألا » عیبر  «. » راربألا عیبر  نم  بختنملا 

هام دنچ  وا  گرم  ریسفت و  فیلأت  هلصاف  دزاسیم و  حضاو  ار  وا  ندوب  یّنـس  هک  هتفگ  یبلاطم  هعیـش  هرابرد  اج  هس  ود  شریـسفت ، رد  «. 2»
ثعاب تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  لیاضف و  رد  تایاور  و  دنـسپ ، هعیـش  بلاطم  موچ  لاـح  نیع  رد  اـّما  تسین . رتشیب 

فالخلا کشلا و  رثک  دناهتفرگ . شندوب  هعیـش  دهاوش  زا  هک  تسا  وا  زا  فورعم  رعـش  نیا  تسا . هعیـش  وا  دـننک  لایخ  یـضعب  هک  هدـش 
لآ ّبحب  یقشأ  فیک  فهک  باحصا  ّبحب  بلک  زاف  یلع  دمحأل و  یّبح  ّمث  هاوس  هلا  الب  یماصتعاف  ّيوسلا  طارصلاب  زوفلا  یعّدی  ّلکف 

ۀجهم ۀـمطاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  تسا : هدرک  لقن  يرـشخمز  زا  یتیاور  هّللا  همحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  یبنلا 
نم یجن و  مهب  مصتعا  نم  هقلخ  نیب  هنیب و  دودـمم  لبح  ّیبر و  ءانما  اهدـلو  نم  ۀـمئألا  يرـصب و  رون  اـهلعب  يداؤف و  ةرمث  اـهانبا  یبلق و 

هنامتک همتکأ  هب و  « 3  » حبأ مل  یبهذم  نع  اولأس  اذإ  دنتفرگ : شندوب  هعیش  رب  لیلد  هک  تسا  يراعشا  زا  مه  رعـش  نیا  يوه . مهنع  فّلخت 
مّرحملا بارـــــــــــــشلا  وـــــــــــــه  و  « 4  » ـــــــالطلا حــــــــیبأ  یننأـــــــب  اولاـــــــق  تـــــــلق  اــــــــّیفنح  نإــــــــف  ملــــــــسأ  یل 

يوـسنارف همجرت  هک  هدـش  هـتفگ  (. 1 __________________________________________________  )
هب راربألا  عیبر  هعلاطم  اب  يو  هک  هدرک  لقن  یـسلجم ) داماد   ) يدابآ نوتاخ  زا  تاـّنجلا  تاـضور  بحاـص  (. 2 . ) تسا هدـش  پاچ  مه  نآ 

و تسا : مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  يرعـش  ار . نآ  منکیمن  راکـشآ  ینعی  حبأ ، مل  (. 3 . ) تسا هدوب  هعیش  يرشخمز  هک  هدیـسر  هجیتن  نیا 
یقبی هاثلث و  بهذی  یّتح  بنعلا  نم  خبط  ام  وه  هدـش : انعم  روطنیا  الط  (. 4 . ) انثولا دـبعت  نّمم  تنأ  یل  لیقل  هب - حوبأ  ول  ملع  رهوج  ّبر 

مهل حیبأ  یّننأب  اولاق  تلق  اّیکلام  نأ  293 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  هلیلق . هریثک ال  رکـسی  هثلث و 
نولوقی هبزح  ثیدحلا و  لهأ  نم  تلق  نإ  و  « 2  » مرحت تنبلا  تنبلا و  حاکن  حیبأ  یّننأب  اولاق  تلق  ایعفاش  نإ  و  « 1  » مه مه  بالکلا و  لکأ 

یخرب دـنک ، یفن  ار  بهذـم  جـنپ  نیا  یتقو  مّسجم  ضیغب  « 4  » یلولح لیقث  یّننأـب  اولاـق  تلق  اـیلبنح  نإ  مهفی و  يردـی و  سیل  « 3  » سیت
نم دحأ  امف  هلهأ  نامزلا و  اذه  نم  تبّجعت  دیوگیم : همادا  رد  تسا . عّیـشت  هدرک ، نامتک  هک  یبهذم  هک  تسا  لیلد  نیا  سپ  دنیوگیم 

دـسریم رظن  هب  یلو  هدوب  هعیـش  هک  دناهتفرگ  دهاش  ار  اهنیا  يریگیم . رارق  داریا  دروم  یـشاب  هتـشاد  یمارم  ره  ینعی  ملـسی  سانلا  نسلأ 
اهنآ لئاضف  هدوب و  لدتعم  اهنآ  هب  تبسن  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  ّبحم  هک  تفگ  دوشیم  هکلب  تسین . شندوب  هعیـش  رب  لیلد  اهنیا 
حلفأ ذـم  ملعأ و  نوملعی و  مّهنأ ال  الأ  ارـشعم  مّدـق  يرهد و  ینرّخا  و  تسا : راعـشا  ناـمه  همادا  مه  تیب  ود  نیا  تسا . هدرکیم  لـقن  ار 
 ...، ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  لیذ  تسین : هعیـش  هکنیا  رب  لـیلد  اـّما  ملعأ  « 5  » حـلفأ مایألا  میملا و  انأ  یّننأ  تنقیأ  لاّـهجلا 

مه هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  نوـچ  داتـسرف  دوـشیم  مـه  نارگید  رب  داتـسرف  تاولـص  دوـشیم  ربماـیپ  رب  هکناـنچمه  هـک  دـیوگیم 
: هک تـسا  نّنـست  لـها  بـتک  رد  (. 1 __________________________________________________  )

یلإ هّلح  بسن  نم  هدمآ : ۀعبرألا  بهاذملا  یلع  هقفلا  رد  اّما  روهشملا . وه  یناثلا و  و  میرحتلا . ۀیهارکلا و  نالوق : بلکلا  یف  مهل  ۀّیکلاملا 
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یلو دنک  جاودزا  وا  اب  دـناوتیمن  یلو  تسین  درم  نآ  یعرـش  رتخد  رتخد  نآ  دـش  دـّلوتم  انز  زا  يرتخد  رگا  (. 2 . ) رّزعی ۀّیکلاملا  بهذم 
ظفلت بوخ  ار  میم  دناوتیمن  هک  تسا  يروج  شبل  هک  یسک  (. 5 . ) مسج رد  ادخ  لولح  هب  لئاق  (. 4 . ) هلاغزب (. 3 . ) دنادیم زئاج  یعفاش 

ءاملعلل نکل  یفوأ » یبأ  لآ  یلع  ّلـص  مهّللا  : » دـناهدومرف  294 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـنک .
لهأ نم  هریغ  درفأ  اذإ  اّمأ  اهیف و  مالک  الف  هلآ » یبنلا و  یلع  هّللا  یلـص   » هلوقک عبتلا  لـیبس  یلع  تناـک  نإ  اـهنأ  وه  کـلذ و  یف  الیـصفت 

هّللا یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  ضفّرلاب و  ماهتإلا  یلإ  يّدؤی  ّهنأل  و  هّللا . لوسرل  اراعـش  راص  کـلذ  نـأل  هورکمف  وه  درفی  اـمک  ةالـصلاب  تیبلا 
يدب تمهت  گرزب و  بیع  ار  ندوب  هعیش  یضفار و  وا  نیاربانب  ««. 1  » مهّتلا عقاوم  ّنفقی  الف  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نمؤی  ناک  نم  : » هلآ هیلع و 
ةروس نوّدعت  مک  ّیبأ : یل  لاق  رز : لاق  بازحا : هروس  زاغآ  زا  رگید  هنومن  مینادب . میلئاق  ام  هک  ییانعم  هب  هعیش  ار  وا  روطچ  سپ  دنادیم .

: مجرلا ۀیآ  اهنم  انأرق  دقل  و  لوطأ . وأ  ةرقب  ةروس  لدعتل  تناک  نأ  بعک ، نب  ّیبأ  هب  فلحی  يذلا  وف  لاق  نیعبـس . اثالث و  تلق  بازحألا ؟
ام اّما  و  نآرقلا . نم  خـسن  ام  ۀـلمج  نم  کلذ  ّنا  ّیبا  دارأ  میکح .» زیزع  هّللا  هّللا و  نم  الاکن  ۀـتبلا  اـهومجراف  اـینز  اذإ  ۀخیـشلا  خیـشلا و  »
ار ضفاور  دینیبیم  «. 2  » ضفاورلا ةدـحالملا و  تافیلأت  نمف  نجادـلا  اهتلکأف  ۀـشئاع  تیب  یف  ۀفیحـص  یف  ناک  ةدایزلا  کـلت  ّنإ  یکحی 

. تسه وا  ندوب  یّنس  رب  مه  رگید  دهاوش  تسا . هتشاذگ  هدحالم  رانک 

فاّشک ریسفت  هب  عجار  یتاحیضوت 

همدقم رد  دراد . هّجوت  رایسب  نایب  یناعم  ملع  هب  هک  صوصخ  هب  تسا . یبدا  تهج  زا  ریسفت  نیا  زایتما  فاّشک  ریسفت  هب  عجار  یتاحیضوت 
هاگآ ملع  نیا  هب  یـسک  رگا  تسا  هدش  یعّدـم  تسا و  نایب  یناعم  دراد ، تلاخد  رایـسب  نآرق  ریـسفت  رد  هچنآ  هک  هداد  رّکذـت  مه  باتک 

نإ مّلکتملا و  و  ماکحألا ، يواتفلا و  ملع  یف  نآرقألا  یلع  زرب  نإ  هیقفلاف و  : » تسین لماک  شریسفت  دوش و  نآرق  ریـسفت  دراو  دیابن  دشابن 
ص ج 2 ، فاّـشک ، (. 1 __________________________________________________  ) ایندـلا لها  ّزب 
و مالکلا ، ۀعانص  یف   295 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ص 518 . ج 3 ، فاّشک ، ریسفت  (. 2 . ) 550

یحنأ ناک  نإ  يوحنلا و  و  ظعوأ ، يرـصبلا  نسحلا  نم  ناک  نا  ظعاولا و  و  ظفحأ ، ۀـّیرقلا  نبا  نم  ناک  نإ  رابخألا و  صـصقلا و  ظـفاح 
کلت نم  ءیـش  یلع  صوغی  قئارطلا و ال  کلت  كولـسل  دـحا  مهنم  يدـصتی  ـال  هییحل ، ةوقب  تاـغللا  کـلع  نإ  يوغللا و  و  هیوبیـس ، نم 
نیدلا یف  انناوخا  تیأر  دـق  و  : » دـیوگیم همادا  رد  نایبلا .» یناعملا و  ملع  امه  نآرقلاب و  نیـصتخم  نیملع  یف  عرب  دـق  لجر  ّالا  قئاقحلا ،

هّللا و راوج  ةدواـعم  یلع  مزعلا  مّمـص  اّـملف  تیفعتـساف ...  مهیلع ، یلمأ  نأ  نیحرتـقم  ّیلإ  اوعمتجا  ۀـیلدعلا ... ، ۀـیجانلا  ۀـئفلا  لـضافأ  نم 
قفو رئارسلا و  نع  صحفلا  دئاوفلا و  نم  ریثکتلا  نامض  عم  یلوألا  نم  رصخأ  ۀقیرط  یف  تذخأف  ۀّکم ...  ءاقلت  تهجوتف  هّللا  مرحب  ۀخانإلا 

تایآ نم  ۀیآ  ّالإ  یه  ام  ۀنـس و  نیثالث  نم  رثکأ  یف  همامت  رّدقی  ناک  و  لاس ) هس   ) رکب یبأ  ۀـفالخ  ةدـم  رادـقم  یف  هنم  غرفف  دّدـس  هّللا و 
كردی یتلا  ۀغالبلا  مولع  یف  رظنلا  باحصأ  ۀقرف  ءاج  ّمث  تسا : هتفگ  فاّشک  هرابرد  نیرّسفملا » تاقبط   » رد یطویس  مّرحملا . تیبلا  اذه 

اذـهب ّهنا  هفّنـصم  ملع  اّمل  برغلا و  قرـشلا و  یـصقأ  یف  هباتک  راص  اذـلف  ۀـقیرطلا . هذـه  ناطلـس  وه  فاّشکلا  بحاص  زاجعإلا و  هجو  اهب 
یغبت تنک  نإ  « 2  » یفاشک لثم  يرمعل  اهنم  سیل  ددع و  الب  ایندلا  یف  ریسافتلا  نإ  ارکش - هبر و  ۀمعنب  اثّدحت  «- 1  » لاق یّلجت  دق  فصولا 

هب هجوت  اب  اریز  دـشاب  تسرد  تسا  دـیعب  هک  تسا  یئاعدا  یطویـس  هتفگ  اّما  یفاّشلاک  فاّـشکلا  ءادـلاک و  لـهجلاف  هتءارق  مزلاـف  يدـهلا 
، شدوخ نامز  رد  تفگ  ناوتیم  روطچ  هدـمآ ، ناریا  هب  هّکم  زا  نآ  زا  دـعب  هدوب و  هلـصاف  هاـم  دـنچ  وا  توف  فیلأـت و  خـیرات  نیب  هکنیا 

مه شدوـــــــــــــــــــــــخ  دـــــــــــــــــــــــش و  رــــــــــــــــــــــــشتنم  برغ  قرــــــــــــــــــــــــش و  رد  شباـــــــــــــــــــــــتک 
هّللا هـــــمحر  یمق  ثّدــــــحم  (. 1 __________________________________________________  )

دشاب هتشاد  مّلکتم  هک ي  دشاب  یفاّشک »  » رگا (. 2 . ) دشاب هتفگ  يرشخمز  دوخ  هکنیا  هن  دناهتفگ  نارگید  ینعی  هحدم ؛ یف  لیق  دیامرفیم :
فیرحت مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دشاب . رگید  صخش  زا  تسا  نکمم  دشاب ، فاّشک »  » رگا تسا و  يرشخمز  دوخ  هدورـس  دوشیم  مولعم 
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رد هک  تسین  راکنا  ياج  هلب  درک . حدم  دوخ  باتک  زا  ثّدحف » ّکبر  ۀمعنب  اّمأ  و   » باب زا  دیمهف و   296 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و 
ار عمجم  هک  هتفرگ  میمـصت  اذل  هدیدنـسپ و  هدید و  ار  ریـسفت  نیا  لاس  دنچ  هلـصاف  نایبلا  عمجم  بحاص  هدـش و  رـشتنم  لاس  دـنچ  لوط 

توف هتـشون و  ار  عـمجم  هصـالخ  رد 542  هّللا  همحر  یـسربط  موـحرم  دـیازفایب  نآ  هـب  تـسه  فاّـشک  رد  هـک  یتاـکن  دـنک و  هصـالخ 
هب یـسربط  موحرم  هک  سب  نیمه  ریـسفت  نیا  ّتیمها  هرابرد  تسا . هدوب  هدش  رـشتنم  باتک  لاس  نیا 14  لوـط  رد  تسا .  528 يرشخمز :

یتاکن نآ  رد  هک  هدش  هّجوتم  هدید ، ار  فاّشک  دعب  هتـشون و  ار  نایبلا ) عمجم   ) ینعی تمظع  اب  ریـسفت  نآ  یتقو  تسا . هتـشاد  تیانع  نآ 
دوشیم هتفگ  زین  و  دشاب . نآ  رد  مه  ریـسفت  نیا  تاکن  هک  دسیونب  يرگید  ریـسفت  دریگیم  میمـصت  اذل  تسین  نایبلا  عمجم  رد  هک  تسا 

دوجو نم  ریـسفت  رد  فاّشک  لک  ابیرقت  دیوگیم : شریـسفت  همدقم  رد  زین  يروباشین  تسا . هدرک  هدافتـسا  فاشک  زا  یلیخ  مه  يواضیب 
ریسفت ذخأم  ار  باتک  نیا  دنتسه ، ریسفت  ياملع  ناگرزب  زا  دارفا  نیا  یتقو  تسا . هتشاد  تسد  رد  ار  ریسفت  نیا  مه  يزار  رخف  ماما  دراد .

رد ینارهت  گرزب  ياـقآ  جاـح  موحرم  تسا ، یّنـس  يرـشخمز  هکنیا  اـب  تسا . یّمهم  رایـسب  ریـسفت  هک  دوشیم  مولعم  دـنهد ، رارق  دوـخ 
نّنست لها  ءاملع  و  تسا . هدوب  مه  هعیش  هّجوت  دروم  فاّشک  سپ  دنکیم . دای  باتک  نیا  رب  هعیش  زا  حرـش  هیـشاح و  هد  دودح  هعیرذلا » »

هب باتک  یـس  زا  شیب  تسا ، تسرهف  ياهباتک  زا  یکی  هک  نونظلا » فشک  . » دناهتـشون هیـشاح  حرـش و  باتک  نیا  رب  هّللا  ءاش  ام  یلإ  مه 
هک دوشیم  مولعم  دناهدرک  راک  ریسفت  نیا  يور  هعیـش  یّنـس و  رفن  دودح 40  هکنیا  و  تسا . هدرک  یفّرعم  فاّشک  هیـشاح  حرـش و  ناونع 

ّتیمها رب  لئالد  نیرتهب  زا  مه  نیا  دناهدز . هیـشاح  رگید  دارفا  مه ، اههیـشاح  یخرب  رب  یّتح  تسا . هدوب  هّجوت  دروم  هّیملع  ياههزوح  رد 
فیرحت مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  نیرتهب  زا  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  هیرـشن  اهیـسررب » تالاقم و  هلجم  . » تسا فاّشک  ریـسفت 

ییاـههلاقم نآ  رد  هّللا  هـمحر  يرهطم  هـّللا  ۀـیآ  مـه  یهاـگ  و  دوـب ، بـالقنا  زا  لـبق  ياـههلجم   297 ص : ینآرق ، ثــحب  دــنچ  نآرق و 
هدکـشناد نآ  نآرق  موـلع  یبرع و  گـنهرف  هورگ  زا  يزاریـش  هداز  هّللا  ۀـیآ  رتـکد  نآ ، لاس 1396 ق ، ، 26 هرامـش 25 - رد  تشونیم .

هچ زا  دنیبب  هک  تسا  هدرک  هعلاطم  روظنم  نیا  هب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ریسفت  ناشیا  فاّشک ،» هدمع  عبانم  رد  یـسررب   » ناونع اب  دراد  ياهلاقم 
ریـسفت یلزتعم ، دیبع  نب  ورمع  ریـسفت  دهاجم ، ریـسفت  تسا : هدرب  مان  ار  ریـسفت  دنچ  يو  تسا . هتـشاد  یعبانم  هچ  هدرک و  هدافتـسا  یبتک 
اههورگ دارفا و  نیا  زا  ار  یبلاطم  يرـشخمز  هک  دسریم  رظن  هب  اّما  جاجز . ریـسفت  هباحـص ، جراوخ ، ینامر ، یلزتعم ، ّمصأ  رکب  وبا  ةداتق ،

ءزج هک  تفگ  دوشیم  ار  ریـسفت  ود  هلب  تسا . هتفرگ  رارق  فاّشک  كرادـم  زا  هک  دناهتـشاد  ییاهریـسفت  اهنیا  هکنیا  هن  تسا ، هدرک  لـقن 
رداصم زا  هک  تسا ، مراهچ  هدس  زا  ینامر  ریـسفت  يرگید  و  دـشابیم . یفوتم 311  هک  تسا  جاجز  ریـسفت  یکی  ود  نآ  هدوب و  شعباـنم 

نودب یهاگ  هتشاد  خیاشم  زا  هزاجا  نوچ  و  دواد . یبأ  ننس  ملـسم ، حیحـص  تسا : هدرب  مان  مه  ار  وا  یثیدح  یهقف و  عبانم  دوب . مه  نایبت 
وا بهذـم  هکنیا : رگید  هتکن  دربیم . مان  ثیدـح  هقف ، تایبدا ، وحن ، تائارق ، يارب  مه  ار  يرگید  رداصم  تسا . هدرکیم  لقن  باتک  ماـن 

اهیّنس زا  ار  هورگ  نیا  دنهاوخیم  ایوگ  نّنـست  لها  ءاملع  زا  يرایـسب  تسا و  کیدزن  یلیخ  هعیـش  هب  بهذم  نیا  دنچ  ره  تسا . یلزتعم 
نیا شریـسفت  تسا  یلزتعم  نوچ  تروص  ره  رد  دنیوگیم ، روطنآ  اهیّنـس  روطنیا و  اهیلزتعم  دنیوگیم  لاوقا  لقن  رد  الثم  دننک ، ادـج 
رارق اهيرعـشا  هدافتـسا  دروم  هتـسناوتیم  هک  هدیـسر  ياهیآ  هب  اج  ره  تسا . هدرک  گنهامه  هلزتعم  دـئاقع  اب  ار  تاـیآ  هک  دراد  ار  بیع 

فیرحت مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  فاّشک  ریـسفت  هب  يداقتنا  رگا  مه  هرعاشا  دیآ . رد  بسانم  هلزتعم ، رظن  اب  هک  هدرک  ینعم  يروط  دریگب ،
يرعشا هلزتعم و  نیب  عازن  هب  رظن  هکلب  دننادن  ربتعم  ار  نآ  هکنیا  هن  تسا ، تهج  نیا  زا  دنشاب  هتشاد   298 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و 

تیب لها  تلیضف  رد  مه  یثیداحا  هناتخبـشوخ  و  تسا . ثیداحا  جارختـسا  هدش ، ماجنا  باتک  نیا  يور  هک  ییاهراک  هلمج  زا  «. 1  » دنراد
مادک رد  ثیداحا  نیا  هک  دنهدب  ناشن  دننک و  جـیرخت  ار  نآ  ثیداحا  هک  دـنداتفا  رکف  نیا  هب  نّنـست  لها  زا  یـضعب  دراد . مالّـسلا  مهیلع 

و «. 3  » تسا هدش  پاچ  فاّشک  اب  هک  « 2  » ینالقـسع رجح  نبا  زا  ثیداحألا » جرخت  : » تسا اهنآ  هلمج  زا  تسا . هدش  لقن  یثیدـح  باتک 
هدرک و هلمح  تخس  لطاب  هیفوص  هب  ارچ  فاّشک  هکنیا : تسا  هتفرگ  يزار  رخف  ماما  هلمج  زا  یخرب  هک  يداقتنا  ریـسفت ، نتم  هب  عجار  اّما 
و دراد . دوجو  رگید  بتک  رد  مه  يزار  رخف  زا  دـعب  داقتنا  نیا  تسین . راگزاس  ریـسفت  اب  شحف  هتفگ  يزار  رخف  دراد . ياهدـننز  تراـبع 
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ْمَُکل ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  هیآ  لیذ  تسا . هتفرگ  هرخسم  هب  ار  افرع  ياهفرح  ارچ  هک  تسا  نیا  ناشداقتنا 
ّکشت الف  قعصی  رعنی و  برطی و  اهرکذ و  عم  هیدیب  قفـصی  هّللا و  ۀّبحم  رکذی  نم  تیأر  اذإ  و  «: » 4  » دیوگیم ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکبُونُذ 

هقیفــــــــــصت و اـــــــــم  هـــــــــّللا و  ۀـــــــــبحم  اـــــــــم  يردـــــــــی  ـــــــــال  هـــــــــّللا و  اـــــــــم  فرعی  ـــــــــال  هـــــــــّنإ  یف 
ریــسفت هزوـح » بدا  رــشن   » اریخا (. 1 __________________________________________________  )

زا ای  ار  نآ  دـیاب  مینک  پاچ  ار  یباـتک  ّتنـس  لـها  زا  میتساوخ  رگا  هکنیا  نآ  منادیم و  مزـال  ار  يرّکذـت  تسا . هدرک  پاـچ  ار  فاّـشک 
هعیش عفن  هب  یثیدح  رگا  میهد . باوج  یقرواپ  رد  دیاب  دشاب  هدمآ  ياههبش  نآ  نتم  رد  رگا  میئامن . حالصا  ندز  هیشاح  ای  صیخلت  قیرط 
یلو دشاب  ربتعم  یثیدح  ای  دشاب  هدرک  لقن  یلعج  ثیداحا  ای  دشاب  هتفگ  یبلطم  هعیـش  ررـض  هب  اج  ره  میروایب . شیارب  دنـس  ات  دنچ  دشاب 
نبا يرگید : مهد .) نرق   ) یفوتم 973 قعاوص ، بحاص  یکی  میراد : رجح  نبا  ود  (. 2 . ) میهد حیضوت  دیاب  ار  اهنیا  دشاب ، هتشادن  لوبق  وا 
رجح نبا  زا  ثیداحألا » جـیرخت  (. » مهن نرق   ) یفوتم 852 يراخبلا ،» حیحـص  حرـش  یف  يرابلا  حتف   » و ۀباصإ »  » بحاص ینالقـسع ، رجح 

ار یلزتعم  گنر  دهاوخیم  هک   ) يردنکـسالا دـمحا  مامإلل  فاصتنالا  - 1 تسا : هدـش  پاچ  باتک  فاّشک 4  اـب  هارمه  (. 3 . ) تسا مود 
ریسفت رب  نایلع  دمحم  خیش  ۀیـشاح  - 3 ینالقـسع ،) رجح  نبا   ) فاّشکلا ثیداحأ  جیرخت  یف  یفاشلا  یفاکلا  - 2 دنک ،) يرعشا  درادرب و 

(. 31 نارمع : لآ   ) ص 352 ج 1 ، فاشک ، ریسفت  (. 4 (. ) نایلع دمحم  خیش  نامه  زا   ) فاّشکلا دهاوش  یلع  فاصنإلا  دهاشم  - 4 فاّشک ،
ةروص ۀـثیبخلا  هسفن  یف  رّوـصت  ّهنأ  اـّلإ  هتقعـص  هترعن و  هبرط و   299 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 

، فاشک لثم  ییاهریسفت  تفگ  دیاب  اّما  اهرّوصت .»...  یلع  قعص  رعن و  برط و  قفص و  ّمث  هتراعد ، هلهجب و  هّللا  اهاّمسل  ۀقشعم  ۀحلمتـسم 
ّدر ار  اهنآ  دهاوخب  فاّشک  هکنیا  اما  دـندوبن . يداو  نآ  لها  ارهاظ  و  ایفن . هن  اتابثا و  هن  دـنرادن  رظن  ینافرع  تاهج  هب  عمجم ...  يواضیب ،

رکذ اب  هارمه  هک  تسا . هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  لطاب  هیفوص  تسا و  حیحـص  هدز  هک  یفرح  هکلب  تسا . هدوبن  روطنیا  دـنک ، هرخـسم  اـی 
دنناوتیمن اهنیا  دنراذگیم . ادخ  ّتبحم  ار  شمسا  دنتسه و  یناوهـش  روما  راتفرگ  دنزادنایم و  هار  لاجنج  راج و  دننزیم و  تسد  ادخ 

هدش ثعاب  هک  یتاهج  زا  یکی  هکنیا : رگید  بلطم  اّما  دننکیم . طلخ  يونعم  روما  اب  ار  لطاب  لئاسم  نیا  اریز  میتسه . عّرـشتم  ام  دـنیوگب 
اهنآ يارب  یلئاضف  ناونعب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم  تایآ  ناشیا  هک  تسا  نیا  دشاب  هتـشاد  ياهولج  مه  هعیـش  نیب  ریـسفت  نیا 

هک دراد . تیب  لها  هب  عجار  ییابیز  ترابع  دروآیم و  هعیش ، لقن  قبط  ار  هلهابم  ناتساد  هلهابم ، هیآ  لیذ  هنومن  ناونع  هب  الثم  درامشیم .
ّیشحم و  تسا . هدرک  لقن  ار  تلیضف  مه  یتأ » له   » هروس رد  «. 1  » تسا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  تلیضف  نیرتهب  نیرتالاب و  هیآ  نیا 

هب عجار  تّدوم  فورعم  ثیدح  تّدوم ، هیآ  لیذ  دراد . داریا  ثیدح  هک  هدز  هیـشاح  دهدب ، ار  ثیدح  سردآ  هکنیا  ياج  هب  رجح ) نبا  )
لقن و فاشک  قیرط  زا  هعیـش  نیب  رد  لیذ  ثیدح  هک  تسا  نیا  فاّشک  تاراختفا  زا  یکی  و  «. 2  » تسا هدروآ  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 
: تـــــسا نــــــیا  ثیدــــــح  تــــــسا ، هــــــتفرگ  « 3  » یبـــــــلعث زا  مــــــه  فاـــــــشک  هــــــتبلا  تـــــــسا . هدـــــــش  رـــــــشتنم 
ص ج 4 ، (. 2 . ) ص 368 ج 1 ، (. 1 __________________________________________________  )

فیرحت مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدش  پاچ  دلج  هد  رد  هک  تسا  نّنست  لها  ییاور  میدق  ریـسافت  زا  یکی  یبلعث  ریـسفت  (. 3 . ) 220
تام نم  الأ و  ادیهـش . تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـق   » 300 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و 
انمؤم تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  ابئات . تاـم  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تاـم  نم  ـالأ و  هل . اروفغم  تاـم  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع 
دّمحم لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  ریکن . رکنم و  ّمث  ۀـّنجلاب  توملا  کلم  هرّـشب  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  نامیإلا . لمکتـسم 

تام نم  الأ و  ۀّنجلا . یلإ  ناباب  هربق  یف  هل  حتف  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الأ و  اهجوز . تیب  یلإ  سورعلا  ّفزت  امک  ۀـّنجلا  یلإ  ّفزی 
سیآ هینیع  نیب  بوتکم  ۀمایقلا  موی  ءاج  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الأ و  ۀـمحرلا . ۀـکئالم  رازم  هربق  هّللا  لعج  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع 

رد هتبلا  ۀـّنجلا .» ۀـحئار  ّمشی  مل  دّـمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الأ و  ارفاک . تام  دّـمحم  لآ  ضغب  یلع  تاـم  نم  ـالأ و  هّللا . ۀـمحر  نم 
رد تسا . هتفگن  يزیچ  ْغَِّلب ...  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  لیذ  الثم  تسا . هدرک  نامتک  ار  قح  اهیّنـس  ریاس  دـننام  تماما  لـصا  هب  طوبرم  تاـیآ 
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يا داصلا . رـسکب  بصناف  أرق  ّهنأ  ۀـضفارلا  ضعب  نع  يور  ام  عدـبلا  نم  و  تسا : هتفگ  بصناف » تغرف  اذإف   » هیآ حرـشن ،» ملأ   » هروس لیذ 
يرعـش هتوادع . ّیلع و  ضغب  وه  يذلا  بصنلاب  ارمأ  هلعجی  اذکه و  أرقی  نأ  یبصانلل  ّحصل  یـضفارلل  اذه  ّحص  ول  و  ۀمامإلل . اّیلع  بصناف 
بارتلل ام  مغمغتی  هتالهج  یف  هاوس  هلالج و  لج  نمحّرلل  ملعلا  دشاب : ياهظعوم  ملع ، لها  يارب  دناوتیم  هک  هدـش  لقن  يرـشخمز  زا  مه 

یلیخ هک  دوریم  ناـشدای  لـحارم  یلیخ  رد  هک  تسه  فعـض  هطقن  نیا  ملع  لـها  يارب  يرآ  ملعی  ـال  ّهنأ  ملعیل  یعـسی  اـّمنإ  موـلعلل و  و 
رد دـننادیم ، ار  زیچ  همه  ایوگ  هک  دـنکیم  رظن  راهظا  يروط  اـی ...  ثیدـح  اـی  هیآ  هب  طوبرم  ياـهثحب  رد  یهاـگ  دـننادیمن . ار  اـهزیچ 

301 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . لوهجم  ام  يارب  اهزیچ  یلیخ  میشاب  فرتعم  دیاب  هکیلاح 

يدابآروس ریسفت 

يافوتم 494. يوره  يروباشین  يدابآ  روس  دـمحم  نبا  قیتع  رکب  وبا  زا  تسا  ریـسافتلا » ریـسفت   » ریـسفت نیا  رگید  ماـن  يداـبآروس  ریـسفت 
هب اّما  میراد  ناباروس »  » و نابروس »  » ایفارغج ياهباتک  رد  تسا  هدـش  هتفگ  مه  ینابروس  وا  هب  ور  نیا  زا  هدوب و  نابروس  لصا  رد  دابآروس 

لاسما : » هتفگ اج  کی  رد  ریـسفت  ءانثا  رد  اّما  هدـماین ، نآ  رخآ  لوا و  رد  باتک  فیلأت  خـیرات  میاهدرکن . دروخرب  دابآروس »  » مان هب  ییاج 
« قایسلا نم  بختنملا   » رد - 1 تسا : هدش  دای  باتک  دنچ  رد  فلؤم  زا  تسا . هدوب  فیلأت  تسد  رد  لاس  نیا  رد  سپ  تسا » لاس 470  هک 
ياـفوتم 641 ینیفیرـص  میهاربا  فیلأـت  بختنم »  » يافوتم 529 و یـسراف  رفاغلا  دـبع  فیلأت  قایـسلا »  » لصا دـشابیم . روباشین  خـیرات  هک 

راهنلاب ماوص  روباسینب  هرـصع  یف  « 1  » هّللا دبع  یبا  ۀفئاط  خیـش  رکب  وبا  ینابروسلا  دـمحم  نب  قیتع  هدـمآ : باـتک ص 611  نیا  رد  تسا .
ینافرع یقالخا  بتک  زا  هک  يافوتم 536  ماج  دمحا  خیـش  نیبلاطلا  سینا  باتک  رد  رفـص 494 . یف  یفوت  لضاف  دهتجم  دباع  لیللاب  ماوق 

: هدمآ دشابیم  نآ 730  فیلأت  خیرات  هک  یفوتسم  هّللا  دمح  فیلأت  هدیزگ  خیرات  رد  تسا . هدش  لقن  يدابآروس  ریسفت  زا  یناتساد  تسا 
سیئر هک  یمارکلا  هـّللا  دـبع  وـبا  (. 1 __________________________________________________  )

يورهلا دّـمحم  نب  قیتع  رکب  وبا  يدابآروسلا   302 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدوب  هیمارک 
و تسا . هدش  دای  ریسفت  نیا  زین  هفیلخ  یجاح  نونظلا  فشک  رد  دوب . قوجلـس  نالـسرا  بلآ  ناطلـس  رـصاعم  ۀیـسرافلاب  ریـسفتلا  بحاص 
نآرق و يدابآروس  دشابیم . تسا  مشش  هدس  هماع  ياملع  زا  هک  یسیلفت  شیبح  فیلأت  نآرق » هوجو   » باتک ذخآم  زا  يدابآروس  ریـسفت 

یـسکع تروص  هب  یطخ  هخـسن  ود  زا  نآ  دلج  ود  نونکات  تسا . هداد  رارق  دـلج  کی  ار  عبـس  ره  میـسقت و  شخب  تفه  هب  ار  شریـسفت 
پاچ قیقحت و  دـیتاسا  زا  رفن  ود  طّسوت  يدابآروس  ریـسفت  رب  ینتبم  نآ  تایآ  همجرت  اـب  نآرق  صـصق  لاس 1338  رد  تسا . هدـش  پاچ 

تاراشب یف  ریسفتلا  داشرا  زین  و  تسا . هدرک  باختنا  يدابآروس  ریسفت  زا  ار  صصق  نیا  متفه  هدس  ياملع  زا  یکی  هک  دناهتفگ  اهنا  هدش 
ار ییاهلاؤس  تایآ  لیذ  رد  هک  تسا  نیا  يدابآروس  ریسفت  مهم  زایتما  تسا . ریـسفت  نیمه  صیخلت  قیتعلا  ریـسفت  نم  جرختـسملا  ریکذتلا 
زا ار  شـشور  دیاش  هدش ، پاچ  راب  دنچ  هک  یمزراوخ  رکب  وبا  فیلأت  اهتبوجا » نآرقلا و  ۀلئـسا   » باتک دهدیم و  خساپ  سپـس  و  حرطم ،

هتفگ البق  هک  روطنامه  اّما  تسا . هدومن  دای  نآ  زا  مه  همدقم  رد  هدرک و  هدافتسا  سابع  نبا  ریسفت  زا  يدابآروس  دشاب . هتفرگ  ریـسفت  نیا 
زا دـعب  نرق  دـنچ  هک  طیحملا  سوماق  بحاص  يدابآزوریف  طّسوت  تسا  فورعم  سابع  نبا  ریـسفت  ماـن  هب  اـم  ناـمز  رد  هک  يریـسفت  دـش 
زا يدابآروس  هک  تسا  یکاح  بلطم  نیا  هدش و  دیدش  ياههلمح  نایضفار )  ) هعیش هب  ریـسفت  نیا  رد  تسا . هدش  نیودت  هدوب  يدابآروس 

تروص هب  ناریا  رد  تسا  هدنزرا  رایسب  یسراف  بدا  رظن  زا  هکنیا  اب  وا  ریسفت  هرود  مه  تهج  نیمه  هب  دیاش  تسا و  هدوب  بّصعتم  نایّنس 
یسراف ریـسفت ؟؟ زا  ریغ   303 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدـشن  پاـچ  لـماک  یقیقحت و 

هدس زا  يربط  ریـسفت  همجرت  - 1 تسا : هدش  پاچ  انایحا  ییاسانـش و  رگید  یـسراف  ریـسفت  دـنچ  حوتفلا ، وبا  ریـسفت  زا  لبق  ات  يدابآروس 
هیآ دون  ریسفت  - 3 تسا . هدشن  هتخانش  نآ  فلؤم  تسا و  هدش  پاچ  نهک  ریسفت  مان  هب  هک  هرقب  هروس  زا  هیآ  تسیود  ریسفت  - 2 مراهچ .

مجارتلا جات  - 4 تسا . هدـشن  هتخانـش  زین  نآ  فلؤم  تسا و  مجنپ  هدـس  فیلأت  هدـش و  پاچ  كاپ  نآرق  ریـسفت  مان  هب  هک  هرقب  هروس  زا 

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


هب يریسفت  يربط  ریـسفت  همجرت  زا  شیپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  يربط  ریـسفت  همجرت  همدقم  زا  مجنپ . هدس  زا  ینییارفـسا  رفظملا  وبا  فیلأت 
نیاربانب تسا . هدش  هتـشون  يددـعتم  یـسراف  ياهریـسفت  نیا  زا  لبق  هک  تسا  هدـمآ  مجارتلا  جات  همدـقم  رد  اّما  میاهتـشادن  یـسراف  نابز 

ریسفت - 5 تسا . يدابآروس  ریـسفت  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  هتـشون  يددعتم  یـسراف  ياهریـسفت  و 500  ياهلاس 350  ناـیم  دوشیم  مولعم 
هک ار  باتک  نیا  مشش . هدس  زا  یفسن  رمع  نیدلا  مجن  زا  یفسن  ریـسفت  - 6 تسا . هدوب  ناتسلگنا  هزوم  رد  نآ  هخسن  هک  نآرق  زا  يرـشع 

فیرحت مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دش . دای  البق  هک  يدابآروس  ریـسفت  صیخلت  - 7 تسا . هدش  پاچ  دـلج  ود  رد  میمانب  همجرت  تسا  رتهب 
304 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و 

ریبک ریسفت  بیغلا : حیتافم  ریسفت 

وا ربق  بیطخ . نبا  يزار و  رخف  ماما  نیدلا و  رخف  هب  فورعم  يافوتم 606 و  دلوتم 544 و  يزار  رخف  زا  ریبک  ریسفت  بیغلا : حیتافم  ریسفت 
وا ندش  مومـسم  ناتـساد  دناهتـشک و  ار  وا  اهنآ  هک  هدـش  هتفگ  تسا  هدوب  فلاخم  ادـیدش  هیمارک  اب  نوچ  تسا . نآ  فارطا  ای  تاره  رد 
هب وا  تارظانم  زا  یـشخب  تسا  هتـشاد  یناوارف  تارظانم  دایز و  ياهترفاسم  تسا . هدمآ  رگید  ياهباتک  نایعالا و  تایفو  رد  اهنآ  طّسوت 

ناسل رد  رجح  نبا  درکیم . ههبـش  داجیا  لئاسم  رد  ّدح  زا  شیب  هک  دناهتفگ  نیککـشملا  ماما  ور  نیا  زا  ار  وا  تسا . هدش  پاچ  مان  نیمه 
لوصألا یف  هرّحبت  عم  ناک  اهّلح و  یف  ریـصقت  ةدـیدشلا و  ۀهبـشلا  داریاب  باعی  ناک  ۀئیـسن . اهّلحی  ادـقن و  هبـشلا  دروی  لیق : هتفگ : نازیملا 

هک یباـّلط  يارب  بلطم  نیا  مـالکلا . ملعب  لغتـشا  مل  ینتیل  اـی  تسا : هدـش  لـقن  وا  زا  زئاـفلا . وهف  زئاـجعلا  نید  مزتـلا  نم  لوقی : دـئاقعلا ] ]
ۀّیمالکلا و قرطلا  تذخا  دقل  هتفگ : رگید  ياج  رد  و  تسا . رادانعم  هدـنزومآ و  یلیخ  دـنوش  دراو  هفـسلف  مالک و  هتـشر  رد  دـنهاوخیم 

مادقا ۀیاهن  تسوا : زا  مه  اهرعـش  نیا  نآرقلا . ۀقیرط  قرطلا  حـصا  تیار  الیلع و  یفـشت  الیلغ و ال  يورت  اهدـجا  مل  ۀیفـسلفلا و  جـهانملا 
انثحب نم  دفتسن  مل  305 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  لالـض  نیملاعلا  یعـس  رثکا  لاقع و  لوقعلا 
هکنیا اـب  وا  دـشن  مولعم  چـیه  هک  دـش  ممولعم  زور  بش و  مدرک  رکف  « 1  » لاس ود  داتفه و  اولاـق  لـیق و  هیف  اـنعمج  نا  يوس  اـنرمع  لوط 

هدرکیم و لاکـشا  زین  شدوخ  ياهباوج  شدوخ و  ياههتفگ  رد  و  هدرکیم ، عافد  هلزتعم  زا  یهاگ  هرعاـشا و  زا  یهاـگ  هدوب ، يرعـشا 
میمان هب  حرج »  » ارنآ تسا  رتهب  هدش  هتفگ  هک  دراد  انیس  نبا  تاراشا  رب  یحرش  وا  تسا . هدوب  يوق  رایسب  لدج  ثحب و  رد  هکنآ  هصالخ 
خساپ ار  وا  تالاکشا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تاراشا  حرـش  رد  هّللا  همحر  یـسوط  هجاوخ  و  تسا . هدرک  در  ابلاغ  ار  انیـس  نبا  بلاطم  اریز 

« لصحملا دقن   » ار شباتک  هداد و  رارق  داریا  یسررب و  دروم  ارنآ  یـسوط  هجاوخ  هک  دراد  لصحملا »  » مان هب  یباتک  يزار  رخف  تسا . هداد 
یئاور ینآرق و  تالالدتسا  رد  یهاگ  مه  لباقم  رد  و  هدروآ ، شیاهباتک  رد  هعیـش  عفن  هب  یبلاطم  انایحا  يرـشخمز  دننام  وا  تسا . هدیمان 

ياهباتک دناهتسناد  هلاسر  باتک و  هاجنپ  دص و  دودح  ار  وا  تافیلأت  تسا . هدرک  ههبش  ءاقلا  تهجیب  هتـشادن ، دیدرت  ياج  چیه  هک  هعیش 
دهاـش اـهنآ  عّوـنت  تاـفیلأت و  نیمه  تـسا . دنمـشزرا  مـه  یـسراف  تاـیبدا  ثـیح  زا  شیاهیـسراف  تـسا و  یـسراف  یبرع و  ناـبز  هـب  وا 

دننام دراد  ءایبنألا  ۀمصع  مان  هب  یباتک  نّوتسلا .)  ) تسا هدش  ثحب  ملع  تصش  زا  نآ  رد  هک  دراد  یباتک  تسا و  وا  تاعالطا  یگدرتسگ 
ابحم تنک  ینا  اوملعا  دیوگیم : اجنآ  رد  هدش . پاچ  وا  ریسفت  لوا  رد  هک  دراد  ياهمان  ّتیصو  هعیش . ءاملع  زا  یضترم  دّیس  ءایبنألا  هیزنت 

دق انیمــــــــس و  وأ  اـــــــثغ  ـــــــالطاب  وأ  اـــــــقح  ناــــــــک  ءاوـــــــس  ءیــــــــش  ّلــــــــک  یف  بـــــــتکا  تـــــــنک  مـــــــلعلل و 
هن تـسا  داـیز  ياــهلاس  دوـصقم  (. 1 __________________________________________________  )

، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدوب  هلاس  تصـش  دودح  شرمع  وا  اریز  لاس . ود  داتفه و  صوصخ 
یتلا ۀـّیملعلا  بتکلا  اّما  و  میرکلا ...  نآرقلا  یف  اهتدـجو  یتلا  هدـئافلا  يواـست  ةدـئاف  اـهیف  تیأر  اـمف  ۀـّیمالکلا  قرطلا  ترتخا   306 ص :

ام یناف  ءیّیسلا  لوقلا  رذحیلف  ّالا  ءاعدلا و  حلاصب  ینرکذیلف  اهنم ...  ءیش  یف  رظن  نمف  نیمدقتملا  تالاؤس  داریا  نم  ترثکتـسا  اهتعنص و 
بلاطم طقف  هک  هدوبن  نیا  رکف  رد  شیاههتـشون  رد  هک  تسا  ادـیپ  مه  هماـن  تیـصو  نیمه  زا  رطاـخلا . ذیحـشت  ثحبلا و  ریثکت  اـّلا  تدرا 
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دلج رد 15  هک  تسا  دـلج  نآ 30  رـصم  پاچ  تسا . بیغلا  حیتافم  ریـسفت  وا  رثا  نیرتفورعم  نیرتمهم و  لاح  ره  رد  دسیونب . ار  حـیحص 
زا دندوب و  لوغـشم  اهباتک  پاچ  حیحـصت و  هب  املع  زا  رفن  اههد  اجنآ  رد  تسا . هدش  پاچ  رـصم  قالوب  رد  مه  البق  تسا ، هدـش  یفاحص 

ابیرقت دـسریم  هک  رخآ  هب  مکمک  اّما  تسا  لّـصفم  یلیخ  شزاـغآ  رد  ریـسفت  نیا  « 1 . » تسا ربتعم  یلیخ  قالوب  پاـچ  ياـهباتک  ور  نیا 
متفه ءزج  ات  تسا و  هحتاف  هروس  ریـسفت  طقف  شلوا  ءزج  دوریم . شهاک  هب  ور  اوتحم  ّتیمک و  رظن  زا  دـنکیم و  ادـیپ  هصـالخ  تلاـح 

ریـسفت نیا  فلؤم  هب  عجار  روطنیمه ...  دسریم و  نآرق  همین  هب  متـسیب  دلج  رد  تسا . هرقب  هروس  ریـسفت  نآ ) مراهچ  کی  دودـح  ینعی  )
رخف فیلأت  ایبنا »  » هروس ات  هک  هدش  حیرصت  نونظلا » فشک   » رد تسین . يزار  رخف  زا  شاهمه  دناهتفگ  یضعب  تسا . یلّـصفم  اتبـسن  ثحب 
لیلخ نب  نیدلا  باهش  ةاضقلا ، یضاق  وا  زا  سپ  و  تفر . ایند  زا  درکن و  مامت  ار  ریـسفت  يزار  رخف  دیوگیم  مه  ناکلخ  نبا  تسا . يزار 
نآرق ياجک  زا  تسا  هتفگن  یلو  دندرب  نایاپ  هب  ار  ریسفت  یفوتم 727 )  ) دّمحم نب  دمحا  نیدلا  مجن  خیش  و  یفوتم 639 )  ) یقشمد یئوخ 

. دــــندرک عورـــــش  ءاــــیبنا »  » هروــــس دــــعب  زا  مییوــــگب  دــــیاب  نوــــنظلا  فــــشک  هــــتفگ  هــــب  هجوــــت  اــــب  دــــندرک . عورش 
مراکم دننام  دراد  مه  انثتـسا  هتبلا  (. 1 __________________________________________________  )

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدش  فیرحت  نآ  قالوب  پاچ  هدش  هتفگ  هک  یـسربط  قالخألا 
زا تسا  یبوخ  رصتخم  ریـسفت  هک  نیلالج  ریـسفت  لثم  دننکیم . لماک  ار  نآ  نارگید  دشاب ، صقان  یباتک  رگا  هک  تسا  مسر  نیا  307 و 

عورش ار  نآ  لوا  نیدلا  لالج   ) تسا لالج  ود  شفلؤم  نوچ  دنیوگیم  نیلالج »  » ریسفت ار  نآ  هعیش . نیب  رد  ّربش  ریسفت  لثم  نّنست ، لها 
لاح حرش  بتک  یخرب  رد  هک : نیا  رگید  نخس  تسا .) یطویـس  نیدلا  لالج  نامه  وا  درک و  لماک  ار  نآ  مود  لالج  دنام  صقان  درک و 

رد هک  تسا  يدروم  دندرک ، لیمکت  نارگید  هدوب و  مامتان  ریسفت  هکنیا  رب  لیلد  تسا . هدرک  مامت  ار  رخف  ریسفت  یطویـس  دوخ  دناهتـشون 
. اهـضعب رکذن  نحن  ةریثک و  عضاوم  یف  هّللا  ۀمحر  نیدـلا  رخف  مامإلا  هرکذ  دـیوگیم :) هدنـسیون  : ) یلوألا ۀلئـسملا  «: 1  » هدمآ ریـسفت  نیا 

هدوب رخف  ماما  زا  ریغ  هدنـسیون  دوشیم  مولعم  سپ  مینکیم . لقن  ار  نآ  زا  يرادـقم  ام  هتفگ و  اـهاج  یلیخ  رخف  ماـما  ار  بلطم  نیا  ینعی 
هنّیب هروس  ریسفت  هب  هدئام  هروس  شش  هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  و  تسا . يزار  رخف  زا  امامت  ریسفت ، دنیوگیم  مه  ياهدع  تسا .

ار نآرق  رخآ  ریسفت  تسا و  هتشون  ار  هنّیب  هروس  ات  ریسفت  دوشیم  مولعم  سپ  میاهتفگ . اجنآ  ار  بلطم  نیا  تسا  هتفگ  تسا و  هداد  عاجرا 
ریـسفت یتقو  تسا  نکمم  الثم  دـنربیم . تسد  دوخ  فیلأت  رد  دـعب ، نایلاس  فیلأت و  لوط  رد  نافلؤم  هّتبلا  تسا . هتـشون  نآ  لوا  زا  لـبق 

رد سپ  تسه  مه  هدئام  هروس  بسانم  بلطم  نیا  هدید  هدیسر ، هک  هنّیب  هروس  ریسفت  هب  تسا و  هتفگن  ار  بلطم  نیا  هتشون  ار  هدئام  هروس 
رخف دینک  ضرف  دـننک . ریـسفت  نآ  لوا  زا  لبق  ار  نآرق  رخآ  هک  دـنوش  روبجم  مه  یهاگ  دـیاش  و  دـشاب . هداد  اجنآ  هب  عاجرا  هدـئام  لیذ 

زا يرادقم  ای  دنکیم و  عورش  ار  تاّفاص  اذل  دشاب ، هتشادن  ار  رظن  دروم  بتک  راک و  لیاسو  اّما  دنک ، ریسفت  ار  سی  هروس  دهاوخب  يزار 
ریخأت مدقت و  نیا  دنکیم . میظنت  ار  همه  مه ، رخآ  رد  و  دسیونیم . طسو  زا  سپـس  دنکیم و  عورـش  لوا  زا  دعب  دسیونیم و  نآرق  رخآ 

. دوـــــــــــــــــــشیمن يزیچ  رب  لـــــــــــــــــــیلد  تــــــــــــــــــسا و  هدوـــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــسر  میدـــــــــــــــــــق  رد 

ص 156. ج 29 ، ریبـک ، ریــسفت  (. 1 __________________________________________________  )
ییاهخیرات تسا : يزار  رخف  زا  ریـسفت  لـک  هکنیا  رب  مود  لـیلد   308 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 

ات خیرات  نیا  زا  تسا ، هدناسر  نایاپ  هب  ار  ءاسن  لاس  نامه  رد  هتـشون و  لاس 595  رد  ار  نارمع  لآ  رخآ  ات  تسا  تبث  ریـسفت  رد  هک  تسا 
لاـس 603 رد  و  تسا . هتـشون  ار  ءارـسا  فسوی و  دوه ، سنوی ، هبوت ، لاـفنا ، لاس 601 ، رد  هتـشونن . ار  ریـسفت  زا  يزیچ  ارهاظ  لاس 601 
هک دوب  نیا  رطاـخ  هب  دـیاش  مه  روس  هیقب  نتـشادن  خـیرات  تسا . هتـشون  ار  حـتف  هیثاـج و  فرخز ، يروش ، هدجـس ، رمز ، ياـههروس ص ،
ات لاس 603  زا  دسیونب . رّرکم  ار  زور  کی  خیرات  یهاگ  دیاب  دسیونب  خیرات  مادـک  ره  يارب  تساوخیم  رگا  و  دنتـسه ، کچوک  اههروس 

لیلد «. 1  » تسا هتـشون  لاس  هس  لوط  رد  ار  يدلج  ریـسفت 30  نیا  لک  هک  دوشیم  مولعم  اهخیرات  نیا  زا  و  دوب . هلـصاف  لاس  هس  شتافو 
اهنیا دـنکیم . قرف  اـهملق  دوریم و  نیب  زا  یگنهاـمه  دریگب ، لاـبند  دـهاوخب  رگید  یـسک  رگا  تسا . ریـسفت  نیا  لـک  یگنهاـمه  موس :
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فرح اهنآ  هک  تفگ  دوشیم  هن  درک و  بیذـکت  ار  اهخـیرات  نیا  دوشیم  هن  دوش . عمج  اهنآ  نایم  دـیاب  هک  دوب ، هورگ  ود  نیا  ياهلیلد 
ار يرادقم  ینعی  تسا . هدیدن  ار  رخآ  ياهتمسق  نونظلا  فشک  مییوگب  هک  تسا  نیا  شعمج  هار  کی  دناهتفگ . غورد  هدز و  یتسردان 

نیا الثم  دشاب  هتفگ  هدنـسیون  دـشاب و  یطخ  هخـسن  هس  ود  رگا  هک  تسا  روطنیا  الومعم  تسا . لوا  ياهتمـسق  هب  طوبرم  هدـید  ررکم  هک 
هک تسین  دیعب  تسا . هدنام  صقان  فیلأت  هک  دسریم  نهذ  هب  دـشاب  باب  الثم 34  هخسن  ود  نیا  رد  یلو  تسا  باب  تصـش  لماش  باتک 

لیمکت میئوگب  هکنیا  اـی  تسا . هدـنام  صقاـن  ریـسفت  هک  هدـمآ  شنهذ  هب  دـشاب و  هدـید  ار  ءاـیبنا  هروس  اـت  مه  نونظلا ) فشک  بحاـص  )
دلج  2 دلج ، نیا 30  زا  مییوگب  ینعی  تسا . هتـشون  ار  حتف  هروس  ات  هک  دهدیم  ناشن  اهخـیرات  نوچ  تسا . نآرق  رخآ  هب  طوبرم  نارگید 

اـت 12 یناـثلا  عـیبر  لوا  زا  (. 1  __________________________________________________  ) زا نآ 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدوب  سیوندوز  سپ  تسا . هتشون  ار  ءاسن  هروس  ریسفت  مین ) هام و   2  ) یناثلا يدامج 

مدـقت و مییوگب  هکنیا  رگید  عمج  هار  دزاسیمن . میتفگ  هک  بلاطم  یگنهامه  نآ  اب  نیا  هتبلا  هک  تسا . نارگید   309 ص : ینآرق ، ثحب 
هعطق نیا  دشاب . هرود  یباتک  یطخ  هخسن  هک  دوشیم  مک  یلیخ  دوب و  هعطق  هعطق  یطخ  ياههخسن  قباس  رد  نوچ  تسا . فیلأت  رد  ریخأت 

رد هدش  تبث  ياهخیرات  هکنیا : دسریم  تسرد  رظن  هب  هک  رگید  هیجوت  تسا . هدنام  صقان  دننک  نامگ  یضعب  هک  دش  ثعاب  ندوب  هعطق 
هب تسا و  هدرک  عورـش  اددـجم  هدوبن و  لوغـشم  لاس  کی  هدرک  فیلأت  لاس  کی  هدوب  رّخؤم  مّدـقم و  اهفیلأت  هک  دـهدیم  ناـشن  باـتک 

فیح دناهتفگ  هقالع  يور  زا  یضعب  و  هدنام . هتشونن  مه  ییاهتمـسق  طسو  نیا  رد  یلو  هدناسر  مه  رخآ  هب  عورـش و  لوا  زا  دیآیم  نهذ 
هک ییاهاج  رخآ  لوا و  طسو و  زا  تسا و  رخف  دوخ  زا  ریسفت  مظعا  تمسق  ینعی  میـسیونب . ام  مه  ار  هیآ  دنچ  نیا  دشاب ، صقان  هک  تسا 
زا هیآ  دنچ  تسا و  نآرق  زا  ءزج  ریسفت 18  هک  لقعلا  نآرقلا و  ریسفت  دننام  دناهدرک . لیمکت  نارگید ، هدوب  هدش  مگ  ای  هدنام و  هتـشونن 

یمالک ياهباتک  زا  یکی  رب  ياهمدقم  هاگـشناد ، دیتاسا  زا  یکی  دـندرک . لیمکت  ار  نآ  نایبلا  عمجم  زا  نآ ، ناحّحـصم  درادـن و  ار  طسو 
نمـشد وا  اب  نوچ  دیوگیم  ناشیا  تسا . هدوب  صقان  يزار  رخف  ریـسفت  دنیوگیم  هک  هدش  تحاران  بلطم  نیا  زا  اجنآ  رد  هتـشون و  رخف 

هکنیا اما  و  تسا . اهضارتعا  نامه  ءزج  تسا  صقان  شریـسفت  دناهتفگ  هکنیا  دندرک و  وا  هب  یتاضارتعا  دندز و  ار  فرح  نیا  « 1  » دندوب
مان هدرک و  هدافتـسا  فاّشک  زا  تسا  مّلـسم  هچنآ  اّما  دراد . یـسررب  هب  زاین  تسا ، هدرک  هدافتـسا  ییاهباتک  هچ  زا  ریـسفت  نیا  رد  رخف  ماما 

هدمآ یقوقح ، رتکد  حوتفلا » وبا  ریـسفت  رد  یقیقحت   » باتک رد  تسا . هدرک  لوبق  یهاگ  داقتنا و  یهاگ  و  تسا . هدرک  لقن  بلطم  هدرب و 
عناق يّدـح  ات  هک  هداد  ناشن  مه  ياهنومن  یقوقح  رتکد  تسا . هدرک  هدافتـسا  یلیخ  حوتفلا  وبا  ریـسفت  زا  شریـسفت  رد  رخف  ماما  هک  تسا 

 __________________________________________________ یفاـک هنوـمن  کـی  یلو  تـسا  هدــننک 
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  درکیم . رظن  راهظا  هرعاشا  هیلع  یهاگ  هدوب  يرعشا  هکنیا  اب  نوچ  (. 1)
هک دراد  لاـمتحا  دـشاب  دروم  ود  یکی  رگا  یلو  هدرکیم ، هدافتـسا  ریـسفت  نآ  زا  تفگ  دوشیم  مینک  ادـیپ  هنومن  دـنچ  رگا  تسین .  310
هچ ره  دنـشاب ، هتـشاد  يوق  یلیخ  هظفاح  هک  یناسک  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  دیاب  مه  ار  نیا  تسا . هدوب  یکی  ناشذـخآم  كرادـم و  مییوگب 

هکنآ زا  لفاغ  تسا  ناشدوخ  زا  بلاطم  هک  دـننک  لایخ  نتـشون ، ماگنه  رد  تسا  نکمم  یهاگ  دـنامیم و  ناشنهذ  رد  دـننکیم  هعلاـطم 
ار شدوخ  ریـسفت  دشاب و  هدناوخ  یناوج  رد  ار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  هرود  کی  رگا  الثم  دـناهدناوخ . باتک  نالف  رد  هک  تسا  بلطم  نامه 

دّمحم دناهتفگ : هکنیا  رگید  بلطم  دروایب . دوخ  ریسفت  رد  دشاب و  هدنام  یقاب  شنهذ  رد  بلاطم  نآ  تسا  نکمم  دسیونب  يریپ  نینـس  رد 
هب زین  ار  یبلاطم  هدرک و  صیخلت  یـضاق  نب  دمحم  زین  هدرک و  صیخلت  ار  رخف  ریـسفت  یفوتم 686 - یفـسن - نیدلا  ناهرب  لضفلا  یبا  نب 

ینعی ریـسفتلا ) اـّلإ  ءیـش  ّلـک  هیف  . ) ریـسفت زا  ریغ  دراد  زیچ  همه  ریـسفت  نیا  دـناهتفگ : ریـسفت  نیا  هب  عـجار  زین  و  تسا . هدرک  هفاـضا  نآ 
هتـشادن ار  تایآ  ریـسفت  هکنیا  هن  هقّرفتم ، بلاطم  هفاضا  هب  دراد  يریـسفت  ثحاـبم  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دراد ، داـیز  هقرفتم  بلاـطم 

يرتیت َنوُدـِلاخ  اهِیف  ْمُه  َو  اوُدـُبْعا ...  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  هرقب  هروس   22 تایآ 25 - لیذ  هنومن  ناونع  هب  دـشاب . یتاقّرفتم  لماش  طـقف  دـشاب و 
هیآ تّوبن و  هب  طوبرم  ار  مود  هیآ  هتفرگ . دـیحوت  هب  طوبرم  ار  لوا  هیآ  داـعملا . ةوبنلا و  دـیحوتلا و  یلع  لیلدـلا  ۀـماقا  یف  لوـقلا  هدروآ :
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حرطم ار  هیآ  دـشاب . هدروآ  مه  ار  تسین  هیآ  هب  طوبرم  هک  یبلاـطم  اـهثحب ، نیا  لـالخ  رد  تسا  نکمم  هتبلا  هک  داـعم . هب  عـجار  ار  موـس 
یف ءیـش  لک  ۀـیناثلا : ۀـلأسملا  تسا .) هدرک  ینیچهمدـقم  يرادـقم   ... ) یلوالا ۀـلأسملا  لـئاسم  تاـیآلا  هذـه  یف  نأ  ملعا  هتفگ : هدرک و 

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  هنیدملابف . اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ناک  ام  ّیکم و  ّهنإف  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  نآرقلا 
لعفلا و مسإلاک و  یهف  ظافلألا  اّما  اهریغ . وأ  ظافلالا  اّمإ  یه  روما  یلع  ۀـّلاد  تارابع  بلغـألا  یف  ظاـفلألا  نا  ملعا  ۀـثلاثلا : ۀـلأسملا   311

تـسا هدرک  لابند  ار  ثحب  نیا  اجنیا  رد  صوصخم . ظفل  هسفن  یف  وه  ءیـش ، یلع  اهنم  دحاو  لک  لدی  ۀثالثلا  ظافلألا  هذه  ناف  فرحلا ،
یف عضو  فرح  ءای » : » تسا هدرک  لابند  ار  سانلا » اهیا  ای   » رد ای » ، » ۀعبارلا ۀـلأسملا  رد  دـشاب . هتـشاد  یظفل  لولدـم  دـناوتیم  ظفل  ایآ  هک 

رد تسا . هدرک  عورش  ار  هیآ  ریسفت  هسداسلا ، ۀلأسملا  رد  تسا . هدرک  لابند  ار  اه  ّيأ و  ثحب  ۀسماخلا ، ۀلأسملا  رد  دیعبلا ...  ءادنل  هلـصأ 
هیآ و ریسفت  ددصرد  ریسافت  رئاس  دننام  هک  دینیبیم  تسا . هدروآ  یـضاق  لوق  زا  ار  تدابع  بوجو  ببـس  رب  هیآ  تلالد  هعباسلا ، ۀلأسملا 

هلأـسم هروس ، ینعم  لـیزنت ، لازنا و  ثحاـبم  انِدـْبَع ،...  یلَع  اـْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ةوبنلا » یف  مـالکلا   » تمـسق رد  تسا . نآ  ءازجا 
هب ایآ  هک  هلثم » نم   » ریمض عجرم  يّدحت ، تسا ، هدوب  نامثع  نامز  رد  هکنیا  ّدر  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  نآرق  بیترت 
هب عورش  ریسفت  لوا  رد  تسا . روطنیمه  رخآ  ات  لوا  زا  ریـسفت  کبـس  تسا . هدروآ  ار  يریـسفت  ثحابم  نیا  ددرگیم ؟ رب  نآرق  هب  ای  دبع 

ةرـشع اهدئاوف  نم  طبنتـسی  نأ  نکمی  ۀـمیرکلا  ةروسلا  هذـه  نأ  تاقوالا  ضعب  یف  یناسل  یلع  رم  هنأ  ملعا  : » تسا هدومن  هذاغتـسا  ریـسفت 
یف تعرش  املف  یناعملا ... ، نع  ۀغرافلا  تاقّلعتلا  نم  مهسفنأ  نم  هوفلا  ام  یلع  کلذ  اولمح  داسحلا و  ضعب  اذه  دعبتـساف  ۀلأسم ، فالآ 

انلوق نإ  لوقنف ...  لوصولا ، بیرق  لوصحلا  نکمم  رمأ  هانرکذ  ام  نأ  یلع  ۀـنّیبلاک  ریـصتل  ۀـمدقملا  هذـه  تمدـق  باـتکلا ، اذـه  فینـصت 
نأ اّما  تایهنملا  نأ  کش  تاروظحملا و ال  تایهنملا و  عیمج  نم  هّللاب  ةذاعتسالا  هنم  دارملا  نأ  کش  ال  میجرلا » ناطیـشلا  نم  هّللاب  ذوعأ  »

قرفتـس  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  روهـشملا  ربخلا  یف  ءاج  دـقف  تاداقتعالا  اّما  جراوجلا ، لامعأ  باب  نم  وأ  تاداقتعالا  باب  نم  نوکت 
نآرق و فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نینثالا و  نأ  یلع  ّلدی  اذه  و  ةدحاو » ۀقرف  الإ  رانلا  یف  مهّلک  ۀـقرف : نیعبـس  ثالث و  یلع  یتما 

ۀلأسمب صتخم  ریغ  قرفلا  کـئلوا  نم  ةدـحاو  لـک  لالـض  نإ  ّمث  ةدـسافلا ، دـئاقعلاب  نوفوصوم  نیعبـسلا   312 ص : ینآرق ، ثـحب  دـنچ 
و امیظع ...  اغلبم  لصاحلا  ددعلا  غلب  ةریثکلا  لئاسملا  هذه  یلع  ۀلاضلا  قرفلا  ددـع  انعّزو  اذإف  ةریثک ...  لئاسم  یف  لصاح  وه  لب  ةدـحاو ،

عاونا یلإ  مهتالالـض  عاونأ  تمـض  اذإـف  ۀئامعبـس ، نم  نوـبرقی  ۀـمالا  هذـه  نع  نیجراـخلا  نم  تالالـضلا  قرف  نأ  روهـشملا  نمف  اـضیأ 
« هّللاب ذوعأ   » انلوق نأ  کش  ددـعلا و ال  یف  امیظع  اـغلبم  عومجملا  غلب  ۀـیلقعلا ...  لـئاسملا  عیمج  نم  ۀـمالا  قرف  یف  ةدوجوملا  تالالـضلا 

 ... ۀینیقیلا ۀیقیقحلا  لئاسملا  نم  فولألا  یلع  لمتشم  هّللاب » ذوعأ   » انلوق نأ  قیرطلا  اذهب  رهظف  عاونألا ...  کلت  عیمج  نم  ةذاعتـسالا  لوانتی 
. میربیم هانپ  ادـخ  هب  اهنآ  زا  ذوعأ »...   » اب هکلب  میروآیمن  تسد  هب  هّللاب »...  ذوعأ   » زا ار  بلاـطم  نیا  اریز  تسین  حیحـص  نخـس  نیا  اـما 

313 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ 

ریسفتلا ماع  یف  ریسملا  داز  ریسفت 

دلوتم يدادغبلا . ّیـشرقلا  يزوجلا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لامج  جرفلا  وبا  فیلأت  ریـسفتلا  ماع  یف  ریـسملا  داز  ریـسفت 
زا زین  وا  مظتنم  خیرات  تسا و  يرعشا  لوصا ، رد  یلبنح و  هقف ، رد  تسا و  لبنح  نب  دمحا  ربق  رانک  دادغب  رد  وا  ربق  یفوتم 597 و  508 و 

ییودرگ تخرد  لصاو ، رد  اهنآ  ّدج  هناخ  رد  نوچ  دناهتفگ : دـنیوگیم ، يزوج  نبا  وا  هب  ارچ  هکنیا  هرابرد  تسا . خـیرات  ّمهم  ياهباتک 
شردپ یگلاس  هس  هک  دناهتفگ  يزوج  نبا  هرابرد  دـنتفگیم . يزوج  وا  هب  دوبن ، يرگید  يودرگ  تخرد  نآ ، زا  ریغ  رهـش  نآ  رد  دوب و 

اهباتک رد  تشونیم . راّفصلا  یلع  نب  نمحرلا  دبع  شیاهاضما  رد  یهاگ  اذل  دندوب و  رگـسم  ای  شورف  سم  شاهداوناخ  داد . تسد  زا  ار 
بتک زا  ۀمئألا  ةرکذت  نیعّـسوملا . نم  خیراتلا  یف  ظاّفحلا و  نم  ثیدحلا  یف  نایعألا و  نم  ریـسفتلا  یف  ناک  دنتـشون : روطنیا  وا  دروم  رد 

تعمس دیوگیم : يزوج  نبا  طبس  تسا . يزوج ) نبا  طبس   ) وا هداون  فیلأت  تسه . نآ  رد  هعیـش  عفن  هب  يرایـسب  بلاطم  هک  نّنـست  لها 
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زا ات  ماـن 190  اـباتک . نوسمخ  فین و  ناـتأم و  هفیناـصت  عومجم  و  دـلج ،)  2000  ) دـّلجم یفلأ  یعبـصإب  تبتک  ربنملا  یلع  لوقی  يّدـج 
ناشتافیلأت هک  هدش  هتفگ  هّللا  همحر  یسلجم  یّلح و  همالع  موحرم  لاح  حرش  رد  تسا . هدمآ  ریسملا  داز  ریـسفت  همدقم  رد  وا  ياهباتک 

نآرق و فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دناهتفگ  مه  يزوج  نبا  هرابرد  دوشیم . گرب  نیدنچ  يزور  مینک  میـسقت  ناشرمع  رب  رگا  ار 
ینعی مرف  زورما 9  ریبعت  هب  هسارک و  يزور 9  مینک ، میـسقت  وا  رمع  لاس  رب 90  هک  ار  شتافیلأت  اههتـشون و   314 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 

هتفگ وا  هرابرد  دـشاب  قیقد  دـناوتیمن  شیاهراک  دـشاب ، راکرپ  هک  یـسک  ـالومعم  هک  تسا  نشور  نیا  هتبلا  دوشیم . هحفـص  دودح 70 
ملعلا کلذل  انقتم  نوکی  نأ  ریغ  نم  فیناصتلا  نم  لقنیف  مولعلا  کلت  بتک  نم  راصتخإلا  ۀلزنمب  مولعلا  ننم  نونف  یف  هفینـصت  ناک  هدش :
رمعلا نم  یلو  تّفلأ  تفّنـص و  ام  لّوأ  جرفلا : وبأ  لاق  فّنـصمب . تسل  ّبترم و  انأ  لاق  هنأک  هنع  لقن  اذـهل  ثحبلا و  خویـشلا و  ۀـهج  نم 
فّنـص هبجعا  افینـصت و  يار  اذإ  ناک  تشاد .) همادا  مه  یگلاس  ات 90  دـندومن و  فیلأت  هب  عورـش  یگلاس  رد 13   ) ۀنس رـشع  ثالث  وحن 

بسحب هضیقن  ءیشلا و  کلذ ، لجال  فّنـص  امبرف  هنهذ  ةّدح  همهف و  ةّوقل  لمع ، نفلا  کلذ  یف  هل  مّدقت  دق  نکی  مل  نا  لاحلا و  یف  هلثم 
کی رد  لاس  دش و 5  عقاو  تقو  تلود  ضوغبم  یگلاس - ابیرقت 80  شرمع - رخاوا  رد  همدقت . نم  فیناصت  یلع  فوقولا  نم  هل  قفّتی  ام 

رد هچرگ  تسا . هداد  ناشن  هعیـش  هب  یتالیامت  هک  ییاهیّنـس  زا  یلو  تسا  یّنـس  وا  هک  تسا  نشور  تشادن . مامح  هک  دوب  ینادنز  هناخ 
تمـسقأ تسا : هدروآ  وا  زا  بابحألا » ۀـیده   » رد ار  راعـشا  نیا  یمق  ثّدـحم  موحرم  دراد . هعیـش  هب  عجار  یتسردان  بلاطم  مه  ییاـهاج 

شاهون بلک  نم  سجنأ  هنإف  یبهذم  هبهذم  نکی  مل  نم  برغلا  قرشلا و  لهأ  مامإ  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنإ  ّیبر  اهب  یقلأ  ۀّیلا  هئالآ  هّللاب و 
له نم  هبقانم  عمساف  هلئاضف  عمست  مل  کحیو  تنک  نإ  « 1  » افک هفیس و  نم  همد  كرـشم  مک  هتّبحم  ینامیا  اّیلع و  يوهأ  تسا : هتفگ  زین 

اب ییانشآ  هدیکچ .» (. » 1 __________________________________________________  ) یفک یتأ و 
ای تسا  لضفا  یلع  دندیسرپ  وا  زا  هک  تسوا . زا  مه  هتیب » یف  هتنب  نم  : » هلمج  315 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -

هناـخ رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رتخد  هک  تسا  قیبطت  لـباق  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـب  مه  هک  هتیب » یف  هتنب  نم  : » تفگ رکب  وبا 
لقن وا  زا  مه  بلاطم  نیا  دـض  هتبلا  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هناخ  رد  شرتخد  هک  رکب  وبا  اـب  مه  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ترـضح 

نآ رد  وا  هک  ینامز  دـننک . بارخ  ار  شاهناخ  میوگب  ات  دـییوگب  نم  هب  تسا  یـضفار  سک  ره  تفگ : ربنم  رد  هک  دناهتـشون  تسا . هدـش 
نیا دیاش  دوب . اهیّنس  تسد  رگید  تمسق  دوب ، اههعیـش  تسد  رد  تردق  نامز ، نآ  زا  تمـسق  کی  دوبن ، تخاون  کی  تسیزیم ، نامز 

مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  مه  ار  یلیاضف  هک  دنچ  ره  تسا ، یّنـس  وا  لاح  ره  رد  دـشاب . هدـش  وا  تاراهظا  یگنهامهان  ثعاب  اهناسون 
انعم ار  نآرق  بئارغ  تالکشم و  هک   ) هبیتق نبا  ریسفت  يربط ، ریسفت  زا  تسا . هتـشاد  يرایـسب  رداصم  ریـسملا  داز  ریـسفت  تسا . هدرک  لقن 

رد بوخ  یلیخ  ار  هیآ  ره  دروم  رد  لاوقا  هک  تسا  نآ  ریـسفت  نیا  زاـیتما  تسا . هدرک  هدافتـسا  یلیخ  ءاّرف  جاـجز و  ریـسفت  تسا ،) هدرک 
ای دنکیمن و  ّدر  ار  لاوقا  دراد . فعـض  هطقن  مادک  تسا و  رتتسرد  تسرد و  لوق  مادک  هک  درادن  يراک  ابلاغ  و  تسا . هتـشاذگ  رایتخا 
ای دوجوم  ریـسافت  تسا : هتفگ  همدقم  رد  حیجرت . ای  فعـض  هطقن  نایب  نودب  دراذگیم  رایتخا  رد  هدرک  مّظنم  ار  اهلقن  دهدیمن . حیجرت 

مزال هک  اجنآ  و  هدرکن ، ّلح  ار  تالکـشم  اسب  هچ  درادن و  یتسرد  بیترت  تسا  طّسوتم  هک  مه  اهنآ  تسا و  ینالوط  ای  رـصتخم و  رایـسب 
تسا و نآرق  مامت  ریسفت  ریسفت  نیا  دشاب . هتشاد  ار  مزال  يایازم  مه  طّسوتم و  مه  هک  مسیونیم  ار  ریسفت  نیا  اذل  دناهداد . حیـضوت  هدوبن 
رب ریـسفت  نیا  زاـیتما  تسا و  تیاور  زا  رپ  مه  نآ  تسا و  وا  رداـصم  زا  يربط  ریـسفت  نوچ  هتـشاد ، رظن  مه  ثیدـح  هب  تاـیآ ، ریـسفت  رد 

هکنیا اب   316 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  درادـن . تاررکم  هک  تسا  نآ  يربط  لثم  ییاهریـسفت 
ثحب هب  طوبرم  هک  ًاـمامِإ ...  ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  هرقب  هیآ 124  رد  الثم  اما  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يارب  ار  یلیاـضف 

وا دـناهتفگ و  ییاهزیچ  هعیـش  هیلع  اهیبصان  دـینعلا » بّصعتملا  ّدر  یف  : » مان هب  دراد  ياهلاسر  تسا . تکاس  تماما  هلأسم  زا  تسا  تماما 
هدرک و حیحـصت  ار  هلاـسر  نیا  ینـالیم ) هّللا  ۀـیآ  موحرم  ناـگداون  زا   ) ینـالیم ياـقآ  ترـضح  تسا . هتـشون  ناـنآ  ّدر  رد  ار  هلاـسر  نیا 

دیفم رایسب  هک  دراد  مه  ثیداحا  تسرهف  و  هدش ، پاچ  دلج  ای 9  رد 8  ریسملا  داز  ریسفت  تسا . هدش  پاچ  هتشون و  نآ  رب  مه  ياهمدقم 
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317 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا .

لیوأتلا رارسأ  لیزنتلا و  راونأ  ریسفت 

رد هک  يواضیب  یضاق  هب  فورعم  يزاریش  يواضیب  رمع  نب  هّللا  دبع  نیدلا  رـصان  ریخلا  وبأ  فیلأت : لیوأتلا  رارـسأ  لیزنتلا و  راونأ  ریـسفت 
اههد هب  لّدبم  اهدعب  هک  زاریش  فارطا  رد  تسا  يرهش  مان  ءاضیب : زاریش . ءاضیب  دلوتم : تسا . هدوب  یعفاش  هقف  رد  يرعشا و  دئاقع  لوصا 

ياهیدابآ دناهتفگ : رخأتم  بتک  رد  سرافب . ةروهـشم  ۀنیدم  ءاضیب  دناهتفگ : اهباتک  یـضعب  رد  دمآرد . رهـش  تروص  زا  هدـش و  يدابآ 
رد دشاب . زا 650  شیپ  شّدلوت  خیرات  دیاب  دناهتفگن و  يزیچ  وا  دـّلوت  زا  مجارت  بتک  رد  دوشیم . هتفگ  ءاضیب  نآ  هب  هک  تسا  يددـعتم 
زا دعب  خیرات  دراد . فالتخا  بتک  رد  لاس  شتافو 30  خیرات  ابیرقت  ات 712 . هدش  هتفگ  زا 681  تسا . يدایز  فالتخا  مه  شتافو  خیرات 

هیضیف هسردم  هناخباتک  تسرهف  رد  دناهتفگ  ار   696 ، 692 ، 691 ، 685 ربتعم 681 ، بتک  رد  تسین و  حیحص  املع  زا  يرایسب  رظن  هب   700
دعب یفوتم  مییوگب  دیاب  سپ  تسا . هدش  هتسناد  فیلأت 692  نایاپ  خیرات  اههخسن  یخرب  زا  لقن  هب  يواضیب ، ریسفت  ياههخـسن  یفّرعم  رد 

هّللا و همحر  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  هّللا و  همحر  یّلح  همالع  اب  تسا . نوفدم  بادنرچ  ناتـسروگ  رد  درک و  توف  زیربت  رد  تسا . زا 692 
ود نیا  نیب  مه  ياهثحاـبم  تسا . وا 726  توف  هّللا 650 و  همحر  یلح  همالع  ّدلوت  تسا . هدوب  رـصاعم  هّللا ، همحر  عیارـش  بحاص  قّقحم 

ار یترابع  يواضیب  هک : تسا  هدمآ  هّللا  همحر  یّلح  همالع  لاح  حرـش  رد  تانجلا » تاضور   » رد حرـش : نیا  هب  تسا  هدـش  لقن  اهباتک  رد 
نآرق و فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نیا  هک  تشون  یـضارتعا  و  دماین ، تسرد  شرظن  هب  دوب و  هدـید  هّللا  همحر  همالع  دـعاوق »  » زا

لوبق دید و  ار  باوج  مه  وا  تسا . حیحـص  هک  داد  باوج  هّللا  همحر  همالع  موحرم  تسین  حیحـص  ترابع   318 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 
زا لبق  یلیخ  رگا  صوصخب  دشاب  زا 650  لبق  میتفگ  هک  روطنامه  يواضیب  دـلوت  رگا  تسا . یفوتم 670  مه  یسوط  ریـصن  هجاوخ  درک .

، رّـسفم يواضیب  یـضاق  دناهتفگ  دشاب . تسرد  دناوتیم  عیارـش  بحاص  اب  ترـصاعم  زین  ترـصاعم و  نیا  دشاب ، هدـش  دـلوتم  خـیرات  نیا 
، راونألا علاوط  حاضیإلا ، زا : دنترابع  وا  تافیلأت  دراد . یتافیلأت  اههنیمز  نیا  مامت  رد  و  دوب . بیدا  خروم و  ثّدحم ، یلوصا ، هیقف ، مّلکتم ،
هیشاح و هدوب و  یـسرد  نتم  ارهاظ  ود  ره  علاطم  علاوط و  . ) تسا مالک  ملع  رد  باتک  نیا 4  یسوط ؛ هجاوخ  لوصف  حرش  راظنألا ، علاطم 

هقف رد  باتک  هس  نیا  دوب  یعفاش  نوچ  يوصقلا ؛ ۀیاغلا  حیباصملا ، حرش  هیبنتلا ، حرش  هقف : رد  تسا .) هدش  هتشون  نآ  رب  ناوارف  ياهحرش 
حرـش لوصألا ، ملع  یلإ  لوصولا  جهنم  هقف : لوصا  رد  «. 1  » علاطملا حرش  قطنم : رد  بختنملا . حرـش  تغل : رد  تسا . هدش  هتـشون  یعفاش 

. قالخألا بیذـهت  فّوصت : نافرع و  رد  «. 3  » ۀّنسلا حیباصم  حرـش  ثیدح : رد  «. 2  » بختنملا حرش  بجاحلا ، نبا  رصتخم  حرـش  جاهنملا ،
ذـــخآم و زا  هدـــش و  پاــچ  دـــنه  رد  تــسا و  یـــسراف  ریخا  باــتک  نــیا  وا  بــتک  ماــمت  نــیب  زا  خـــیراوتلا ؛ ماـــظن  خـــیرات : رد 

نیدـلا بطق  تسا  قطنم  علاـطم » (. » 1 __________________________________________________  )
. تسا يوغب  زا  ۀّنـسلا  حیباصم  (. 3 . ) تسا يزار  رخف  زا  بـختنم  نـتم  (. 2 . ) تسا روهـشم  علاـطم » حرـش   » هب هک  دراد  نآ  رب  یحرـش  مه 

نیا زا  ایآ  هک  هدـش  کیکـشت  بتک  یـضعب  رد  تسا . رداـصم   319 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 
حابـصملا وا  رگید  باتک  تسا . يواضیب  نیمه  زا  دناهتفگ  دـناهدرک  قیقحت  هنیمز  نیا  رد  هک  اهنآ  یلو  رگید ؟ يواضیب  ای  تسا  يواضیب 

ملعلا تاعوضوم  یف  ۀلاسر  : » وا رگید  باتک  تسا . هدش  هداد  تبسن  وا  هب  باتک  نیا  رازالا  ّدش  باتک  رد  دشاب  تایبدا  رد  دیاش  هک  تسا 
هرابرد بتک  یضعب  رد  هدش . هتـسناد  وا  تافیلأت  زا  ینـسحلا » هّللا  ءامـسا  حرـش  یف  ینملا  : » باتک ادخهد  همانتغل  رد  تسا . اهفیراعت » و 

، رازالا ّدش  رد  تسا . فیعض  دشاب ، هتـشاد  ریـسفت  ود  هکنیا  لامتحا  اّما  فاّشکلا . رـصتخم  ریـسفتلا  یف  هل  و  هدش : هتفگ  يواضیب  تافیلأت 
رد وا : هب  طوبرم  ناتـساد  دـنچ  تسا . هدوب  مه  رعاـش  دوشیم  موـلعم  سپ  تسا ، هدـش  لـقن  شدـیتاسا  زا  یکی  ءاـثر  رد  وا  زا  ياهدیـصق 

- متفه نرق  رد  ناجیابرذآ  كرت  نامکاح  زا  يرگید - ای  ناخ  ناوغرا  هب  تشون  ار  ریـسفت  نیا  هکینامز  تسا : هدـمآ  تاـنجلا » تاـضور  »
درب و زیربت  هب  ار  باتک  تسا . هنوگچ  دـننیبب  ات  دـنربب  ار  شباتک  هک  دـش  انب  مراد و  قیوشت  عّقوت  ماهتـشون و  یّمهم  ریـسفت  نم  هک  دـناسر 
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. دنهدب وا  هب  ار  بصنم  نیا  دهدب و  ناشن  ار  باتک  هک  دوب  نیا  فدـه  ینعی  «. 1  » دریگب ار  یتاضقلا  یضاق  بصنم  هک  دوب  نیا  شدصقم 
رب ار  شباتک  درک ، يرکف  شدوخ  لوق  هب  دـندادن . هار  ار  وا  هک  دوب  دایز  تیعمج  ردـقنآ  دـسرب ، هاش  تمدـخ  تساوخ  هک  یماگنه  یلو 
وا هک  دـندیمهف  دـندروآ و  ار  وا  دـیروایب . ار  وا  دـیورب  تفگ  دـید و  ار  وا  هاـش  هکنیا  اـت  تفریم  هار  تیعمج  رود  داد و  رارق  ياهزین  رس 

. تسا هتشاد  تلزنم  ناخ  اغابآ  دزن  وا  زا  لبق  ناخ و  ناوغرا  دزن  هک  دوب  یفراع  «. 2  » دندرک لقن  رگید  روط  ار  هصق  یخرب  تسا . يواضیب 
درف تکرــش  اـب  یتّدـم  (. 1 __________________________________________________  ) يواــضیب

اب ییانشآ  تسا . هدش  لقن  ناتساد  نیا  ناروشناد » همان   » رد (. 2 . ) دش یضاق  ارصحنم  يواضیب  تفر ، ایند  زا  وا  یتقو  دوب و  یضاق  يرگید 
رد هک  تسا  هتـشون  يریـسفت  دـیوگب  هاـش  هب  هک  تسا  هدرک  هطـساو  ار  وا   320 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -

وا و زا  درک و  تطاسو  مه  فراع  نآ  دـنهدب . وا  هب  ار  سراـف  یتاـضقلا  یـضاق  هک  دـشاب  نیا  هب  شقیوشت  دـیامن و  قیوشت  ار  وا  لـباقم ،
هلمج نیا  ینعم  هاش  دنک . کیرش  دوخ  اب  ریعس  نتفر  رد  ار  ناشیا  ریما ، هک  تسا  نیا  ریسم  زا  وا  ياضاقت  تفگ : درک و  فیرعت  شریسفت 

هاش دشابن ، وت  زا  مّنهج  همه  دریگب و  ار  مّنهج  زا  هداجـس  کی  ردق  ات  دهاوخیم  تواضق  بصنم  هدمآ  دیوگیم  فراع  نآ  دـسرپیم  ار 
فراع نآ  شیپ  دوشیم و  فرـصنم  هبنتم و  هلمج  نیا  زا  يواضیب  هدـش : هتـشون  هصق  نیا  رد  درادـن . یعناـم  دـیوگیم  دوشیم و  هّجوتم 
هکنیا نآ  هدش و  لقن  مه  رگید  روط  هّصق  تسا . ناتـساد  نیا  هلابند  دش ، نوفدـم  دومن و  توف  اجنامه  دـنام و  زیربت  رد  هکنیا  و  دـنامیم .

لاح ره  هب  دوش . صخشم  مدرم  شیپ  ملع  شزرا  ات  دنهدب  وا  هب  یبصنم  هک  درک  اضاقت  هاش  زا  دوب . ییانتعایب  دروم  یلیخ  دوخ  ّلحم  رد 
هقفلاب و افراع  ۀمالع  امامإ  ناک  تسا : هدش  لقن  ترابع  نیا  یطویس  ةاعولا » ۀیغب   » رد تسا . هدوب  ةاضقلا  یضاق  مه  دیاش  یضاق و  انئمطم 

زور زا  هک  تفگ  دیاب  شریـسفت  دروم  رد  اّیعفاش . ادّبعتم  احلاص  اراّظن  قطنملا  ۀـّیبرعلا و  و  نید ) لوصا  هقف و  لوصا   ) نیلوصالا ریـسفتلا و 
لاس زا  تسا  اهباتک  تسرهف  هک  نونظلا » فشک   » باتک رد  تسا . هدرک  زاب  اج  یلیخ  نّنـست  لها  نیب  رد  مه  هعیـش و  نیب  رد  مه  فیلأـت ،

دودح تسا ،) هتشونیم  ار  نونظلا  فشک  هفیلخ  جاح  هک  ییاهلاس  نامه   ) لاس 1046 ات  شتوف ) زا  دعب  لاس   18 دودح 20 - ینعی   ) 714
هیـشاح ار  ریـسفت  رخآ  اـت  لّوا  زا  هک  ییاـهباتک  تسا . هدرک  یفرعم  نآ  رب  هیـشاح  حرـش و  ناونع  هب  يواـضیب  ریـسفت  نوـماریپ  باـتک   50
هیـشاح ار  ریـسفت  مامت  باتک   15 دربیم . مان  ادج  ار  مادـک  ره  دـناهدرک ، هیـشاح  حرـش و  ار  ریـسفت  زا  یتمـسق  هک  ییاهباتک  دـناهدرک و 

هب دناهدرک . هیشاح  ار  ریـسفت  زا  یتمـسق  باتک  دـناهدرک و 30   321 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 
ار ریسفت  هرود  کی  دندشن  قفوم  نانآ  زا  یخرب  دیاش  دراد و  حرش  هیشاح و  همه  نیا  هک  هدوب  یسرد  باتک  يواضیب  ریسفت  يوق  لامتحا 

نب دّـمحم  تسا : رـصتخم  یخرب  لّصفم و  یخرب  یـشاوح  حورـش و  نیا  تسا . هدـنام  صقان  ناشحرـش  هیـشاح و  ورنیا  زا  دـنیوگب  لماک 
نب یفطـصم  زا  تـسا  ياهیـشاح  رـصتخم . يرگید  دـلج و  تـشه  رد  لّـصفم و  یکی  دراد  هیـشاح  ود  یفوتم 951 ، يوجوقلا ، یفطـصم 

تسا ياهیشاح  یطویس . نیدلا  لالج  زا  ارهاظ  دلج  کی  رد  راکفألا » دهاوش  راکبألا و  دهاون   » مان هب  تسا  ياهیشاح  دلج . هس  رد  میهاربا 
هیشاح و ات   45 تسا ، هدـش  یفرعم  نونظلا  فشک  رد  هک  یباـتک  نآ 50  زا  دـلج . راهچ  رد  ینورزاک  هب  روهـشم  یقیدـص  لضفلا  وبا  زا 
ام زییمتب  فاحتإلا   » مان هب  دراد  یباتک  یماش  فسوی  نب  دّمحم  - 1 تسا : يواضیب  ریسفت  نوماریپ  رد  ات  تسا و 5  يواضیب  ریسفت  رب  حرش 

دراد یباتک  يوانم  فوئرلا  دبع  خیش  - 2 تسا . هدرک  هدافتـسا  فاّشک  زا  يواضیب  اجک  هدرک  صّخـشم  هک  فاّشکلا ؛» يواضیبلا  هیف  عبت 
هداد سردآ  هدرک و  ادیپ  نّنست  له  رداصم  رد  جارختسا و  ار  يواضیب  ریسفت  ثیداحا  يواضیبلا ،» ثیداحأ  جیرختب  يوامسلا  حتف   » مان هب 

مه اب  ار  ریـسفت  هس  دوعـسلا ؛ یبا  ریـسفت  يواضیب و  فاشک ، ریـسفت : هس  رب  دراد  ياهیـشاح  یفوتم 1028 ، فسوی ، نب  دّـمحم  - 3 تسا .
. تسا هدرک  هیـشاح  هدید و  باتک  هس  ره  رد  ار  ياهیآ  ره  ارهاظ  تسا . یبوخ  باتک  دـشاب  مه  اب  شیاههیـشاح  رگا  تسا . هدرک  هیـشاح 
شاهیـشاح 50 تسا ، هرقب  هروس  فصن  ات  طقف  و  تسا . صقان  هک  دراد ، يواـضیب  رب  ياهیـشاح  یفوتم 1036 ، ینغلا ، نب  دّـمحم  الم  - 4
هب فورعم  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  - 5 322 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدش  دلج 
رد باتک  نیا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیرتایوگ  اـهنیا  تسا . هدرک  صیخلت  ار  يواـضیب  ریـسفت  یفوتم 874 ، هیعفاش ، ءاملع  زا  هّیلماک  ماـما 
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نآ زا  دعب  و  تسا . نونظلا  فشک  فیلأت  نامز  مهدزای  نرق  ات  متشه  نرق  هب  طوبرم  اهنیا  تسا . هدوب  هدرک  زاب  اج  یلیخ  نّنـست  لها  نایم 
رد اّما  و  تسا . هدش  ییاهراک  هچ  دعب  لاس  دصیـس  نیا  رد  دوش  مولعم  ات  درک  هعجارم  نآ  لاثما  نونظلا و  فشک  لیذ  باتک  هب  دـیاب  مه 

ریـسفت رب  یـشاوح  هعیـش  ءاملع  نوچ  اّما  دـنک . یفّرعم  ار  هعیـش  بتک  هک  تسا  نیا  شیانب  ۀـعیرذلا ،»  » رد گرزب  اقآ  جاح  موحرم  هعیش :
نیا رد  «. 1  » دناهتشون هیشاح  دودح 20  نآ  رب  هعیـش  ءاملع  هک  دیامرفیم  دـعب  دـنکیم و  یفرعم  نتم  ناونعب  ار  نآ  اذـل  دـنراد ، يواضیب 
دنچ ره  هّللا ؛ همحر  ییاهب  خیـش  هلمج : زا  تسا  هدـش  ریـسفت  نیا  راـبتعا  شزرا و  ثعاـب  یلیخ  هک  دـناهدز  هیـشاح  نآ  رب  یئاـملع  ناـیم ،
نسح نب  دّمحم  ازریم  یفوتم 1064 . مالّـسلا ، هیلع  ءاملعلا  ناطلـس  تسا . هدوب  شتیانع  دروم  دوشیم  مولعم  یلو  تسا  مامتان  شاهیـشاح 

. یسلجم همالع  هون  مجرتم  يداه  ياقآ  قحلا .) قاقحا  بحاص   ) دیهـش يرتشوش »  » هّللا همحر  يرتست  هّللا  رون  یـضاق  هّللا  همحر  یناوریش 
هک ریـسافت  هلمج  زا  دوریم ، تایاور  غارـس  سپـس  ریـسفت و  حرطم و  ار  تایآ  ادـتبا  یباب  ره  رد  راحب ، رد  هک  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع 

ار مالّـسلا  مهیلع  همئا  تایاور  هک  تسا  يواضیب  ریـسفت  ابیرقت  شنتم  مه  یفاص  ریـسفت  تسا . يواضیب  ریـسفت  دـنکیم ، لقن  نآ  زا  یلیخ 
ّمهم عجارم  زا  لاح  ره  هب  اّما  دـشابن ، تسرد  دـص  رد  دـص  فرح  نیا  رگا  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  یعیـش  گنر  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  مه 

، ۀعیرذلا (. 1 . __________________________________________________  ) تسا هدوب  یفاص  ریسفت 
ریـسفت هب  عجار  رعـش  نیا  نّنـست  لها  بتک  رد   323 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 40 . ج 6 ،

ریسفت نیا  هکنیا : رگید  بلطم  « 1  » یلبت ءاضیب ال  دی  یـضاقلل  ناک  نکل  یلتی و  ام  عانق  فشکب  اوتأی  مل  بابلألا  اولوا  هدـش : لقن  يواضیب 
راونا  » هک دناهتفگ  یضعب  و  تسا . فاشکلا  رصتخم  ریـسفت ، نیا  دناهتفگ  اهلاح  حرـش  رد  فاشک  - 1 تسا . هدرک  هدافتسا  ریز  ریـسافت  زا 
نوـچ هک  تسا  ینعم  نـیا  هـب  بیذـهت  تـسا و  نـشور  هـک  صیخلت  ینعم  تـسا . فاـشک  صیلخت  بیذـهت و  لـیوأتلا » رارـسا  لـیزنتلا و 

هب و  تسا . هدروآ  ار  يرعشا  دئاقع  قباطم  هدرک و  ضوع  ار  یلزتعم  اب  گنهامه  بلاطم  اذل  تسا ، يرعـشا  يواضیب  یلزتعم و  يرـشخمز 
رخف ماما  تافو  تسا . هدوب  وا  هدافتـسا  دروم  مه  يزار  رخف  ماـما  بیغلا  حـیتافم  - 2 تسا . هدرک  حالـصا  ار  نآ  ياهاطخ  شدوخ  هدـیقع 

. تسا هباشم  مه  اب  ریـسفت  ود  نیا  بلاطم  هک  دناهدرک  رکذ  مه  ار  يدهاوش  دشاب ، شاهدافتـسا  دروم  وا  ریـسفت  دـناوتیم  سپ  تسا   606
ایآ تسا . هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هداد و  ماجنا  ياهسیاقم  نآ ، هدنیوگ  دیاش  تسا . هدرک  هدافتـسا  مه  یناهفـصا  بغار  زا  هک  هدش  هتفگ  - 3
هک دناهتـشون  اهباتک  رد  تسا ؟ هتـشاد  مه  ریـسفت  وا  اریز  يو ؟ رگید  بتک  ای  تسا  هدرک  هدافتـسا  بغار  تادرفم  زا  هک  تسا  نیا  روظنم 

مولعلا مظعأ  ّنإف  : » ماهدرک هدافتـسا  ریـسافت  زا  دـیوگیم  باـتک  همدـقم  رد  مه  وا  دوخ  تسا . هدرک  هدافتـسا  باـتک  هس  نیا  زا  يواـضیب 
هیطاعتل و قیلی  ال  اهـساسأ ، عرـشلا و  دعاوق  ینبم  و  اهـسأر ، ۀینیدلا و  مولعلا  سیئر  وه  يذـلا  ریـسفتلا  ملع  ارانم ، افرـش و  اهعفرأ  ارادـقم و 

لاطل و  اهعاونأب ، ۀیبدألا  نونفلا  و  ۀیبرعلا ، تاعانـصلا  یف  قافو  اهعورف ، اهلوصأ و  اهلک  ۀینیدلا  مولعلا  یف  عرب  نم  ّالإ  هیف ، ملکّتلل  يدصتلا 
فلّسلا نم  مهنود  نم  و  نیعباتلا ، ءاملع  ۀباحّصلا و  ءامظع  نم  ینغلب  ام  ةوفص  یلع  يوتحی  اباتک  نفلا  اذه  یف  فنـصأ  نأ  یـسفن  ثّدحأ 

: یلتی اـم  ریــسفت ، عاــنق : فـشک  (. 1 __________________________________________________  )
تکن یلع  يوطنی  و  نیحلاصلا ،  324 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دوشیمن . هنهک  یلبت : ال  تایآ ،

مادقإلا و نع  ینطبثی  یتعاضب  روصق  نأ  ّالإ  نیقّقحملا ...  لثامأ  و  نیرخأتملا ، لضافأ  نم  یلبق  نم  انأ و  اهطبنتـسا  ۀعئار ، فئاطل  و  ۀعراب ،
، هتدصق امب  نایتإلا  و  هتدرأ ، امیف  عورشلا  یلع  یـسرغ  هب  مّمـص  ام  ةراختـسالا ، دعب  یل  حنـس  یّتح  ماقملا ، اذه  یف  باصتنالا  نع  ینعنمی 

یطعم ریخ و  ّلکل  قفوملا  وه  و  لوقأ : هقیفوت  نسحب  عرـشأ و  نآلا  انأ  اهف  لیوأتلا ، رارـسأ  لیزنتلا و  راونأب  همّمتأ  نأ  دـعب  هیّمـسأ  نأ  ایوان 
هدومن مه  حیحـصت  ار  نآ  یلو  هدرک  هدافتـسا  فاشک  زا  يواضیب  هک : تسا  هدروآ  رد ص 184  يرـصان » همان  سراف   » رد لوؤسم .» لک 

الئاع كدـجو  و  يدـهف . الاض  كدـجو  و  يوأـف . اـمیتی  كدـجی  ملأ  : » لـیذ رد  یحـضلا  هروس و  رد  دـنکیم : رکذ  ار  ياهنومن  و  تسا .
: تسا نینچ  فاشک  ریـسفت  رد  اّما  ةراجتلا . حـبر  نم  کب  لصح  امب  ینغأـف  لاـیع  اذ  اریقف  ـالئاع  كدـجوف  هدـمآ : يواـضیب  رد  ینغأـف ».

 ... گنج تموکح و  لیکـشت و  زا  دعب  هنیدم و  هب  طوبرم  مئانغ  دـیوگیم : همان  سراف  بحاص  مئانغلا . ةراجتلا و  حـبر  نم  كدـجوف ... 
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هکلب هدوبن  ضحم  عبات  فرص و  لقان  سپ  تسا . هدرک  فذح  حیحصت  يارب  ار  مئانغ »  » يواضیب اذل  درادن . یّکم  تایآ  هب  یطبر  تسا و 
نیع رد  رگید : بـلطم  یحالـصا . رظن  حیحــصت و  هارمه  یلو  درکیم  باـختنا  ار  وا  تراـبع  بـلطم  ءادا  يارب  دوـب و  رظن  لـها  شدوـخ 

ناونع هب  تسین . یلاخ  هضفار  هعیش و  هب  هلمح  زا  شریسفت  تشاد ، ییانشآ  هعیش  گرزب  ءاملع  یضعب  اب  دوب و  زاریـش  ناریا و  رد  هکیلاح 
رکنأ نم  یلع  ۀـجح  وـه  و  دـیوگیم : ۀـمایقلا  موـی  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِـساُحی  ُهوـُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  اـم  اوُدـُْبت  ْنِإ  َو  هرقب  هیآ 284  لـیذ  هنومن ،

هب رظن  يوق  لامتحا  هب  تسین . داعم  رکنم  یسک  هعیـش  رد  نوچ  دیوگب  ار  داعم  هلأسم  دهاوخیمن  امّلـسم  ضفاورلا . ۀلزتعملاک و  باسحلا 
325 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ّبحم  هک  یسک  هک  تسا  دقتعم  هعیش  نوچ  دراد . تعافـش  هلأسم 

الماک باتک  باسح و  هک  تسا  نیا  شاهمزال  هک  تسا  هدرک  رکف  وا  دوشیم  عقاو  اـهنآ  تعافـش  دروم  دـشاب ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
. تسا هدوب  لدتعم  تفگ  ناوتیم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم  تایآ  رد  تسا . هداد  رارق  اهنآ  رب  تّجح  ار  هیآ  نیا  دوش و  هتـشادرب 

مهیلع همالـس  هّللا و  تاولـص  نیـسح - ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  یلع و  ترـضح  ربمایپ و  ندـمآ  ناتـساد  هلهاـبم  هیآ  لـیذ  رد 
تلیـضف رب  لیلد  هیآ  هک  دراد  مه  ار  تسه  فاشک  رد  هک  یبوخ  ترابع  نآ  و  تسا . هدروآ  دـیوگیم ، هعیـش  هک  روطنامه  ار  نیعمجأ -

مالّـسلا و مهیلع  تیبلها  ناتـساد  یتأ  له  هروس  لیذ  رد  تسا . هدروآ  هلهابم  يارب  ار  ناشیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  يدارفا 
: هک هدرک  حیرصت  ُهَّللا »...  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هیآ لیذ  درمشیم . تیب  لها  تلیضف  ار  نآ  دنکیم و  لقن  ار  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ماعط  نداد 
هک رثوک  هروس  رد  تسا . هدرک  ّدر  وا  یلو  تسا . مالّسلا  هیلع  ترضح  ماما  رب  لیلد  هیآ  دنلئاق  هعیـش  هک  هتفگ  شاهلابند  و  یلع . یف  تلزن 
رد اّما  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دالوا  رثوک  هدش  هتفگ  هتفگ : وا  دناهتسناد  رثوک  ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ریـسافت  یـضعب 

ناـسنا هتـشاد و  ثیدـح  باـتک  هدوب و  ثّدـحم  وا  هکیلاـح  رد  تسا . هدرکن  ریدـغ  ناتـساد  ریدـغ و  زا  يرکذ  ُلوُـسَّرلا »...  اَـهُّیَأ  اـی   » هیآ
وا هکنیا  هجیتن  تسا . هدرکن  لقن  هدوب  یّنـس  نوچ  اّما  هتـسنادیم  ار  ثیدـح  تسا . هدرکن  رکذ  هتـشاد و  ربخ  وا  هک  دروخب  مسق  دـناوتیم 

یهاگ تسا . هدـش  رکنم  ار  نانآ  لـیاضف  هکنیا  هن  دـشاب و  همئا  تماـما  هب  وا  داـقتعا  دـهاش  هک  هتفگ  يزیچ  هن  تسا . هدوب  یلدـتعم  یّنس 
هروس هیآ 73  لیذ  هنومن  باب  زا  تسا . ینافرع  یقالخا و  باتک  میتفگ  شتافیلأت  زا  یکی  تسا . هدروآ  مه  ار  یناـفرع  یفـسلف و  بلاـطم 

دنتساوخ دش  هتشک  یـسک  هک  تسا  حرطم  یناتـساد  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمُکیُِری  َو  یتْوَْملا  ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَک  اهِـضْعَِبب  ُهُوبِرْـضا  اْنلُقَف  هرقب :
اب ییانـشآ  دش و  دهاوخ  هدنز  دننزب ، لوتقم  ندب  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  دنـشکب و  ار  يواگ  داد  نامرف  اهنآ  هب  دنوادخ  دـننک ، ادـیپ  ار  لتاق 

ینامـسج داعم  رد  حیرـص  ابیرقت  هیآ  نیا  تسیک . لـتاق  هک  تفگ  دـهاوخ   326 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -
هدـیقع دوشیم  هتفگ  هکنیا  تسین و  لوبق  دروم  ینامـسج  داعم  روطنیا  یفـسلف  بتک  رد  هچرگ  دـندقتعم  مدرم  هماع  هک  هنوگنامه  تسا .
یفـسلف ياهفرح  نآ  هب  قوبـسم  نهذ  رگا  تایآ ، روطنیا  ارهاظ  تسا . تایآ  هنوگ  نیا  روظنم  دزاسیمن ، تایآ  رهاظ  اب  داـعم  رد  هفـسالف 

هتتامأ یف  یعاسلا  هّودـع  يدـعأ  فرعی  نأ  دارأ  نم  : » تسا هتفگ  هیآ  نیا  لیذ  يواضیب  دـناسریمن . ار  ینامـسج  داعم  زج  يزیچ  دـشابن ،
کی نیا  ربکلا .»...  فعض  اهقحلی  مل  و  یبصلا ، هرش  اهنع  لاز  نیح  ۀیوهشلا  ةّوقلا  یه  یتلا  هسفن ، ةرقب  حبذی  نأ  هقیرطف  یقیقحلا  توملا 

ناوـنعب ار  نآ  هچرگ  دـنیامنیم . ییاهتـشادرب  روـطنیا  تاـیآ ، لـیبق  نیا  زا  هک  تسا  اـفرع  مسر  نیا  و  تسا . هیآ  نیا  زا  یناـفرع  تشادرب 
اُوِلُتق َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  هیآ  لیذ  رد  ینارعـش  همالع  موحرم  تسا . هدش  تایآ  زا  هک  تسا  یتشادرب  کی  هکلب  تفریذپ  ناوتیمن  ریـسفت 
هدرک هدافتـسا  ار  سفن  حور و  دّرجت  تایآ  لیبق  نیا  زا  يواضیب  هک  تسا  هدرک  لقن  ررکم  ْمِهِّبَر ...  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  ْلـَب  ًاـتاْومَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف 

لاس رد  ییاپورا ، ياهرهـش  زا  یکی  رد  قرـشتسم  کی  ادـتبا  دراد . یفلتخم  دّدـعتم و  ياـهپاچ  هک  تسا  یبتک  زا  يواـضیب  ریـسفت  تسا .
ام دزن  شتـسرهف  هن  باتک و  نآ  لصا  هن  نآلا  هک  تشون . نآ  يارب  یبوخ  تسرهف  يرگید  قرـشتسم  دـعب  لاـس  یـس  درک . پاـچ   1844

هدش پاچ  ناریا  رد  لاس 1282 ق  رد  هک  تسا  ام  رایتخا  رد  نآ  یگنـس  پاچ  تسا ، هدش  پاچ  رّرکم  مه  دـعب  هب  خـیرات  نآ  زا  تسین .
ۀیدـه نونظلا ، فشک  مالعالا ، سوماق  تانجلا ، تاـضور  نیرّـسفملا ، تاـقبط  ادـخهد ، هماـن  تغل  ياـهباتک  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  تسا .

، مق هضیف  هسردم  یطخ  بتک  تسرهف  تاعوبطملا ، مجعم  ناروشناد ، همان  ۀعیرذلا ، سراف ، نایارس  نخس  همانسراف ، رازالا ، ّدش  بابحألا ،
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فیرحت مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دوش . عوجر  رگید  ياهباتک  مالعالا و  نیفراعلا ، ۀیده  بدألا ، ۀناحیر  نورّسفملا ، ریسفتلا و  ةاعولا ، ۀیغب 
327 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و 

سابع نبا  ریسفت 

(. متـشه نرق  « ) سوماقلا بحاص  يدابآزوریفلا  بوقعی  نبا  دّـمحم  رهاط  یبأل  ساـبع ، نبا  ریـسفت  نم  ساـیقملا  ریونت  ساـبع  نبا  ریـسفت 
هدینش سابع ) نبا  هب  دسرب  ات   ) دوخ خیش  زا  وا  شداتسا و  زا  وا  شداتـسا و  زا  يدابآزوریف  - 1 تسا : لامتحا  ود  سابع  نبا  ریسفت  هرابرد 

لّوا زا  هب  طوبرم  هک  تسا  یلّصفم  تیاور  کی  لثم  سابع  نبا  ریـسفت  مییوگب  دیاب  لامتحا  نیا  قبط  دشاب . هدرک  عمج  ار  اههدینـش  نیا  و 
ریـسافت يالبال  زا  ساـبع  نبا  لاوقا  - 2 تسا . هدـش  میظنت  هتـشون و  باتک  نیا  رد  اـی  دـناهداد  مه  هب  هنیـس  هب  هنیـس  تسا و  نآرق  رخآ  اـت 

نبا زا  یلوق  اج  ره  يربط  ریـسفت  رد  الثم  ینعی  دشاب . هدـمآرد  یباتک  تروص  هب  هدـش و  عمج  دـناهدرک ، لقن  ار  یبلطم  وا  زا  هک  فلتخم 
نیا تسا  هدرک  حیرصت  هّللا  همحر  يدابازوریف  اریز  تسین . حیحص  مود  لامتحا  رگید . ریـسافت  رد  روطنیمه  هدش و  جارختـسا  هدوب  سابع 
مان هب  سابع  نبا  ریـسفت  هرابرد  ياهلاقم  تسا . هتفرگ  لیوحت  ابتک  ای  اهافـش  دسرب - سابع  نبا  هب  ات  دوخ - خـیاشم  زا  ار  يریـسفت  بلاطم 

رد « 1 . » تسا هدش  پاچ  اهیسررب  تالاقم و  هلجم  رد  یتّجح  رقاب  دّمحم  دیس  رتکد  زا  ریسفت ،» رد  يو  ماقم  سابع و  نبا  هرابرد  قیقحت  »
همه شریذـپ  رد  ار  ناّققحم  ضقانت ، یهاگ  عّونت و  دوجو  انایحا  سابع و  نبا  هب  بوسنم  يریـسفت  تایاور  ترثک  : » میناوخیم هلاـقم  نیا 

 __________________________________________________ هتخاــس دّدرم  وا  هـب  بوـسنم  تاــیاور 
مدع ریسافت - اب  ییانـشآ  و 18 . رتفد 17  لاس 1353 ، نارهت ، یمالـسا  فراـعم  تاـیهلا و  هدکـشناد  زا  اهیـسررب » تـالاقم و   » هلجم (. 1)

قیقحت هب  تسد  سابع  نبا  زا  يریسفت  تیاور  قرط  هرابرد  یمالسا  نادنمـشناد  اذل  تسا .  328 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 
ریونت : » ریـسفت هدنروآ  مهارف  دیوگیم : نایاپ  رد  هلاقم  هدنـسیون  دنهد . هئارا  ار  روبزم  قرط  نیرتحیحـص  دنناوتب  دیاش  دـناهدز  شهوژپ  و 

لقن يرـصب  حلاص  یبأ  زا  یبلک  بئاص  نب  دّـمحم  زا  يّدـس  ناورم  نب  دّـمحم  زا  ار  سابع  نبا  زا  تیاور  سابع » نبا  ریـسفت  نم  سایقملا 
ریـسفت دـیاب  هنوگچ  هکنیا  دـنراد و  ریـسفت  هب  عجار  یثحب  هلاقم ، نیا  رد  یتّجح  رقاـب  دـمحم  رتکد  تسین ». ربتعم  قیرط  نیا  تسا و  هدرک 

دنسلا حیحص  دیاب  مه  تیاور  و  میراد ، زاین  تیاور  هب  ریسفت ، رد  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  و  میراد ، زاین  اهزیچ  هچ  هب  ریسفت  رد  مینک و 
یلع ترضح  هب  ربتعم )  ) دنـس اب  رگا  دشاب ، هدیـسر  ام  هب  ریـسفت  هرابرد  هچ  ره  سابع  نبا  زا  دناهدوزفا : سابع  نبا  ریـسفت  هرابرد  و  دشاب .
دیاب نارّـسفم  زا  یکی  ناونع  هب  وا  نخـس  ّالا  و  میریذـپیم . يوار  کی  ناونع  هب  وا  زا  تسا و  شزرا  اـب  لوبق و  لـباق  دـسرب ، مالّـسلا  هیلع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  درگاش  سابع  نبا  هک  تسا  تسرد  دشاب . هتشاد  تیّجح  مالّسلا  مهیلع  همئا  نخـس  دننام  هکنیا  هن  دوش  یـسررب 
لوبق دمآ  حیحص  رظنب  رگا  ات  دوش  یـسررب  دیاب  دسریمن  رگا  ریخ . ای  دسریم  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هب  وا  بلاطم  مینیبب  دیاب  یلو  تسا 

ۀّلع هعرو و  هقطنم و  هریسفت و  هملع و  سابع  نب  هّللا  دبع  : » هلمج زا  تسا . هدش  هتـشون  ییاهباتک  وا ، ّتیـصخش  سابع و  نبا  هرابرد  دوش .
اب دراد  یکچوک  هوزج  مه  یضترم  رفعج  دیس  ياقآ  هّللا . همحر  یناهفصا  یناف  یلع  دیس  جاح  هّللا  ۀیآ  موحرم  فیلأت  سالتخإلاب » هماهتا 

ماهتا دناهتـساوخ  رتشیب  تسا و  هدـمآ  وا  لاح  حرـش  مه  یناقمم » لاـجر   » دـننام یلاـجر  بتک  رد  زین  و  لاـملا » تیب  ساـبع و  نبا   » ناونع
تیب لیم  فیح و  ناتـساد  هک  تسا  یـسابع  نبا  زا  ریغ  ام  ثحب  دروم  سابع  نبا  دنیوگب  دننک و  فرطرب  وا  زا  ار  لاملا  تیب  لیم  فیح و 
329 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . سابع  نب  هّللا  دیبع  وا  تسا . فورعم  وا  دروم  رد  لاملا 

نآرقلا ماکحأل  عماجلا  یبطرق  ریسفت 

ۀینم رد  نوفدـم  يافوتم 671 و  یبطرق  یـسلدنا  یجرزخ  يراصنا  دمحا  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبا  زا  نآرقلا  ماکحأل  عماجلا  یبطرق  ریـسفت 
جابیدـلا باـتک  رد  زین  تسا و  هدـمآ  یکلاـم  يرقم  بیطلا  حـفن  باـتک  رد  وا  لاـح  حرـش  لـین . راـنک  رد  تسا  يرهـش  هک  بیـصخ  یبا 
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هدوب یکلام  هقف ، رد  یبطرق  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  یکلام  بهذم  ءاملع  لاح  حرـش  یمود  بهذملا . ءاملع  نایعا  ۀفرعم  یف  بهذـملا 
نیحلاصلا و هّللا  دابع  نم  ناک  تفریم . هار  مدرم  نایم  رد  همامع  نهاریپ و  کی  اب  یهاگ  دوب و  یلاخ  فّلکت  زا  دناهتفگ  وا  هرابرد  تسا .
. فینـصت ةدابع و  هّجوت و  نیب  ام  ةرومعم  هتاقوا  ةرخآلا و  رومالا  نم  مهینغی  امب  نیلوغـشملا  ایندلا  یف  نیدـهازلا  نیعرولا  نیفراعلا  ءاملعلا 
-4 ةرخآلا . روماب  ةرکذـتلا  - 3 راکذالا . لضفأ  یف  راکذـتلا  - 2 ینسحلا . هّللا  ءامسالا  حرـش  یف  ینـسالا  - 1 زا : تسا  ترابع  وا  تاـفیلأت 

هیلع هّللا  یّلص  یبنلا  ءامسا  اهیف  عمج  ةزوجرا  - 6 ۀعافـشلا . بتکلاب و  لاؤسلا  ّلذ  ّدر  ۀعانقلا و  دهزلاب و  صرحلا  عمق  - 5 یّصفتلا ؟ حرش 
وا ریسفت  هرابرد   330 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . ریـسفت  نیمه  وا  رثا  نیرتمهم  - 7 هلآ . و 

لماش هک  مسیونیم  يریـسفت  تسا : هتفگ  ریـسفت  همدقم  رد  اعفن . اهمظعأ  ریـسافتلا و  لجا  نم  وه  هتفگ : بهذملا  جابیدلا  باتک  بحاص 
. دشاب فلخ  فلس و  لاوقا  لماش  نیفرحنم و  ّدر  ماکحا ، هقف و  تایآ ، لیذ  رد  ثیداحا  لوزن ، نأش  تاءارق ، بارعا ، تغل ، لیوأت ، ریسفت ،

فاضی نا  ملعلا  ۀـکرب  نم  لاقی  هناف  اهیفنـصم  یلإ  ثیداحألا  اـهیلئاق و  یلإ  لاوقـألا  ۀـفاضا  باـتکلا  اذـه  یف  یطرـش  و  تسا : هتفگ  زین  و 
یقبیف ثیدـحلا  بتک  یلع  علطا  نم  ّالإ  هجرخا  نم  فرعی  امهبم ال  ریـسفتلا  هقفلا و  بتک  یف  ثیدـحلا  ءیجی  ام  اریثک  هلئاـق و  یلإ  لوقلا 

یّتح لالدتـسإلا  هب و ال  جاجتحالا  هنم  لبقی  الف  میـسج  ملع  کلذ  ۀـفرعم  میقـسلا و  نم  حیحـصلا  فرعی  ارئاح ال  کلذـب  هل  ةربخ  ـال  نم 
هّللا باتکلا و  اذه  یف  کلذ  نم  لمج  یلإ  ریـشن  نحن  مالـسإلا و  ءاملع  نم  ریهاشملا  تاقثلا  مالعالا و  ۀمئالا  نم  هجّرخ  نم  یلإ  هفیـضی 

هب زاین  هیآ  ریسفت  يارب  هک  اجنآ  رگم  منکیم  رظنفرـص  ناخروم  رابخا  اههصق و  زا  يرایـسب  زا  دنکیم : هفاضا  سپـس  باوصلل . قفوملا 
هلأسم دنچ  نمـض  رد  هدرک و  يدـنبهورگ  ار  بلاطم  هیآ  ره  لیذ  رد  منکیم . ثحب  رتهدرتسگ  ار  ماکحالا  تایآ  ضوع  رد  دـشاب و  اهنآ 
اوُمِیقَأ َو  هیآ  لیذ  رد  ۀلأسم و  رشع  هیف  دیوگیم : ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  هیآ : لیذ  رد  الثم  دهدیم  حیـضوت 

جنپ رد  یکی  هدش ، صیخلت  رفن  ود  طّسوت  یبطرق  ریـسفت  ۀلأسم . نوثالث  عبرا و  هیف  دیوگیم : َنیِعِکاَّرلا  َعَم  اوُعَکْرا  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا 
هدس زا  يدّدعتم  یطخ  ياههخـسن  هکنیا  زا  تسا . هدش  پاچ  یبطرقلا  راتخم  مان  هب  دلج  کی  رد  يرگید  یبطرقلا و  رـصتخم  مان  هب  دلج 

ریـسفت یبطرق  ریـسفت  رداصم  زا  یکی  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  اهنامز  نامه  زا  باتک  هک  دوشیم  نشور  تسا  تسد  رد  متـشه 
نب دمحم  وبا   331 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ماما  زا  زیزعلا » باتکلا  ریـسفت  یف  زیجولا  رّرحملا  »
وه هتفگ : شریسفت  هیطع و  نبا  هرابرد  نایح  وبا  تسا . هیطع  نبا  رسفت  هب  فورعم  يافوتم 542  هیطع  نب  بلاغ  نب  رکب  یبا  نب  ّقحلا  دبع 
نبا ریسفت  نیمه  رصتخم  زین  یبلاعث  ناسحلا  رهاوجلا  ریسفت  و  ریرحتلا . هیف و  حیقنتلل  ضرعت  نم  لضفأ  ریسفتلا و  ملع  یف  فّنـص  نم  لجا 

رایسب نآ  مود  پاچ  هدش و  پاچ  لاس 1354 و 1374 ق  رد  هدش و  یفاحص  دلج  هد  رد  هک  تسا  دلج  تسیب  یبطرق  ریـسفت  تسا . هیطع 
332 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دراد . يدنمدوس  ياهیقرواپ  تاعاجرا و  تسا  زاتمم 

نآرقلا بئارغ  يروباشین  ریسفت 

هدوب هدنز  لاس 730  ات  يو  يروباـشین . ماـظن  هب  بّقلم  يروباـشین  یمق  نیـسح  نب  دّـمحم  نب  نسح  زا  نآرقلا  بئارغ  يروباـشین  ریـسفت 
هیفاش حرش  - 2 تسا . هتشون  ای 716  يافوتم 710  يزاریش  نیدلا  بطق  شداتسا  رما  هب  ار  باتک  نیا  نآرقلا ، تاقوا  - 1 وا : تافیلأت  تسا .

. دیجم نآرق  ریسفت  رد  لیوأتلا  بل  - 3 تسا . هدوب  اههزوح  یسرد  بتک  زا  فورعم و  ماظن  حرش  هب  هکنامه  فرـص ، ملع  رد  بجاح  نبا 
رد یسوط  هجاوخ  هرکذت  حرـش  - 5 تسا . هدـش  ذـخا  هلاسر  نیا  زا  یئاهب  خیـش  باسحلا  ۀـصالخ  هدـش  هتفگ  باسح ، رد  ياهلاـسر  - 4

-8 رظانملا . حیقنت  رـصتخم  یف  رئاصبلا  - 7 تسا . یناخلیا  جیز  حرـش  هک  قئاقحلا  فشک  - 6 ةرکذلا . حیضوت  فیلأت 711  خیرات  تأیه ،
الم تسا . هدش  تبث  فیلأت 730  مامتا  خـیرات  اههخـسن  یخرب  نایاپ  رد  و  هدوب ، فیلأت  تسد  رد  لاس 728  رد  هک  نآرقلا  بئارغ  ریـسفت 
لقن هعیرذ  رد  ار  وا  تافیلأت  ینارهط  همالع  ورنیا  زا  تسا و  هتـسناد  هعیـش  ار  يروباشین  ماظن  يدهاوش  اب  هّللا  همحر  یـسلجم  یقت  دـمحم 
نآرق فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  نونفلا  رثکأ  یف  ملقلا  کیرحتل  یلاعت  هّللا  ینقفو  ذا  و  هدمآ : بئارغ  ریسفت  همدقم  رد  تسا . هدرک 
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مولعلا نم  ریـسفتلا  ملع  ناک  نامزلا و  نیب  امیف  هّنم  یلاعت و  هّللا  دـمحب  رهتـشا  اـمک  ۀـلوقعملا  ۀـلوقنملا و   333 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  و 
ینعم مهف  نآرقلا و  ظفل  ظفح  بابشلا  ناوفنع  ابـصلا و  نابا  نم  یلاعت  هّللا  ینقزر  دق  ناک  ناسنإلا و  نم  نیعلا  نیعلا و  نم  ناسنإلا  ۀلزنمب 
هاگنآ دوصقملا . یف  تعرـش  دوبعملاب و  تنعتـساف  ریـسفتلا ...  ملع  یف  اـباتک  عمجا  نا  ناوخـالا ...  ۀـّلجا  ضعب  ینبلاـط  اـملاط  ناـقرفلا و 
ماهدرک فذح  ار  دئاوز  هدروآ و  باتک  نیا  رد  ار  وا  مالک  لصاح  تشاد  يدئاوز  زین  بوخ و  بلاطم  يزار  رخف  ریـسفت  نوچ  دـیوگیم 

: دناهتفگ وا  دیجمت  رد  یخرب  ورنیا  زا  تسا . هدرک  نم  يزور  لاعتم  يادخ  هچنآ  رب  هوالع  ماهدوزفا  نآ  هب  مه  ریسافت  رئاس  فاشک و  زا  و 
، فاشکلا ررد  طاقتلا  و  داک ، وا  هیف  ام  عمج  یلع  یتا  اصیخلت  يزارلا  نیدـلا  رخفل  بیغلا  حـیتافم  صیخلت  یلع  ردـق  نم  نا  ّقحلا  رمعل  و 

رثکال عماجلا  ریبکلا  ریسفتلا  لصاح  اذه  یباتک  نّمـضت  دق  تسا : هتفگ  مه  باتک  نایاپ  رد  ۀیملعلا . فاصوألا  لمجأب  فصوی  ناب  ریدجل 
یف دجوی  مل  امم  ۀـبیجعلا  ۀـمکحملا  تالیوأتلا  ۀـبیرغلا و  ۀنـسحتسملا  تکنلا  یلع  کلذ  عم  يوتحا  و  فاشکلا ...  باتک  ّلج  ریـسافتلا و 
ریبک ریـسفت  فاشک و  يوغب و  حیباصم  لوصألا و  عماج  دننام  روهـشم  ياهباتک  زا  ار  ثیداحا  دیوگیم  سپـس  باحـصألا . ریـسافت  رئاس 

زا ار  اهلوزن  نأش  دـناهدرک . فیعـضت  يردان  دراوم  رد  زج  ار  تایاور  نآ  ناققحم  اریز  ماهدرواین  ار  روس  لـئاضف  ثیداـحا  اـّما  مروآیم 
زین ریسفت و  ود  نیمه  زا  ار  هقف  لئاسم  رخف . ریبک  ریسفت  فاشک و  ریسفت  يرهوج و  حاحص  زا  ار  تغل  يدحاو . ریسفت  ای  لوصألا و  عماج 

اب مه - یهاگ  و  فورعم ،) فراع  ناـمه   ) هیاد نیدـلا  مجن  زا  ار  تاـیآ  لـیوأت  یعفار . زیجولا  حرـش  زا  صوصخب  ربتعم و  هیهقف  بتک  زا 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ماهدرک . رکذ  تاـیآ  يارب  یلیوأـت  مدوخ  مشاـب - هدز  یلطاـب  فرح  اداـبم  هکنیا  زا  سرت 
رکف زاغآ  رد  هکنآ  اب  مدرب  نایاپ  هب  لاس ) جنپ   ) مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  تّدم  رد  ار  ریسفت  نیا  دیوگیم  هاگنآ   334 ص : ینآرق ، ثحب 

مه نم  دوب  نکمم  ریـسفت ، نیا  فیلأت  لالخ  رد  ییاهترفاسم  دوبن  رگا  دـهاوخیم و  تقو  لاس ) یـس   ) اـفلخ ناـمز  هزادـنا  هب  مدرکیم 
اردـصالم هک  سب  نیمه  ریـسفت  نیا  ندوب  مهم  تابثا  يارب  مناسرب . نایاپ  هب  ارنآ  رکب ) یبا  تفالخ  تّدـم   ) لاس هس  رد  يرـشخمز  دـننام 

پاچ يربط  ریسفت  هیشاح  رد  رصم  قالوب  رد  سپـس  هدش و  یگنـس  پاچ  دلج  هس  رد  ناریا  رد  تسا . هداد  رارق  دوخ  ریـسفت  ذخأم  ار  نآ 
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا *** . هدـش  پاچ  دـلج  هد  رد  لاس 1383  رد  زین  تسا و  هدـش 

335

هّماع ریسافت  ریاس 

يافوتم یطویـس  روثنملا  رد  نانآ : یئاور  ریـسفت  ود  زا  مه  البق  دش و  ثحب  هّماع  ریـسافت  زا  ریـسفت  هد  نوماریپ  اجنیا  ات  هّماع  ریـسافت  ریاس 
رهاوج - 13 میربیم : مان  ار  نانآ  ریـسافت  زا  يرگید  دادعت  کنیا  هدش و  دای  زین  يافوتم 774  ریثک  نبا  لیعامسا  ءادفلا  یبا  ریـسفت  910 و 

لوغـشم الـضف  زا  یخرب  ایوگ  نآ . همه  هن  تسا  دـیجم  نآرق  زا  یتمـسق  اّما  تسا  لّصفم  رایـسب  یـسراف و  یفـشاک . نیـسح  الم  ریـسفتلا 
. تسا هدش  پاچ  اهراب  یفشاک . نیسح  الم  نامه  زا  تسا ، یسراف  ینیسح ، ریسفت  هّیلع  بهاوم  ریـسفت  - 14 دنتسه . نآ  پاچ  حیحصت و 
. دلج رد 15  يافوتم 1270  یـسولآ  یناعملا  حور  - 16 تسا . هدـش  پاچ  اهراب  تسا و  ّربش  زیجو  ریـسفت  دـننام  هک  نیلالج  ریـسفت  - 15
زا رانملا  - 19 دلج . رد 13  يافوتم 1358  يواـطنط  رهاوجلا  - 18 دـلج . هد  رد  يافوتم 1127  یّقح  لیعامـسا  خیـش  زا  نایبلا  حور  - 17

بطق دّیس  زا  نآرقلا  لالظ  یف  - 20 تسا .) فسوی  هروس  ات  هدبع و  دّمحم  ریسفت  تاریرقت   ) دلج رد 12  يافوتم 1354  اضر  دیشر  دّمحم 
-23 هدش . پاچ  دلج  رد 4  يافوتم 875  یبلاعث  ریسفت  - 22 هدش . پاچ  دلج  رد 4  يافوتم 982  دوعسلا  یبا  ریـسفت  - 21 يافوتم 1378 .

تروص نیا  هب  جارختـسا و  شیاهباتک  زا  یبرع  نبا  يریـسفت  بلاطم   ) هدش پاچ  دـلج  رد 4  يافوتم 638  یبرع  نبا  نیدلا  ییحم  ریـسفت 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدش  پاچ  دـلج  رد 4  يافوتم 1250  یناکوش  ریدقلا  حـتف  ریـسفت  - 24 هدمآرد .)

يافوتم ینیبرـش  بیطخ  دّمحم  نب  دّمحم  زا  رینملا  جارـسلا  - 26 دلج . رد 10  يافوتم 1370  یغارم  ریـسفت  - 25 336 ص : ینآرق ، ثحب 
رد يافوتم 741  نزاخلا  ریـسفت  هب  فورعم  يدادغب  دّمحم  نب  یلع  ریـسفت  - 28 دلج . تفه  رد  يافوتم 728  هیمیت  نبا  ریـسفت  - 27 . 977
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يافوتم 710 یفسن  ریسفت  - 30 تسین .) نآرق  لماک  هرود   ) دلج رد 10  يافوتم 1332  یمساق  نیدلا  لامج  دمحم  ریـسفت  - 29 دلج . هس 
لصا و تسا . طیحملا  رحبلا  رـصتخم  طیحملا ، رحبلا  نم  داـملا  رهنلا  - 32 دلج . رد 4  يافوتم 516  يوغب  لیزنتلا  ملاـعم  - 31 دلج . رد 5 
. تسا هدش  پاچ  دلج  هس  رد  داملا  رهنلا  دلج و  تشه  رد  طیحملا  رحبلا  يافوتم 745 . ناّیح ) نبا   ) یسلدنا فسوی  نب  دّمحم  زا  صیخلت 
. دلج رد 10  يافوتم 1393  یطیقنش  نیما  دّمحم  زا  نایبلا  ءاوضا  - 34 دلج . رد 3  يافوتم 465  يریشق  میرکلا  دبع  تاراشالا  فئاطل  - 33
نآرق و فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دلج . رد 10  يافوتم 1307  يدنه  ناخ  نسح  قیدـص  زا  نآرقلا  دـصاقم  یف  نایبلا  حـتف  - 35

337 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 

ریسفت خیرات 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  تسا و  هدش  لزان  ناگمه  هدافتـسا  يارب  دـیجم  نآرق  هک  تسین  دـیدرت  ياج  ریـسفت  خـیرات 
دنمزاین ار  دوخ  دراوم  زا  يرایسب  رد  هکنیا  نودب  دیجم - نآرق  تایآ  رد  ّربدت  ندناوخ و  اب  ناناملسم  هراومه  دعب ، ياهنامز  رد  نینچمه 

هدـنناوخ و يارب  نآ ، زا  یمیظع  شخب  اـی  نآرق  ندوـب  مهف  لـباق  ینعی  بلطم  نـیا  دـندشیم و  دـنمهرهب  نآ  زا  دـننادب - نآرق  رـسفم  هـب 
نآرق هتایآ ...  اوربدـیل  كرابم  کیلا  هاـنلزنا  باـتک  هدـمآ : هروس ص  هیآ 29  رد  ـالثم  دوشیم  هدافتـسا  مه  نآرق  دوـخ  زا  نآ ، هدـنونش 

ناگدنونـش ناگدنناوخ و  يارب  لاح ، نیا  اب  اّما  دـننک ...  ّربدـت  نآ  تایآ  رد  مدرم  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآ  ام  هک  كرابم  تسا  یباتک 
هک دمآیم  شیپ  ییاهشسرپ  دوب  هدافتـسا  مهف و  لباق  نانآ  يارب  هک  یتایآ  هرابرد  یتح  یهلا ، باتک  نیا  رد  ناگدننک  ّربدت  زین  نآرق و 

هژاو ینعم  ندوبن  نشور  - 1 دوب . ریز  روما  درکیم  مهارف  ار  حیضوت  هب  زاین  اهشسرپ و  نیا  هنیمز  هچنآ  تشاد و  ریسفت  حیضوت و  هب  زاین 
رد رتشیب  ای  تئارق  ود  دوجو  تسا 3 - دوصقم  یناعم  زا  کی  مادک  دوبن  مولعم  تشاد و  رتشیب  ای  ینعم  ود  ياهژاو  هیآ 2 - رد  ییاههژاو  ای 

تـساوخیم هیآ  هدنناوخ  هکنیا  دـشیم 5 - ینعم  توافت  بجوم  هک  بیکرت  رظن  زا  ددـعتم  ياـهلامتحا  دوجو  هلمج 4 - رد  اـی  هملک و 
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا  هدش  لزان  هنیدم - ای  هکم  یناکم - هچ  ینامز و  هچ  رد  هیآ  دنادب 

دنادب ای  تسا 7 - هدـش  لزان  یطئارـش  هچ  رد  ای  ياهثداح و  هچ  رد  ای  یـسک و  هچ  هراـبرد  هیآ  دـنچ  هعومجم  اـی  هیآ  دـنادب  اـی  - 6 338
ای - 8 هن ؟ ای  تسا  هدـش  لقن  یبلطم  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هدرک  توالت  هک  ياهیآ  هرابرد 
ای میراد  دشاب  هدش  خسن  نآ  مکح  هک  دیجم  نآرق  رد  هک  دنادب  ای  هن 9 - ای  دراد  يدیقم  ای  صّصخم  تسا  قلطم  ای  ّماع  هک  ياهیآ  دنادب 

تسیچ 11- شرتقیمع  ياوتحم  نآ ، يرهاظ  ینعم  رب  هوالع  هیآ  دنادب  ای  دنتسه 10 - تایآ  مادک  هدش  خسن  تایآ  لوا  تروص  رد  هن و 
لیوأت ای  ریـسفت و  مادک و  هباشتم  هک  تشاد  هنیمز  مه  لاؤس  نیا  هدش ، هباشتم  مکحم و  شخب  ود  هب  نآ  تایآ  دیجم  نآرق  دوخ  رد  نوچ 

دراد اـهنطب  هکلب  نطب و  نآرق  دوب  هدـش  هتفگ  نوـچ  زین  و  دـشیم 13 - حرطم  ریـسفت  لباقم  رد  لـیوأت  زا  لاؤس  زین  و  تسیچ 12 - نآ 
طابنتـسا اهنآ  زا  هک  یماکحا  ماکحا و  تایآ  هرابرد  دـشیم  حرطم  هک  يرگید  لاؤس  تشاد 14 - دروم  مه  يرهاـظ  ریغ  ینعم  زا  لاؤس 

، نآرق لوزن  ناـمز  ناـمه  زا  هک  دـش  بجوم  دـمآیم  شیپ  نآرق  ناگدـنناوخ  يارب  اـتعیبط  هک  نآ  لاـثما  اهشـسرپ و  نیا  دوـب  دوـشیم 
دندرکیم تفایرد  ار  اهنآ  ياهخساپ  دشیم و  باحصا  زا  یخرب  هطساو  اب  ای  هطساویب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یئاهشـسرپ 

نارگید طسوت  تسردان  هنوگ  هب  نآرق  ریسفت  نامز  نامه  زا  زین  دوب و  نآرق  ریسفت  شسرپ ، نودب  تاحیـضوت  انایحا  اهخساپ و  نیمه  هک 
نیا دـهاش  هدـش ، دراو  يأر  هب  ریـسفت  زا  یهن  شهوکن و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  یناوارف  تایاور  دوب و  هدـش  زاـغآ 

نآرق ندرک  ریـسفت  و  ریـسفت ، هب  نآرق  زاین  لصا  هک  دیآیمرب  دـنکیم  یهن  يأر  هب  ریـسفت  زا  هک  یناوارف  ثیداحا  زا  انمـض  تسا  بلطم 
تـسا هدرک  یهن  تسا  يأر  هب  ریـسفت  نامه  هک  تسردان  هنوگ  هب  ریـسفت  زا  ور  نیا  زا  و  هدوب ، ادخ  لوسر  قیدـصت  دروم  حیحـص  هنوگب 
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تلاسر دهع  رد  ریسفت 

ام رب  انامه  ُهَناَیب . اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ُهَنآُْرق * ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَف  ُهَنآُْرق * َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  تمایق : هروس  هیآ 19  زا  هدش  هتفگ  تلاسر  دهع  رد  ریسفت 
تسا ام  رب  نآ  حیضوت  نایب و  سپس  نک . يوریپ  ار  ندناوخ  نآ  وت  میدناوخ  ار  نآ  هک  یماگنه  سپ  نآرق . ندناوخ  ندروآ و  درگ  تسا 
هچنآ ینک  نایب  مدرم  يارب  ات  میدرک  لزان  وت  هب  ار  نآرق  ام  ْمِْهَیلِإ ...  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  لـحن : هروس  هیآ 44  زین  و 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  فئاظو  زا  یکی  دوشیم  هدافتسا  دراد و  مزال  نییبت  نایب و  دیجم  نآرق  هک  تسا ...  هدش  لزان  نانآ  رب  هک  ار 
هرابرد ییاهشـسرپ  هک  تسا  یعیبط  میتفگ  زین  و  دـنک . ریـسفت  دراد  نییبت  حیـضوت و  هب  زاـین  هک  اـجنآ  ار  نآرق  تاـیآ  هک  تسا  نیا  هلآ 

تـساوخرد ار  اهشـسرپ  نآ  هب  خساپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـیآ و  شیپ  مدرم  يارب  اهنآ  زا  دوصقم  دـیجم و  نآرق  تایآ 
ینارحب و ناهربلا »  » ریـسفت دـننام  یتیاور  ریـسفت  ياهباتک  هب  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دـنک . تباجا  ار  ناـنآ  هتـساوخ  مه  ناـشیا  دـننک و 

نآرق تایآ  یخرب  ریـسفت  لماش  تیاور  اهدـص  اـههد و  مینیبیم  مینک  عوجر  یطویـس  روثنملا » رد  ریـسفت  يزیوح و  نیلقثلا » رون   » ریـسفت
لصف کی  رد  یطوبس  نیدلا  لالج  ار  تایاور  نیا  زا  ياهنومن  تسا و  هدش  دای  اهباتک  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دیجم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگ  هر  رذ  وبا  تاـیاور : نیا  دـننام  « 1  » تسا هدرک  دای  هحفـص  دـنچ  رد  دوخ  ناقتالا »  » باـتک زا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : هماما  وبا  « 2  » يراصن دومرف : دننایک  نیلاض »  » متفگ دوهی  دومرف : دـننایک  مهیلع » بوضعم   » مدیـسرپ

دوـــــــــــــضوم دوــــــــــــــمرف  ٌتاــــــــــــــمُوْلعَم » ٌرُهـــــــــــــْـشَأ  ُّجـــــــــــــَْـحلا   » هـــــــــــــیآ دروــــــــــــــم  رد  هـــــــــــــلآ 
ناقتالا 2/ (- 2 . ) 190 ناقتالا 2 / (- 1 __________________________________________________  )
: دیوگ سابع  نبا  « 1  » تسا هّجح  يذ  هدـعق و  يذ  لاوش و   340 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  . 191
، قوسف رسمه و  اب  یکیدزن  « 2  » ثفر دومرف : ِّجَْحلا » ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف   » هیآ دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

ِْتیَْبلا ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل   » هیآ رد  لیبس »  » زا دوصقم  دش  هدیسرپ  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : سنا  تسا . نیـشنمه  اب  هلداجم  لادج ، ناهانگ و 
« ًاْکنَـض ًۀَـشیِعَم  َُهل  َّنِإَف   » هیآ هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  « 3 . » هلحار داز و  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ اًـلِیبَس » ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم 
«5  » تسا سمـش  لاوز  نامه  سمـشلا  كولد  دومرف : ِسْمَّشلا » ِكُولُدـِل  َةـالَّصلا  ِِمقَأ   » هیآ رد  زین  و  « 4  » تسا ربق  باذـع  دوصقم  دومرف :

باحصا انایحا  ترضح و  نآ  طسوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوخ  نامز  زا  يراتفگ  یهافش و  دیجم  نآرق  تایآ  ریـسفت  نیاربانب 
یّلص ادخ  لوسر  باحصا  زین  و  موصعم ) ناماما   ) ترـضح نآ  تیب  لها  طسوت  زین  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ  دش و  زاغآ  ترـضح  نآ 

هتخانـش و دـیجم  نآرق  رـسفم  ناونع  هب  يدارفا  مود  لّوا و  هدـس  ناـمه  زا  تفاـی و  همادا  ناـماما  باحـصا  زین  نیعباـت و  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هدمع شخب  تفای . نیودت  دیجم ) نآرق  تایآ  زا  یـشخب  ریـسفت  ای  و   ) دیجم نآرق  ریـسفت  ناونع  هب  ییاهباتک  اههلاسر و  دندش و  روهـشم 
تـسا اهباتک  نیا  دش  انـشآ  نانآ  ینآرق  يریـسفت و  ياهباتک  موس و  مود و  لوا و  هدس  نارّـسفم  اب  اهنآ  هب  عوجر  اب  ناوتیم  هک  يرداصم 

( مــجنپ هدــس   ) یـــشاجن تــسرهف  - 3 مــجنپ ) هدـــس   ) یـــسوط خیـــش  تـــسرهف  - 2 مراـــهچ ) هدـــس   ) میدـــن نــبا  تـــسرهف  - 1
.191 / 2 (- 2 . ) 191 ناـقتالا 2 / (- 1 __________________________________________________  )
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 198 ناقتالا 2 / (- 5 . ) 199 ناقتالا 2 / (- 4 . ) 192 ناقتالا 2 / (- 3)
-6 مهد ) هدـس   ) یطویـس لالج  نآرقلا  مولع  یف  ناـقتالا  - 5 مجنپ ) هدـس   ) یبلعث نآرقلا  ریـسفت  نع  ناـیبلا  فشکلا و  همدـقم  - 4 341
زا یمالسالا  ریسفتلا  بهاذم  - 8 مهد ) هدس   ) يدوواد یلع  نب  دمحم  نیرسفملا  تاقبط  - 7 مهد ) هدس   ) یطویس لالج  نیرسفملا  تاقبط 

ءارقلا و ریهاشم  ءامـسا  تسرهف  - 10 رصاعم )  ) یبهذ نیسح  دمحم  رتکد  زا  نورـسفملا  ریـسفتلا و  - 9 رـصاعم )  ) راجنلا میلحلا  دبع  رتکد 
زا بیشقلا  هبوث  یف  نورّـسفملا  ریـسفتلا و  - 12 رـصاعم )  ) ضهیون لداع  زا  نیرّـسفملا  مجعم  - 11 رصاعم )  ) ینارعش همالع  زا  نیرـسفملا 
دبع زا  هعیش  نارسفم  تاقبط  - 14 رصاعم )  ) يزایا یلع  دمحم  دیس  زا  مهجهنم  مهتایح و  نورسفملا  - 13 رصاعم )  ) تفرعم يداه  دمحم 
هدس  ) يدادغب اشاپ  لیعامـسا  نیفراعلا  ۀیده  - 16 مهدزای ) هدـس   ) هفیلخ یجاح  نونظلا  فشک  - 15 رصاعم )  ) یـشیاشخب یقیقع  میحرلا 
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نآرقلا تافنـصم  مجعم  - 19 رـصاعم )  ) ۀـلاّحک اضر  رمع  زا  نیفلؤملا  مجعم  - 18 رـصاعم )  ) ینارهط همالع  زا  هعیرذـلا  - 17 مهدراهچ )
نآرق ریسفت  رد  باتک  اهدص  رداصم  نیا  رد  یئاکب  نسح  دمحم  زا  میرک  نآرق  گرزب  همانباتک  خاوش 20 - قاحسا  یلع  رتکد  زا  میرکلا 
يارب تسا . هدنام  یقاب  ام  نامز  ات  اهنآ  زا  یمک  رایـسب  دادعت  هک  هدش  دای  ینـس  هعیـش و  زا  لوا  هدس  هس  زا  دیجم  نآرق  هرابرد  ای  دیجم و 

ریبج نب  دیعس  - 1 مینکیم : دای  ار  رثا  دـص  تشاد  میهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  يریگهجیتن  زین  و  هدـس ، هس  نیا  ینآرق  راثآ  اب  رتشیب  ییانـشآ 
ياههژاو حیضوت  وا  ریسفت  يافوتم 68 . سابع  نب  هّللا  دبع  - 2 تسا . يربط  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریسفت  تسا . هدش  دیهـش  لاس 95  رد  هک 

زا هدش و  يروآدرگ  نادنمـشناد  زا  یخرب   342 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  طسوت  هک  تسا  نارق 
ریـسفت و  تسا . هدرک  فیلأت  سابع  نبا  تادافا  زا  نآرقلا » بیرغ   » مان هب  یباـتک  يافوتم 114  حایر  نبا  ءاطع  تسا . يربط  ریـسفت  رداصم 

يافوتم 817 ۀـغللا و  سوماق  بحاص  يدابآزوریف  فیلأت  هدـش - روهـشم  سابع  نبا  ریـسفت  هب  هک  ساـبع - نبا  ریـسفت  نم  ساـبقملا  ریونت 
نب كاّحض  - 4 ( 290 نیفلؤملا 6 / مجعم   ) تسا نآرقلا  ریـسفت  باتک  وا  راـثآ  زا  يافوتم 105 . يربرب  هّللا  دبع  نب  ۀـمرکع  - 3 دشابیم .

بیرغ  » باتک وا  راـثآ  زا  يافوتم 141 . بلغت  نب  ناـبا  - 5 تسا . یبلعث  ریـسفت  يربط و  ریـسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 105 . محازم 
ینعم يارب  نآرقلا » بیرغ   » باـتک رد  بلغت  نب  ناـبا  هدـمآ : ص 5 )  ) یـسوط خیـش  تسرهف  رد  تسا . نآرقلا » یناعم   » باـتک و  نآرقلا »
مجعم باـتک  رد  يافوتم 128 . يّدـس  نامحرلا  دـبع  نب  لیعامـسا  - 6 تسا . هدرب  هرهب  دـهاش  ناوـنع  هـب  برع  راعـشا  زا  اـههژاو  ندرک 

زا وا  ریـسفت  زا  يرادقم  يافوتم 150 . یلاـمث . هزمح  وبا  - 7 ( 317 یلکرز 1 / مالعالا   ) دراد يریبک  ریـسفت  وا  دـیوگ  ( 90 / 1  ) نیرّسفملا
خیـش تسرهف  رد  يافوتم 128 . یفعج  دـیزی  نب  رباـج  - 8 تسا . هدـش  پاچ  یلامث  هزمح  وبا  ریـسفت  مان  هب  جارختـسا و  رّخأـتم  ياـهباتک 

. تسا یبلعث  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 110 . يرـصب  نسح  - 9 تسا . هدـش  دای  نآرقلا » ریـسفت   » وا تافیلأت  زا  ص 72 )  ) یسوط
ریسفت ياـفوتم 139 . يرکب  سنا  نب  عیبر  - 11 نیرسفملا 162 ) مجعم   ) دراد نآرقلا » ریـسفت  . » يافوتم 159 يزورم  دفاو  نب  نیـسح  - 10

یلع نب  دـیز  - 13 تسا . يربط  ریـسفت  رداـصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 136 . يودع  ملـسا  نب  دـیز  - 12 تسا . يربط  ریـسفت  رداـصم  زا  وا 
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ( 59 مالعالا 3 /  ) تسا نآرقلا » بیرغ   » باتک وا  راـثآ  زا  يافوتم 122 .

يریـسفت وا  دیوگ : یبرعلا » ثارتلا  خـیرات   » باتک رد  هدوب و  هداتق  درگاش  ریـسفت  رد  وا  يافوتم 156 . يودع  نارهم  نب  دیعـس  - 14 343
نآرق ریسفت  يافوتم 198 . هنییع  نب  نایفس  - 16 تسا . هدش  پاچ  دنه  رد  وا  ریسفت  هک  هدش  هتفگ  يافوتم 161 . يروث  نایفس  - 15 دراد .

نب هّللا  دبع  - 18 تسا . يربط  ریـسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  دودح 160 . يافوتم  یّکم  دابع  نب  لبـش  - 17 ( 387 نیفراعلا 1 / ۀـیده   ) دراد
زا وا  ریسفت  يافوتم 150 . حیرج  نب  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  - 19 تسا . هدش  دای  یبلعث  ریسفت  رد  وا  ریسفت  يافوتم 197 . يرصم  بهو 

لقن دوخ  دوعسلا  دعس  باتک  رد  نآ  زا  هک  دوب  متفه ) هدس   ) سوواط نبا  دزن  نآ  زا  ياهخسن  تسا و  یبلعث  ریسفت  يربط و  ریسفت  رداصم 
وا يافوتم 126 . رایند  نب  ءاطع  - 21 تسا . یبلعث  ریسفت  يربط و  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریسفت  يافوتم 114 . ملسا  نب  ءاطع  تسا 20 - هدرک 
زا وا  ریسفت  يافوتم 135 . ملـسم  یبا  نب  ءاطع  - 22 تسا . هدومن  جرد  دوخ  ریـسفت  رد  ار  نآ  ای  هدرک و  تیاور  ار  ریبج  نب  دیعـس  ریـسفت 

دعـس نب  ۀیطع  - 23 ( 347 نیرـسفملا 1 / مجعم   ) تسا دوجوم  رـصم  ياههناخباتک  رد  نآ  زا  یـشخب  ایوگ  تسا و  يربط  ریـسفت  رداـصم 
راثآ زا  يافوتم 189 . یئاسک  هزمح  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 24 تسا . يربط  خیرات  يربط و  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 111 . یفوع 

(805 / 1  ) نیفراعلا ۀیده  بحاص  دودح 130 . يافوتم  یشرج  نومیم  نب  یـسیع  - 25 تسا . نآرقلا » یناعم   » و نآرقلا » یف  هباـشتملا   » وا
ریسفت مهم  رداصم  زا  هدوب  مجح  رپ  رایـسب  ایوگ  هک  وا  ریـسفت  يافوتم 118 . ۀماعد  نب  ةداتق  - 26 تسا . یکچوک  باتک  وا  ریـسفت  دیوگ 

رد وا  نآرقلا » ریـسفت   » یطخ هخـسن  يافوتم 146 . یبلک  بئاـس  نب  دـمحم  - 27 دـنکیم . لـقن  نآ  زا  هدرتـسگ  روط  هب  هک  تسا  يربـط 
یظرق بعک  نب  دمحم  - 28 تسا . دوجوم  هیکرت  ياـههناخباتک   344 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ 

هدش هتفگ  هک  دراد  نآرقلا » هیزنت   » هلاسر يافوتم 124 . يرهز  ملسم  نب  دمحم  - 29 تسا . یبلعث  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریسفت  يافوتم 118 .
نب لتاقم  - 31 تسا . يربط  ریسفت  یبلعث و  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  دودح 150 . يافوتم  زازخ  نایح  نب  لتاقم  - 30 تسا . هدش  پاچ 
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و نآرقلا » تاـغل   » و نآرقلا » یف  رئاـظنلا  هوـجولا و   » و نآرقلا » نـم  ۀـیآ  هئامــسمخ  ریــسفت  : » تـسا وا  تاـفیلأت  زا  يافوتم 150 . ناـمیلس 
ریشب نب  میـشه  - 32 ( 683 نیرـسفملا 2 / مجعم  « ) ریبـکلا ریـسفتلا   » و ریـسفتلا » رداون   » و خوـسنملا » خـسانلا و   » و نآرقلا » یف  تاـباوجلا  »

وا ریسفت  دودح 161 . يافوتم  يرکشی  رمع  نب  ءاقر  و  - 33 تسا . یبلعث  ریسفت  يربط و  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 183 . یطساو 
ياـفوتم حاّرج  نب  عیکو  - 35 تسا . يربط  ریـسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  ياـفوتم 114 . هبنم  نب  بهو  - 34 تسا . یبلعث  ریـسفت  رداصم  زا 

رد یباتک  وا  دیوگ  ( 430 / 1  ) نونظلا فشک  بحاص  يافوتم 220 . سایا  یبا  نب  مدآ  - 36 تسا . یبلعث  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریسفت  . 197
دمحا نب  میهاربا  - 37 تسا . هدرک  يروآدرگ  ار  ناعبات  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحـصا  لاوقا  نآ  رد  هک  دراد  نآرق  ریـسفت 

نیرّسفملا 1/ مجعم  5 و  نیفلؤملا 1 / مجعم   ) دراد هبارعا » هلکشم و  نآرقلا و  یناعم  یف  يدهلا  جارس   » مان هب  یباتک  يافوتم 298 . ینابیش 
یجکلا هّللا  دـبع  نب  مـیهاربا  - 39 ( 2 نیفراعلا 1 / ۀـیده   ) نآرقلا ماکحا  باـتک  ياـفوتم 240 . یبـلک  روث  وبا  دـلاخ  نب  میهاربا  - 38 ( 8

، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  میدن ص 62 ). نبا  تسرهف   ) هخوسنم نآرقلا و  خـسان  باتک  يافوتم 292 .
يافوتم 303. یئاسن  یلع  نب  دـمحا  - 41 ( 3 نیفراعلا 1 / ۀیده  « ) نآرقلا ریـسفت  . » يافوتم 283 یفقث  دـمحم  نب  میهاربا  - 40 345 ص :

يزار تارف  نب  دمحا  - 42 تسا . هدش  پاچ  دلج  ود  رد  دوجوم و  هیکرت  هاگشناد  هناخباتک  رد  نآ  یّطخ  هخسن  هک  دراد  يریـسفت  باتک 
ماکحا . » دودح 240 يافوتم  لذعملا  نب  دـمحا  دراد 43 - نآرقلا » ریـسفت   » وا دیوگ :  62 نیرـسفملا 1 / تاقبط  رد  يدوواد  يافوتم 258 .

دلخم نـب  ّیقب  - 45 ( 232 نیفراعلا 1 / ۀـیده  « ) نآرقلا هباـشتم  . » ياـفوتم 210 رمتعم  نب  رـشب  - 44 ( 91 نیرـسفملا 1 / تاقبط  « ) نآرقلا
دینج - 46 ( 60 مالعالا 2 / . ) تسا هدـشن  فیلأـت  مالـسا  رد  نآ  دـننام  یباـتک  هدـش : هتفگ  شاهراـبرد  هک  هتـشاد  يریـسفت  يافوتم 276 .

تسرهف « ) نآرقلا ریـسفت  . » ياـفوتم 224 لاـضف  نب  یلع  نب  نسح  - 47 ( 162 نیفلؤـملا 3 / مجعم  . ) نآرقلا لاـثما  يافوتم 297 . يدادغب 
نب نسح  - 49 نیرسفملا 142 ) مجعم   ) تسا هتـشاد  دلج  ود  رد  يریـسفت  يافوتم 304 . یمـشاه  يولع  یلع  نب  نسح  - 48 یسوط 92 )

تسرهف « ) نآرقلا ریسفت  . » زا 300 دعب  يافوتم  يزاوها  دیعس  نب  نیسح  - 50 یسوط 96 ) تسرهف  « ) نآرقلا ریسفت  . » يافوتم 224 بوبحم 
نآ و  تآءارقلا » ریـسفتلا و   » تسا وا  زا  دیوگ : تسرهف ص 145  رد  یشاجن  دودح 200 . يافوتم  قراخم  نب  نیـسح  - 51 یسوط 103 )
نب حور  - 53 نیرـسفملا 181 .) مجعم   ) دراد نآرقلا » ماکحا   » باـتک ياـفوتم 270 . یناهفـصا  یلع  نب  دواد  - 52 تسا . یگرزب  باـتک 

ناونع هب  ار  وا  يروباشین  مکاح  يافوتم 286 . يروباشین  دواد  نب  ایرکز  - 54 تسا . یبلعث  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریسفت  يافوتم 205 . ةدابع 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ( 196 نیرسفملا 1 / مجعم  . 182 نیفلؤملا 4 / مجعم   ) تسا هدرک  دای  ریبک » ریسفت  بحاص  »

. دراد ههباشتم » همکحم و  هخوسنم و  نآرقلا و  خـسان   » باـتک يافوتم 301 . یمق  يرعشا  هّللا  دبع  نب  دعـس  - 55 346 ص : ینآرق ، ثحب 
نب دیعس  - 57 ( 92 مالعالا 3 /  ) تسا نآرقلا » تاغل   » وا تاـفیلأت  زا  يافوتم 215 . يراصنا  سوا  نب  دیعس  - 56 ( 384 نیفراعلا 1 / ۀیده  )

نآرقلا یناعم  باتک  وا  تاـفیلأت  زا  يافوتم 310 . مصاع  نب  ۀملـس  - 58 تسا . یبلعث  رداصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 227 . یناسارخ  روصنم 
رداصم زا  وا  هخوسنم » نآرقلا و  خـسان   » باتک يافوتم 275 . یناتسجس  دواد  وبا  ثعشا . نب  نامیلـس  - 59 ( 395 نیفراعلا 1 / ۀیده   ) تسا

رصم رد  تسا  ینافرع  رصتخم و  يریسفت  هک  وا  نآرقلا  ریـسفت  يافوتم 283 . يرتست  هّللا  دبع  نب  لهـس  - 60 تسا . یطویس  روثنملا » ّرد  »
-62 نونظلا 124 ) فشک   ) تسا نآرقلا  بارعا  باـتک  وا  تاـفیلأت  زا  يافوتم 248 . یناتسحبس  دمحم  نب  لهـس  - 61 تسا . هدـش  پاچ 

ریسفت  » وا راثآ  زا  يافوتم 327 . متاح  یبا  نبا  - 63 تسا . یبلعث  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریسفت  دودح 225 . يافوتم  ناسیک  نب  نامحرلا  دبع 
دبع - 64 ( 272 نیرسفملا 1 / مجعم   ) تسا دوجوم  هیکرت  قشمد و  رصم و  ياههناخباتک  رد  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  دلج  دنچ  رد  نآرقلا »

دمحا نب  هّللا  دبع  - 65 تسا . هدش  پاچ  دلج  راهچ  رد  تسا و  يربط  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 211 . یناعنص  مامه  نب  قازرلا 
يرونید هبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دبع  - 66 تسا . دلج  هدزاود  ریـسفت  نیا  دیوگ  ( 441 ج 1 /  ) نونظلا فشک  بحاـص  يافوتم 319 . یبعک 

- ریسافت اب  ییانشآ  ( 150 نیفلؤملا 6 / مجعم  « ) نآرقلا بیرغ   » زین هدش و  پاچ  هک  تسا  نآرقلا » لکشم   » باتک وا  راثآ  زا  يافوتم 276 .
« نآرقلا بیرغ   » باتک وا  راـثآ  زا  يافوتم 237 . كرابم  نب  ییحی  نب  هللا  دـبع  - 67 347 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 
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رد نآرقلا » ریـسفت   » و خوسنملا » خـسانلا و   » و نآرقلا » بارعا  : » تسا وا  راـثآ  زا  يافوتم 238 . یبطرق  بیبح  نب  کلملا  دـبع  - 68 تسا .
باتک هدـش : هتفگ  ای 324 . يافوتم 320  يرعـشا  لیعامـسا  نب  یلع  - 69 ( 332 نیرـسفملا 1 / مجعم  « ) نآرقلا بئاـغر   » ءزج و تـصش 

نونظلا فشک   ) تسا یعماج  باتک  وا  ریـسفت  دیوگ : نونظلا  فشک  بحاص  تسا  هدوب  رتشیب  ای  ءزج  دص  وا  نآرقلا » مولع  یف  نزتخملا  »
وا راـثآ  زا  دودـح 290 . ياـفوتم  لاـضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  - 70 ( 676 نیفراعلا 1 / ۀـیده  ( ) 354 نیرـسفملا 1 / مجعم  . 440 / 1
نب یلع  - 71 تـسا . نآرقلا » لـئاضف   » وا تاـفیلأت  زا  زین  و  ( 675 نیفراعلا 1 / ۀـیده   ) تسا نآرقلا » نم  لیزنتلا  باـتک  « » نآرقلا ریـسفت  »

نادرک نب  ۀـحلط  نـب  یلع  - 72 ( 358 نیرـسفملا 1 / مجعم   ) تـسا نآرقلا » لاـثما   » وا تاـفیلأت  زا  يافوتم 291 . يزار  دـینج  نب  نیـسح 
ءابدالا 13/ مجعم  . ) درب نیب  زا  ار  نآ  تافو  زا  شیپ  اما  دوب . هدرک  فیلأت  دـلج  هدزناپ  دودـح  رد  ار  نآرقلا » بارعا   » باتک يافوتم 324 .

نب یلع  - 74 ( 679 نیفراعلا 1 / ۀیده   ) تسا دلج  هد  رد  نآرقلا » ریـسفت   » وا راثآ  زا  يافوتم 338 . داشمح  نب  دـمحم  نب  یلع  - 73 ( 359
تاـقبط رد  یطویـس  ( 675 نیفراـعلا 1 / ۀــیده   ) تـسا نآرقلا » ماـکحا   » وا تاـفیلأت  زا  ياـفوتم 305 . يروباـشین  یمق  دادزی  نـب  یـسوم 

نیفراعلا 674) ۀیده   ) تسا نآرقلا » ریسفت   » وا راثآ  زا  دودح 250 . يافوتم  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  - 75 لیلج . باتک  دیوگ : نیرسفملا 
یف لئاسملا   » و نآرقلا » یناعم   » و نآرقلا » يآ   » و نآرقلا » مظن  : » تسا وا  تاـفیلأت  زا  يافوتم 255 . ظحاج  هب  فورعم  رحب  نب  ورمع  - 76

يوره مالس  نب  مساق  - 77 348 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ( 404 نیرسفملا 1 / مجعم  «. ) نآرقلا
-78 ( 432 نیرسفملا 1 / مجعم  . ) تسا نآرقلا » یف  خوسنملا  خسانلا و   » و نآرقلا » لئاضف   » و نآرقلا » بیرغ   » وا تافیلأت  زا  يافوتم 224 .
نیرسفملا 2/ مجعم  . 31 نیفراعلا 2 / ۀیده   ) دّلجم هد  زا  شیب  رد  نآرقلا » ریسفت   » تسوا راثآ  زا  يافوتم 319 . رذنم  نب  میهاربا  نب  دمحم 

نب دمحم  - 80 ( 308 مالعالا 5 /  ) تسا نآرقلا » یناعم   » وا تاـفیلأت  زا  يافوتم 299 . ناسیک  نبا  هب  فورعم  دمحا  نب  دـمحم  - 79 ( 465
وا راثآ  زا  يافوتم 280 . يذمرت  لیعامـسا  نب  دمحم  - 81 ( 16 نیفراعلا 2 / ۀیده   ) دراد نآرقلا » ریـسفت  . » يافوتم 256 يراخب  لیعامـسا 

تافیلأت زا  يافوتم 322 . یناهفصا  رحب  نب  دمحم  - 82 ( 494 نیرسفملا 2 / مجعم   20 نیفراعلا 2 / ۀیده  « ) هخوسنم نآرقلا و  خسان   » تسا
هدوب هدـش  لقن  يزار  رخف  ریـسفت  رد  هک  نآ  زا  يرادـقم  تسا . دـلجم  هدراهچ  رد  نآرق و  ریـسفت  رد  لیزنتلا » مکحمل  لیوأتلا  عماـج   » وا
باتک زا 259 . دـعب  يافوتم  یفوکلا  لوحـالا  راـنید  نسح  نب  دـمحم  - 83 تسا . هدـش  پاـچ  يروآدرگ و  نادنمـشناد  زا  یکی  طـسوت 

همظن و یف  نآرقلا  زاـجعا   » تـسا وا  راـثآ  زا  يافوتم 307 . یطـساو  دیز  نب  دـمحم  - 84 میدـن 58 ) نبا  تسرهف   ) دراد نآرقلا » بـیرغ  »
(42 نیفلؤملا 10 / مجعم   ) تسا نآرقلا » بیرغ   » وا تافیلأت  زا  يافوتم 231 . یحمج  ماّلس  نب  دمحم  - 85 ( 25 نیفراعلا 2 / ۀیده  « ) هفیلأت

فورعم رینتسم  نب  دمحم  - 87 ( 595 نیرـسفملا 2 / مجعم   ) دراد نآرقلا » زاجعا   » باتک يافوتم 300 . يرـصب  یلهاب  رمع  نب  دمحم  - 86
نیرـسفملا مجعم  . ) نآرقلا هباشتم  یف  نیدـحلملا  یلع  ّدرلا   » و نآرقلا » بارعا   » و نآرقلا » یناعم  : » تسوا راثآ  زا  يافوتم 206 . برطق  هب 

ریسفت ود  يافوتم 290 . يدارم  روصنم  نب  دـمحم  - 88 349 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ( 636 / 2
و نآرقلا » تاـغل  : » تسوا راـثآ  زا  ياـفوتم 253 . یعطق  نارهم  نب  ییحی  نـب  دـمحم  - 89 ( 53 نیفلؤملا 12 / مجعم   ) دراد ریغـص  ریبـک و 
و نآرقلا » بارعا  : » تسوا تافیلأت  زا  يافوتم 286 . دّربم  هب  فورعم  دیزی  نب  دمحم  - 90 میدن 59 و 61 ) نبا  تسرهف  « ) نآرقلا هباشتم  »

مجعم  ) تسا هدـش  پاچ  رـصم  رد  هک  نآرقلا » یف  هیناعم  تفلتخا  هظاـفلا و  تقفتا  اـم   » و نآرقلا » یناـعم  فورحلا و   » و نآرقلا » یناـعم  »
يافوتم هملس  نب  لضفم  - 92 تسا . یبلعث  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 212 . یبایرف  فسوی  نب  دـمحم  - 91 ( 650 نیرسفملا 2 /

نیرـسفملا 2/ مجعم   ) تسا هدوب  ءزج  تسیب  زا  شیب  هدـش  هتفگ  هک  تسا  نآرقلا » یناـعم  یف  بولقلا  ءایـض   » وا تاـفیلأت  زا  دودح 290 .
باتک يافوتم 207 . يدع  نب  مثیه  - 94 تسا . یبلعث  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریسفت  يافوتم 220 . يدهن  يرصب  دوعسم  نب  یسوم  - 93 ( 681

نب ییحی  - 96 تسا . یبلعث  ریسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  ياـفوتم 197 . حاّرج  نب  عیکو  - 95 میدـن 58 ) نبا  تسرهف   ) دراد نآرقلا » تاغل  »
ءاّرف هب  فورعم  داـیز  نـب  ییحی  - 97 ( 725 نیرـسفملا 2 / مجعم   ) تـسا نآرقلا » ماـکحا  دّرجم   » وا راـثآ  زا  ياـفوتم 203 . یموزخم  مدآ 

هک « ) نآرقلا ریـسفت  : » تسا وا  تاـفیلأت  زا  يافوتم 200 . ماّلـس  نب  ییحی  - 98 تسا . هدـش  پاچ  وا  نآرقلا » یناعم   » باـتک يافوتم 207 .
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یطخ هخسن  هک  هیناعم » تفرّـصت  هؤامـسا و  تهبتـشا  اّمم  نآرقلا  ریـسفت   » و تسا ) دوجوم  سنوت  ياههناخباتک  زا  یکی  رد  نآ  زا  یـشخب 
يربط ریـسفت  رداصم  زا  وا  ریـسفت  يافوتم 206 . یطـساو  نوراه  نب  دـیزی  - 99 ( 729 نیرـسفملا 2 / مجعم  . ) تسا دوجوم  رـصم  رد  نآ 
دمحم - 101 ( 536 نیفراعلا 2 / ۀـیده   ) تسا نآرقلا » بیرغ   » وا تافیلأت  زا  رد 244 . دیهش  تیّکس  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  - 100 تسا .

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  نب  دمحا  طسوت  هک  وا  نآرقلا  ماکحا  يافوتم 204 . یعفاش  سیردا  نب 
هدس نایاپ  ات  هک  ییاهریـسفت  زا  ییاههنومن  هعلاطم  اب  تسا . هدش  پاچ  دـلج  کی  رد  هدـش ، يروآدرگ  يافوتم 458  یقهیب  نیـسح   350

ار باتک  نیا  . ) يافوتم 204 یعفاش  سیردا  نب  دمحم  نآرقلا  ماکحا  - 1 دننام : تسا  رایتخا  رد  هدش و  هتـشون  مراهچ  هدس  لئاوا  مّوس و 
بیرغ ریسفت  دـلج 2 - کی  رد  توریب 1398  پاـچ  تـسا ) هدرک  يروآدرگ  يافوتم 458  يروباـشین  یقهیب  نیـسح  نب  دـمحا  رکب  وبا 
هتخاس باتک  نیا  يافوتم 454 . ینانک  فرطم  نبا  فیلأـت  نیطرقلا  دـلج 3 - کی  رد  توریب 1398  پاچ  ياـفوتم 270  هبیتق  نبا  نآرقلا 

زا يرادقم  یلامث ، هزمح  وبا  ریـسفت  دلج 4 - کی  رد  تسا  يافوتم 270  هبیتق  نبا  نآرقلا » بیرغ   » و نآرقلا » لکـشم   » باتک ود  زا  هدـش 
و تسا . هدش  پاچ  مق  رد  دـلج  کی  رد  جارختـسا و  دوب  تیاور  یگمه  دوب و  هدـش  لقن  هریغ  یـسربط و  نایبلا  عمجم  رد  هک  باتک  نیا 

هدافتـسا نآرقلا  بارعا  نآرقلا 3 - یناـعم  نآرقلا 2 - تاـغل  - 1 دـننام : دناهتـشاذگ  هرود  نآ  ياهریــسفت  رب  هـک  ییاـهمان  یخرب  زا  زین 
مجح اب  هک  ییاهریسفت  تسا و  هدوب  یبدا  رگید  یشخب  ییاور و  ریسفت  اهنآ  زا  یـشخب  رـصتخم و  ابلاغ  ریـسفت  هرود ، نآ  رد  هک  دوشیم 

نآ زا  یمهم  تمـسق  هکنیا  رطاخب  هتبلا  تسا و  هدوب  یـسوط  يربط و  ریـسفت  نوچ  رخأتم  ياهریـسفت  دننام  ارهاظ  هدوب  دلج  دنچ  رد  دایز 
اما درک  رظن  راهظا  هرود  نآ  ياهریسفت  شور  کبس و  هرابرد  مزج  روطب  ناوتیمن  تسین  رایتخا  رد  یطخ  هخسن  تروص  هب  یتح  ریسافت 

يریسفت تایاور  هعیش  نادنمشناد  زا  يرایسب  صوصخب  هدوب و  لومعم  یبتک  یهافـش و  دیجم  نآرق  ریـسفت  هک  تفگ  ناوتیم  نانیمطا  اب 
زین دوـب و  دـعب  ياههدـس  نارـسفم  راـیتخا  رد  اـهنآ  زا  يدادـعت  هک  دـندروآیم  رد  باـتک  تروـص  هـب  يروآدرگ و  ار  نیموـصعم  هـمئا 

351 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . تسد  رد  هّللا  دمحب  اهنآ  زا  ییاههنومن 

ریسافت ياهشور 

ناوتیم تسا  رایتخا  رد  و  هدـش ، نیودـت  فیلأت و  ام  راگزور  ات  مراهچ  هدـس  زاغآ  زا  هک  ییاهریـسفت  همه  یـسررب  اب  ریـسافت  ياهشور 
دروم رد  هدراو  تیاور  اـهنآ  رد  هک  تسا  ییاـهباتک  دوصقم  یئاور . ریـسفت  - 1 تسا . هدـش  فیلأت  هتـشاگن و  شور  هس  اب  ریـسافت  تفگ 

، ثیداحا لقن  زج  باتک  فلؤم  تسا و  هدش  يروآدرگ  لیوأت ، ریـسفت و  ریغ  هاوخ  لیوأت و  هاوخ  دشاب و  ریـسفت  هاوخ  دیجم  نآرق  تایآ 
هک تسا  یئاهباتک  روظنم  ینطاب . ینافرع و  ریسفت  - 2 تسا . هدرکن  مه  يریسفت  رظن  راهظا  چیه  زین  هدرواین و  دوخ  باتک  رد  یبلطم  چیه 

ینافرع و بلاطم  ای  دـنکیم و  دای  تسا  هیآ  نطاب  ای  لیوأت  هکنیا  ناونع  هب  ار  یبلاطم  ای  ثیداحا  طقف  دـیجم  نآرق  تایآ  لیذ  رد  فلؤم 
ریسفت - 3 دیامنیم . رکذ  تبـسانم  نودـب  یهاگ  یتح  ای  تبـسانم و  نیرتمک  اب  یهاگ  ناگرزب و  راتفگ  تایاور و  زا  هدافتـسا  اب  ار  یقوذ 
تاهج همه  زا  دشاب و  هتشاد  هجوت  تسا  مزال  دیجم  نآرق  زا  بلطم  طابنتسا  يارب  هک  تاهج  همه  هب  دوخ  ریسفت  رد  رسفم  رگا  يداهتجا .
تئارق کی  زا  شیب  رگا  هدش و  تئارق  وحن  هچ  هیآ  تسا * : اهنیا  مزال  تاهج  زا  دوصقم  تسا  يداهتجا  ریسفت  وا  ریسفت  دزادرپب  ثحب  هب 

رگا نایب و  تالمج  يوحن  بیکرت  ددرگ *  صخـشم  هیآ  رد  هدـش  هدرب  راکب  ياههژاو  کت  کت  ینعم  دـشاب *  رّـسفم  هجوت  دروم  دراد 
 * طابترا مدع  دعب و  لبق و  تایآ  اب  هیآ  طابترا  نآ *  رابتعا  مدع  رابتعا و  لوزن و  نأش  دـشاب *  تیانع  دروم  دوشیم  بیکرت  روج  دـنچ 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نآ  رابتعا  مدـع  رابتعا و  رد  تقد  هدـش و  دراو  ریـسفت  ناونع  هب  هیآ  لیذ  رد  هک  یتایاور 

ریـسفت اب  هیآ  نطاب  لیوأت و  دوش *  ریـسفت  رگید  یهار  ای  تامکحم و  هب  عاجرا  اب  تسا  تاهباشتم  زا  هیآ  رگا   * 352 ص : ینآرق ، ثحب 
رد رگید  تایآ  زا  هیآ  ریـسفت  يارب  دـشاب *  هجوت  تاـیآ  ریاـس  یلقن و  یلقع ، نئارق  هب  هیآ  ریـسفت  يارب  دوشن *  طـلخ  يرهاـظ  ياـنعم  و 

رصاعم و نارّسفم  تارظن  زا  هیآ  ریسفت  رد  دشاب *  هقف  تایاور  یهقف و  لئاسم  هب  هجوت  ماکحالا  تایآ  رد  دوش *  هدافتسا  ناکما  تروص 

ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 196زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


ثحب دروم  همه  دوش و  هجوت  اهنآ  هب  دـیاب  لماک  يداهتجا  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتاهج  رگید  تاکن  یخرب  اـهنیا و  دوش  هدافتـسا  اـهیلبق 
هتشاگن مهدراهچ  ات  مراهچ  هدس  زا  هک  ییاهریسفت  همه  دشاب . دنتـسم  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  هچنآ  دراوم  نیا  همه  رد  دریگ و  رارق 

رّسفم یهاگ  هکلب  تسین  تاهج  داعبا و  همه  لماش  ابلاغ  اما  تسا  يداهتجا  تسا - ینطاب  ریـسفت  ای  ییاور  ریـسفت  هک  يدودعم  زج  هدش -
تاهج یخرب  رگید  ترابع  هب  هتـشاد و  رتشیب  شیارگ  هریغ  اهلیوأت و  نایب  هب  یهاـگ  یئاور و  ياـههبنج  هب  یهاـگ  و  یبدا ، ياـههبنج  هب 

هب ریـسفت  هک  تسا  نآ  رطاخب  دماین  اهشور  يدنبهورگ  نیا  رد  يأر  هب  ریـسفت  شور  هکنیا  تسا و  هدش  هئارا  گنرمک  یخرب  گنررپ و 
، یبدا یلقن ، یلقع ، هب  ریـسفت  ياهشور  اهباتک  زا  یخرب  رد  میروآ . رامـشب  ریـسفت  دـنمدوس  حیحـص و  ياهشور  ماسقا  زا  دـیابن  ار  يأر 

هریغ یهقف و  یخیرات ، یفـسلف ، ینطاب ، يزمر ، يراشا ، یمالک ، یقـالخا ، یعاـمتجا ، نراـقم ، يداـشرا ، یلیلحت ، یناـیب ، یغـالب ، يوغل ،
هجوت اب  نونکا  تسا . جرد  دش  دای  البق  هک  شور  هس  نامه  رد  اهنیا  همه  هک  تسا  مولعم  دوجوم  ریسافت  رد  تقد  اب  اما  تسا  هدش  میسقت 

دای تسا  هدـش  هدرب  راکب  نآ  رد  هک  یـشور  هب  هراشا  اب  ار  هعیـش  ياهریـسفت  زا  یخرب  مهد  هدـس  ات  هدـس  ره  زا  هدـش ، دای  ياـهشور  هب 
353 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  مینکیم :

مهد هدس  ات  هعیش  نارّسفم  ریسافت 

دودح 340. زا  دعب  يافوتم  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  ریسفت 

یضترم دیس  فیلأت  هباشتم » مکحم و   » مان اب  هابتشا  هب  یهاگ  هک  باتک - نیا  دودح 340 . زا  دعب  يافوتم  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  ریسفت 
يارب میسقت و  عون  تصش  هب  دیجم  نآرق  تایآ  نآ  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ینالوط  رایـسب  تیاور  کی  دوشیم - دای  هر 

باـتک و نیا  تسا  هدرک  لـقن  مه  ای 301  يافوتم 299  يرعـشا  هّللا  دـبع  نب  دیعـس  ار  تیاور  نیا  تسا و  هدـش  هدروآ  يدـهاش  عون  ره 
دای باتک  دیآیم . رامشب  لّوا  هدس  راثآ  زا  تسا  تایآ  نیا  ریسفت  لماش  ياهنوگ  هب  زین  دیجم و  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  يواح  هک  تیاور 

تسا هدش  جرد  زین  یسلجم  همالع  راونالا  راحب  رد  هدیسر و  پاچب  القتسم  رابود  هدش 

يافوتم 148. یلامث  هزمح  وبا  ریسفت 

تایاور هب  وا  تیانع  نوچ  اّما  تسا  يداهتجا  ياهریسفت  زا  هدوب  دوجوم  مشش  هدس  ات  هک  ریسفت  نیا  يافوتم 148 . یلامث  هزمح  وبا  ریسفت 
لقن مشـش  هدس  ياهباتک  رد  هک  ریـسفت  نیا  زا  ییاهشخب  دنروآیم . رامـشب  یئاور  ياهریـسفت  زا  ارنآ  یهاگ  هدوب  رگید  تاهج  زا  شیب 

دوجوم شخب  نیمه  رد  تسا  هدش  پاچ  دلج  کی  رد  یلامث  هزمح  یبا  ریسفت  مان  هب  جارختسا و  رصاعم  نادنمـشناد  زا  یکی  طسوت  هدش 
يداهتجا ریـسفت  مزاول  زا  هک  هریغ  لوزن و  نأش  هب  هجوت  اب  اـههژاو  يوغل  ینعم  حیـضوت  نارـسفم ، راـتفگ  هب  هجوت  نآرق ، هب  نآرق  ریـسفت 

م  ) يرکـسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت   354 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دوشیم  هدـید  تسا 
نآ زا  یتمسق  ندوب  ربتعم  ای  نآ و  ندوب  لوعجم  ای  راوگرزب و  ماما  نآ  هب  ریـسفت  نیا  دانتـسا  هرابرد  تسا  ضحم  یئاور  ریـسفت  نیا  ( 260

ات دریگ  رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  هناگادـج  مادـک  ره  باتک  نیا  رد  لوقنم  تایاور  هکنیا  هجیتن  تسا . هتفرگ  ماجنا  یتاـقیقحت  اـهثحب و 
پاچ نایاپ  رد  هدـش و  پاچ  اهر  اب  ریـسفت  نیا  تسناد  ربتعم  ای  لوعجم  ار  باـتک  لـک  ناوتیمن  دوش و  نشور  نآ  راـبتعا  مدـع  راـبتعا و 

تسا هدش  جرد  زین  بناجنیا  فیلأت  نآ  رابتعا  مدع  ای  رابتعا  هرابرد  ياهلاسر  نآ  دیدج 

یفوک میهاربا  نب  تارف  ریسفت 

تایآ ریـسفت  رد  تیاور  لماش 770  هدـش و  فیلأت  مراهچ  هدـس  لئاوا  ای  موس  هدـس  رخاوا  رد  باـتک  نیا  یفوک  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت 
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پاچ هدش و  پاچ  رابود  باتک  نیا  تسا  تایآ  لیوأت  یـشخب  و  ریـسفت ، یتمـسق  نآ  تایاور  تسا و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم 
زا یشخب  دشابیم  يافوتم 328  ینیلک  خیش  خیاشم  زا  يو  زا 307  سپ  يافوتم  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  تسا . زاتمم  رایسب  نآ  دیدج 

تسا و یمق  ریسفت  هدش  پاچ  مه  راب  هس  دوجوم و  اههناخباتک  رد  نآ  یطخ  ياههخسن  تسا و  تسد  رد  یمق  ریسفت  مان  هب  هک  يریـسفت 
رامـشب ییاور  ریـسافت  زا  ریـسفت  نیا  و  تسا . رفن  ود  نیا  ریغ  زا  نآ  زا  يرگید  شخب  يافوتم 150 و  دوراجلا  وبا  ریـسفت  نآ  رگید  شخب 

. دیآیم

. یشایع ریسفت 

زا یکی  تسا . باتک  تسیود  دودح  بحاص  مراهچ و  هدس  لوا  همین  نادنمشناد  زا  يدنقرمس  یشایع  دوعسم  نب  دمحم  یـشایع . ریـسفت 
دانسا فذح -  355 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  اب  نآ - زا  یمین  طقف  هک  تسوا  ریـسفت  وا  تافیلأت 

. تسا هدیـسر  پاچب  دلج  ود  رد  هک  تسا  تیاور  دودح 2700  لماش  نآ  دوجوم  شخب  ییاور و  ریـسافت  زا  ریـسفت  نیا  تسا . تسد  رد 
تـسا هدوب  دلج  هد  دودح  هدش  هتفگ  هک  ریـسفت  نیا  تسا . هغالبلا  جـهن  فلؤم  يافوتم 406 و  یضر  دیس  فیلأت  لیوأتلا . قئاقح  ریـسفت 

و دنکیم . ریـسفت  باختنا و  ار  یتایآ  هروس  ره  زا  باتک  نیا  رد  یـضر  دیـس  تسا  هدش  پاچ  هک  دشابیم  تسد  رد  نآ  مجنپ  دلج  طقف 
هژیو هجوت  یمالک  لئاسم  هب  يداهتجا و  ریـسافت  زا  ریـسفت  نیا  دشابیم . نارمع  لآ  هروس  زا  یتایآ  ریـسفت  تسا  تسد  رد  هک  مجنپ  دلج 

دراد

يافوتم 460. یسوط  خیش  نایبت  ریسفت 

يداهتجا ریـسفت  نیلوا  هدـش ، پاچ  دـلج  هد  رد  رگید  راب  دـلج و  ود  رد  راب  کی  هک  ریـسفت  نیا  يافوتم 460 . یسوط  خیش  نایبت  ریـسفت 
يوحن هب  یگمه  یسوط  خیش  زا  رخأتم  یعیش  نارـسفم  هدوب و  هدافتـسا  دروم  هراومه  ام  نامز  ات  فیلأت  راگزور  زا  هک  تسا  هعیـش  عماج 

صیخلت نآ  هک  هدش  صیخلت  رئارـس  باتک  بحاص  یّلح  سیردا  نبا  طسوت  نایبت  ریـسفت  دناهدرب . هرهب  نآ  زا  هدوب و  ریـسفت  نیا  زا  رثأتم 
. تسا هدش  صیخلت  يافوتم 597  لاّیک  نبا  هب  فورعم  یّلح  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  طسوت  زین  تسا و  هدیسر  پاچب  دلج  ود  رد  مه 

. نایبلا عمجم  ریسفت 

- ریسافت اب  ییانشآ  تسا : تسد  رد  اهنآ  يات  ود  هک  هتشاد  ریـسفت  هس  يافوتم 548  یسربط  نسح  نب  لضف  یلع  وبا  نایبلا . عمجم  ریـسفت 
اب نآ ، ثحابم  نتخاس  مظنم  نایبت و  ریسفت  زا  هدافتـسا  اب  هک  نایبلا  عمجم  ریـسفت  - 1 356 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 

عماوج ریسفت  - 2 تسا . هدش  پاچ  اهراب  دـشابیم . عماج  يداهتجا  ریـسافت  زا  هک  ریـسفت  نیا  هدـش . فیلأت  رگید ، ناوارف  بلاطم  ندوزفا 
ياهریسفت زا  مه  ریسفت  نیا  تسا . هدرک  هدافتسا  يرشخمز  فاشک  ریسفت  زا  هک  یبلاطم  ندوزفا  اب  تسا  نایبلا  عمجم  صیخلت  هک  عماجلا 

یقارع نادنمـشناد  زا  یکی  طسوت  ام  نامز  رد  مه  راب  کی  نایبلا  عمجم  ریـسفت  تسا  هدـش  پاـچ  راـب  دـنچ  دـیآیم و  رامـشب  يداـهتجا 
تسا هدیسر  پاچب  نانبل  رد  صیخلت و 

. نانجلا حور  نانجلا و  حور  ریسفت 

ایوگ وا  ریـسفت  هدوب و  نایبلا  عمجم  بحاـص  رـصاعم  يو  تسا  يزار  حوتفلا  وبا  فیلأـت  ریـسفت  نیا  ناـنجلا . حور  ناـنجلا و  حور  ریـسفت 
ریسافت زا  و  یسراف ، ریسفت  نیا  دناهتشادن  یعالطا  رگیدکی  ریسفت  زا  راوگرزب  رّسفم  ود  نیا  هدش و  فیلأت  نایبلا  عمجم  ریـسفت  اب  نامزمه 

رد رگید  راب  دلج و  رد 5  راب  کی  حوتفلا  وبا  ریسفت  تسا  هدوب  یسوط  خیش  نایبت  ریسفت  نآ  مهم  رداصم  زا  یکی  تسا و  عماج  يداهتجا 
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نـسح نب  نیـسح  نساحملا  وبا  فیلأت  رزاگ  ریـسفت  هب  فورعم  ناهذالا  ءالج  ریـسفت  تسا  هدش  پاچ  دلج  تسیب  رد  موس  راب  دـلج و  هد 
جهن تسا  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  صیخلت  هصالخ و  ابیرقت  هدش . پاچ  دلج  هد  رد  تسا و  مهد  مهن و  هدس  نادنمـشناد  زا  هک  یناجرج 

هب ابلاغ  هک  تسا  رـصتخم  يداهتجا  ریـسافت  زا  متفه  هدس  نادنمـشناد  زا  ینابیـش  نسح  نب  دمحم  فیلأت  نآرقلا  یناعم  فشک  نع  نایبلا 
هتشذگ نارـسفم  زا   357 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هاتوک  یتارابع  لـقن  اـههژاو و  ندرک  ینعم 

يافوتم 673 سوواط  نب  دمحا  تافیلأت  زا  یکی  مان  نآرقلا  دهاوش  تسا  هدش  پاچ  هرقب  هروس  ریـسفت  لماش  نآ  لّوا  دلج  دـنکیم  افتکا 
هدش هتشاگن  متفه  هدس  رد  هک  تسا  ییاهریسفت  زا  دلج و  ود  رد  تسین  تسد  رد  مه  نآ  یطخ  هخسن  هک  باتک  نیا  هدش  هتفگ  دشابیم 

لاعتم يادخ  لدع  نوماریپ  هک  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  يافوتم 689  یّلح  دیعس  نب  ییحی  فیلأت  نآرقلا  رارـسا  نع  نایبلا  صحفلا و  تسا .
نایبت ریسفت  صیخلت  باتک  نیا  يافوتم 726 . یّلح  هماّلع  فیلأت  نآرقلا  ریسفت  یف  نامیالا  جهن  تسا . هدش  حرطم  باتک  نیا  رد  دشابیم 

هدس نادنمشناد  زا  يروباشین  یمق  دمحم  نب  نسح  فیلأت  نآرقلا . بئارغ  تسا  يرشخمز  فاشک  یسربط و  نایبلا  عمجم  یسوط و  خیش 
زا وا  ریـسفت  و  هدرب ، هرهب  يرـشخمز  فاشک  يزار و  رخف  ریـسفت  زا  يو  تسا  يداهتجا  ریـسافت  زا  هدـش  پاچ  اهراب  هک  وا  ریـسفت  متـشه 

هدـس نادنمـشناد  زا  یقئاتعلا  نبا  نیدـلا  لامک  فیلأت  یمق . میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  صیخلت  تسا  يزاریـش  ياردـص  الم  ریـسفت  رداـصم 
. نایبلا عمجم  صیخلت  یف  نایبلا  ةدـبز  تسا  دوجوم  یـشعرم  هّللا  ۀـیآ  هناـخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  رثا 767 و  نیا  مامتا  خیرات  متـشه .

تایالا لیوأت  تسا . یـسربط  مالـسالا  نیما  نایبلا  عمجم  ریـسفت  صیخلت  رثا  نیا  يافوتم 877  یـضایب  دمحم  نب  یلع  نیدـلا  نیز  فیلأت 
، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نادنمـشناد  زا  يدابارتسا  ینیـسح  یلع  نیدلا  فرـش  دیـس  فیلأت  ةرهاطلا .
. تسا ینطاب  یئاور  ریـسافت  زا  دراد و  توافت  یمک  مه  اـب  نآ  دوجوم  یطخ  ياههخـسن  تسا . هدـش  پاـچ  راـبود  مهد . هدـس   358 ص :

الم فیلأت  نیقداصلا . جهنم  دـنکیم  رکذ  تایآ  لیذ  رد  هدـش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نآرق  تایآ  لیوأت  رد  هک  یتایاور  فلؤم 
هّللا حتف  الم  فیلأت  ریـسافتلا . ةدبز  تسا  هدش  پاچ  اهراب  تسا  يداهتجا  ریـسافت  زا  یـسراف و  باتک  نیا  يافوتم 988 . یناشاک  هّللا  حتف 

- ریـسافت اب  ییانـشآ  تسا . هدش  پاچ  مق  رد  ریخا  ياهلاس  رد  تسا و  یبرع  نابز  هب  اما  وا  نیقداصلا  جـهنم  دـننام  يافوتم 988  یناشاک 
359 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 

ینآرق ثحب  دنچ 

هیآ لهچ  رد  ینامسج  داعم 

هراشا

. دراد دوجو  لوق  دنچ  داعم  دروم  رد  هیآ  لهچ  رد  ینامسج  داعم 

خسانت - 1

دریگیم قلعت  يدامج  ای  یتابن  ای  یناویح  ای  رگید  یناسنا  ندب  هب  گرم ، زا  سپ  ناسنا  ره  حور  هک  تسا  نیا  خسانت  زا  روظنم  خسانت  - 1
خـسر خسم  خسن و  دیوگیم : دوخ  تمکح  هموظنم  رد  يراوزبس  يداه  الم  دوشیم . هدیمان  خسر  خـسف و  خـسم و  خـسن و  بیترت  هب  هک 

داعم و راکنا  نامه  لوق  نیا  تقیقح  اریز  تسا ، نشور  شنالطب  ینامـسآ  نایدا  رظن  زا  لوق  نیا  امن  ادامج و  اـناویح  اـسنا و  امّـسق  خـسف 
نسحلا ابأ  ای  مالّـسلا : هیلع  اضرلل  نومأملا  لاق  لاق : مهجلا  نب  نسحلا  نع  دنکیم : نایب  ار  بلطم  نیمه  ریز  تیاور  تسا . منهج  تشهب و 

«1 « » رانلا ۀنجلاب و  بذکی  میظعلا  هّللاب  رفاک  وهف  خسانتلاب  لاق  نم  : » مالّسلا هیلع  اضرلا  لاقف  خسانتلاب ؟ نیلئاقلا  یف  لوقت  ام 
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طقف ینامسج  داعم  - 2

شداعم تسا و  مسج  ود  ره  شحور  ندب و  درادن . ینامسج  ریغ  درجم  حور  ناسنا  دنیوگیم : لوق  نیا  هب  نالئاق  طقف  ینامسج  داعم  - 2
. ددرگیمن رب  حور  ددرگیم و  رب  ندـب  ینعی  تسا  ینامـسج  داـعم  دـنیوگب  دنـشاب و  درجم  حور  هب  لـئاق  هکنیا  هـن  تـسا  ینامـسج  مـه 

ییانشآ خسن . هدام  راحبلا ، ۀنیفس  (- 1 __________________________________________________  )
يراوزبس یجاح  تسین . لوبق  لباق  تسا  لطاب  شیانبم  نوچ  مه  لوق  نیا   362 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب 

قورعلا و بصعلا و  محشلا و  محللا و  نم  ۀبکرملا  ۀسوسحملا  ۀینبلا  هذه  يوس  ائیش  مهدنع  ناسنالا  سیل  دیوگیم : لوق  نیا  حیـضوت  رد 
. داسفلا نوکلل و  ۀلباقلا  ۀلایسلا  اهتدامب  داسجالا  هذه  ةداعا  الا  مهدنع  تسیل  ۀمایقلا  و  اهلکاش ...  ام 

طقف یناحور  داعم  - 3

زا سوفن  عیمج  نتسراو  زا  تسا  ترابع  يربک  تمایق  دنیوگیم : دنتسه  هفسالف  زا  یهورگ  هک  لوق  نیا  نابحاص  طقف  یناحور  داعم  - 3
تاملک دیجم و  نآرق  فلاخم  لوق  نیا  نادـبا . رد  فرـصت  نادـبا و  هب  تجاح  قلعت و  نودـب  دوخ ، هب  ندـش  مئاق  و  نادـبا ، هب  قلعت  دـیق 

یّلـص ربمایپ  هدومرف  اب  طقف ، یناحور  داعم  هک  دناهدرک  حیرـصت  مه  انیـس  یلع  وب  دننام  هفـسالف  زا  یخرب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ناموصعم 
عرـشلا و ال نم  لوبقم  وه  ام  هنم  داعملا ، ّنأ  ملعی  نأ  بجی  تسا : نیا  افـش  تایهلا  رد  انیـس  یلع  وب  ترابع  تسین . قباـطم  هلآ  هیلع و  هّللا 

تطسب دق  و  ۀمولعم ، هرورـش  ندبلا و  تاریخ  ثعبلا و  دنع  ندبلل  يذلا  وه  و  ةوبنلا ، ربخ  قیدصت  ۀعیرـشلا و  قیرط  نم  الا  هتابثا  یلا  لیبس 
ام هنم  و  ندبلا . بسحب  یتلا  ةواقشلا  ةداعسلا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  دبع  نب  دمحم  انالوم  انیبن و  اندیس و  اهب  اناتأ  یتلا  ۀقحلا  ۀعیرـشلا 

داعم هب  نالئاق  زا  یخرب  ترابع  و  سفنألل . یتلا  ةواقـشلا  ةداعـسلا و  یه  و  ةوبنلا ، هتقدـص  دـق  و  یناهربلا ، ساـیقلا  لـقعلاب و  كردـم  وه 
قحل و  بکرملا ، اذـه  ّلحنا  حورلا  هتقراف  اذا  و  یتش ، رـصانع  نم  بکرم  مسجلا  و  قاب ، درجملا  و  ةدرجم ، حاورالا  نا  تسا : نیا  یناحور 

يازجا اریز  تسا ، نشور  نخس  نیا  خساپ  باسحلل . داعت  یتلا  یه  و  ۀیقاب ، حورلا  و  هدوع ، لیحتسی  مودعملا  و  مدعنا ، هلصأب و  رصنع  لک 
مدـع ریـسافت - اب  ییانـشآ  مودـعم . هداعا  هن  تسا  تاقرفتم  عمج  سپ  لاحم ، دـشاب و  مودـعم  هداعا  ات  مودـعم ، هن  دـنوشیم  قرفتم  ندـب 

363 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 

ییایلق روه  مسج  اب  ینامسج  یناحور و  داعم  - 4

: نادسج دسجلا  دیوگیم : هک  تسا  هیخیش  هقرف  سسؤم  یئاسحا  دمحا  خیش  لوق  نیا  ییایلق  روه  مسج  اب  ینامـسج  یناحور و  داعم  - 4
دـسج یناثلا  و  هلـصأب ، ءیـش  لک  قحلی  و  ینفی ، اذه  و  رمقلا ، کلف  تحت  یه  یتلا  ۀـعبرالا  رـصانعلا  نم  بکرم  يرـشب  يرـصنع  دـسج 

لوق نیا  هب  تسا  هیبش  لوق  نیا  هربق . یف  یقابلا  وه  حورلا و  بکرم  وه  و  سوسحملا ، اذـه  یف  نماک  وه  و  ءاـیلق ، روه  رـصانع  نم  یلـصأ 
. تسا فلاخم  دش  دهاوخ  دای  نیا  زا  دعب  هک  دیجم  نآرق  تایآ  حیرص  هکلب  رهاظ  اب  و  ددرگیم ، رب  یلاثم  بلاق  اب  حور  هک 

تسا يویند  ندب  زا  ریغ  هک  یمسج  یلو  ینامسج ، یناحور و  داعم  - 5

یمرج هب  دش  ادج  ندب  زا  هک  حور  دنیوگیم : لوق  نیا  نابحاص  تسا  يویند  ندب  زا  ریغ  هک  یمسج  یلو  ینامسج ، یناحور و  داعم  - 5
ةدـقتعم تناک  یتلا  روصلا  لیختی  مث  لیختلا ، ناکم  ـال  مارجـالا  کـلت  لمعتـسی  دریگیم . راـک  هب  ار  مارجا  نآ  دریگیم و  قلعت  مارجا  زا 
باقعلا تدـهاشف  الا  اهلیخت و  ام  بسح  یلع  ۀـیورخالا  تاریخلا  تدـهاش  ریخلا  هلاعفأ  هسفن و  یف  هداقتعا  ناـک  ناـف  همهو ، یف  هدـنع و 

دیجم نآرق  تایآ  اب  هدـش ، نآ  رب  هک  یلقع  تالاکـشا  زا  رظن  فرـص  اب  زین  تسین و  حـضاو  شروصت  هکنیا  رب  هوـالع  لوق  نیا  کلذـک .
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. تسا فلاخم 

. تسا یلاثم  ندب  ندب ، خزرب  رد  هک  روط  نامه  دشاب  یلاثم  بلاق  ندب و  مسج ، زا  روظنم  یلو  ینامسج ، یناحور و  داعم  - 6

لوق نیا  تسا . یلاثم  ندـب  ندـب ، خزرب  رد  هک  روط  نامه  دـشاب  یلاثم  بلاق  ندـب و  مسج ، زا  روظنم  یلو  ینامـسج ، یناحور و  داعم  - 6
ار نآ  لوا  راب  هک  ییادخ  نامه  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  دنکیم  هدنز  ٍةَّرَم .) َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  : ) دـیوگیم هک  دـیجم  نآرق  اب  مه 

364 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . فلاخم  تسا . هدرک  قلخ 

نآ سفن  هک  تسا  یمسج  درادن و  هدام  یلو  دراد  قمع  لوط و  ضرع و  رادقم و  هک  دشاب  نیا  مسج  زا  روظنم  یلو  ینامسج ، یناحور و  داعم  - 7
. تسا هدرک  عارتخا  ار 

هک تسا  یمسج  درادن و  هدام  یلو  دراد  قمع  لوط و  ضرع و  رادقم و  هک  دشاب  نیا  مسج  زا  روظنم  یلو  ینامسج ، یناحور و  داعم  - 7
داوم زا  هک  یمـسج  هن  اـما  تسا  ینامـسج  داـعم  دـیوگیم  هک  تسا  اردـصالم  موحرم  لوق  ناـمه  نیا  تسا . هدرک  عارتـخا  ار  نآ  سفن 

: دیوگیم ناشیا  تسا . یقاب  حور  سفن و  اب  اهتروص  نآ  دنکیم و  عارتخا  سفن  هک  ییاهتروص  هکلب  دـشاب  هدـش  لیکـشت  يویند  فیثک 
، تسا یتابـستکم  تاکلم و  ياراد  نوچ  دوشیم و  جراخ  ندب  زا  تسین و  ندب  هب  دـنمزاین  رگید  هک  ییاج  ات  دـنکیم  ادـیپ  لماکت  حور 

تالیخت تاروصت و  دوشیم و  مسجتم  دنکیم و  لزنت  تسا  هدرک  لیـصحت  هک  یتیعقاو  تاکلم و  نامه  قباطم  تمایق  رد  گرم  زا  دـعب 
نیا زا  وا  ندیـشک  جـنر  اـی  ندرب و  تذـل  زین  وا و  منهج  تـشهب و  دروآیم و  دوـجو  هـب  دـنمالآ  تاذـل و  رهاـظم  هـک  یتادوـجوم  زین  وا 
بوخ رایسب  ياههیشاح  زا  هک   ) هموظنم حرش  هیشاح  فلؤم  یلمآ  یقت  دمحم  خیش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  تسا . ینیع  یعارتخا  تادوجوم 

هب اردـصالم و  هک  روـط  نآ  ار  داـعم  زا  ثحب  هکنیا  زا  سپ  تسا ) هعجارم  هدافتـسا و  دروـم  هیملع  ياـههزوح  رد  تـسا و  هموـظنم  حرش 
عرـشلا هیلع  قطن  اـم  عم  قباـطم  ریغ  اذـه  نا  يرمعل  و  دـسیونیم : دـناسریم ، رخآ  هب  دـناهتفگ  نارگید  يراوزبـس و  یجاـح  وا  زا  يوریپ 

نم ثالثلا  ۀعاس  یه  ۀعاسلا و  هذه  یف  دقتعا  ینا  هلـسر  هءایبنأ و  هتکئالم و  هّللا و  دهـشأ  انأ  و  ۀیحتلا - مالـسلا و  هعداص  یلع  سدقملا -
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  هب  دقتعا  میرکلا و  نآرقلا  هب  قطن  امب  ینامسجلا  داعملا  رمأ  یف  ۀنس 1368  مظعملا  نابعش  رهش  نم  دحالا 14  موی 

. ائیش هّللا  ةردق  نم  رکنأ  ۀیمالسالا و ال  ۀمالا  تقبطأ  هیلع  و  نیعمجأ - مهیلع  هّللا  تاولص  نوموصعملا - ۀمئالا  هلآ و 

ددرگیم رب  ندب  حور و  هک  ینعم  نیا  هب  ینامسج  یناحور و  داعم  - 8

يویند ندب  نامه  تسین  مزال  اما  تسا  يدام  ندب  مه  ندب  و  ددرگیم ؟؟  رب  ندـب  حور و  هک  ینعم  نیا  هب  ینامـسج  یناحور و  داعم  - 8
دشاب يورخا  ندب  نیا  رد  نآ   365 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  زا  یئزج  ای  هدش  هتشاذگ  ربق  رد  هک 

یتح دشاب و  يرگید  ندب  ای  دـشاب و  نآ  اب  يویند  ندـب  زا  یئزج  یلو  دـشاب  يرگید  ندـب  ای  دـشاب و  يویند  ندـب  نامه  تسا  نکمم  هلب 
. درادن تفلاخم  دیجم  نآرق  رهاظ  اب  تسا و  ینامسج  یناحور و  داعم  لامتحا ، هس  ره  رد  دشابن  نآ  اب  مه  يویند  ندب  زا  یئزج 

ددرگیم رب  ندب  حور و  هک  ینعم  نیا  هب  ینامسج : یناحور و  داعم  - 9

هدراذگ ربق  رد  هک  تسا  ندـب  نامه  اما  تسا  يدام  ندـب  و  ددرگیم ؟؟  رب  ندـب  حور و  هک  ینعم  نیا  هب  ینامـسج : یناحور و  داعم  - 9
نآرق اب  دـشاب ، شهارمه  نآ  زا  یئزج  طقف  دـشابن و  ندـب  نامه  رگا  دـیوگیم : لوق  نیا  هب  لئاق  دراد . هارمه  ار  نآ  زا  یئزج  اـی  هدـش و 

رهاظ اب  فلاخم  دشاب  يویند  ندـب  زا  ریغ  دـصرد  دـص  یندـب  هکلب  دـشابن  شهارمه  يویند  ندـب  زا  یئزج  رگا  اما  تسین  فلاخم  دـیجم 
. تسا دیجم  نآرق 
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ددرگیم رب  ندب  هب  حور  هک  ینعم  نیا  هب  ینامسج  یناحور و  داعم  - 10

نامه انیع  ینعی  تسا  ندب  نامه  اما  تسا ، يدام  مه  ندب  و  ددرگیم ؟؟  رب  ندب  هب  حور  هک  ینعم  نیا  هب  ینامسج  یناحور و  داعم  - 10
ندب هن  دش  دهاوخ  هدنز  دوشیم  ربق  دراو  هک  ندب  نامه  هک  تسا  نیا  دـیجم  نآرق  رهاظ  دـیوگیم : لوق  نیا  هب  لئاق  تسا . يویند  ندـب 
هتفگ هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  دشاب . هتـشاد  ار  لوا  يویند  ندب  زا  يرادقم  هک  رگید  ندب  هن  زین  و  دـشاب ، نآ  زا  ریغ  دـص  رد  دـص  هک  رگید 
رظن هب  تسه . ددرگیم  رب  هک  یندـب  رد  مه  يرگید  تالامتحا  دوشیم  ضوع  الک  راب  کـی  لاـس  دـنچ  ره  ناـسنا  ندـب  املـسم  دوشیم 
رتهب رتشیب و  ریخا  لوق  هچرگ  درادن ؛ تافانم  دیجم  نآرق  اب  مادک  چیه  تسا و  ینامسج  یناحور و  داعم  هس  ره  ریخا  لوق  هس  هک  دسریم 

وه نیملسملا و  عیمج  هیلع  ّقفتا  امم  ینامسجلا  داعملاب  لوقلا  دسیونیم : هّللا - همحر  یـسلجم - همالع  تسا . قفاوم  میرک  نآرق  رهاوظ  اب 
ةرتاوتم ال هیف  رابخالا  اهلیوأت و  لقعی  ۀصان ال  کلذ  یف  ۀـمیرکلا  تایآلا  و  نیملـسملا . دادـع  نع  جراخ  هرکنم  و  نیدـلا ، تایرورـض  نم 
- ریسافت اب  ییانشآ  مینادیم  دیفم  ار  هتکن  کی  رکذت  مینک ، دای  ار  ینامسج  داعم  رب  لاد  تایآ  هکنیا  زا  لبق  اهیف . نعطلا  اهدر و ال  نکمی 
رد اما  دشاب ، هتشاد  لوبق  ار  ینامـسج  یناحور و  داعم  لصا  یـسک  رگا  هکنیا : نآ  366 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 

دیاش اردص  الم  لوق  الثم  هک  دهدب  ار  لامتحا  نیا  ای  دنکن و  ادیپ  نیقی  دریذپب ، ار  ریخا  لامتحا  هس  زا  کیمادک  ایآ  هک  نآ  تایـصوصخ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  هب  دقتعا  نآرقلا و  هیلع  ّلد  يذلا  ینامـسجلا  داعملاب  دـقتعأ  ینا  دـیوگب : روط  نیا  دـناوتیم  دـشاب ، تسرد 

ینامـسج زا  روظنم  اما  دشاب ، هتـشاد  ینامـسج  داعم  هب  هدیقع  رگا  ینعی : الیـصفت . هتایـصوصخ  ملعأ  مالّـسلا و ال  هیلع  نیموصعملا  ۀمئالا 
. تسا یفاک  مراد ، لوبق  تسا  هّللا  دنع  عقاو و  رد  هچ  ره  دیوگب  دشابن و  نشور  شیارب  ندوب 

ینامسج داعم  رب  ّلاد  تایآ 

ْمُْهنِم ٌِلئاق  َلاق  . ) 2 « 1  ...( » َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  ٌنِیبُم * ٌرْحِـس  اَّلِإ  اذـه  ْنِإ  اُولاـق  َو  . ) ینامسج 1 داعم  رب  ّلاد  تایآ 
اَّنُک َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  َنُولوُقَی  اُوناـک  . ) 3 «. 2 ( » َنُونیِدََـمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  َنِیقِّدَـصُْملا * َنَِمل  َکَّنِإ  َأ  ُلوُقَی  ٌنیِرَق * ِیل  َناـک  یِّنِإ 

َأ اُولاق  َو  . ) 5 «. 4 ( » ًادـیِدَج ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  اُولاـق  َو  . ) 4 « 3 ( » َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َو  َأ  َنُوثوُْعبََمل * اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاـباُرت 
رد « 5 (. » ْمُهَْلثِم َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ًادـیِدَج  ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاـماظِع  اَّنُک  اذِإ 
زا تبحـص  دوبن و  ینامـسج  داعم  رگا  میوشیم . هدنز  زاب  ایآ  میدش ، ناوختـسا  میدش ، كاخ  یتقو  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  هیآ ، جنپ  نیا 

داعبتــسا راــفک  دــیوگیم ، اردــصالم  موـحرم  هـک  ییاــنعم  هـب  ینامــسج  اــی  دوــب و  یناــحور  داــعم  طــقف  دوــبن و  مـسج  تـشگرب 
تایآ 15- (: 77  ) تاـفاص هروس  (- 1 __________________________________________________  )

هیآ نامه ، (- 5 . ) هیآ 49 (: 17  ) ارسا هروس  (- 4 . ) هیا 47 و 48 (: 56  ) هعقاو هروس  (- 3 . ) ات 53 تایآ 51  (: 37  ) تافاص هروس  (- 2 . ) 16
هدیسوپ و ندب  ندش  هدنز  زا  ناشداعبتـسا  همه ، دندرکیمن .  367 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 98

َیِه َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ  َیِسَن  َو  اًلَثَم  اَنل  َبَرَض  َو  ٌنِیبُم * ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُْطن  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  َرَی  َْمل  َو  َأ  . ) 6 دوب . هدش  كاخ 
* َنُولِْـسنَی ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْجَْألا  َنِم  ْمُه  اذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَف  . ) 7 « 1 (. » ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَـهِییُْحی  ْلـُق  ٌمیِمَر *

اهِـشوُرُع یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو  ٍۀَـیْرَق  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  َْوأ  . ) 8 « 2 (. » َنُولَـسْرُْملا َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذـه  انِدَـقْرَم  ْنِم  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  اُولاق 
یلِإ ْرُْظناَف  ٍماع  َۀَئاِم  َْتِثَبل  َْلب  َلاق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  ُْتِثَبل  َلاق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماع  َۀَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  اِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذـه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق 

َُهل َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ًامَْحل  اهوُسْکَن  َُّمث  اهُزِْـشُنن  َْفیَک  ِماظِْعلا  َیلِإ  ْرُْظنا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَیآ  َکَلَعْجَِنل  َو  َكِرامِح  یلِإ  ْرُْظنا  َو  ْهَّنَـسَتَی  َْمل  َِکبارَـش  َو  َکِماعَط 
َِّنئَمْطَِیل ْنِکل  َو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  َلاق  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  . ) 9 « 3 (. » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاق 

(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ًایْعَـس  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث  َْکَیلِإ  َّنُهْرُـصَف  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََعبْرَأ  ْذُـخَف  َلاق  ِیْبلَق 
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يایحا زرط  لاعتم  يادـخ  و  هدوب ، ناگدرم  يایحا  تیفیک  زا  لاؤس  اریز  دراد ؛ داعم  ندوب  ینامـسج  رب  نشور  تلـالد  مه  هیآ  ود  نیا  « 4»
هجویب باوج  لاؤس و  نیا  دوب ، حور  تشگزاب  حور و  ياقب  يانعم  هب  هدرم  يایحا  دوب و  یناحور  داعم  رگا  تسا . هداد  هئارا  ار  ناگدرم 

َْلب ُهَناَنب * َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب  ُهَماظِع * َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  ِۀَـماَّوَّللا * ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  ِۀَـمایِْقلا * ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ـال  . ) 10 دوب .
(- 1 « __________________________________________________  ) 5 (. » ُهَمامَأ َرُْجفَِیل  ُناـْسنِْإلا  ُدـیُِری 

تمایق هروس  (- 5 . ) هیآ 260 نامه ، (- 4 . ) 259 (: 2  ) هرقب هروس  (- 3 . ) 51 تایآ 50 - نامه ، (- 2 . ) 77 تایآ 75 - (، 36  ) سی هروس 
داعم ندوب  ینامسج  رب  حیرـص  تلالد  مه  هیآ  نیا   368 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هیآ 4 . (: 75)

َو ْمُّتِم  اذِإ  ْمُکَّنَأ  ْمُکُدِعَی  َأ  . ) 11 درادن . شزاس  هجو  چیه  هب  ندوبن ، ینامسج  اب  اهتشگنا ، رـس  نتخاس  اهناوختـسا و  ندرک  عمج  اریز  دراد ؛
َأ ْمُُهلْوَق  ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  . ) 13 « 2 (. » َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  اُولاـق  . ) 12 « 1 (. » َنوُجَرُْخم ْمُکَّنَأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  ُْمْتنُک 

اذه َنوُِرفاْکلا  َلاقَف  . ) 15 « 4 (. » َنوُجَرْخَُمل اَّنِإ  َأ  انُؤابآ  َو  ًاباُرت  اَّنُک  اذِإ  َأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  . ) 14 « 3 (. » ٍدـیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ًاباُرت  اَّنُک  اذِإ 
هیآ دننام  مه  هیآ  جنپ  نیا  « 5 (. » ٌظیِفَح ٌباتِک  انَْدنِع  َو  ْمُْهنِم  ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَق  ٌدیَِعب  ٌعْجَر  َِکلذ  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  ٌبیِجَع  ٌءْیَش 

* ْتَِرثـُْعب ُرُوبُْقلا  اَذِإ  َو  . ) 17 « 6 (. » ِروـُبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْـعبَی  َهَّللا  َّنَأ  . ) 16 دـش . هداد  یهاتوک  حیـضوت  شاهرابرد  ـالبق  هک  تسا  مجنپ  اـت  لوا 
هب ثدج  « 9 (. » ٌرِـشَْتنُم ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک  ِثادْجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی  . ) 19 « 8 (. » ِرُوبُْقلا ِیف  اـم  َِرثُْعب  اذِإ  . ) 18 « 7 (. » ْتَرَّخَأ َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع 

«11 (. » ُهَرـــَْـشنَأ َءاـــش  اذِإ  َّمـــُث  ُهَرَْبقَأــَـف  ُهَتاــــمَأ  َّمـــُث  . ) 21 « 10 (. » ًاعارـــِـس ِثادــْـجَْألا  َنـــِم  َنوــُـجُرْخَی  . ) 20 تـــسا . ربــــق  ینعم 
هــیآ 35. ( 23  ) نوـنمؤم هروــس  (- 1 __________________________________________________  )
(: 22  ) جح هروس  (- 6 . ) هیآ 3 (: 50  ) هروس ق (- 5 . ) هیآ 67 (: 16  ) لحن هروس  (- 4 . ) هیآ 5 (: 13  ) دعر هروس  (- 3 . ) هیآ 82 نامه ، (- 2)
هیآ (: 70  ) جراعم هروس  (- 10 . ) هیآ 7 (: 54  ) رمق هروس  (- 9 . ) هیآ 9 (: 100  ) تایداع هروس  (- 8 . ) هیآ 3 (: 82  ) راطفنا هروس  (- 7 . ) هیآ 7

َو ْتَّدُم  ُضْرَْألا  اَذِإ  َو  . ) 22 369 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  هیآ 22 . (: 80  ) سبع هروس  (- 11 . ) 43
داـعم رگا  دـنوشیم ؛ ثوعبم  اـهربق  زا  مدرم  هک  دراد  تلـالد  دـش  داـی  رتشیپ  هک  متفه  هیآ  هیآ و  تفه  نیا  « 1 (. » ْتَّلََخت َو  اهِیف  اـم  ْتَْقلَأ 

.26 « 4 (. » َنوُجَرُْخت َِکلذَـک  . ) 25 « 3 (. » َنوُجَرُْخت َِکلذَـک  . ) 24 « 2 (. » ُجوُرُْخلا َِکلذَـک  . ) 23 تشادـن . یهجو  ریبعت  نیا  دوبن  ینامـسج 
ردص نتفرگ  رظن  رد  اب  مه  هیآ  شش  نیا  « 7 (. » ُروُشُّنلا َِکلذَک  . ) 28 « 6 (. » اَهلاْقثَأ ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  . ) 27 « 5 (. » یتْوَْملا ُجِرُْخن  َِکلذَک  )

ثوعبم ربق  زا  ریبعت  نامه  دـننام  جورخ  ریبعت  دراد . داعم  ندوب  ینامـسج  رب  نشور  تلالد  میدرکن ، لقن  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  تایآ ،
هن دوشیم ، مگ  رشتنم و  هدنکارپ و  نیمز  رد  هک  تسا  مسج  « 8 (. » ٍدیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ِضْرَْألا  ِیف  اْنلَلَـض  اذِإ  َأ  اُولاق  َو  . ) 29 تسا . ندش 

حیرص تفگ  ناوتیم  تسا و  ندب  تسوپ  لیدبت  زا  ثحب  « 9 (. » َباذَْعلا اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  . ) 30 حور .
ار ینامــسج  داــعم  نــشور  رایــسب  یناــیب  اــب  هــک  تــسا  هدــش  دراو  هــیآ  نــیا  لــیذ  رد  تــیاور  ود  و  تــسا . ینامــسج  داــعم  رد 
(- 2 . ) هیآ 4 (: 84  ) قاقشنا هروس  (- 1 __________________________________________________  )

هروس (- 6 . ) هیآ 57 (: 7  ) فارعا هروس  (- 5 . ) هیآ 19 (: 43  ) فرخز هروس  (- 4 . ) هیآ 11 (: 30  ) مور هروس  (- 3 . ) هیآ 11 (: 50  ) هروس ق
- ریسافت اب  ییانشآ  هیآ 56 . (: 4  ) ءاسن هروس  (- 9 . ) هیآ 10 (: 32  ) هدجس هروس  (- 8 . ) هیآ 9 (: 35  ) رطاف هروس  (- 7 . ) هیآ 2 (: 99  ) لازلز
مارحلا و دجـسملا  تدهـش  لاق  ثایغ  نب  صفح  نع  لوا : تیاور  دهدیم : حیـضوت   370 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 

بنذ ام  َباذَْعلا ) اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  : ) یلاعت هلوق  نع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابأ  لأسی  ءاجوعلا  یبأ  نبا 
ۀنبل ذـخأ  الجر  ّنأ  ول  تیأرأ  معن  لاق : ایندـلا ، رمأ  نم  ائیـش  کلذ  یل  لّثمف  لاق : اهریغ ، یه  یه و  یه  کحیو  مالّـسلا : هیلع  لاـق  ریغلا ؟

؟ اهریغ ادولج  لدـبت  فیک  مالّـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  یبال  لیق  مود : تیاور  « 1  » اهریغ یه  یه و  یهف  بلاق )  ) اـهنبلم یف  اـهّدر  ّمث  اهرـسکف 
رییغت ثدح  کلذ و  یه  امنا  تناک ؟ یتلا  یهأ  بلاقلا  یف  اهتبرض  مث  ابارت  اهتریص  اهترـسکف و  ۀنبل  تذخأ  ول  تیأرأ  مالّـسلا : هیلع  لاقف 

.33 « 4 (. » یتْوَْملا ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَک  . ) 32 « 3 (. » ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  اهایْحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  . ) 31 « 2 . » دحاو لصالا  رخآ و 
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ِیْحَُمل َکـِلذ  َّنِإ  . ) 35 « 6 (. » یتْوَْـملا َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداـِقب  َکـِلذ  َْسَیل  َأ  . ) 34 « 5 (. » یتْوَْـملا َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداـِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  ْمـَل  َو  )
و تسا ، یتوم  ءایحا  زا  ثحب  تایآ  نیا  رد  « 9 (. » یتْوَْملا ِیُْحن  . ) 37 « 8 (. » یتْوَْملا ِیُْحی  ُهَّنَأ  . ) 36 « 7 (. » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا 
، تاــــــــــــــــــــــــــیآ ردــــــــــــــــــــــــــص  نـــــــــــــــــــــــــتفرگ  رظن  رد  اــــــــــــــــــــــــــب  صوـــــــــــــــــــــــــصخب 

ریـسفت (- 2 . ) یــسربط جاـجتحا  (- 1 __________________________________________________  )
.40 (: 75  ) تمایق هروس  (- 6 . ) 43 (: 46  ) فاقحا هروس  (- 5 . ) 73 (: 2  ) هرقب هروس  (- 4 . ) 39 (: 41  ) تلصف هروس  (- 3 . ) میهاربا نب  یلع 

ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  . 12 (: 36  ) سی هروس  (- 9 . ) 6 (: 22  ) جح هروس  (- 8 . ) 50 (: 30  ) مور هروس  (- 7)
یقاب حور  اریز  تشادن ؛ ینعم  تاوما  يایحا  ریبعت  دوب  یناحور  رگا  نوچ  دراد ؛ داعم  ندوب  ینامـسج  رب  نشور  تلالد   371 ص : ینآرق ،

امَک . ) 40 « 2 (. » َنوُدوُعَت ْمُکَأَدـَب  امَک  . ) 39 تشاد . جورخ »  » و ثدـج »  » و ربق »  » ظفل هک  یتایآ  دـننام  « 1 (. » َنوُجَرُْخت اـْهنِم  َو  . ) 38 تسا .
چیه ياج  هک  دراد  نشور  رایسب  تلالد  شاهیآ  دنچ  تسین ) هیآ  لهچ  نیا  هب  رـصحنم  هتبلا   ) هیآ لهچ  نیا  زا  « 3 (. » ُهُدیُِعن ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب 

لاؤس و کی  ثحب  نیا  نایاپ  رد  هرقب . هروس  هیآ 259 و 260  تمایق و  هروس  هیآ 4  سی و  هروس  هیآ 77  دننام  تسین  اهنآ  رد  ياهشدخ 
ْمُهَْلثِم َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ  : ) تسا هدمآ  سی  هروس  هیآ 80  رد  لاؤس  مینکیم : حرطم  ار  باوج 

ْنَأ یلَع  ٌرِداق  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  : ) تسا هدـمآ  ءارـسا  هروس  هیآ 98  رد  زین  و  ُمـِیلَْعلا .) ُقاَّلَْخلا  َوُـه  َو  یَلب 
ندب يورخا  ندب  دیاش  سپ  نآ ، نیع  هن  تسا  يویند  ندب  لثم  يورخا  ندب  هک  مینک  هدافتسا  میناوتیم  لثم »  » هملک زا  ایآ  ْمُهَْلثِم .) َُقلْخَی 
هکلب ناشرهاظ  هک  تایآ ، ریاس  هنیرق  هب  دیاب  دشاب ، هتشاد  يدافم  نینچ  هیآ  ود  نیا  رگا  الوا : خساپ  دشاب . ندب  نیا  لثم  دشاب و  يدام  ریغ 

هیآ لیذ  رد  البق  هک  یتیاور  ود  ایناث : دـشاب . هتـشادن  تفلاخم  اهنآ  اب  هک  درک  ریـسفت  يروط  ار  هیآ  ود  نیا  تسا ، يدام  مسج  ناشحیرص 
ار لاؤــــــــــــــــس  نــــــــــــــــیا  خـــــــــــــــــساپ  مــــــــــــــــیدرک ، داـــــــــــــــــی  ْمُهُدوــــــــــــــــُلُج ) ْتَجــــــــــــــــِـضَن  )
(- 2 . ) 15 (: 7  ) فارعا هروـــس  (- 1 __________________________________________________  )
مه هک  تسا  هداد   372 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  . 104 (: 21  ) ءایبنا هروس  (- 3 . ) هیآ 29 نامه ،
هب مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  اریز  يداـم ؛ مسج  مه  نآ  تسا ، ینامـسج  لاـح  نیع  رد  نآ و  لـثم  ریغ و  مه  تسا و  يویند  ندـب  نیع 
نآ لک  یف  ندبلا  دناهداد : باوج  روط  نیا  یئابطابط  همالع  اثلاث : دـندز . لاثم  دوش ، هتخاس  هبترم  ود  دوش و  مرن  دوش و  كاخ  هک  تشخ 

ندبلا اذ  ناسنالا  نکل  هنیع  هلثم ال  ناک  هنم  قباسلا  ندبلا  یلا  سایقلاب  ربتعا  اذا  ناسنالا  نم  قحاللا  ندـبلاف  هصخـشب  قباسلا  نآلا  یف  هریغ 
تـسا قباس  ندـب  زا  ریغ  قحال  ندـب  مینک  باسح  رگا  ار  حوریب  ندـب  هلثم . هنیع ال  ناک  قباسلا  ندـبلا  يذ  ناسنالا  یلا  سیق  اذا  قحاللا 

هدوب یگلاس  هدزاود  رد  هک  تسا  نامه  هلاس  تصـش  ناسنا  تسا ، قباس  ناسنا  نیع  قحال  ناـسنا  مینک  باـسح  هک  ار  حور  اـب  ندـب  یلو 
کی هب  الثم  تسین ؛ روظنم  لثم  یلو  دوشیم ، لامعتـسا  لثم »  » هملک یهاگ  اعبار : تسوا . یگلاـس  هدزاود  ندـب  زا  ریغ  شندـب  یلو  تسا 

کلثم : » دوشیم هتفگ  یبرع  نابز  رد  تسا . حیبق  وا  لثم  زا  هک  تسین  نیا  روظنم  و  بذـکلا » کلثم  نم  حـبقی   » دوشیم و هتفگ  ملع  لها 
هک تسا  ییاج  لامعتـسا  زرط  نیا  هک  دـناهدرک  لاکـشا  خـساپ  نیا  رد  یئابطابط  همالع  دیـشاب . هتـشاد  لخب  دـیابن  امـش  ینعی  لخبی ؛» ـال 

ياج هب  میناوتیمن  هیآ  رد  یلو  مییوگب  لـخبت » ـال   » میناوتیم لـخبی » ـال  کـلثم   » رد ـالثم  مینک ؛ فذـح  میرادرب و  ار  لـثم  هملک  میناوتب 
ریبعت داعم  تایآ  دوخ  رد  اریز  دشابن ؛ حیحص  ناششیامرف  ارهاظ  اما  تسا . هداعا  تسین  تقلخ  داعم  نوچ  مهقلخی »  » مییوگب مهلثم » قلخی  »
تابثا ماقم  ماقملا  اریز : تسین  تسرد  ددرگیمرب . ضرا  تاوامـس و  هب  مهلثم »  » ریمـض هدش  هتفگ  اسماخ : تسا . هدـمآ  دـیدج » قلخ   » هب

« لثم  » يانعم اب  اریز  تسین ، تسرد  مه  خـساپ  نیا  مهلاثمأ . مه و  مهلثمب  دارملا  لیق : اسداس : ضرالا . تاومـسلا و  ثعب  ـال  ناـسنالا  ثعب 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  مالّـسلا  هیلع  هلآ  دمحم و  عم  انرـشحا  مهللا  تسا . ریاغم  فرعلا  ۀغللا و  نم  فرعی  ام  یلع 

373 ص : ینآرق ، ثحب 

نآرق رد  داعم 
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هراشا

دوخ راکنا  نآ و  ندوبن  يارب  هک  تسین  روطنیا  دـنریذپیمن  ار  داعم  هک  یناسک  هک  دوشیم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  نآرق  رد  داعم 
نآرق رد  ریبعت  تسیب  دودح  میرادن . ملع  میراد و  کش  نآ  توبث  رد  هک  دنیوگب  دـنناوتیم  ای  دـنیوگیم  طقف  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  یلیلد 

ِةَرِخْآلا ِیف  ْمُهُْملِع  َكَراَّدا  َِلب  َنُوثَْعُبی  َناَّیَأ  َنوُرُعْـشَی  ام  َو  کش : - 1 دوشیم . هدافتـسا  بلطم  نیمه  اهنآ  هتفر  مه  يور  زا  هک  هدمآ  دیجم 
هروس 50  ) ٍدـیِدَج ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  ِلَّوَْألا  ِْقلَْخلِاب  انِییَعَف  َأ  سبل : - 2 هیآ 66 ) هروس 27   ) َنوُمَع اْهنِم  ْمُه  َْلب  اْهنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  ْلـَب 

ْمُهَّنِإ الَأ  ۀیرم : - 4 هیآ 5 ) هروس 22   ... ) ِْثعَْبلا َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  بیر : - 3 تسا . ههبش  کش و  ینعم  هب  سبل  هیآ 15 )
مینکیمن نامگ  دنیوگیم  یـضعب  - 5 تسا . کش  ینعم  هب  ۀـیرم  هیآ 54 ) هروس 41   ) ٌطیُِحم ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  الَأ  ْمِهِّبَر  ِءاـِقل  ْنِم  ٍۀَـیِْرم  ِیف 

ال دشاب . رتيوق  توبث  مدع  لامتحا  هک  زا 50 % رتمک  ای  میهدیم  توبث  لامتحا  ینعی 50 % تسا  کش  دیفم  مه  هلمج  نیا  دـشاب ، یتمایق 
َۀَعاَّسلا ُّنُظَأ  ام  َو  ِیل  اذـه  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَـض  ِدـَْعب  ْنِم  اَّنِم  ًۀَـمْحَر  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  ٌطُونَق  ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  ْنِإ  َو  ِْریَْخلا  ِءاعُد  ْنِم  ُناـْسنِْإلا  ُمَأْـسَی 

َلاق ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  َوُه  َو  ُهَتَّنَج  َلَـخَد  َو   374 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  هیآ 50 ) هروس 41   ... ) ًۀَِمئاق
اْنَیلِإ ال ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  ُهُدُونُج  َو  َوُه  نوعرف )  ) َرَبْکَتْسا َو  مدع : هب  نظ  - 6 هیآ 36 ) هروس 18   ) ًۀَِمئاق َۀَعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  ... 

َْنل ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  مدع : هب  معز  - 7 هیآ 7 ) هروس 72   ) ًادَحَأ ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  امَک  اوُّنَظ  ْمُهَّنَأ  َو  هیآ 39 ) هروس 28   ) َنوُعَجُْری
هیآ 115) هروس 23   ) َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ  مدع : هب  نابسح  - 8 هیآ 7 ) هروس 64   ... ) یِّبَر َو  یَلب  ُْلق  اُوثَْعُبی 

َنِینِْقیَتْسُِمب ُنَْحن  ام  َو  انَظ  اَّلِإ  ُّنُظَن  ْنِإ  ُۀَعاَّسلا  اَم  يِرْدـَن  ام  ُْمْتُلق  اهِیف  َْبیَر  ُۀَـعاَّسلا ال  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  َلِیق  اذِإ  َو  توبث : هب  نیقی  مدـع  - 9
ْمُکَّنَأ ًاماظِع  َو  ًاباُرت  ُْمْتنُک  َو  ْمُّتِم  اذِإ  ْمُکَّنَأ  ْمُکُدـِعَی  َأ  داعبتـسا : - 11 هیآ 32 ) هروس 45   ) هیآ ناـمه  توبث : هب  نظ  - 10 هیآ 32 ) هروس 45  )

َلاق َو  باجعتسا : - 12 هیآ 3 ) هروس 50   ) ٌدـیَِعب ٌعْجَر  َِکلذ  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  هیآ 34 ) هروس 23   ) َنوُدَـعُوت اِمل  َتاْهیَه  َتاْهیَه  َنوُجَرُْخم 
ینعی ٍقَّزَمُم » َّلُک  ُْمْتقُِّزم  اذِإ  ( » هیآ 7 هروس 34   ) ٍدـیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ُْمْتقُِّزم  اذِإ  ْمُُکئِّبَُنی  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکُّلُدـَن  ْلَـه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
َنیِذَّلا َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  دشاب  مدع  رب  لیلد  نآ  ءاشنم  هکنیا  نودب  ترخآ  هب  نامیا  مدع  - 13 دیوش . هدنکارپ  زیر و  زیر  الماک  هک  یماگنه 

هیآ هیآ 16   ) َنوُِربْکَتْـسُم ْمُه  َو  ٌةَرِْکنُم  ْمُُهبُوُلق  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلاَف ال  هیآ 150 ) هروس 6   ... ) ِةَرِخْآلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک 
هیآ هروس 78   ) ًاباسِح َنوُجْرَی  اُوناک ال  ْمُهَّنِإ  توبث : هب  ءاجر  دیما و  مدـع  - 14 رگید . تایآ  و  دنزرویم . رابکتـسا  قح  لوبق  زا  ینعی  ( 22

نآرق و فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . ندـش  هدـنز  ثعب و  ینعم  هب  روشن  هیآ 40 ) هروس 25   ) ًاروُُشن َنوُجْرَی  اُوناـک ال  ْلـَب  ( 27
اهَنوُْغبَی َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َنیِذَّلا  دـشاب : مدـع  رب  لیلد  نآ  ءاـشنم  هکنیا  نودـب  ترخآ  هب  رفک  - 15 375 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ 

-16 رگید . تاـیآ  و  هیآ 105 .) هروس 18   ) ِِهئاِقل َو  ْمِهِّبَر  ِتاـیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  هیآ 45 .) هروس 7   ) َنوُِرفاک ِةَرِخآـْلِاب  ْمُه  َو  ًاـجَوِع 
ْنِإ ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َو  ُنَْحن  اذـه  انْدِـعُو  ْدََـقل  َنوُجَرْخَُمل  اَّنِإ  َأ  انُؤابآ  َو  ًاباُرت  اَّنُک  اذِإ  َأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  تسا : ریطاسا  هناسفا و  هکنیا  ياعدا 
اذه ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  اذه  انُؤابآ  َو  ُنَْحن  انْدِعُو  ْدََقل  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  اُولاق  هیآ 67 ) هروس 27   ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه 
هیآ هروس 17   ) ًادـیِدَج ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  اُولاق  َو  يراکنا : ماهفتـسا  - 17 هیآ 82 ) هروس 23   ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ 

ینعم هب  نورامی » ( » هیآ 18 هروس 42   ) ٍدیَِعب ٍلالَض  یَِفل  ِۀَعاَّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  لیلد : نودب  یلو  ّجل  رارـصا و  اب  راکنا  - 18 ( 49
ترخآ هب  بیذکت  - 19 تسین . مدع  رب  لیلد  ناشراکنا  ءاشنم  هک  تسا  حضاو  یلو  تسا  رارـصا  اب  راکنا  ینعم  هب  هکلب  تسین  نوکـشی » »

ام َو  ِهَّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَق  هیآ 11 ) هروس 25   ) ًاریِعَـس ِۀَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل  انْدَتْعَأ  َو  ِۀَـعاَّسلِاب  اُوبَّذَـک  َْلب  لیلد : نودـب  هللا  ءاقل  و 
ُثَْعبَی ْمِِهناْمیَأ ال  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو  لیلد : نودب  یلو  درادن  تقیقح  داعم  هک  دـنروخیم  مسق  - 20 هیآ 45 .) هروس 10   ) َنیِدَتْهُم اُوناک 

ملع و ای  داعم و  مدع  رب  لیلد  سک  چیه  دیوگیم : دـیجم  نآرق  هکنیا  هصالخ  و  هیآ 38 .) هروس 16   ) اقَح ِْهیَلَع  ًادـْعَو  یَلب  ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا 
ام َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو  تاریبعت . نیا  هابشا  نیمخت و  نامگ و  تسا و  کش  طقف  درادن  نآ  مدع  هب  دنتسم ، نیقی 
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ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هیآ 24 .) هروس 45   ) َنوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلذـِب  ْمَُهل  ام  َو  ُرْهَّدـلا  اَّلِإ  اـنُِکلُْهی 
376 ص : ینآرق ،

لیلد موزل 

هبلاطم فلاخم  زا  زین  قفاوم و  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  شاهدـعاق  دـشاب  هتـشاد  قفاوم  فلاخم و  دوش و  حرطم  هک  یعوضوم  ره  لیلد  موزل 
یلئاسم زا  داعم  هلأسم  دیامرفیم  دیجم  نآرق  دریذپب . دمآ  حیحص  شرظن  هب  مادک  ره  ات  دهد  رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  لیلد  دنک و  لیلد 

لابند طقف  دیاب  دوشیم  عوضوم  نیا  ثحب  دراو  سک  ره  ور  نیا  زا  دنرادن  نآ  مدـع  رب  یلیلد  هنوگچیه  نآ  نارکنم  نافلاخم و  هک  تسا 
ایَْحن َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو  دـشابیم : هروس 45  هیآ 24  دنکیم  هدافا  ار  بلطم  نیا  هک  ياهیآ  نیرتهب  دـشاب . تابثا  لیلد 

رد َنوُّنُظَی . اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلذـِب  ْمَُهل  ام  َو  ُرْهَّدـلا  اَّلِإ  انُِکلُْهی  ام  َو  رخآ  ضعب  دـلوی  ضعب و  تومی  وا  ءانبالا  ییحی  ءابآلا و  تومی  يا 
: تسا هدمآ  ملع » نم  کلذـب  مهل  ام   » لیذ رد  سابع  نبا  ریـسفت  رد  کش .» نظ  اذـهف  : » تسا هدـمآ  نونظی » الا  مه  نا   » لیذ یمق : ریـسفت 
« نونظی الا  مه  نا   » لیذ رد  ریثک  نبا  ریـسفت  رد  مهیلع .» مهل  لیلد  يا ال  : » تسا هدمآ  هیآ  لیذ  رد  یفاص  ریـسفت  رد  نایب » ۀـجح و ال  نم  »
دـیلقتلا و یلع  ءانب  هولاق  امنا  هیلع و  مهل  لیلد  ـال  : » تسا هدـمآ  هیآ  لـیذ  رد  يواـضیب  ریـسفت  رد  نولیختی .» نومهوتی و  يا  : » تسا هدـمآ 
و : » تسا هدمآ  یناعملا  حور  ریسفت  رد  نیمخت .» نظ و  نع  نکل  و  : » تسا هدمآ  هیآ  لیذ  رد  فاشک  ریسفت  رد  هب .» اوّسحی  مل  امل  راکنالا 
هب کّسمتی  نا  حصی  ام  مهل  نوکی  نأ  ریغ  نم  دیلقتلا  نظلا و  مهرما  يواصق  موق  الا  مه  ام  لقن  وا  لقع  یلا  دنتسم  ملع  نم  کلذب  مهل  ام 

تسا هدرک  هدافتسا  ملع »  » ندوب هرکن  زا  لیلق .» ریثک و ال  يا  ملع  نم  کلذب  مهل  ام  و  : » تسا هدمآ  رینملا  جارسلا  ریـسفت  رد  ۀلمجلا .» یف 
377 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دنرادن . مه  ار  مه  نآ  فیعـض  هجرد  یتح  ملع  زا  هجرد  چیه  هک 

ناک نم  مهنم  افانـصا و  نوکرـشملا  ناک  نظلاب و  نوملکتی  الا  مه  ام  نّیکاش  اولاق  اـم  اولاـق  يا  دـئاز  نم  : » تسا هدـمآ  یبطرق  ریـسفت  رد 
اولاق يذلاف  ۀمئاق  اهرـساب  تالامتحالا  لیلدـلا  ۀـفرعم  رظنلا و  لبق  ّنا  : » دـسیونیم هیآ  لیذ  رد  يزار  رخف  ثعبلا .»...  رکنی  عناصلا و  تبثی 

لامتحالا اذه  نا  یف  ۀیوق  ۀفیعض و ال  ۀهبـش  اورکذی  مل  مهناف  اقح ...  ۀمایقلا  ثعبلاب و  لوقلا  نوکی  نا  وه  لمتحی و  اضیا  ةدض  لمتحی و 
مزج و ال ملع و ال  سیل  هنا  تبثف  ۀـنیب  ۀـجح و ال  ریغ  نم  هیلع  اوّرـصا  هب و  اومزجف  لوالا  لامتحالا  کلذ  مهلابب  رطخ  هنکل  لطاب و  یناثلا 

نا یلع  لئالدـلا  يوقا  نم  ۀـیآلا  هذـه  بجوم و  ریغ  نم  هیلا  بلقلا  لیم  نابـسحلا و  نظلا و  ببـسب  هوراـتخا  يذـلا  لوقلا  ۀحـص  یف  نیقی 
لیذ رد  يروباشین  نآرقلا  بئارغ  ریـسفت  رد  یلاعت .» هللا  دنع  رکنم  نابـسحلا  نظلا و  ۀعباتم  نا  دـساف و  لطاب  لوق  ۀـنیب  ۀـجح و  ریغب  لوقلا 

نال مهلوق  یلا  تفتلی  نا  لقاعلل  یغبنی  الف  اداعبتـسا  انیمخت و  انظ و  کلذ  اورکذ  امنا  لئالد و  اولاق  ام  یلع  مهل  سیل  يا  : » تسا هدمآ  هیآ 
لوق داعملا  راکناب  رعـشملا  کلذ  مهلوق  نا  يا  : » دسیونیم ییابطابط  همالع  داعملا .» ءدبملا و  لیلد  یه  کلذ و  ضیقن  یلع  تماق  ۀجحلا 

ینارعـش ياقآ  موحرم  هتوبث .» یلع  ۀـلدالا  نم  كانه  نا  عم  داـعملا  یفن  یلع  مهل  لـیلد  ـال  مهنا  کـلذ  هنونظی و  نظ  وه  اـمنا  ملع و  ریغب 
ندرکن سح  نتفاین و  ینعی  درک  دـیاشن  داـمتعا  نآ  رب  هک  دـندرک  داـمتعا  يزیچ  هب  ناـنآ  هک  دومرف  ناـیرهد  در  رد  دـنوادخ  دـسیونیم 

یباین لیلد  نیا  زج  نییعیبط  نییرهد و  عیمج  رد  ینک  عبتت  نوچ  تسین و  ندوبن  لیلد  نتفاین  هکنآ  اب  دـنتفرگ  نآ  ندوبن  رب  لـیلد  ار  يزیچ 
هبطخ رد  هغالبلا  جهن  رد  ع )  ) یلع دوش . هعجارم  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  هیـشاح  هب  میرادـن . نامیا  نآ  هب  مینکن  سح  ار  يزیچ  ات  ام  هک 

ادخ رکنم  هرابرد  ترـضح  نآ  مالک  اوعدا .»...  اهیف  ۀجح  یلا  اوئجلی  مل  و  ربدملا ...  رکنا  ردقملا و  دـحج  نمل  لیولاف  : » دـیامرفیم  180
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . يراج  قداص و  مالک  نیمه  مه  داعم  رکنم  هرابرد  هک  تسا  حضاو  یلو  تسا 

ای داعم  ءدبم و  راکنا  يانعم  هب  رفک  دیامرفیم : دنکیم  نایب  نآرق  رظن  زا  ار  رفک  ماسقا  هک  یثیدـح  رد  ع )  ) قداص ماما   378 ص : ینآرق ،
ای ار  ادخ  یـسک  هک  موس  مسق  دننکیم و  راکنا  ار  نآ  داعم  ءدـبم و  ندوب  قح  هب  ملع  اب  ای  تسا و  قیقحت  مدـع  نامگ و  کش و  يور  زا 

تـسا یلئاسم  زا  داعم  ءادبم و  هلأسم  دش  يروآدای  هک  روطنامه  اریز  میرادن  الـصا  دشاب  هتـشاد  لیلد  نآ  مدع  يارب  دنک و  راکنا  ار  داعم 
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نادجو مدع  ملع و  مدـع  دـنک  اعدا  دـناوتیم  داعم  ءادـبم و  رکنم  هک  يزیچ  یهتنم  درک ، هماقا  اهنآ  مدـع  رب  یلیلد  هنوگچیه  ناوتیمن  هک 
رفک اـهنمف  هجوا : ۀـسمخ  یلع  هللا  باـتک  یف  رفکلا  لاـق ، ع :)  ) هللا دـبع  یبا  نع  : » ثیدـح تسا  نیا  دوجو . مدـع  توبث و  مدـع  هن  تسا 
نم لوق  وه  ۀـیبوبرلاب و  دوحجلا  رفک  اماف  ۀـمعنلا . رفک  ةءاربلاب و  رفک  یلاـعت و  هللا  رما  اـم  كرتب  رفکلا  نیهجو و  یلع  دوحجلا  دوحجلا و 
وه و  « 2  » ُرْهَّدلا اَّلِإ  انُِکلُْهی  ام  َو  نولوقی : نیذلا  مه  ۀـیرهدلا و  مهل  لاقی  هقدانزلا  نم  « 1  » نیفنـص لوق  وه  ران و  ۀنج و ال  بر و ال  لوقی ال 
نا « 3  » َنوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  یلاعت  هللا  لاـق  نولوقی . اـمم  ءیـشل  قیقحت  ـال  مهنم و  ّتبثت  ریغ  یلع  مهنم  ناسحتـسالاب  مهـسفنال  هوعـضو  نید 

هوجو دحا  اذـهف  هللا  دـیحوتب  ینعی  « 5  » نونمؤی مهرذـنت ال  مل  ما  مهترذـناء  مهیلع  ءاوس  اورفک  نیذـلا  نا  لاـق : و  « 4  » نولوقی امک  کـلذ 
ملاعلا اذـهل  اوبلط  فنـص  (- 1 . __________________________________________________  ) رفکلا

هیآ 24. هیثاج ، هروس  (- 3 . ) هیآ 24 هیثاج ، هروس  (- 2 . ) مئاهبلا شیع  اوشاع  مهسفناب و  اولغتشا  لب  اببس  هل  اوبلطی  مل  فنـص  ایدام و  اببس 
ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  هیآ 6 . هرقب ، هروس  (- 5 . ) تسا نونظی  لوعفم  نولوقی » امک  کـلذ  نا   » هلمج (- 4)

هدنع و نقیتسا  دق  قح  هنا  ملعی  وه  دحاجلا و  دحجی  نا  وه  ۀفرعم و  یلع  دوحجلا ) وهف   ) دوحجلا نم  رخآلا  هجولا  اما  379 و  ص : ینآرق ،
اوُرَفَک َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْـسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو  لـج  زع و  هللا  لاـق  و  « 1  » اُولُع َو  ًاْملُظ  ْمُهُـسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَـحَج  َو  یلاعت  هللا  لاق  دـق 

«2  ...« » َنیِِرفاْکلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنْعَلَف  ِِهب  اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 

تیاور ود 

دنناوتیم طقف  دـنرادن  نآ  مدـع  رب  لیلد  اـی  نآ  مدـع  هب  ملع  داـعم  نارکنم  دـیجم  نآرق  رظن  هب  هک  دـش  نشور  لـبق  ثحب  رد  تیاور  ود 
قیدـنز ناک  لاق  مکحلا  نب  ماشه  نع  : » لوا تیاور  مینکیم . لقن  تیاور  ود  بلطم  نیا  دـییأت  رد  دنـشاب . نادـجو  مدـع  کش و  یعدـم 

هللا دبع  یبا  عم  نحن  ۀکم و  یلا  جرخف  ۀکمب  وه  لیق  اهب و  هفداصی  ملف  هرظانیل  ۀـنیدملا  یلا  جرخف  ملع  ع )  ) هللا دـبع  یبا  نع  هغلبی  رـصمب 
. هللا دبع  وبا  لاق : کتینک ؟ امف  لاق : کلملا . دبع  لاق : کمـسا ؟ ام  هللا : دبع  وبا  هل  لاقف  مّلـس  هنم و  اندف  فاوطلا  یف  وه  هیلا و  یهتناف  (ع )

ءامـسلا هللا  دبع  کنبا  نع  ینربخا  و  ءامـسلا ؟ كولم  نم  ما  ضرالا  كولم  نما  هدبع  تنا  يذلا  کلملا  کلذ  نمف  ع :)  ) هللا دـبع  وبا  لاق 
. تکــــــــــــسف لاــــــــــــق . ع :)  ) هللا دــــــــــــبع  وــــــــــــبا  لاــــــــــــقف  تکـــــــــــــسف . ضرــــــــــــالا ؟ هللا  دــــــــــــبع  ما 

هروس (- 2 . ) هیآ 14 لـمن ، هروس  (- 1 __________________________________________________  )
، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  دینیبب . هحفـص 40  موس  ءزج  یفاو  باتک  رد  ار  ثیدح  هلابند  هیآ 89 . هرقب ،

هدنع نوعمتجم  نحن  هیدی و  نیب  دعقف  قیدنزلا  هاتا  فاوطلا  نم  ع )  ) هللا دبع  وبا  غرف  املف  انتاف . فاوطلا  نم  تغرف  اذا  ع )  ) لاقف  380 ص :
ّالا يردا  ال  لاق : اهتحت ؟ ام  يردت  لهف  لاق : ال . لاق : اهتحت . تلخ  دق  لاق : معن . لاقف : اقوف ؟ اتحت و  ضرالل  نا  ملعتا  ع )  ) هللا دـبع  وبا  لاقف 

يردتفا ع :)  ) لاق ال . لاق : ءامسلا ؟ یلا  تدعص  هل : لاق  مث  نقیتست . مل  ام  زجع  نظلاف  ع :)  ) هللا دبع  وبا  لاقف  ءیش . اهتحت  سیل  نا  نظا  ینا 
غلبت مل  قرـشملا و  غلبت  مل  کل  بجعلاف  ع )  ) لاق ال . لاـق : اـمهفلخ ؟ اـم  ترظنف  برغملا  قرـشملا و  تیتاـف  ع :)  ) لاـق ـال . لاـق : اـهیف ؟ اـم 

له نهیف و  امب  دحاج  تنا  نهفلخ و  ام  فرعتف  كانه  ام  ربخت ) مل   ) زجت مل  ءامـسلا و  یلا  دعـصت  مل  ضرالا و  تحت  لزنت  مل  برغملا و 
. وه سیل  لعل  وه و  لعلف  کش  یف  کلذ  نم  تناف  ع )  ) هللا دبع  وبا  لاق  كریغ . اذهب  ینمّلک  ام  قیدنزلا . لاقف  فرعی . ام ال  لقاعلا  دـحجی 
«1 « » ملاـعلا یلع  لـهاجلل  ۀـجح  ـال  ملعی و  نـم  یلع  ۀـجح  مـلعی  ـال  نـمل  سیل  لـجرلا  اـهیا  ع )  ) هللا دـبع  وـبا  لاـقف  کـلذ . لـعل  و  لاـق :
ص 181، یـــسربط ، جاـــجتحا  (- 1 __________________________________________________  )

لاـق ع )  ) قداـصلا نع  يور  : » مود تیاور   381 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  فجن . یگنـس  پاچ 
انوجن و لوقن - امک  وه  و  لوقن - امک  رمالا  نکی  نا  توجن و  انوجن و  لوقت - امک  سیل  و  لوقت - امک  رمـالا  نکی  نا  ءاـجوعلا : یبا  نبـال 

نیا ام  لوا  هفیظو  نانآ  اب  هرظاـنم  هثحاـبم و  داـعم و  نارکنم  اـب  دروخرب  رد  مینادـب  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  لـقن  زا  روظنم  « 1 «. » تکله
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قح و ءاقلا  يارب  هنیمز  دـننک  لزنت  کش  هجرد  هب  هک  نیمه  دـنراد و  کـش  هکلب  دـنرادن  مدـع  هب  ملع  هک  مینک  میهفت  اـهنآ  هب  هک  تسا 
ءاجوعلا یبا  نبا  هب  قداص  ماما  مالک  ددرگ  نامیا  ملع و  نیقی و  هب  لدبم  وا  کش  هکنیا  زا  لبق  ددرگیم و  هدامآ  نآرق  نیتم  ياهلالدتسا 
طایتحا هب  مزلم  ار  كاش  هک  تسا  ياهدـننک  عناق  مالک  نیرتهب  تسا  لـمتحم  ررـض  عفد  بوجو  موزل و  هدـعاق  ناـمه  تفگ  ناوتیم  هک 

زا یکی  ناونع  هب  نیدحوملا  هیافک  ترابع  تسا  نیا  تسا  هدـش  لالدتـسا  ع )  ) ماما نایب  نیا  هب  مه  داعم  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  دـنکیم .
كرت القع و  هتیّقح  لامتحال  ةاجنلل  ببـس  هیلع  دورولل  ۀـئیهتلا  لیـصحت  داعملاب و  نامیالا  ناب  طایتحالا  ۀـقیرط  : » متـشه لیلد  داـعم . هلدا 

دقف رمالا  سفنلا  بسحب  اقح  ناک  ناف  میقـس  لاکن  میلا و  باذع  یف  عوقولل  بجوم  تاحلاصلا  لامعا  داقتعالا و  نم  هیف  مزلی  ام  كرادت 
تاذـللا ضعب  انتوفی  هنا  لاقی : نا  باـبلا  یف  اـم  ۀـیاغ  داـقتعالا . اذـه  انرـضی  ـالف  هللااـب - ذاـیعلا  ـالطاب - ناـک  نا  رکنملا و  کـله  اـنوجن و 

هجولا کلذب  لعل  کلذ و  لثم  توفب  یلابی  لقاعلا ال  و  بالکلا ، نادیدلا و  سفانخلا و  نیب  اننیب و  ۀـکرتشملا  ۀـینافلا  ةرثادـلا  ۀینامـسجلا 
( ...«. ع  ) ماــــــــــــــــــــمالا راــــــــــــــــــــشا  نــــــــــــــــــــیرکنملا  نــــــــــــــــــــع  مازتلـــــــــــــــــــــالا  نــــــــــــــــــــم 

اب ییانـشآ  ص 182 . جاــجتحا ، (- 1 __________________________________________________  )
382 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت -

داعم هب  طوبرم  تایآ 

چیه تسا و  یفاک  دـنهدب  نآ  دوجو  زا  ربخ  ص )  ) ربمایپ دـیجم و  نآرق  هک  نیمه  داعم  هلأسم  رد  هک  تسا  حـضاو  داعم  هب  طوبرم  تایآ 
کش و چـیه  ياج  نیاربانب  میقتـسم ) ریغ  میقتـسم و   ) داعم هب  تسا  طوبرم  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  اهدـص  نوچ  تسین و  لالدتـسا  هب  يزاـین 

تسا هدرک  حرطم  ار  ینوگانوگ  ياهلالدتـسا  اهنایب و  داعم  نارکنم  اب  هلباقم  رد  نآرق  دوخ  نوچ  لاح  نیع  رد  اما  دنامیمن  یقاب  ياههبش 
: درک میسقت  ناوتیم  هورگ  دنچ  هب  ار  تایآ  مینکیم . لابند  ار  ثحب  نیا  اهنآ  رب  راوتسرهف  يرورم  تایآ و  ندرک  يدنبهتـسد  اب  مه  ام 
. دنکیم دزشوگ  ار  نیکاش  کش  یـساسایب  اهدیکأت  نیا  اب  تقیقح  رد  دهدیم و  رگید  ناهج  زا  ربخ  ناوارف  ياهدیکأت  اب  هک  یتایآ  - 1

امـش کش  ءاشنم  رگا  دـیوگیم  هک  یتایآ  - 3 درادـن . بیر  کش و  ياج  چـیه  هک  تسا  ياهلأسم  داعم  هلأـسم  دـیوگیم  هک  یتاـیآ  - 2
لوا تقلخ  دننام  مود  تقلخ  دیوگیم  هک  یتایآ  - 4 تسا . ناسآ  تسین و  لکشم  ادخ  يارب  راک  نیا  هک  دینادب  تسا  داعم  ندوب  لکشم 
ندرک هدـنز  مود و  تقلخ  دـیوگیم  هک  یتایآ  - 5 دیرامـشب . لکـشم  دـیاهدید  ار  وا  لوا  تقلخ  هک  ییادـخ  يارب  ار  نآ  دـیابن  تسا و 
هزوک دـناوتیم  رتناسآ  یلیخ  هدـش  كاخ  هتـسکش و  هزوک  زا  دزاسیم  هزوک  كاـخ  نودـب  هک  يرگهزوک  تسا . لوا  تقلخ  زا  رتناـسآ 

دنکیم دزـشوگ  ار  ادخ  تردق  اهنآ  کش  خساپ  رد  هک  یتایآ  - 6 تسا . رتناسآ  ادـخ  رگید  ياهتقلخ  زا  ناسنا  ندرک  هدـنز  زین  دزاسب و 
383 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسین . لکـشم  رداق  يادخ  يارب  تسا  لکـشم  رگا  راک  نیا  هک 

یلو دنربیم  نیب  زا  تسا  نآ  ماجنا  رب  یئاناوت  مدع  ندوب و  لکـشم  هک  ار  نّیکاش  کش  ءاشنم  هک  دنتـسه  یتایآ  مشـش  ات  موس  هورگ  - 7
ار اهنآ  هبترم  ود  ات  تساجک  تسا  هدش  قرفتم  هک  هدرم  ندب  تارذ  دنادیم  یسک  هچ  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  نیکاش  ضعب  کش  ءاشنم 

ددصرد هک  تسا  یتایآ  متفه  هورگ  تسا . هدرم  هدوب و  اجک  ناسنا  نالف  لبق  لاس  نارازه  دنادیم  یـسک  هچ  دنک و  هدـنز  يروآعمج و 
يداع هار  نیا  زا  دنکیم و  نیمز  ندش  هدـنز  هب  ریظنت  هیبشت و  ار  ناگدرم  ندـش  هدـنز  هک  یتایآ  - 8 تسا . کش  ءاشنم  نیا  ندرک  لـئاز 

هب هیکت  اب  هک  یتاـیآ  - 10 دـنکیم . لالدتـسا  داعم  تابثا  يارب  لاعتم  يادـخ  تمکح  هب  هیکت  اب  هک  یتاـیآ  - 9 دـنامهفیم . ار  نآ  ندوب 
هک میراد  مه  یتایآ  اریز  مینادب  هورگ  هد  نیمه  رد  رـصحنم  ار  تایآ  دیابن  هتبلا  دنکیم . لالدتـسا  داعم  تابثا  يارب  لاعتم  يادخ  تلادع 

هورگ قوف : هناگهد  تایآ  زا  یئاههنومن  ای  هنومن  کنیا  مینکیم . رظنفرـص  اهنآ  زا  العف  ام  تسین و  لخاد  نیوانع  نیا  زا  کی  چـیه  رد 
مسق و اب  هک  هیآ 7 ) هروس 64   ) ٌریِـسَی ِهَّللا  یَلَع  َکـِلذ  َو  ُْمْتلِمَع  اـِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب  ْلـُق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  لوا :

ْنَم ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِیتآ ال  َۀَعاَّسلا  َّنَأ  َو  ِْثعَْبلا ...  َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  تسا . هدش  دیکأت  هلیقث ، دیکأت  نون  مال و 
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ًارْشَن ِتارِشاَّنلا  َو  ًافْصَع  ِتافِصاْعلاَف  ًافْرُع  ِتالَـسْرُْملا  َو  تسا  هدش  دیکأت  بیر ، هیمـسا و ال  هلمج  نا و  اب  هک  هیآ 7 ) هروس 22   ) ِرُوبُْقلا ِیف 
دیکأت مال ، هیمسا و  هلمج  نا و  مسق و  جنپ  اب  هک  ( 1 هیآ 7 - هروس 77   ) ٌِعقاَول َنوُدَعُوت  امَّنِإ  ًارُْذن  َْوأ  ًارْذُـع  ًارْکِذ  ِتایِْقلُْملاَف  ًاقْرَف  ِتاقِراْفلاَف 

هیآ هروس 51   ) ٌِعقاَول َنیِّدلا  َّنِإ  َو  ٌقِداَصل  َنوُدَعُوت  امَّنِإ  ًاْرمَأ  ِتامِّسَقُْملاَف  ًارُْـسی  ِتایِراْجلاَف  ًاْرقِو  ِتالِماْحلاَف  ًاْورَذ  ِتایِراَّذـلا  َو  تسا . هدـش 
مدع ریسافت - اب  ییانـشآ  هیآ 25 ) هروس 3   ) ِهِیف َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ْمُهاـنْعَمَج  اذِإ  َْفیَکَف  مود : هورگ  تسا . هدـش  ناـیب  دـیکأت  هد  اـب  هک  ( 1 - 6

ُهَّللا ال هیآ 9 ) هروس 3   ) َداعیِْملا ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهِیف  َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ِساَّنلا  ُعِماـج  َکَّنِإ  اـنَّبَر   384 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت 
َرَثْکَأ َّنِکل  َو  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِیتَآل ال  َۀَعاَّسلا  َّنِإ  هیآ 87 ) هروس 4   ) ًاثیِدَح ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  ِهِیف  َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ 
ٌقیِرَف ِهِیف  َْبیَر  ِعْمَْجلا ال  َمْوَی  َرِْذُنت  َو  اَهلْوَح  ْنَم  َو  يرُْقلا  َّمُأ  َرِْذُنِتل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو  هیآ 59 ) هروس 40   ) َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال 
هروس  ) ٌریِـسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُئِدـُْبی  َْفیَک  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  موس : هورگ  هیآ 7 ) هروس 42   ) ِریِعَّسلا ِیف  ٌقـیِرَف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف 
ِحْمَلَک اَّلِإ  ِۀَعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َو  هیآ 7 ) هروس 64   ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َو  َُّنثَْعُبَتل ...  یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  هیآ 19 )  29

مه هب  مشچ  یناسآ  دـننام  یناسآ  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هک  تسا  هدومرف  ییاـبطابط  همـالع  هیآ 77 ) هروس 16   ) ُبَْرقَأ َوُه  َْوأ  ِرَـصَْبلا 
: مراهچ هورگ  هیآ 28 ) هروس 31   ) ٍةَدِحاو ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  َو ال  ْمُکُْقلَخ  ام  تسا . تعرـس  رد  هیبشت  روظنم  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  ندز 

َنِیلِعاف اَّنُک  اَّنِإ  اْنیَلَع  ًادـْعَو  ُهُدـیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأَدـَب  اـمَک  ُِبتُْکِلل  ِّلِـجِّسلا  ِّیَطَک  َءاـمَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  هیآ 29 ) هروس 7   ) َنوُدوُعَت ْمُکَأَدـَب  امَک 
َْقلَْخلا اُؤَْدبَی  ُهَّنِإ  اقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  هیآ 11 ) هروس 30   ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّللا  هیآ 104 ) هروس 21  )

اُؤَْدبَی يِذَّلا  َوُه  مجنپ : هورگ  هیآ 55 ) هروس 20   ) يرْخُأ ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  َو  ْمُکُدیُِعن  اهِیف  َو  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم  هیآ 4 ) هروس 10   ... ) ُهُدیُِعی َُّمث 
زا روظنم  دناهدومرف  هیآ  ریسفت  رد  هیآ 27 .) هروس 79   ) ُءامَّسلا ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمْتنَأ  َأ  هیآ 27 .) هروس 30   ) ِْهیَلَع ُنَوْهَأ  َوُه  َو  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا 
َّنَأ اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  مشش : هورگ   385 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  تسا . گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  قلخ 

َو َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  هیآ 99 .) هروس 17   ) ْمُهَْلثِم َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا 
یَلب ُهَماظِع  َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناـْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  هیآ 33 .) هروس 46   ) ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یَلب  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْمل 
ِهِعْجَر یلَع  ُهَّنِإ  ِِبئارَّتلا  َو  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی  ٍِقفاد  ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  َِقلُخ  َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  هیآ 3 ) هروس 75   ) ُهَناَنب َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق 
َِییُْحی ْنَأ  یلَع  ٍرِداـِقب  َکـِلذ  َْسَیل  َأ  ینُْمی ...  ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَـفُْطن  ُکَـی  َْمل  َأ  ًيدُـس  َكَْرُتی  ْنَأ  ُناـْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  (. 4 هیآ 8 - هروس 86   ) ٌرِداَقل
ٌظیِفَح ٌباتِک  انَدـْنِع  َو  ْمُْهنِم  ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَـق  ٌدـیَِعب  ٌعْجَر  َِکلذ  ًاـباُرت  اَّنُک  َو  اـْنتِم  اذِإ  َأ  متفه : هورگ  هیآ 40 .) هروس 75   ) یتْوَْملا

َوُه َکَّبَر  َّنِإ  َو  َنیِرِخْأَتْـسُْملا  اَنِْملَع  ْدََـقل  َو  ْمُْکنِم  َنیِمِدْقَتْـسُْملا  اَنِْملَع  ْدََـقل  َو  َنُوثِراْولا  ُنَْحن  َو  ُتیُِمن  َو  ِییُْحن  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  هیآ 4 ) هروس 50  )
ُْهنَع ُبُْزعَی  ِْبیَْغلا ال  ِِملاع  ْمُکَّنَِیتْأََتل  یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  ُۀَـعاَّسلا  اَـنِیتَْأت  ـال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  ( 23 هیآ 25 - هروس 15   ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  ْمُهُرُـشْحَی 

َو هیآ 3 .) هروس 34   ... ) اُونَمآ َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ٍنِیبُم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ُرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ُرَغْـصَأ  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاـْقثِم 
هیآ هروس 15   ) ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  َلیِمَْجلا  َحْفَّصلا  ِحَفْـصاَف  ٌۀَِـیتَآل  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام 

َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ  ٌمِیلَع ...  ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  ٌمیِمَر  َیِه  َو  َماـظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاـق  ( 86
ناوتیم مه  مشـش  هورگ  زا  ار  تاـیآ  نیا  زا  یـضعب  هتبلا  (. 89 هیآ 81 - هروس 36   ) ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُـه  َو  یَلب  ْمُهَْلثِم  َقـُلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداـِقب 

: متشه هورگ   386 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدش  حرطم  ود  ره  تردق  ملع و  نوچ  درمش 
ِِهب انْرَْـشنَأَف  ٍرَدَِقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  يِذَّلا  َو  هیآ 11 ) هروس 50   ) ُجوُرُْخلا َِکلذَـک  ًاْتیَم  ًةَدـَْلب  ِِهب  اْنیَیْحَأ  َو  ًاکَرابُم ...  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اـْنلََّزن  َو 

َلَسْرَأ يِذَّلا  ُهَّللا  َو  هیآ 19 .) هروس 30   ) َنوُجَرُْخت َِکلذَـک  َو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َو  هیآ 11 ) هروس 43   ) َنوُجَرُْخت َِکلذَک  ًاْتیَم  ًةَدـَْلب 
نیا زا  تسا  یتاـیآ  مهن : هورگ  هیآ 9 ) هروس 35   ) ُروُشُّنلا َِکلذَک  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اْنیَیْحَأَف  ٍتِّیَم  ٍدََـلب  یلِإ  ُهانْقُـسَف  ًاباحَـس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا 
 ... اوـُنَمآ َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  لـیبق : نیا  زا  تسا  یتاـیآ  مهد : هورگ  دـنوادخ .) تمکح  هب  لالدتـسا   ) ًاـثَبَع ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  لـیبق :

(. دنوادخ تلادع  هب  لالدتسا   ) ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک 
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داعم ندوب  يرطف 

هراشا

یکی هک  ینایب  مینک  لقن  تسا ) مهد  مهن و  هورگ  تایآ  نامه  هک   ) داعم دروم  رد  ار  نآرق  ياهلالدتـسا  هکنیا  زا  لبق  داـعم  ندوب  يرطف 
دنچ رکذ  هب  راوگرزب  نآ  نایب  ندـش  نشور  يارب  میوشیم . روآدای  دـنراد  داـعم  هب  هدـیقع  هجوت و  ندوب  يرطف  رد  مظاـعا  ناـگرزب و  زا 

میزادرپیم همدقم 

: لوا همدقم 

ناهج يوس  کی  رد  یبلطم  رگا  دریگن ، رارق  یئایفارغج  لماوع  ریثأـت  تحت  - 1 دشاب : هتـشاد  ار  اههناشن  نیا  دیاب  يرطف  روما  لوا : همدقم 
نرق رد  یبلطم  رگا  دراذگن  رثا  نآ  رد  فلتخم  ياهنامز  - 2 تسناد . يرطف  ار  نآ  ناوتیمن  دوب  راکنا  دروم  رگید  يوس  رد  لوبق و  دروم 

فلتخم ياهداژن  رد  يرطف  روما  دریگیمن  رارق  داژن  ریثأـت  تحت  - 3 تسین . يرطف  هدوب  در  دروم  لبق  نرق  تسیب  یلو  لوبق  دروم  رـضاح 
رارق ینید  یبهذـم و  لـماوع  ریثأـت  تـحت  - 4 387 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فـیرحت  مدـع  ریـسافت - اـب  ییانـشآ  تسا . ناـسکی 
مدرم دریگیمن ، رارق  یـسایس  لماوع  ریثأت  تحت  - 5 تسا . ناسکی  نارگید  اب  شترطف  دـشاب  هتـشاد  ینییآ  نید و  ره  سک  ره  دریگیمن 

رد يداصتقا  لماوع  - 6 دـنرادن . یتوافت  مه  اب  يرطف  روما  ثیح  زا  دـنراد  رارق  مه  لباقم  بطق  ود  رد  تسایـس  ثیح  زا  هک  تکلمم  ود 
موسر تاداع و  - 8 دریگیمن . رارق  یعامتجا  لماوع  ریثأت  تحت  - 7 دشابن . رگید  ياج  رد  دشاب و  اجکی  هک  دراذـگیمن  رثا  يرطف  روما 

تایرطف - 10 دوشیمن . ءاقلا  جراخ  زا  تسه  اهناسنا  داـهن  رد  درادـن و  میلعت  هب  يزاـین  يرطف  روما  - 9 درادـن . يرثا  تایرطف  رد  فلتخم 
ریز رد  هک  يوق  پمال  کی  دننام  دهاکب  نآ  رثآ  زا  تسا  نکمم  دوریمن و  نیب  زا  دـشاب  عیـسو  رادهنماد و  دـنچ  ره  تاغیلبت  رثا  رد  رـشب 

کی رد  هصالخ  و  دـنکیم . یئامندوخ  رون  تفر  راـنک  اـههدرپ  هک  نیمه  دوریمن  نیب  زا  رون  لـصا  دریگ  رارق  میخـض  رایـسب  یئاـههدرپ 
متس ملظ و  زا  اترطف  رـشب  هکنیا  دننام  تسه  اهناسنا  همه  داهن  رد  تسین و  رادرب  ءانثتـسا  يرطف  روما  تسا  قوف  هناشن  هد  عماج  هک  هلمج 

رد هک  تسا  نیا  يارب  دـننکیمن  حـیبقت  ار  متـس  ملظ و  دراوـم  یـضعب  رد  مینیبیم  هکنیا  دـنادیم و  دـب  ار  متـس  ملظ و  دـیآیم و  شدـب 
. دننیبیمن ملظ  ار  ملظ  دننکیم و  هابتشا  قادصم 

: مود همدقم 

الماک یعیبط  لماوع  زا  ار  شتسد  هک  یماگنه  راتفرگ  ناسنا  تسا  هموصعم  ترطف  ناگرزب  لوق  هب  دنکیمن و  هابتـشا  ترطف  مود : همدقم 
يرطف هجوت  نیا  ینورد و  تفایرد  نیا  دـهد  تاجن  يراـتفرگ  زا  ار  وا  دـناوتب  هک  تسه  یتردـق  هک  دـباییم  دوخ  داـهن  رد  دـنیبب  هاـتوک 

ریز تیاور  زا  همدقم  نیا  ندش  نشور  يارب  لازی و  تردق ال  نآ  دوجو  رب  تسا  یعطاق  لیلد  يرطف  هجوت  نیا  هکلب  دشاب  هابتشا  دوشیمن 
هللا دبع  ای  هل : لاقف  ینوریح  نولداجملا و  یلع  رثک  دـقف  وه ؟ ام  هللا  یلع  ینلد  هللا  لوسر  نبای  ع )  ) قداصلل لجر  لاق  : » مینکیم دادمتـسا 

388 ال ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ثیح  کب  رـسک  لهف  لاق  معن . لاق  طـق ؟ ۀنیفـس  تبکر  لـه 
نم کصلخی  نا  یلع  رداق  ءایـشالا  نم  ائیـش  نا  کل  اـنه  کـبلق  ّقلعت  لـهف  ع :)  ) لاـق معن . لاـق : کـینغت ؟ ۀحابـس  ـال  کـیجنت و  ۀـنیفس 

«1  ...« » ثیغم ثیح ال  ۀثاغالا  یلع  یجنم و  ثیح ال  ءاجنالا  یلع  رداقلا  هللا  وه  ءیشلا  کلذف  ع )  ) قداصلا لاق  معن . لاق : کتطرو ؟

: موس همدقم 
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سانلا ۀسمخ و  یف  ءایـشا  ۀسمخ  تعـضو  ینا  یلاعت  هللا  لاق  هنا  ص )  ) یبنلا نع  يور  : » تسا هدش  لقن  هیـسدق  ثیداحا  رد  موس : همدـقم 
تعضو ینا  و  نودجی ؟ یتمف  نیطالسلا  باوبا  یف  نوبلطی  سانلا  یتعاط و  یف  ّزعلا  تعـضو  ینا  نودجی ؟ یتمف  يرخا  ۀسمخ  یف  نوبلطی 

یتمف ایندلا  یف  نوبلطی  سانلا  ۀـنجلا و  یف  ۀـحارلا  تعـضو  ینا  و  نودـجی ؟ یتمف  عبـشلا  یف  نوبلطی  سانلا  عوجلا و  یف  ۀـمکحلا  ملعلا و 
سانلا يوهلا و  ۀـفلاخم  یف  ياضر  تعـضو  ینا  و  نودـجی ؟ یتمف  لاملا  یف  نوبلطی  سانلا  ۀـعانقلا و  یف  ینغلا  تعـضو  ینا  و  نودـجی ؟

ةدع باتک  رد  تیاور  نیمه  دش و  لقن  يوفطصم  پاچ  رابخالا ص 215  عماج  زا  تیاور  نیا  نودجی »؟ یتمف  يوهلا  هقفاوم  یف  نوبلطی 
نسح دیس  هللا  ۀملک  یگنـس و  پاچ  یلماع ص 66  رح  خیش  ۀینـسلا  رهاوجلا  رد  زین  هدش و  لقن  یتوافت  رـصتخم  اب  یلح  دهف  نبا  یعادلا 
یبنلا لاق  . » تسا نآ  دـیؤم  مه  يرگید  تیاور  هک  تسا  اـم  رظن  دروم  تیاور  نیا  موس  هلمج  تسا . هدـش  لـقن  یعادـلا  ةدـع  زا  يزاریش 

«2 « » ایندــلا یف  ۀــحارلا  لاــق : قـلخی ؟ مـل  يذــلا  اــم  هللا و  لوـسر  اــی  لــیق : قزری  مـل  هـسفن و  بـعتا  قــلخی  مـل  اــم  بـلط  نـم  (ص )
عبط قودــص ص 321  دــیحوت  (- 1 __________________________________________________  )

389 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  رابخالا ص 216 . عماج  (- 2 . ) قودصلا هبتکم 

: مراهچ همدقم 

اریز دراد  دوجو  وا  قوشعم  امتح  دشاب . وا  ترطف  وزج  تحار  هب  قشع  ینعی  دشاب  تحار  قشاع  تحار و  بلاط  رـشب  رگا  مراهچ : همدقم 
تامدـقم نیا  رکذ  زا  سپ  دـشاب . هتـشادن  دوجو  جراخ  رد  وا  قوشعم  دـشاب و  تحار  قشاع  اترطف  رـشب  تسین  نکمم  دـنکیمن و  هابتـشا 

هک اجنآ  ات  مینکیم و  لقن  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  داتـسا  يدابآ  هاش  یلع  دـمحم  ازریم  ياقآ  موحرم  ینعی  یهلا  میکح  فراـع و  نآ  مـالک 
تایاور زا  مه  ناشیا  يوق  لامتحا  هب  هتبلا  تسا  هدشن  هدید  رگید  ياج  رد  تسا و  موحرم  نآ  تاراکتبا  زا  نایب  نیا  دراد  عالطا  هدنراگن 

یف مهـسفنا  نوبعتی  ثیحب  ۀـحارلا  نوقـشعی  « 1  » ملاعلا لها  نا  یهیدـبلا  نم  : » دـیامرفیم ناـشیا  دـناهدرک . هدافتـسا  تیب  لـها  تاـملک  و 
ۀعبـس اهماسقا  هب و  ۀقوحلم  هب و ال  ۀنراقم  بعتلاب و ال  ۀقوبـسم  نوکت  یتللا ال  یه  ۀقلطملا و  ۀحارلا  ةذللا و  ۀحارلاب  دارملا  و  « 2  » اهلیصحت
لوقی هللا  ناب  ربخا  امک  اهمدعب  تعطق  اذا  و  اهماسقاب ؟ بعتلا  نع  ۀیلاخ  ۀقلطم  ۀحار  ةذل و  ملاعلا  اذه  یف  دـجوت  له  و  « 3  » اقیرفت اعمج و 

راد یف  نکت  مل  ةذللا و  ۀحارلل و  ۀقشاعلا  اهتّیا  اهل : لق  کترطف و  یلا  رظناف  « 4  » ۀقولخم ریغ  یه  ایندلا و  راد  یف  ۀحارلا  نوبلطی  يدابع  نا 
یف اهیف  تنا  ققحتلا  راد  یف  رخآ  ملاع  دوجوب  « 5  » ۀموصعملا ةرطفلا  مکحب  مکحیلف  ذئنیح  و  رتفی ؟ اهلاحب ال  ما  کقشع  عفتری  لهف  ایندلا 

رصتخم اب  میدق  پاچ  يدابآ ص 53  هاش  موحرم  « 6  » ةرطفلا ناسنالا و  باتک  زا  « ) نیرهاطلا هلآ  دمحم و  قحب  انقزرا  مهللا  ۀحار . حور و 
نیا هب  هراشا  (- 1 ( __________________________________________________  ) ترابع رد  یفرصت 

تمسق نیا  حیـضوت  يارب  مراهچ  همدقم  (- 2 . ) دوش هعجارم  لوا  همدـقم  هب  تسا . ءانثتـسا  نودـب  ملاـع  لـها  همه  رد  قشع  نیا  هک  تسا 
قوبسم 6- قوحلم و  تحار  قوحلم 5 - نراقم و  تحار  قوبسم 4 - تحار  قوحلم 3 - تحار  بعت 2 - هب  نراقم  تحار  - 1 (- 3 . ) تسا

همدقم (- 5 . ) دوب تمسق  نیا  يارب  دش  لقن  موس  همدقم  رد  هک  یتیاور  ود  (- 4 . ) قوحلم قوبسم و  نراقم و  تحار  قوبسم 7 - نراقم و 
هاش یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  دـنزرف  يدابآ  هاش  دـمحم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  ام  داتـسا  (- 6 . ) دوـب هلمج  نیا  حیـضوت  يارب  مود 
هب دناهدرک و  حرـش  همجرت و  یـسراف  هب  موحرم  نآ  رگید  هلاسر  ود  اب  ار  باتک  نیا  دنتـسه  مق  هیملع  هزوح  گرزب  دـیتاسا  زا  هک  يدابآ 

390 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدش  پاچ  راحبلا  تاحشر  مان 

داعم تابثا  يارب  نآرق  ياهلالدتسا 

هراشا
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یتایآ مهن  هورگ  هک  میتفگ  دـش  میـسقت  هورگ  هد  هب  داعم  هب  طوبرم  تایآ  هک  هتـشذگ  ياهثحب  رد  داـعم  تاـبثا  يارب  نآرق  ياهلالدتـسا 
لاعتم يادـخ  تلادـع  هب  هیکت  اب  هک  تسا  یتایآ  مهد  هورگ  دـنکیم و  لالدتـسا  داعم  تابثا  يارب  دـنوادخ  تمکح  هب  هیکت  اب  هک  تسا 

. مینارذگیم امش  رظن  زا  ار  تایآ  هورگ  ود  نیا  همدقم  دنچ  رکذ  زا  سپ  کنیا  دنکیم . لالدتسا  داعم  تابثا  يارب 

: لوا همدقم 

لیلد داعم  تابثا  يارب  ءادـبم  هب  هدـیقع  زا  رظن  فرـص  اب  میهاوخب  رگا  تسا و  ءدـبم  رب  فقوتم  داعم  هلأسم  هک  مینادـب  دـیاب  لوا : همدـقم 
. میاهتفرگن شیپ  رد  یتسرد  هار  میروایب 

: مود همدقم 

لیلد و لالدتـسا و  هب  يزاین  داعم  هب  هدیقع  رد  دنراد  لوبق  ار  نآرق  دـنراد و  لوبق  ار  ربمایپ  دـنراد و  لوبق  ار  ادـخ  هکیناسک  مود : همدـقم 
ات دنامیمن  یقاب  یکـش  ربمایپ  نآرق و  هب  نینمؤم  يارب  تسه  داعم  دیوگیم  ربمایپ  تسه و  داعم  دیوگیم  نآرق  یتقو  اریز  دنرادن  ناهرب 

. تسا یلّضفت  دارفا  نیا  بناج  زا  لالدتسا  زین  دارفا و  نیا  يارب  لالدتسا  دنشاب و  هتشاد  لالدتسا  هب  زاین 

: موس همدقم 

زا هک  تسا  یتایآ  لوا  مسق  تسا : مسق  هس  تسین  لالدتـسا  لماش  دـهدیم و  رگید  ناهج  داـعم و  ندوب  زا  ربخ  هک  یتاـیآ  موس : همدـقم 
هیآ رازه  زا  زواجتم  نآ  ددـع  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  تاـیآ  لـیبق  نیا  یمازتلا ، اـی  یقباـطم  تلـالد  هب  دـهدیم  ربخ  ترخآ  ملاـع  دوجو 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسین  ایند  رد  نوچ  دهدیم و  شاداپ  ازج و  ندوب  زا  ربخ  هک  تسا  یتایآ  مود  مسق  تسا .

زا مسق  نیا  ُهَرَی » ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  : » دـننام تسا  ترخآ  زا  میمهفیم   391 ص : ینآرق ، ثحب 
ناگدنب تمعن و  هب  ار  نمؤم  عیطم و  ناگدنب  هک  دیعو  دـعو و  راذـنا و  تراشب و  نمـضتم  تسا  یتایآ  موس  مسق  تسا . رایـسب  مه  تایآ 

. دهدیم دیعو  تراشب و  باذع  هب  ار  یصاع  رفاک و 

: مراهچ همدقم 

ناهج تیعقاو  رب  هیکت  اب  زین  وا و  ندوب  ضایف  فطل و  وا و  تلادع  ادخ و  تمکح  رب  هیکت  اب  دـئاقع  مالک و  ياهباتک  رد  مراهچ : همدـقم 
يرابلا ۀـمکح  نأب  مکحی  لقعلا  - » 1 دـناهدرک : رکذ  داعم  تابثا  يارب  یلقع  لـیلد  دـنچ  دوجوم ، ناـسنا  تیعقاو  رب  هیکت  اـب  زین  دوجوم و 

نسحم و نیب  دـیاب  تسا  میکح  ادـخ  هک  میراد  لوبق  رگا  ینعی  رفاکلا » نمؤملا و  ءیـسملا و  نسحملا و  نیب  قرفی  نا  هیلع  بجوی  یلاـعت 
تسا سکعرب  دراوم  یخرب  رد  تسین و  قرف  مینیبیم  هک  ایند  رد  دشاب . قرف  ترخآ  رد  ایند و  رد  یصاع  عیطم و  رفاک ، نمؤم و  ءیسم و 
يرابلا ۀمکح  نأب  مکحی  لقعلا  - » 2 ددرگ . ماجنا  رگید  ناهج  رد  قرف  نیا  دـیاب  سپ  تسا  تمعن  رد  قرغ  رفاـک  و  راـتفرگ ، نمؤم  ینعی 

نم ّسخا  ناـسنالا  ناـکل  اـتباث  داـعملا  نکی  مل  ول  ۀـمیهبلا و  ناوـیحلا  نم  مرکا  فرـشا و  لـقاعلا  ناـسنالا  لـعجی  نا  هیلع  بجوـی  یلاـعت 
راضم و رد  عوقو  زا  لبق  تاناویح  اریز  تسا  تاناویح  رب  هدراو  مالآ  راضم و  ربارب  دنچ  یمدآ  رب  هدراو  بئاصم  مالآ و  راضم و  ناویحلا »

تـساهنآ عاـبط  عوبطم  هچنآ  زا  دنتـسه و  یگدـنز  هب  لوغـشم  یگدوسآ  رطاـخ و  بیط  لاـمک  رد  روعـش ، مدـع  تلفغ و  تهج  هب  مـالآ 
تسین و دـنروخیم  اـهناسنا  هک  یبـالگ  لاـقترپ و  زا  رتمک  ندرب  تذـل  تهج  زا  دـنروخیم  ناـنآ  هک  یفلع  ناـمه  دـننکیم و  هدافتـسا 
فوخ و اهنزح و  عاونا  هب  شیوخ  هدنیآ  هتشذگ و  لاوحا  رد  رکفت  روعش و  لقع و  ببـس  هب  اهناسنا  یلو  هینامـسج . تاذل  ریاس  روطنیمه 
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شاهمزال دنهدب  ناسنا  هب  ار  اهنزح  فوخ و  نیا  ضوع  نآ  رد  هک  دشابن  يرگید  ناهج  ایند  نیا  زا  ریغ  رگا  نیاربانب  دنتسه  التبم  اهتشهد 
نآرق و فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـشاب . رادروخرب  يرتشیب  رتهب و  ياههرهب  زا  رتالاب و  ناـسنا  زا  ادـخ  دزن  ناویح  هک  تسا  نیا 

عجرت ضرفلا  یلع  یه  ۀحلـصم و  ۀـمکح و  هتقلخ  هلعفل و  نوکت  نا  یلاعت  میکحلا  یف  بجوی  لـقعلا  - » 3 392 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 
مالآلاب ال بوشم  ریغلا  عفنلا  انـسح و  هلعف  نوکی  ـال  ـالا  مـالآلاب و  بوشم  ریغ  داـبعلا  یلا  عجارلا  عفنلا  نوکی  نا  ّدـبال  هیلا و  ـال  داـبعلا  یلا 
اقلطم و تسا  زاینیب  ادخ  اریز  ددرگیم  رب  ناگدنب  هب  عفن  نیا  دشاب و  هتـشاد  یتمکح  عفن و  فده و  دـیاب  تقلخ  ةرخآلا » یف  الا  ققحتی 
دشابن و مالآ  هب  بوشم  هک  دـنک  نیمأت  ار  تقلخ  تمکح  دـشاب و  تقلخ  زا  ضرغ  دـناوتیم  یتروص  رد  دـسریم  ناگدـنب  هب  هک  یعفن 
. دسرب ناگدنب  هب  مالآ  هب  بوشم  ریغ  عفن  ناهج  نآ  رد  هک  دشاب  يرگید  ناهج  دیاب  سپ  دوشیمن . ادـیپ  ایند  رد  مالآ  هب  بوشم  ریغ  عفن 

دهد بیترت  نانآ  يارب  نیگنر  ياهرفس  دنک و  توعد  ینامهیم  هب  ار  ياهدع  یمیرک  میکح و  صخش  رگا  دننزیم  لاثم  روطنیا  اهباتک  رد 
لوبق لباق  باوج  نیا  ناـنآ . هب  ندـناسر  عفن  دوخ و  مرک  راـهظا  يارب  دـهد  باوج  يدرک ؟ توعد  ار  هدـع  نیا  ارچ  هک  دوش  لاؤس  وا  زا 

هب دروایب و  هدـنزگ  تارـشح  برقع و  رام و  نیدـنچ  هرفـس  نامه  رانک  رد  صخـش  نیمه  رگا  اما  دزاسیم  وا  مرک  تمکح و  اـب  تسا و 
عفن دوخ و  مرک  راهظا  يارب  دـهد  باوج  يدرک ؟ توعد  ار  هورگ  نیا  ارچ  هک  دوش  لاؤس  وا  زا  تقو  نیا  رد  دزادـنایب و  ناـنامهیم  ناـج 

ار راک  نیا  دیابن  میکح  صخش  تسین و  عفن  دشاب  برقع  رام و  نآ  همیمـض  هک  یعفن  اریز  تسین  لوبق  لباق  باوج  نیا  نانآ . هب  ندناسر 
دـشاب ترخآ  رگا  اما  تسا . مود  مسق  ینامهیم  نامه  دننام  ار  ناگدـنب  لاعتم  يادـخ  ندرک  قلخ  دـشابن  ترخآ  دـشاب و  ایند  رگا  دـنکب .

رد تمعن  همه  نآ  هب  تبـسن  يویند  مالآ  جـنر و  دراد  مه  ماود  عفانم  نآ  دراد و  دوجو  اهجنر  مالآ و  هب  بوشم  ریغ  عفانم  اجنآ  رد  نوچ 
جنر قرغ  مه  نآ  همه  رگا   ) هلاس داتفه  يایند  سایق  . ) دوب دـهاوخ  لوا  مسق  یناـمهیم  دـننام  ادـخ  تقلخ  سپ  تسا  چـیه  رفـص و  مکح 
یف بجوی  لـقعلا  - » 4 هیناث .) کی  زا  رتمک  هکلب  لاس  نویلیم  کی  هب  تبـسن  تسا  هیناـث  کـی  دـننام  نادـیواج  ترخآ  هب  تبـسن  دـشاب )
دنچ نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  مالآلاب .» بوشم  ریغلا  يورخالا  ءازجلا  وه  ناسنالا  لاحب  حلـصا  وه  اـم  لـعفی  نا  میکحلا 

تمکح تسا . هداد  ماجنا  تمکح  فالخرب  يراک  دنک  افتکا  تسا  حلـصا  ریغ  هک  يویند  ءازج  هب  دـنوادخ  رگا   393 ص : ینآرق ، ثحب 
شناگدـنب رب  تسا  مزـال  ادـخ  رب  لـقع  مکح  هب  فطللا » میکحلا  یلع  بجوی  لـقعلا  - » 5 دشاب . هتـشاد  يورخا  ءازج  دـنکیم  باجیا  وا 

حضاو و  ءاجلالا .» ّدح  یلا  لصی  مل  ام  ةداعسلا  یلا  ّولعلا  یلا  دابعلا  برقی  وه  ام  لعف  : » دناهدرک ینعم  روطنیا  ار  فطل  دشاب . هتـشاد  فطل 
کیدزن تداعس  ادخ و  هب  ار  وا  دزادنایم و  هار  ادخ  فرط  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  دیعو  دعو و  ثعب و  داعم و  دوجو  هک  تسا 

تـسا یهیدب  ردقچ . دشاب  داعم  رگا  دنوریم و  ادخ  فرط  هب  مدرم  ردقچ  دشابن  داعم  يورخا و  ءازج  رگا  هک  مینک  باسح  دیاب  دنکیم 
نا لداـعلا  هللا  یلع  بجوی  لـقعلا  - » 6 دـنیآیم . رد  تکرح  هب  وا  ياـضر  ادـخ و  يوس  هب  مدرم  رتشیب  رتـهب و  یلیخ  دـشاب  داـعم  رگا  هک 
هک مینیبیم  نوچ  دراد و  تافانم  شتلادع  اب  دـهدن  ار  نینمؤم  ياهجنر  کین و  لامعا  يازج  ادـخ  رگا  ریخلا » مهلامعا  یلع  هدابع  يزجی 

. ددرگ یلمع  ءازج  شاداپ و  نیا  هک  دشاب  رگید  ناهج  دیاب  امتح  سپ  دوشیمن  هداد  کین  لامعا  همه  يازج  ناکین و  همه  يازج  ایند  رد 
راک رد  یترخآ  دـشاب و  ایند  نیا  طـقف  رگا  رفاـکلا .» نمؤملا و  یـصاعلا و  عیطملا و  نیب  يوسی  ـال  نا  لداـعلا  هللا  یلع  بجوی  لـقعلا  - » 7
ادخ لدع  تسین . راگزاس  ادخ  تلادـع  اب  نیا  دـشاب ، هتـشاد  يرتهب  یگدـنز  یـصاع  یهاگ  ربارب و  یـصاع  عیطم و  ایند  نیا  رد  دـشابن و 

دوشیمن هداد  همامتب  شاداپ  نیا  ایند  رد  نوچ  دسرب و  دوخ  حلاص  لمع  شاداپ  هب  دشاب و  هتشاد  قرف  یـصاع  اب  عیطم  هک  دنکیم  باجیا 
ملاظ زا  ار  مولظم  ماقتنا  دـناوتب  هک  یئادـخ  مولظملل » ملاظلا  نم  مقتنی  نا  لداـعلا  هللا  یلع  بجوی  لـقعلا  - » 8 دوش . هداد  ترخآ  رد  دـیاب 

ایند رد  يریگماقتنا  نیا  نوچ  دریگب و  نارگمتـس  زا  ار  نامولظم  ماقتنا  هک  دـنکیم  باجیا  ادـخ  لدـع  سپ  تسین  لداـع  دریگن  دریگب و 
دادعتسا هک  یناسک  هب  هک  دنکیم  باجیا  ادخ  ندوب  ضایف  - 9 ددرگ . یلمع  اجنآ  رد  هک  دشاب  يرگید  ناهج  دیاب  دوشیمن  ارجا  الماک 

هک دیآیم  مزال  الا  دـنک و  هضافا  ار   394 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  لامک  دنراد  ار  قلطم  لامک 
رـسیم لماک  روط  هب  ایند  رد  هضافا  نیا  نوچ  ددرگ و  یلمع  هضافا  دیاب  درادن  ضرف  وا  تاذ  رد  لخب  نوچ  دـشاب و  لخب  ضایف  ءدـبم  رد 
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یسک رگا  هک  ینعم  نیا  هب  طایتحالاب » مکحی  لقعلا  - » 10 دوش . ماجنا  هضافتسا  هضافا و  نیا  اجنآ  رد  هک  دشاب  يرگید  ناهج  دیاب  تسین 
نآ دوجو  ربانب  اطایتحا  دـیاب  مراد ) مدـع  هب  ملع  دـیوگب  دـناوتیمن  سک  چـیه  مدـع و  هب  ملع  هن   ) دـشاب هتـشاد  مه  داعم  دوجو  رد  کش 

صخش نآ  هب  هک  تسا  سکعنم  مه  قداص  ماما  مالک  رد  لیلد  نیا  دشاب . دنراد  داعم  هب  نامیا  هک  یناسک  دننام  لمع  ماقم  رد  دراذگب و 
- لوقن امک  وه  و  لوقت - امک  رمالا  نکی  نا  توجن و  انوجن و  لوقت - امک  سیل  و  لوقت - امک  رمـالا  نکی  نا  : » دومرف داـعم  ءدـبم و  رکنم 

هنیعب هک  دشابیم  تکرح  دـحاو  کی  تعیبط  ناهج  میروآیم . یئابطابط  همالع  هفـسلف  لوصا  زا  ار  مهدزای  لیلد  - 11 تکله .» انوجن و 
هجوتم وا  يوس  هب  هک  دراد  يدصقم  ملاع  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  فرح  ود  نیا  زا  درادن  روصت  دصقمیب  تکرح  تسه و  زین  كرحتم 

رد یعنام  چیه  رگید  دشابیم  راپسهر  وا  يوس  هب  دوخ  یلخاد  للع  طئارش و  ءازجا و  همه  اب  ناهج  عومجم  هک  تسا  یفده  نوچ  تسا و 
اـصوصخم یمومع و  نوناق  همزـال  داـعم  دوب و  دـهاوخ  عوقولا  یمتح  ققحتلا و  يرورـض  راـچان  سپ  درادـن  ینعم  نآ  نتفرگ  ماـجنا  هار 

َو َنوُدوُعَت  ْمُکَأََدب  امَک  دندرگیم  زاب  نامه  هب  دناهدمآ  دـیدپ  هک  یلـصا  نامه  زا  ناهج  تادوجوم  تسا  تعیبط  ناهج  يرهوج  تکرح 
فطل و رب  یکتم  زین  ادـخ و  ندوب  ضایف  تمکح و  لدـع و  رب  عرفتم  نایب  لیلد و  نیا  دـیراد  هجوت  هک  روطنامه  یهَْتنُْملا . َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ 
زا سپ  هک  دنکیم  باجیا  جراخ  رد  دوجوم  ناهج  عضو  تسا  نیا  شاهصالخ  هک  لقتـسم ، تسا  ینایب  لیلد و  دوخ  هکلب  تسین  طایتحا 

تحار هب  قشع  هقلطم و  تردـق  هب  قشع  يدازآ ، تیرح و  هب  قشع  لامک  هب  قشع  اهناسنا  داهن  رد  - 12 دشاب . يرگید  ناهج  ناهج ، نیا 
نآرق و فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دراد . يدوجوم  ققحم و  قوشعم  ناـسنا ، رد  دوجوم  ققحم و  قشع  نیا  اـمتح  تسه و  هقلطم 

ناهج رد  دیاب  سپ  دوشیمن  ادـیپ  قلطم  يدازآ  قلطم و  تحار  ایند  رد  نوچ  تسین  هک  ایند  رد  قوشعم  نآ   395 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ 
ناسنا تیعقاو  هب  یکتم  طقف  هک  تسا  یلیلد  نامه  نیا  دنسریمن  یخرب  دنسریم و  قوشعم  نیا  هب  یخرب  هتبلا  دشاب . هتـشاد  دوجو  رگید 

لیلد هدزاود  دوب  نیا  دراد . قرف  مه  مهدزای  لیلد  اب  زین  تسین و  ادخ  ندوب  ضایف  فطل و  تلادـع و  تمکح و  هب  عرفتم  تسا و  دوجوم 
هب داقتعا  دئاوف  اهباتک  زا  یخرب  رد  هتبلا  تسا  هدمآ  شیب  مک و  دئاقع  مالک و  ياهباتک  رد  توافتم  تارابع  اب  هک  داعم  تابثا  يارب  یلقع 

نماض تسا و  یناسنا  قالخا  هناوتـشپ  داعم  هب  هدیقع  هکنیا  دننام   ) ار اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  داعم  هب  هدـیقع  شقن  داعم و 
هب داعم  هب  داقتعا  دـئاوف  وزج  ار  اهنآ  مینادیم  رتهب  ام  هک  دناهدرمـش  داعم  تابثا  رب  یلقع  ياـهلیلد  وزج  مه  ار  تسا ) یهلا  ماـکحا  ءارجا 

لوا و لیلد  لماش  هک  یتایآ  میروآیم . ار  داعم  تابثا  يارب  نآرق  ياهلالدتسا  دیـسر  نایاپ  هب  ثحب  تامدقم  هک  نونکا  میروایب . باسح 
َنوُوَتْسَی ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  هیآ 35  ملق  هروس  َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمَُکل  ام  َنیِمِرْجُْملاَک * َنیِِملْـسُْملا  ُلَـعْجَنَف  َأ  تسا : متفه 

ام َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهاـیْحَم  ًءاوَس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتاـئِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  هیآ 18  هدجس  هروس 
اَنْقَلَخ اـم  َو  هیآ 21  هیثاـج  هروس  َنوُمَلُْظی  ـال  ْمُه  َو  ْتَبَـسَک  اـِمب  ٍسْفَن  ُّلُـک  يزُْجِتل  َو  ِّقَْحلاـِب  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  َو  َنوُمُکْحَی *

ِتاـِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ِراَّنلا * َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َکـِلذ  اًـلِطاب  اـمُهَْنَیب  اـم  َو  َضْرَأـْلا  َو  َءاـمَّسلا 
يِوَتْسَی ام  َو  هیآ 34  تلصف  هروس  ُۀَئِّیَّسلا  َال  َو  ُۀَنَـسَْحلا  يِوَتْـسَت  هیآ 27 ال  هروس ص  ِراَّجُْفلاَک  َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنیِدِـسْفُْملاَک 

ِساَّنلا ال َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِیتَآل ال  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ  َنوُرَّکَذَـتَت * ام  اًلِیلَق  ُءیِـسُْملا  َال  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُریِـصَْبلا  َو  یمْعَْألا 
دـش رکذ  هک  هیآ  تشه  نـیا   396 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ   59 هیآ 58 - رفاـغ  هروس  َنُونِمُْؤی 

َأ تسا : موس  لیلد  لماش  هک  یتاـیآ  دـشاب . دـش  داـی  ـالبق  هک  ياهناـگهدزاود  یلقع  ياـهلیلد  زا  متفه  لوا و  لـیلد  شخبماـهلا  دـناوتیم 
َو هیآ 115  نونمؤم  هروس  ِمیِرَْکلا  ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُّقَْحلا ال  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف  َنوُعَجُْرت  اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف 

اَنْقَلَخ ام  َو   16 هیآ 17 - ءایبنا  هروس  َنِیلِعاف  اَّنُک  ْنِإ  اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْذَخَّتَال  ًاوَْهل  َذِخَّتَن  ْنَأ  انْدَرَأ  َْول  َنِیبِعال * امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام 
ِینُْغی َمْوَی ال  َنیِعَمْجَأ  ْمُُهتاقیِم  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ  َنوُمَْلعَی  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهانْقَلَخ  ام  َنِیبِعال * امُهَْنَیب  اـم  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا 
هروس ٌۀَِیتَآل  َۀَعاَّسلا  َّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو  هیآ 38  ناخد  هروس  َنوُرَْصُنی  ْمُه  َو ال  ًاْئیَش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم 

ياههیآ 189 دـننام   ) تسین وغل  وهل و  يزاب و  تسا و  قح  تسین و  لطاب  تقلخ  دـیوگیم  هک  یتایآ  مامت  هیآ و  راهچ  نیا  هیآ 85  رجح 
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هیآ 19 مور و  هروس  هیآ 8  توبکنع و  هروس  هیآ 44  فاقحا و  هروس  هیآ 3  لحن و  هروس  هیآ 3  رمز و  هروس  هیآ 5  نارمع و  لآ  هروس 
هکنیا نآ  دش و  رکذ  رتشیپ  هک  تسا  یلقع  هلدا  زا  موس  لیلد  شخب  ماهلا  ماعنا و )...  هروس  هیآ 72  سنوی و  هروس  هیآ 5  میهاربا و  هروس 

ْنَأ ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  تسا : مود  لیلد  لماش  هک  ياهیآ  درادـن . یفن  تمکح و  ترخآ  نودـب  دـشاب و  هتـشاد  عفن  تمکح و  دـیاب  تقلخ 
یلَع ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیل  َأ  یْثنُْألا * َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف  يَّوَسَف * َقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َناک  َُّمث  ینُْمی * ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَفُْطن  ُکَی  َْمل  َأ  ًيدُـس * َكَْرُتی 

ریسفت رد  هک  دنکیم  لقن  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  یفاص  ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  موحرم  هیآ 40  تمایق  هروس  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ 
ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ءیش .» نع  لئـسی  بذعی و ال  بساحی و ال  لاق ال  : » تسا هدمآ  يدس » »
باتک و باسح و  دشاب  لمهم  رـشب  دوشیمن  ینعی  دشاب  مود  لیلد  يایوگ  دناوتیم  هیآ  نیا  تسا  هتفگ  نیدحوملا  ۀـیافک  بحاص   397
: تسا مشـش  لیلد  لماش  هک  یتایآ  دوب . دهاوخ  ناویح  زا  رتتسپ  هکلب  دنکیمن  قرف  ناویح  اب  تروص  نیا  رد  اریز  دشابن  يرگید  ناهج 
َهَّللا ال َّنَأ  هیآ 170  فارعا  هروس  َنیِِحلْصُْملا  َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ ال  هیآ 195  نارمع  لآ  هروس  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِـضُأ  یِّنَأ ال 

فسوی هروس  هیآ 115 و  دوه  هروس  هیآ 20 و  هبوت  هروس  َنِینِسْحُْملا  َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنِإ  هیآ 171  نارمع  لآ  هروس  َنِینِمْؤُْملا  َرْجَأ  ُعیُِضی 
ُلَمْعَی اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  ال  تسا : متـشه  لیلد  لماش  هک  یتایآ  هیآ 30  فهک  هروس  اًلَمَع  َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِـضن  ـال  اَّنِإ  هیآ 56 و 90 
ِتایِآب اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ 47  میهاربا  هروس  ٍماِقتنا  ُوذ  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَلُسُر  ِهِدْعَو  َِفلُْخم  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  الَف  هیآ 42  میهاربا  هروس  َنوُِملاَّظلا 

َْسَیل َأ  ٍّلِضُم  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  َو  ٍداه  ْنِم  َُهل  اـمَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  هیآ 95  هدئام  هروس  ٍماِقْتنا  ُوذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا 
َّنِإ هیآ 43  هروس ق  ُریِـصَْملا  اَْنَیلِإ  َو  ُتیُِمن  َو  ِییُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  تسا : مهدزای  لیلد  لـماش  هک  یتاـیآ  هیآ 37  رمز  هروس  ٍماـِقْتنا  ِيذ  ٍزیِزَِعب  ُهَّللا 

تایآ هیآ 36 و  دـعر  هروس  ِبآَم  ِْهَیلِإ  َو  اوُعْدَأ  ِْهَیلِإ  ِِهب  َكِرْـشُأ  ـال  َو  َهَّللا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  اـمَّنِإ  ْلـُق  هیآ 8  قـلع  هروـس  یعْجُّرلا  َکِّبَر  یلِإ 
هدافتـسا ار  هدـش  دای  یلقع  لیلد  هدزاود  زا  لیلد  تفه  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  ناوتیم  نیارباـنب  دراد . ار  نومـضم  نیمه  هک  رگید  ناوارف 

398 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  درکیم .

دیجم نآرق  رد  یحو 

هراشا

هروس اَهل  یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب  اهَرابْخَأ * ُثِّدَُحت  ٍذـِئَمْوَی  اَهلاْزلِز ...  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ  نیمز  هب  لاعتم  يادـخ  یحو  دیجم 1 - نآرق  رد  یحو 
یحو - 2 « 1  » ثدـحت نا  اهیلا  یحوا  کبر  ّنا  ببـسب  اهرابخا  ضرـالا  ثدـحت  تسا : نیا  هیآ  ینعم  تسا و  یلا  ینعم  هب  مـال  هیآ 5   99

ود هیآ  ریسفت  رد  « 2  » اهَْرمَأ ٍءامَس  ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  َو  ِْنیَمْوَی  ِیف  ٍتاوامَس  َْعبَـس  َّنُهاضَقَف  ِءامَّسلا ...  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  نامـسآ  هب  لاعتم  يادخ 
یحْوَأ َو  ناویح  هب  لاعتم  يادـخ  یحو  - 3 « 3  » دشاب ءامـس  دوخ  هب  یحو  روظنم  دشاب 2 - ءامـس  لها  هب  یحو  روظنم  - 1 تسا : لامتحا 

یحو  ) دشابن ربمایپ  هک  یناسنا  هب  لاعتم  يادـخ  یحو  - 4 « 4  » َنوُشِْرعَی اَّمِم  َو  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر 
ِهِْقُلْیلَف ِّمَْیلا  ِیف  ِهِیفِْذقاَف  ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِْذقا  ِنَأ  یحُوی  ام  َکِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْذِإ  يرْخُأ  ًةَّرَم  َْکیَلَع  اَّنَنَم  ْدََقل  َو  ربمایپ .) تطاسو  نودـب  میقتـسم 

ریــسفت (- ) 1 « __________________________________________________  ) 5  » ِلـِـحاَّسلِاب ُّمـَْـیلا 
فیرحت مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  هیآ 38 ) هروس 20  (- ) 5 ( ) 86 / 16 (- ) 4 ( ) بغار تادرفم  (- ) 3 ( ) هیآ 12 هروس 41  (- ) 2 (. ) نازیملا

هب لاعتم  يادخ  یحو  - 5 « 1  » ِّمَْیلا ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو   399 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و 
نیا ریسفت  رد  هیآ 111 .) هروس 5   ) ِیلوُسَِرب َو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو  ربمایپ ) طسوت  هب  یحو   ) دـشابن ربمایپ  هک  یناـسنا 
ٍءامَس ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  َو  ناگتشرف  هب  لاعتم  يادخ  یحو  - 6 ربش .) ریسفت   ) ناربمایپ طسوت  تسا  نانآ  هب  یحو  روظنم  تسا  هدش  هتفگ  هیآ 

بوسنملا یهلالا  رمالا  ۀکئالملا  نم  اهلها  یلا  ءامـسلا  لک  یف  یحوا  ینعی : دشاب  ریدـقت  رد  لها »  » هک نیاربانب  هیآ 12 ) هروس 41   ) اهَْرمَأ
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َکَُحبْذَأ یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  ای  َلاـق  باوخ  رد  ربماـیپ  هب  لاـعتم  يادـخ  یحو  - 7 نازیملا ) ریـسفت   ) اهب قلعتملا  ءامـسلا  کلت  یلا 
هب دشاب  یکی  دیآیم  نیا  زا  دعب  هک  مهدزای  مسق  اب  مسق  نیا  تسا  نکمم  هیآ 102 ) هروس 37   ) ُرَمُْؤت ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاق  يَرت  اذ  ام  ْرُْظناَف 

یلِإ اْنیَحْوَأ  َو  رگید  ربمایپ  هلیـسو  هب  يربمایپ  هب  لاـعتم  يادـخ  یحو  - 8 دـینک . هعجارم  دوشیم  لقن  اجنآ  رد  هک  یئابطابط  همـالع  مـالک 
هیحو لیئربج و  ۀطساوب  یسوم  یلا  هیحوف  دسیونیم : یناهفـصا  بغار  هیآ 87 ) هروس 10   ) ًاتُوُیب َرْصِِمب  امُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  ِهیِخَأ  َو  یـسُوم 

ع)  ) رقاب ماما  زا  تیاور  رد   ) دنیبب ار  هتشرف  هکنیا  نودب  هتشرف  طسوت  ءایبنا  هب  لاعتم  يادخ  یحو  - 9 یسوم . لیربج و  ۀطساوب  نوراه  یلا 
اضر ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  یفاک ج 1 ص 176 ) « ) کلملا نیاعی  توصلا و ال  عمـسی  همانم و  یف  يری  يذـلا  یّبنلا  : » تسا هدـمآ 

طسوت لسر  هب  لاعتم  يادخ  یحو  - 10 ( 176 یفاک 1 / « ) عمسی مل  صخـشلا و  يأر  امبر  مالکلا و  عمـسی  امبر  یبنلاف  : » تسا هدمآ  (ع )
(- 1 ( __________________________________________________  ) دــننیبب ار  هتــشرف  هــک   ) هتــشرف

: تسا هدـمآ  ع )  ) رقاب ماما  تیاور  ناـمه  رد   400 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  هیآ 7 ) هروس 28  )
هدرب راک  هب  نآ  تاقتـشم  یحو و  هژاو  راب  دودح 80  دـیجم  نآرق  رد  کلملا .» نیاعی  مانملا و  یف  يری  توصلا و  عمـسی  يذـلا  لوسرلا  »

ُهَّللا ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  باجح  ندوب  اب  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  یحو  - 11 دشابیم . مهد  مهن و  مسق  نیمه  زا  دراوم  نیا  رثکا  هدـش و 
يادخ میلکت  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هیآ 51 ) هروس 42   ) ٌمیِکَح ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  َْوأ  ٍباـجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًاـیْحَو  اَّلِإ 

اب رـشب  اب  لاعتم  يادـخ  میلکت  لوسر 2 - اب  باجح  هطـساو  نودـب  لاعتم  يادـخ  یحو  - 1 تسا : هدـش  میـسقت  مسق  هس  هب  رـشب  اب  لاعتم 
مـسقلا : » دسیونیم ییابطابط  همالع  دنک . یحو  رـشب  هب  هتـشرف  نآ  دتـسرفب و  ياهتـشرف  هک  قیرط  نیا  هب  لاعتم  يادخ  میلکت  باجح 3 -

اذه و  نم ...  ناکمل  هئارو  امم  یحولا  ءدـتبی  امنا  ثلاثلا و  مسقلا  یف  امک  یحوی  ۀطـساولا ال  نا  ریغ  باجحلا  وه  ۀطـساو  عم  یحو  یناثلا 
هیآ هروس 28   ) ِةَرَجَّشلا َنِم  ِۀَکَرابُْملا  ِۀَـعُْقْبلا  ِیف  ِنَْمیَْألا  ِداْولا  ِئِطاش  ْنِم  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف  یلاعت  لاق  روطلا  یف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  میلکتک 
َُّمث باجح  هطـساو و  نودب  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  یحو  - 12 نازیملا ) ریـسفت  « ) مهتام انم  یف  ءایبنالا  یلا  یحوا  ام  بابلا  اذـه  نم  و  ( 30
هک ۀهفاشم » یحو  لاق : : » تسا هدمآ  یمق  ریسفت  رد  هیآ 10 ) هروس 53   ) یحْوَأ ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف  ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  یَّلَدَتَف  انَد 
ول : » تفگ دـشاب و  ترـضح  نآ  هارمه  هار  نایاپ  ات  تسناوتن  لیئربج  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دـناسریم . ار  ندوب  باجح  نودـب  ناـمه 
زین ار  ع )  ) یـسوم اـب  لاـعتم  يادـخ  میلکت  هب  طوبرم  تاـیآ  و  تسا . هدوبن  هطـساو  مه  لـیئربج  دوشیم  موـلعم  تقرتحـال » ۀـلمنا  توـند 

هروس 7  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  ْنُک  َو  َُکْتیَتآ  ام  ْذُخَف  یِمالَِکب  َو  ِیتالاسِِرب  ِساَّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْصا  یِّنِإ  یسُوم  ای  َلاق  درمـش . مسق  نیا  زا  ناوتیم 
نآرق فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  هیآ 143 ) هروس 8   ... ) َْکَیلِإ ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یسُوم  َءاج  اََّمل  َو  هیآ 144 )

هیآ 51) هروس 42   ) ًایْحَو اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  َو  هیآ 164 ) هروس 4   ) ًامِیلْکَت یسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  َو   401 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  و 
لاق یلاعت  هللا  ءاشی  ام  هللا  نذاـب  کـلملا  کـلذ  یحوی  يا  هیآ 51 ) هروس 42   ) ِِهنْذِِإب َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِـسُْری  َْوأ  ناـسنا  هب  هتـشرف  یحو  - 13

هیآ 97) هروس 2   ) ِهَّللا ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق  هیآ 194 ) هروس 26   ) َِکْبلَق یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  یلاعت :
ربانب هیآ 51 ) هروس 22   ) ِِهنْذِِإب َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  َْوأ  اهناسنا  هب  ربمایپ  یحو  - 14 نازیملا ) ریسفت   ... ) هناحبس هللا  وه  کلذ  عم  یحوملا  و 
قلطی ـال  : » دـناهتفگ دناهتـسناد و  دودرم  ار  لاـمتحا  نیا  ییاـبطابط  همـالع  یلو  هتـشرف  هن  دـشاب  ربماـیپ  هیآ  نیا  رد  لوسر  زا  روظنم  هکنیا 

هب نج  یحو  نج 17 - هب  نـج  یحو  رگید 16 - ناـسنا  هب  یبن  ریغ  ناـسنا  یحو  - 15 نازیملا ) ریـسفت  « ) یحولا ساـنلا  غیلبت  یلع  یحولا 
ِلْوَْقلا َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَـش  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  تسا : هیآ  نیا  مسق  هس  نیا  دهاش  ناسنا 

َنیِطاـیَّشلا َّنِإ  َو  تسا : هیآ  نیا  مسق  ود  نـیا  دـهاش  نـج  هـب  ناطیـش  یحو  ناـسنا 19 - هب  ناطیـش  یحو  - 18 هیآ 112 ) هروـس 6   ) ًاروُرُغ
. تسا روظنم  مسق 14 و 15  رد  هچنآ  زا  ریغ  ییانعم  هب  رگید  ياهناسنا  هب  ناسنا  یحو  - 20 هیآ 121 ) هروس 6   ... ) ْمِِهئاِیلْوَأ یلِإ  َنوُحُوَیل 

ایِـشَع َو  ًةَرُْکب  اوُحِّبَـس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  ایِوَس  ٍلاَیل  َثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاق  ًۀَیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق 
402 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  هیآ 11 ) هروس 19  )
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یحو ینعم 

یبنلا و یلا  ینعملا  ءاقلا  - » 1 تسا . يدارفا  ياراد  ینعم  نیا  و  هماـهفا » دـصق  نم  ریغ  یلع  یفخی  وحنب  ینعملا  ءاـقلا  یحولا   » یحو ینعم 
ص)  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  یحو  نامه  نیا  و  یحالطـصالا » یحولا  وه  اهعم و  ـال  وا  ۀطـساولا  عم  یلاـعت  هللا  نم  لوسرلا 
عطق و ینعم  نیا  هب  یحو  يو  زا  سپ  دوب و  لوسر  ءایبنا و  متاخ  ص )  ) مرکا لوسر  یحولا » اـنع  عطقنا  : » دومرفیم س )  ) همطاـف ترـضح 
زا ندرک  یقلت  میهاربا 2 - ترـضح  باوخ  دننام  باوخ - رد  ار  بلطم  ندرک  یقلت  - 1 دراد : یماسقا  یحالطـصا  یحو  نیا  و  دش . مامت 

مرکا لوسر  یقلت  دننام  هطـساویب  يرادیب  رد  لاعتم  يادـخ  زا  یقلت  لیئربج 3 - زا  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  یقلت  دننام  یحو  هتـشرف 
لماکت بجوم  هک  یماهلا  لوا  مسق  تسا : مسق  دـنچ  ماـهلا  و  ماـهلالا » قیرطب  ناـسنالا  بلق  یف  ینعملا  ءاـقلا  - » 2 جارعم . بـش  رد  (ص )

ثفنی نذا  نانذا  هردص  یف  هبلقل  الا و  نمؤم  نم  ام  : » تسا هدیسر  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تیاور  رد  ددرگ . رتشیب  تخانش  نافرع و  ناسنا و 
یف ۀهربلا و  دعب  ۀهربلا  یف  هئالآ  تزع  هللا  حرب  ام  : » دیامرفیم هغالبلا  جـهن  رد  ع )  ) یلع و  نازیملا ج 20 ص 557 .) ریسفت  « ) کلملا اهیف 

تسا هدوبن  ربمایپ  هک  یئاهنامز  رد  نامز و  زا  ياههرب  ره  رد  دنوادخ  مهلوقع » تاذ  یف  مهملک  مهرکف و  یف  مهاج  اندابع  تارتفلا  نامزا 
هبطخ 220، هغالبلا  جهن   ) دنکیم ملکت  اهنآ  اب  اهنآ  ياهلقع  هار  زا  دیوگیم و  زار  اهنآ  اب  اهنآ  ریمض  ّرـس  رد  هک  دراد  هتـشاد و  یناگدنب 

دـشاب ریحت  عفر  یگدنز و  هرادا  یگدـنز و  هب  طوبرم  هک  تسا  یبلطم  ماهلا  مود  مسق  يرهطم ص 40 .) ياقآ  موحرم  توبن  متخ  باـتک 
يِذَّلا اَنُّبَر  دیامرفیم  نآرق  هک  ینییوکت  تیاده  ینعم  هب  ماهلا  موس  مسق  زادـنایب و  بآ  رد  ار  یـسوم  هک  ع )  ) یـسوم ردام  هب  ماهلا  دـننام 

َو اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  تسا . هدـش  ریبعت  ماهلا  هب  نآرق  رد  ینیوکت  تیادـه  نیمه  زا  هک  هیآ 50 ) هط  هروس   ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ 
، ینآرق ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  یلاعت  هنا  دارملا  : » دـسیونیم ییابطابط  همالع  هیآ 8 ) سمش  هروس   ) اهاْوقَت
وا بلقلا  یف  ۀسوسولا  ءاقلا  - » 3 روجف » وه  امم  يوقت  وه  ام  هل  زیم  يوقت و  وا  اروجف  لعف  نم  هب  یتأـی  اـم  نوک  ناـسنالا  فّرع   403 ص :

ثفنی نذا  و  نانذا ...  هردص  یف  هبلقل  الا و  نمؤم  نم  ام  : » تسا هدیسر  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تیاور  رد  ۀسوسولا » قیرط  نم  ینعملا  ءاقلا 
ِیف ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا * ِساوْسَْولا  ِّرَش  ْنِم  ِساَّنلا * ِهلِإ  ِساَّنلا * ِِکلَم  ِساَّنلا * ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  نازیملا ) ریـسفت  « ) سانخلا ساوسولا  اهیف 

ءاقلا - 5 ۀـینیوکتلا » ۀـیادهلا  قیداصم  دـحا  وه  ةزیرغلا و  قیرط  نم  ناویحلا  مهف  یف  ینعملا  ءاقلا  - » 4 ِساَّنلا . َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  ِساَّنلا * ِروُدُـص 
قیداصم ناونع  هب  هتـشذگ  ثحب  رد  هک  يدروم  تسیب  تسا  مزال  اجنیا  رد  مالکلا » قیرط  نم  ءاقلالا  لاـبق  یف  ةراـشالا  قیرط  نم  ینعملا 

هب متـسیب  دروم  دنتـسه . هناگجنپ  یناعم  نیا  زا  کی  مادک  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  دوش  نشور  ات  دوش  قیبطت  ینعم  جـنپ  نیا  اب  دـش  دای  یحو 
ِیل ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق  دـشابیم . ایرکذ  ترـضح  ناتـساد  نامه  هب  طوبرم  هک  تسا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 41  نآ  هنیرق  تسا و  مجنپ  ياـنعم 

ياـنعم هب  موس  مود و  دروم  دـشابیم . مهیلا » راـشا   » ینعم هب  مهیلا » یحوا   » نیارباـنب ًاْزمَر  اَّلِإ  ٍماَّیَأ  َۀـَثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َکـُتَیآ  َلاـق  ًۀَـیآ 
یحوا يا  ءامـسلا  نم  هللا  دارا  ام  رمالاب  دارملا  : » هدـش هتفگ  هروس 41  هیآ 12  ریـسفت  رد  دشاب و  ینیوکت  تیادـه  نامه  هک  تسا  مراهچ 

راک و  دـشاب . هسوسو  هک  تسا  موس  ینعم  هب  مهدزون  ات  مهدزناپ  دروم  تسا . ینیوکت  تیادـه  نامه  نیا  و  اهنم » دارا  اـم  ءامـس  لـک  یلا 
ُناْطیَّشلا ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف  هیآ 20 -) فارعا  هروس   ) ُناْطیَّشلا اَمَُهل  َسَوْسَوَف  دـیامرفیم : نآرق  تسا  هسوسو  نجلا  سنالا و  نیطایـش  ناـطیش و 

دشاب یحالطصا  یحو  هک  تسا  لوا  ینعم  هب  مهدزیس  ات  متفه  دروم  دشاب  ماهلا  هک  تسا  مود  ینعمب  مراهچ  دروم  هیآ 111 .) هط  هروس  )
هدش هداد  تبسن  يرگید  هب  یـسک  هب  یحو  اریز  تسا  راک  رد  مه  يزوجت  مهدزیـس  متـشه و  مجنپ و  دروم  رد  هتبلا  مجنپ  دروم  رد  زین  و 

404 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . هدش  هداد  تبـسن  هتـشرف  هب  تسا و  ادخ  زا  یحو  ای  تسا و 
ینعم هب  یحو  میریذـپب  ار  لامتحا  نآ  رگا  تسا  دودرم  شلاـمتحا  میتفگ  هک  مهدراـهچ  دروم  لوا . مشـش و  مهدراـهچ و  دروم  دـنامیم 

دناهدرک نامگ  یخرب  ار  لوا  دروم  اما  تسا و  روظنم  یحو  یحالطـصا  يانعم  هب  کیدزن  یئانعم  مه  مشـش  دروم  رد  دوب و  دهاوخ  غیلبت 
هک دراد  ینعم  دروم  نیا  رد  یتروص  رد  ینیوکت  تیاده  ینعم  هب  یحو  اریز  تسا  دودرم  نامگ  نیا  یلو  تسا  ینیوکت  تیاده  ینعم  هب 
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ربخ هن  تسا  اهنم » هدارا  ام   » روظنم میتفگ  هک  نامسآ  هب  یحو  لثم  دشاب  هدش  هتـساوخ  تسا  هایگ  ندنایور  الثم  هک  نیمز  هفیظو  نیمز  زا 
اهریخ لامعالا  نم  اهیف  عقی  امب  ةرعاش  ضرالا  : » تسا هدومرف  هک  میریذپب  ار  ییابطابط  همالع  نخس  دیاب  نیاربانب  اهیلع .» عقو  ام   » زا نداد 

ْنِإ َو  ءارسا  هروس  هیآ 44  و  نازیملا .) ریسفت  « ) تلّمحت امب  دهـشت  اهرابخا و  ثدحت  نا  یحولاب  ۀمایقلا  موی  اهل  نذؤی  اهل  ۀلمحتم  اهرـش  و 
َو ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَس  ْمِْهیَلَع  َدِهَش  اهُؤاج  ام  اذِإ  یَّتَح  هدجـس  مح  هروس  هیآ 21  ْمُهَحِیبْسَت و  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم 
. تسا هتسناد  دوخ  راتفگ  دیؤم  ار  ٍءْیَـش ...  َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاق  َو  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج 

هکلب دـناهتفرگ  یحو  یناعم  زا  یکی  ار  نذا  دـناهدرک و  روصت  روطنیا  یخرب  هک  تسین  مه  نذا  ینعم  هب  لازلز  هروس  رد  یحوا »  » نیاربانب
. دشابیم ینعملا  ءاقلا  یلک  يانعم  نامه  هب 

يروآدای

دای هناگجنپ  یناعم  زا  یکی  دراوم  مامت  رد  هک  تسا  هدـش  لامعتـسا  نآرق  رد  دروم  تشه  داـتفه و  نآ  تاقتـشم  یحو و  هژاو  يروآداـی 
َْوأ ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  تسا  روظنم  ینعم  کی  زا  شیب  ماعنا  هروس  هیآ 93  دننام  دراوم  یخرب  رد  تسا و  روظنم  هدـش 

. دشاب ود  ره  ماهلا  یحالطـصا و  یحو  يانعم  هب  دناوتیم  یحو  هیآ  نیا  رد  هیآ 93 ) ماعنا  هروس   ... ) ٌءْیَـش ِْهَیلِإ  َحُوی  َْمل  َو  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َلاق 
توـبن متخ  راـحبلا ، ۀنیفـس  سرهفملا ، مجعم  هدـنیاپ ، نآرق  همجرت  بغار ، تادرفم  ربـش ، ریـسفت  نازیملا ، ياـهباتک  زا  ثحب  نیا  هیهت  رد 

ص: ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  تسا . هدـش  هدافتـسا  فشاکلا  هغالبلا و  جـهن  یفاک و  يرهطم ، ياقآ 
405

نآرق لیوأت  هب  ناماما  ربمایپ و  ملع 

یف نیذـلا  اماف  تاهباشتم  رخا  باتکلا و  ما  ّنه  تامکحم  تایآ  هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذـلا  وه  نآرق  لـیوأت  هب  ناـماما  ربماـیپ و  ملع 
دنع نم  لک  هب  انمآ  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هّللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  هلیوأت و  ءاغتبا  ۀـنتفلا و  ءاـغتبا  هنم  هباـشت  اـم  نوعبتیف  غیز  مهبولق 
نیا دنتـسه و  تاـمکحم »  » نآ تاـیآ  زا  یـشخب  هدرک ، لزاـن  وت  رب  ار  نآرق )  ) باـتک هک  تسا  وا  «. 1  » بابلالا اولوا  الا  رکذـی  ام  اـنبر و 

تایآ تسا  فارحنا  یجک و  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  سپ  دنتسه  تاهباشتم »  » تایآ زا  رگید  یشخب  دنشابیم و  باتکلا » ما   » تامکحم
لیوأت ملع ، رد  ناخـسار  ادـخ و  زج  هک  یتروص  رد  تسا ، هباشتم  تایآ  لیوأت  ییوجهنتف و  ناشروظنم  دـننکیم و  يوریپ  ار  نآ  هباـشتم 

زج تسا و  هدـش  لزان  نامراگدرورپ  دزن  زا  نآ  تایآ  همه  میراد  ناـمیا  نآرق  هب  دـنیوگیم : ملع ) رد  ناخـسار  و  « ) 2  » دنادیمن ار  اهنآ 
یف نوخسارلا  هّللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  و   » ریسفت رد  هک  یتایاور  زا  رظن  فرـص  دنوشن . روآدای  دنریگن و  زردنا  دنپ و  ّبل  لقع و  نابحاص 

: دوش ینعم  روطنیا  هیآ  دـشاب و  هّللا »  » هب فطع  نوخـسارلا » - » 1 تسا : لاـمتحا  ود  هلمج  نیا  رد  تفرگ  ماـهلا  اـهنآ  زا  ناوتیم  ملعلا »... 
تاهباشتم لیوأت  دوش : ینعم  روط  نیا  هیآ  دشاب و  ادتبم  نوخسارلا » - » 2 دنادیمن . ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زج  یسک  ار  تاهباشتم  لیوأت 

هیآ نارمع ، لآ  هروس  (- 1 __________________________________________________  ) ادخ زج  ار 
مدـع ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـنیوگیم ...  ملع  رد  ناخـسار  دـنادیمن و  ار  اـهنآ  لـیوأت  ادـخ  زج  هک  یتروص  رد  رگید : لاـمتحا  (- 2 . ) 7
ربانب و  دننادیمن . ار  تاهباشتم  لیوأت  مه  ملع  رد  ناخـسار  یتح  ینعی  دنادیمن  سک  چیه   406 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت 

لیوأت ملع ، رد  ناخسار  - 2 دننادیمن . ار  تاهباشتم  تایآ  زا  کی  چیه  لیوأت  ملع  رد  ناخسار  - 1 تفگ : ناوتیم  روج  هس  مود  لامتحا 
دننادیمن اما  دننادیم  ار  هباشتم  هیآ  ره  تالمتحم  ملع ، رد  ناخسار  - 3 دننادن . ار  کی  چیه  لیوأت  هکنیا  هن  دننادیمن  ار  تاهباشتم  همه 

لیوأـت هب  ملع  دـشاب  حیحـص  مود  ینعم  زا  موس  مود و  لاـمتحا  اـی  لوا  ینعم  رگا  هک  تسا  نشور  « 1 . » تسا دوصقم  اهنآ  زا  کی  مادـک 
زا مود  لامتحا  رد  و  تاهباشتم ، تایآ  همه  لیوأت  هب  تبـسن  یلیـصفت  ملع  لوا ، ینعم  رد  هتبلا  تسا  هدـش  تاـبثا  ملع ، رد  ناخـسار  يارب 
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هکنیا فالخب  تاهباشتم ، لیوأت  هب  یلامجا  ملع  مود  ینعم  زا  موس  لامتحا  رد  و  تاهباشتم ، زا  یشخب  لیوأت  هب  یلیـصفت  ملع  مود ، ینعم 
تایاور رد  مینیبب  مینک و  هعجارم  تایاور  هب  دیاب  هیآ  ینعم  ندش  نشور  دیدرت و  نیا  عفر  يارب  دـشاب . حیحـص  مود  ینعم  زا  لوا  لامتحا 

نب رضنلا  نع  دیعس  نب  نیسحلا  نع  دمحم  نب  دمحا  نع  انباحصا  نم  ةدع  لوا : تیاور  تسا : هدش  دییأت  کی  مادک  لامتحا  راهچ  نآ  زا 
ملعن نحن  ملعلا و  یف  نوخـسارلا  نحن  لاق : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  « 2  » ریـصب یبا  نع  یلع  نب  نارمع  ّرحلا و  نب  بویا  نع  دـیوس 
تایآ  ) لیوأت ام  میتسه و  ملع  رد  ناخـسار  اـم  تفگ : ترـضح  نآ  دـنکیم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  «. 3  » هلیوأت

(- 1 . __________________________________________________  ) مــینادیم ار  نآرق  تاـــهباشتم )
ج یسربط ، نایبلا  عمجم  ص 400 ، ج 2 ، یسوط ، خیش  نایبت  ، 14 ص 7 - یضر ، دیس  لیوأتلا  قئاقح  ج 1 ص 439 ، یضترم ، دیس  یلاما 
ج 1 ص بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  ج 2 ص 241 و  بوشآ ، رهـش  نبا  نآرقلا  تاـهباشتم  یـسربط ص 53 ، عماجلا  عماوج  ص 410 ، ، 2

ریـسفت رد  تیاور  نیمه  و  ص 213 ، ج 1 ، یفاک ، (- 3 . ) یسلجم همالع  هزیجو  هلاسر  تسا . حیحـص  تیاور  دنـس  (- 2 . ) مق پاچ  ، 285
ییانشآ تسا . هدش  لقن  ریصب  یبا  زا  رگید  دنس  اب  زین  دنـس و  نیمه  اب  ص 55  تاجردلا ، رئاصب  رد  زین  و  ریصب ، یبا  زا  ص 164  یشایع ،

رمع نع  ریمع  یبا  نبا  نع  یبا  ینثدـح  لاق  میهاربا  نب  یلع  مود : تیاور   407 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب 
ملع دق  ملعلا  یف  نیخـسارلا  لضفا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نا  لاق : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  « 1  » ۀیواعم نب  دیرب  نع  ۀـنیذا  نب 
 ... هّلک هنوملعی  هدعب  نم  هؤایـصوا  و  هلیوأت )  ) لیوأتلا هملعی  مل  ائیـش  هیلع  لزنیل  هّللا  ناک  ام  لیوأتلا و  لیزنتلا و  نم  هیلع  هّللا  لزنا  ام  عیمج 

ار نآرق  لـیوأت  لـیزنت و  تسا ، لـضفا  ملع ، رد  ناخـسار  همه  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  « 2»
نع لیعامـسا  نب  دمحم  نع  رابجلا  دبع  نب  دـمحم  موس : تیاور  « 3 . » دـننادیم ار  نآرق  لیوأت  لیزنت و  زین  وا  نانیـشناج  و  تسنادیم ... 

نطب رهظ و  لاق : نطب ...  رهظ و  اهل  الا و  ۀیآ  نم  ام  ۀیاورلا : هذه  نع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلأس  لاق : لیـضفلا  نع  ۀنیذا  نبا  نع  روصنم 
یتیاور حیضوت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  « 4 . » هملعن نحن  و  ملعلا » یف  نوخـسارلا  هّللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  و  : » یلاعت هّللا  لاق  اهلیوأت ...  وه 

تایآ لیوأت  دـیامرفیم ، نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  تسا و  نآرق  لـیوأت  ناـمه  نآرق  نطب  دومرف : دراد  نطب »  » و رهظ »  » نآرق دـیوگیم  هک 
: مراهچ تیاور  میتسه .) ملع  رد  ناخسار  زا  اریز   ) مینادیم ار  نآ  ناماما )  ) ام دنادیمن و  ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زج  یـسک  ار  تاهباشتم 

یبا نــــــــــــــــــع  « 5  » ةدـــــــــــیبع یبا  نــــــــــع  حـــــــــــلاص  نــــــــــب  لـــــــــــیمج  نــــــــــع  بوـــــــــــبحم  نــــــــــبا 
هلاسر تسا . حیحص  تیاور  دنس  (- 1 __________________________________________________  )

لقن ص 213  ج 1 ، یفاک ، رد  ۀیواعم  نب  دیرب  زا  رگید  دنـس  اب  تیاور  نیمه  و  ای 97 ، ص 87  یمق ، ریسفت  (- 2 . ) یسلجم همالع  هزیجو 
تاجردلا ص رئاصب  رد  دیرب  زا  نسح  حیحص و  دنس  ود  اب  تیاور  نیمه  زین  تسین و  قباطم  یمق  ریـسفت  تیاور  لیذ  اب  شلیذ  یلو  هدش 
تسا و هدش  لقن  دیرب  زا  ص 164  یـشایع ، ریـسفت  رد  تیاور  نیمه  زین  تسا و  ربارب  یفاک  تیاور  لیذ  اب  نآ  لیذ  هدش و  لقن   55 - 54
هک تیاور  نیا  لیذ  (- 3 . ) تسا هدش  لقن  ص 53  عماجلا ، عماوج  رد  نآ  زا  ياهلمج  ص 410 و  ج 2 ، نایبلا ، عمجم  رد  تیاور  نیمه  زین 

دوش و هعجارم  تسا ، هدنادرگنرب  ملع  رد  ناخـسار  هب  ار  نولوقی »  » لعاف اریز  تسا  ياهزات  بلطم  لماش  هدـشن  لقن  راصتخا  تیاعر  يارب 
ص 164 یشایع ، ریـسفت  رد  ص 54 و  تاجردلا ، رئاصب  (- 4 . ) دوش هعجارم  ص 76  ج 1 ، یلماع ، یلع  خیـش  روثنملا  ردـلا  باتک  هب  زین 

ثحب دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  تسا . حیحـص  تیاور  دنـس  (- 5 . ) تسا هدش  لقن  لیضف  زا  تیاور  رخآ  رطـس  طقف 
الیوأت ال اذهل  نا  ةدـیبع  ابا  ای  لاق : « 1 « » ضرالا یندا  یف  مورلا  تبلغ  ملا  : » هّللا لوق  نع  هتلأـس  لاـق  مالّـسلا  هیلع  رفعج   408 ص : ینآرق ،

مود هیآ  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هدیبع  وبا  «. 2  ... » مهیلع هّللا  تاولـص  دـمحم  لآ  نم  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هّللا و  الا  هملعی 
ار نآ  مهیلع  هّللا  تاولص  دمحم  لآ  زا  ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زج  هک  دراد  یلیوأت  هیآ  نیا  دومرف  ترـضح  تساوخ  حیـضوت  مور  هروس 

یبا نع  بوبحم  نب  نسحلا  نع  لاله  نب  دمحا  نع  يریمحلا  رفعج  نب  هّللا  دبع  انثدـح  لاق  هنع  هّللا  یـضر  یبا  مجنپ : تیاور  دـنادیمن .
تامالع مالّسلا  هیلع  مئاقلا  مایقل  نا  لوقی : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  تعمـس  لاق  « 3 . » ملـسم نب  دمحم  نع  نیزر  نب  ءالعلا  زازخلا و  بویا 
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زا دیوگ  ملسم  نب  دمحم  « 4 «. » ملعلا یف  نوخسارلا  هّللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  و  : » لوقی لج  زع و  هّللا  نا  هلیوأت  اذه  دمحم  ای  یل : لاق  مث  ... 
تسا نآ  لیوأت  نیا  دمحم  يا  دومرف : سپس  تسا ...  ییاههناشن  يدهم  ترضح  مایق  يارب  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

یف يور  لاق : یفوکلا  مساقلا  وبا  مشش : تیاور  دنادیمن . ملع  رد  ناخـسار  ادخ و  زج  یـسک  ار  نآ  لیوأت  دیامرفیم : لج  زع و  يادخ  و 
ربخا باـتکلاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسرلا  مهنرق  نم  ملعلا  یف  نیخـسارلا  نا  ملعلا » یف  نوخـسارلا  هّللا و  ـالا  هلیوأـت  ملعی  اـم  و  : » هلوق

« __________________________________________________ 5 . » ضوحلا ّیلع  ادری  اقرتفی  نل  اـمّهنا 
دراد یلیذ  تیاور  نیا  هدیبع . یبا  زا  رگید  حیحص  دنـس  اب  یمق ص 498  ریسفت  ص 269 ، ج 8 ، یفاک ، (- 2 . ) مود هیآ  مور  هروس  (- 1)

ج 12، حلاص ، الم  یفاک  حرش  رب  ینارعش  ياقآ  موحرم  هیشاح  ص 209 و  ج 17 ، راحب ، هب  تسا  هتفرگ  رارق  لاکشا  دروم  نتم  رظن  زا  هک 
دمحا لاح  ندش  نشور  يارب  دشابیم و  حیحـص  تسا  مالک  لحم  هک  لاله  نب  دمحا  زج  تیاور  نیا  دنـس  (- 3 . ) دوش عوجر  ص 357 

زا سپ  باتک  ود  نیا  رد  دینک  هظحالم  ار  ص 371 ، ج 2 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  هر و  لوا  یسلجم  فیلأت  هیقف  یسراف  حرـش  لاله ، نب 
اب ییانشآ  ص 285 . ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (- 5 . ) ص 364 قودص ، نیدلا  لامکا  (- 4 . ) دناهتسناد قثوم  ار  وا  قیقحت  یـسررب و 

هدـش تیاور  هلیوأت »...  ملعی  ام  و   » هیآ ریـسفت  رد  دـیوگ : یفوک  مساقلا  وبا   409 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت -
دنوشیمن ادج  مه  زا  ود  نیا  دومرف : درک و  ناشنیرق  نآرق  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنتسه  نانآ  ملع  رد  ناخسار  هک  تسا 

ماـشه نب  دـمحا  نب  میهاربا  نب  نیـسحلا  هنع و  هّللا  یـضر  ینادـمهلا  رفعج  نب  داـیز  نب  دـمحا  انثدـح  متفه : تیاور  « 1 . » تمایق زور  اـت 
لاق یکمربلا  دـمحم  نب  مساقلا  انثدـح  لاق  ماشه  نب  میهاربا  نب  یلع  انثدـح  اولاـق : مهنع  هّللا  یـضر  قارولا  هّللا  دـبع  نب  یلع  بتکملا و 
نم تانایدـلا  مالـسالا و  لها  نم  تالاقملا  لها  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلعل  نومأملا  عمج  اـمل  لاـق : يورهلا  تلـصلا  وبا  انثدـح 
نب یلع  هیلا  ماق  ارجح ، مقلا  هناک  هتجح  همزلا  دـق  الا و  دـحا  مقی  ملف  تـالاقملا  لـها  رئاـس  نیبئاـصلا و  سوجملا و  يراـصنلا و  دوهیلا و 
مدآ یـصع  و  لج : زع و  هّللا  لوق  یف  لوقت )  ) لمعت امف  لاق : معن ، لاق : ءایبنالا ؟ ۀمـصعب  لوقتا  هّللا  لوسر  نبای  هل : لاقف  مهجلا  نب  دمحم 
ّناف کیأرب  هللا  باتک  لوأتت  شحاوفلا و ال  هّللا  ءایبنا  یلا  بسنت  هّللا و ال  قتا  یلع  ای  کحیو  مالّـسلا : هیلع  اـضرلا  لاـقف  « 2  ... » يوغف هبر 

ایآ تفگ : مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  مهج  نب  یلع  « ... 3 « ... » ملعلا یف  نوخـسارلا  هّللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  و  : » لاق دـق  لج  زع و  هّللا 
ترضح دیئامرفیم ؟ هچ  يوغف »...  ّهبر  مدآ  یصع  و  : » هیآ نیا  دروم  رد  سپ  درک  ضرع  يرآ  دومرف : دینادیم ؟ موصعم  ار  ناربمایپ  امش 

اریز نکم  لـیوأت  تدوخ  رظن  يأر و  هب  ار  نآرق  هدـم و  هاـنگ  تبـسن  وا  ناربماـیپ  هب  سرتب و  ادـخ  زا  وت  رب  ياو  مهج  نب  یلع  يا  دومرف :
هیلع نینمؤـملا  ریما  نع  متـشه : تیاور  دـنادیمن ...  ملع  رد  ناخـسار  هّللا و  زج  یـسک  ار  نآرق  لـیوأت  تسا : هدوـمرف  لـج  زع و  يادـخ 

: هلوـــــــقب مهتعاــــــــط  ضرف  ــــــــالها و  مـــــــلعلل  هللا  لــــــــعج  دــــــــق  و  قیدــــــــنز ...  یلع  هجاــــــــجتحا  یف  مالـــــــّـسلا 
نیا دوــش  هـتفگ  تـسا  نــکمم  (- 1 __________________________________________________  )

هط هروس  (- 2 . ) دننادیم ار  تاهباشتم  لیوأت  نانآ  هکنیا  رب  درادن  تلالد  تسا و  ملعلا » یف  نوخـسارلا   » قادـصم نییعت  ددـصرد  تیاور 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  . 56 ص 55 - قودص ، یلاما  و  ، 192 ص 191 - ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (- 3 . ) هیآ 121
ْمُْهنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  ْوـَل  َو  هلوـقب : و  « 1  » ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوـُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ   410 ص : ینآرق ، ثـحب 

نا مث  « 4  » ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  اـم  َو  هلوقب : و  « 3 . » َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  هلوـقب : و  « 2 . » ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل 
نمم هزییمت  ّحص  هّسح و  فطل  هنهذ و  افـص  نم  الا  هفرعی  امـسق ال  لهاجلا و  ملاعلا و  هفرعی  هنم  امـسق  لعجف  ماسقا  ۀـثالث  همالک  مّسق  هّللا 

هک هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  « 5  ... » ملعلا یف  نوخـسارلا  هتکئالم و  هّللا و  الا  هملعی  امـسق ال  مالـسالل و  هردـص  هّللا  حرش 
رد ار  بلطم  نیا  تسا و  هدرک  بجاو  شناگدـنب  رب  ار  ناـنآ  تعاـطا  يوریپ و  تـسا و  هداد  رارق  یلها  شناد  مـلع و  يارب  ادـخ  دوـمرف :

«6 . » دـنادیمن ملع  رد  ناخـسار  ادـخ و  زج  یـسک  ار  تاهباشتم  تایآ  لیوأت  تسا : هدومرف  هلمج  زا  هدرک ...  نایب  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ 
ام لوقی : مالّسلا  هیلع  ایلع  تعمس  لاق : یلالهلا  سیق  نب  میلـس  انثدح  لاق  هر ...  يدنقرمـسلا  يولعلا  رفعج  نب  رفظملا  انثدح  مهن : تیاور 
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اهریـسفت و اـهلیوأت و  ینملع  یطخب و  اـهتبتک  ّیلع و  اـهالما  اـهینأرقا و  ـالا  نآرقلا  نم  ۀـیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  یلع  تـلزن 
ربمایپ رب  نآرق  زا  ياهیآ  چیه  دومرفیم : مدینـش  نانمؤم  ریما  زا  دیوگ : سیق  نب  میلـس  « 7  ... » اههباشتم اهمکحم و  اهخوسنم و  اهخـسان و 

متـــشون و دوـــخ  طـــخ  هــب  ار  نآ  نــم  درک و  ءـــالما  تــئارق و  نــم  رب  ار  نآ  هــکنیا  رگم  دـــشن  لزاـــن  هـــلآ  هـــیلع و  هـــّللا  یّلص 
هروس (- 2 . ) هیآ 59 ءاسن ، هروس  (- 1 __________________________________________________  )

رد جاجتحا  زا  لقن  هب  ص 143  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  (- 5 . ) هیآ 7 نارمع ، لآ  هروـس  (- 4 . ) هیآ 119 هبوت ، هروس  (- 3 . ) هیآ 83 ءاسن ،
هتفگ تسا  نکمم  (- 6 . ) تسین پاچ  نیا  هحفـص  نیا  رد  تیاور  لـیذ  ص 130  فجن ، یگنـس  پاچ  یـسربط  جاجتحا  قیدنز . ثیدح 
ریخا هلمج  دیاش  یلو  تسا  تکاس  ام  رظن  دروم  بلطم  هب  عجار  دنکیم و  نییعت  ار  ملعلا  یف  نوخسارلا  قادصم  مه  تیاور  نیا  هک  دوش 
ثحب دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 166 . قودـص ، نیدـلا  لامکا  (- 7 . ) دـشاب دارم  رب  هنیرق  دـناوتب  تیاور  لـیذ 

تخـسلا نب  فـسوی  نع  مهد : تیاور  تخوـمآ . نم  هب  ار  نآ  هباـشتم  مکحم و  خوـسنم و  خـسان و  ریـسفت و  لـیوأت و   411 ص : ینآرق ،
هّللا و ةودق  انا  اولوقت  نا  مکل  مکیلع و  بجی  هیف : ناکف  یلع ظ ) نب  نسحلا  نب  دمحم   ) یلع نب  دمحم  طخب  عیقوتلا  تیأر  لاق : يرـصبلا 
«1 . » باطخلا لصف  باتکلا و  لیوأت  فرعن  مارحلا و  لالحلا و  فرعن  هدالب  یف  هججح  هقلخ و  یلع  هؤانما  هضرا و  یف  هّللا  ءاـفلخ  هتّمئا و 

تسا نیا  دشابیم  امش  دوس  هب  تسا و  بجاو  نایعیش  امـش  رب  هچنآ  هدمآ : نینچ  تسا ) مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ارهاظ  هک   ) یعیقوت رد 
ار نآرق  لـیوأت  ادـخ و  مارح  لـالح و  میتسه  وا  ياـهتجح  نیمز و  يور  رد  ادـخ  نانیـشناج  اـم  دیـشاب : هتـشاد  هدـیقع  اـم  دروم  رد  هک 

لیوأت و  « 2  » نآرق همه  لیوأت  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  ادـخ و  لوسر  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  زا  یتمـسق  دوب  نیا  مینادیم .
نـشور ثحب  دروم  هیآ  ینعم  تسا  دنـسلا  حیحـص  اهنآ  زا  يدادـعت  هک  تایاور  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  و  دـننادیم . مه  ار  نآ  هباـشتم  تاـیآ 

هوالع هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  اجنیا  رد  تسا . هّللا »  » هب فطع  هفیرـش  هیآ  رد  ملعلا » یف  نوخـسارلا   » هک ددرگیم  مولعم  دوشیم و 
دننام تسا  مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  نآرق  ملع  همه  نآرق و  همه  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  میراد  یناوارف  تایاور  هدش ، دای  تایاور  رب 

. ءایـصوالا ریغ  هنطاب  هرهاظ و  هلک  نآرقلا  عیمج  هدنع  نا  یعدی  نادحا  عیطتـسی  ام  لاق : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  رباج  نع  تیاور : نیا 
الا تــــسوا  دزن  نآرق  هـــــمه  مـــــلع  دـــــنک  اـــــعدا  دـــــناوتیمن  سک  چـــــیه  دوـــــمرف : مالــــّـسلا  هـــــیلع  رقاـــــب  ماـــــما  « 3»
رد (- 2 . ) ص 16 یشایع ، ریسفت  (- 1 __________________________________________________  )

لیوأت زین  هباشتم  مکحم و  زا  معا  نآرق  تایآ  همه  دراد  لیوأت  نآرق  تاهباشتم  هک  روطناـمه  تسا : هدـمآ  ص 63  ج 3 ، نازیملا ، ریسفت 
ار رگید  تایاور  رامع و  نب  قاحـسا  تیاور  ص 145  ج 18 ، هعیـشلا ، لئاسو  رد  دوشیم . هدافتـسا  مه  تاـیاور  زا  بلطم  نیمه  و  دراد .

ربمایپ نانیشناج   412 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 228 . ج 1 ، یفاک ، (- 3 . ) دییامرف هظحالم 
هجوت اب  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  اجنیا  ات  « 1 . » دننادیم ار  تایآ  لیوأت  يده  همئا  هک  دوشیم  هدافتسا  مه  تایاور  نیا  زا  مالّـسلا . مهیلع 
لیوأـت ملع  رد  ناخـسار  ینعی  تسا  هّللا »  » رب فـطع  ملعلا » یف  نوخـسارلا  : » مییوـگب دـیاب  ثحب ، دروـم  هـیآ  نوـماریپ  هدراو  تاـیاور  هـب 

نهذ هب  رظن  ودب  رد  دـیاش  هک  میراد  مه  رگید  تیاور  ود  تایاور ، نیا  لباقم  رد  دـشاب . هفنأتـسم  هلمج  هکنیا  هن  دـننادیم ، ار  تاهباشتم 
تسا مزال  ورنیا  زا  دشابن  هّللا »  » رب فطع  دشاب و  هفنأتسم  هلمج  ادتبم و  ملعلا » یف  نوخـسارلا   » هک تسا  نآ  دیؤم  تیاور  ود  نیا  هک  دیایب 

: لاق « 2  » مـکحلا نـب  ماـشه  نـع  هـعفر  انباحــصا  ضعب  نـع  يرعــشالا  هـّللا  دـبع  وـبا  لوا : تـیاور  ددرگ : یــسررب  مـه  تـیاور  ود  نآ 
یتاـیاور ندروآ  زا  ثحب  نیا  رد  (- 1 __________________________________________________  )

انثدح لاق  تباث  نب  دـمحا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  میهاربا  نب  یلع  تیاور : نیا  لثم  دـش  رظنفرـص  دوب  نیلامتحا  وذ  هیآ  دوخ  دـننام  هک 
رمآ رجاز و  نآرقلا  نا  لوقی : هتعمس  لاق : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  ریصب  یبا  نع  صفح  نب  بیهو  نع  ۀعامـس  نب  دمحم  نب  نسحلا 

لمعی هب و ال  نمؤیف  هباشتملا  اما  هب و  نادی )  ) نیدیو هب  لمعی  هب و  نمؤیف  مکحملا  اماف  هباشتم  مکحم و  هیف  رانلا و  نع  رجزی  ۀنجلاب و  رمأی 
ملعلا یف  نوخـسارلا  هّللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  هلیوأت و  ءاغتبا  ۀـنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اماف   » هّللا لوق  وه  و 
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ص 162 و یشایع ، ریـسفت  ص 745 و  یمق ، ریـسفت  ملعلا . یف  نوخـسارلا  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  و  انبر » دـنع  نم  لک  هب  اّنمآ  نولوقی 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  طقف  هک  یتایاور  زا  زین  و  دـش . لقن  یمق  ریـسفت  زا  ترابع  ص 54 . تاجردلا ، رئاصب 

تکاس هن ، ای  دننادیم  ار  نآرق  لیوأت  ای  تاهباشتم و  لیوأت  هکنیا  زا  یلو  دنتسه  ملع  رد  ناخـسار  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و 
یف نوخـسارلا  مهنا  اومعز  نیذلا  نیا  دیامرفیم : هغالبلا  جهن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  فلا - دـش . رظنفرـص  ریز ) تیاور  ود  دـننام   ) تسا

ج 1، یفاک ، مالّسلا ، هیلع  هدعب  نم  ۀمئالا  نینمؤملا و  ریما  ملعلا  یف  نوخـسارلا  مالّـسلا : هیلع  قداصلا  نع  ب - هبطخ 140 . اننود ...  ملعلا 
دانسالا بسحب  ربخلا  فعض  و  دسیونیم : ثیدح  نیا  حرش  رد  یناردنزام  حلاص  الم  موحرم  اما  تسا  هلسرم  تیاور  نیا  (- 2 . ) ص 213

نآرق فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ص 105 . ج 1 ، ۀیهلا ...  راثآ  ۀیناهرب و  مکح  ۀیلقع و  مولع  یلع  هلامتشال  هنومضم  ۀحصب  ّرضی  ال 
رکذلا نسح  اب  بابلالا  یلوا  رکذ  مث  ماشه  ای  ماشه ...  ای  مالّسلا : هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  یل  لاق   413 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  و 

: لاق و  « 1 « » ِباْبلَْألا اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  ًارِیثَک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  : » لاقف ۀیلحلا  نسح  اب  مهالح  و 
یف نوخـسارلا   » رگا دوش : هتفگ  تسا  نکمم  « 2 « » بابلالا اولوا  الا  رکذـی  ام  انبر و  دـنع  نم  لک  هب  اـنمآ  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسارلا  «و 
نیا رد  ترضح  نآ  الوا  خساپ : دومرفیمن . لقن  صقان  هلمج  درکیم و  رکذ  ار  هیلع  فوطعم  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب  هّللا »  » رب فطع  ملعلا »

« بابلالا اولوا   » هک هیآ  تفه  ور  نیمه  زا  دننک و  دای  هدـش  رکذ  اهنآ  رد  بابلالا » اولوا   » هک یتایآ  دـناهدوب  ددـصرد  ناشراتفگ  زا  شخب 
نیا رد  یفیعـض  روهظ  رگا  ایناث  دـننک . رکذ  ار  هیآ  همه  هک  تسا  هتـشادن  یموزل  نیارباـنب  دـناهدومرف و  لـقن  « 3  » تسا هدـش  دای  اهنآ  رد 

: ددرگ لمح  دوشیم  لقن  هر  یسلجم  همالع  زا  الیذ  هک  ییانعم  رب  دنـسلا ، حیحـص  هضیفتـسم  تایاور  نآ  هنیرقب  دیاب  دشاب  هتـشاد  بلطم 
مهریغ و  هیناعمب ، مهملعل  لیـصفتلا  یلع  ههباشتم  همکحم و  نآرقلا  ّلکب  وا  هباشتملاب  انمآ  نولوقی  لیوأتلاب  نوملاعلا  نوخـسارلا  ءالؤه  يا 

هّللا دبع  یبا  نب  دمحم  انثدح  لاق  هّللا  همحر  قاقدلا  نارمع  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  انثدح  مود : تیاور  « 4  ... » الامجا هب  نونمؤی  امنا 
نب لیعامـسا  نع  یفوکلا  نارهم  نب  لیعامـسا  ینثدح  لاق  سابعلا  نب  یلع  ینثدح  لاق  یکمربلا  لیعامـسا  نب  دمحم  انثدـح  لاق  یفوکلا 
هیآ هرقب ، هروـس  (- 1 __________________________________________________  ) ینهجلا قاحـسا 

زا تمـسق  نیا  رد  اما  تسا  هدمآ  ص 406  لوقعلا ، فحت  رد  یتافاضا  اـب  ماـشه  تیاور  نیمه  15 و  ص 13 - ج 1 ، یفاک ، (- 2 . ) 269
، نارمع لآ  هروس  - 2 هیآ 269 . هرقب ، هروس  - 1 زا : تسا  تراـبع  هیآ  تفه  نآ  (- 3 . ) تسا هدماین  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  هیآ : تیاور ،

(- 4 . ) هیآ 18 رمز ، هروس  - 7 هیآ 9 . رمز ، هروس  - 6 هیآ 29 . هروس ص ، - 5 هیآ 52 . میهاربا ، هروس  - 4 هیآ 19 . دعر ، هروس  - 3 هیآ 7 .
نع ةورف  نب  جرف  نع   414 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  یگنس . پاچ  ص 13 ، ج 1 ، لوقعلا ، تآرم 

لجر هیلا  ماق  ذا  ۀفوکلاب  ربنملا  یلع  بطخی  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انیب  لوقی : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  تعمـس  لاق : ۀقدص  نب  ةدعـسم 
ۀعماج ةولـصلا  يدان  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بضغف  ۀفرعم  هب  ابح و  هل  دادزنل  یلاعت  كرابت و  کبر  انل  فص  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف :

لاق الجر  نا  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع  ۀقدص  نب  ةدعـسم  نع  « ... 1  » لاقف نوللا  ریغتم  ماق  مث  هلهاب  دجسملا  ّصغ  یتح  سانلا  عمتجاف 
هیلع هل  ۀـبطخ  نمف  « ... 2  » لاق امیف  لاقف  ساـنلا  بطخ  بضغف و  ۀـفرعم  هب  اـّبح و  هل  دادزن  اـنبر  فصت  لـه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمـال 

بـضغف انایع  هاری  هنأک  یتح  یلاعت  هّللا  فصی  نا  لئاس  هلأس  ناک  مالّـسلا و  هیلع  هبطخ  لئالج  نم  یه  حابـشالا و  ۀـبطخب  فرعت  مالّـسلا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بطخ  لاـق  هنا  مالّـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  نع  ۀـقدص  نب  ةدعـسم  يور  « ... 3  » لاق کلذل و  مالّـسلا  هیلع 

ۀفرعم هب  ابح و  هل  دادزنل  انایع  هارن  ام  لثم  انبر  انل  فص  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف : هاتا  الجر  نا  کلذ  ۀفوکلا و  ربنم  یلع  ۀبطخلا  هذهب  مالّسلا 
هیلع ینثا  هّللا و  دمحف  نوللا  ریغتم  بضغم  وه  ربنملا و  دعصف  هلهاب  دجسملا  ّصغ  یتح  سانلا  هیلا  عمتجاف  ۀعماج  ةولـصلا  يدان  بضغف و 
لاؤس دوش  نشور  ات  میدرک  لقن  نآ  رداصم  همه  زا  ار  تیاور  زاـغآ  اـجنیا  رد  « 4  ... » اهبطخ مث  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  یلع  یلـص  و 

دوصقم ندش  نشور  هب  لاؤس ، ندوب  نشور  تسا و  هدرک  تحاران  هدروآ و  مشخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا  هدوب  هچ  لئاس 
«5 . » دوــشیم لــقن  تـسا  اــم  ثـحب  دروــم  هـب  طوــبرم  هـک  تــیاور  زا  شخب  نآ  کــنیا  دــنکیم . کــمک  ترــضح  نآ  خــساپ  زا 
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(- 2 . ) ص 48 قودـص ، دـیحوت  (- 1 __________________________________________________  )
نبا حرش  ص 138 ، ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  (- 4 . ) ص 159 ج 1 ، هدبع ، پاچ  هغالبلا  جـهن  (- 3 . ) ص 162 ج 1 ، یشایع ، ریسفت 

یشایع ریـسفت  رد  هدش و  لقن  ییاهریخأت  میدقت و  اهتوافت و  هب  هغالبلا  جهن  قودص و  دیحوت  رد  تیاور  نیا  (- 5 . ) ص 332 ج 2 ، مثیم ،
ام هدـمآ و  تسا  ام  ثحب  دروم  هب  طوبرم  هک  تیاور  زا  شخب  نآ  باتک ، هس  ره  رد  اـما  تسا  هدـیدرگ  لـقن  نآ  زا  یـشخب  عیطقت و  مه 

نآرق فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  دراد . یتوافت  رصتخم  باتک  ود  نآ  رد  لوقنم  ترابع  اب  هتبلا  مینکیم  لقن  ار  هغالبلا  جهن  ترابع 
ناطیشلا کّفلک  ام  هتیاده و  رونب  ءیـضتسا  هب و  ّمتأف  هتفـص  نم  هیلع  نآرقلا  ّکلد  امف  لئاسلا  اهیا  رظناف   415 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  و 

کلذ ناف  هناحبس  هّللا  یلا  هملع  لکف  هرثا  يدهلا  ۀمئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ۀّنس  یف  هضرف و ال  کیلع  باتکلا  یف  سیل  امم  هملع 
اولهج ام  ۀلمجب  رارقالا  بویغلا  نود  ۀبورـضملا  ددسلا  ماحتقا  نع  مهانغا  نیذلا  مه  ملعلا  یف  نیخـسارلا  نا  ملعا  کیلع و  هّللا  قح  یهتنم 

ثحبلا مهفلکی  مل  امیف  قمعتلا  مهکرت  یّمـس  املع و  هب  اوطیحی  مل  ام  لوانت  نع  زجعلاب  مهفارتعا  هّللا  حدمف  بوجحملا  بیغلا  نم  هریـسفت 
رد یسلجم  همالع  موحرم  « 1 . » نیکلاهلا نم  نوکتف  کلقع  ردق  یلع  هناحبـس  هّللا  ۀمظع  ردقت  کلذ و ال  یلع  رـصتقاف  اخوسر  ههنک  نع 

رابخالا هیلع  ّتلد  امک  ینثتـسملا  یلع  فوطعم  ریغ  ۀیآلا  یف  ملعلا  یف  نیخـسارلا  نا  یلع  هتلالدل  لاکـشا  هیف  دیامرفیم : ثیدح  نیا  لیذ 
لیذ ردص و  ار  تیاور  نیا  رد  لاؤس  هک  یسک  لوا : خساپ  تسا : هدش  هداد  ییاهخساپ  هضراعم  عفر  لکـشم و  نیا  ّلح  يارب  « 2 . » ةریثکلا

تافـص تاذ و  هنک  هب  هتـساوخیم  لئاس  هک  دیامنیم  قیدصت  دنک  هظحالم  تقد  اب  تسا  هدمآ  قودص  دیحوت  هغالبلا و  جهن  رد  هک  نآ 
افتکا هدش  ثحب  وا  تافـص  ادخ و  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  هک  رادقم  نامه  هب  دیاب  هدومرف : وا  خساپ  رد  ترـضح  درب و  یپ  لاعتم  يادـخ 

نیا رد  مه  ملع  رد  ناخـسار  یتـح  و  لاـحم ، تسا  يرما  نیا  اریز  میرب  یپ  وا  تافـص  تاذ و  هنک  هب  هک  میـشابن  رکف  نیاـب  الـصا  مینک و 
هب دـنوشن و  دراو  دـنرادن  ار  نآ  رد  ندـش  دراو  قح  هک  یبلطم  رد  هک  تسا  نیمه  ملع  رد  خوسر  ياـههناشن  زا  دـنوشیمن و  دراو  يداو 
رد هک  تسا  ياهلمج  بلطم  نیا  دهاش  کتفرعم . قح  كانفرع  ام  دنیوگب : دـننک و  فارتعا  ادـخ  تاذ  هنک  هب  تبـسن  دوخ  روصق  لهج و 
لاح ریـسفتلا و  عماوج  هملع  یف  خوسرلا  نود  عطقنا  ریکفتلا و  بهاذـم  تاقیمع  هتوکلم  یف  راح  تسا : هدـمآ  نینمؤملا  ریما  رگید  هبطخ 

ریـسفت قودص و  دیحوت  رد  (- 1 __________________________________________________  ) نود
مثیم و نبا  حرش  هدبع و  پاچ  هغالبلا  جهن  اما  انبر » دنع  نم  لک  هب  انمآ  اولاقف  : » تسا هدمآ  هلمج  نیا  بوجحملا »  » هملک زا  سپ  یـشایع 

دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  ص 257 . ج 4 ، راحب ، (- 2 . ) درادـن ار  هلمج  نیا  تسا  ام  رایتخا  رد  هک  دـیدحلا  یبا  نبا 
بیغلا تسا : هدمآ  ریز  ترابع  اب  قودص  دیحوت  هیـشاح  رد  خـساپ  نیا  « 1  ... » بویغلا نم  بجح  نوـنکملا  هبیغ   416 ص : ینآرق ، ثحب 

«2 . » ملعلا یف  نیخـسارلا  یتح  دحا  هلانی  يذلا ال  بجاولا  تاذ  ماقم  وه  ثلاثلا  ثیدحلا  یف  رکذ  يذـلا  نونکملا  بیغلا  انه و  بوجحملا 
رد هّللا  همحر  یـضر  دیـس  هاگچیه  دننادیمن  ار  تاهباشتم  لیوأت  ملعرد  ناخـسار  هک  دوب  نیا  هغالبلا  جهن  ترابع  ینعم  رگا  مود : خساپ 

ندوب هفنأتـسم  فیدر  رد  ار  نوخـسارلا »  » ندوب فوطعم  لامتحا  تسا  هتـشون  هغالبلا  جـهن  زا  سپ  ار  نآ  هک  دوخ  لیوأتلا  قئاقح  باـتک 
دناوتیمن تسا و  دنسلا  فیعض  قودص  دیحوت  رد  هلسرم و  یـشایع  ریـسفت  هغالبلا و  جهن  رد  تیاور  نیا  موس : خساپ  « 3 . » درکیمن رکذ 

ریما هدنزرا  رایسب  ياههبطخ  زا  حابشا ) هبطخ   ) هبطخ نیا  یضر  دیـس  موحرم  هتفگ  هب  هکنیا  دنک و  هضراعم  دنـسلا  حیحـص  تایاور  نآ  اب 
کـسمت نآ  هب  هیآ  ریـسفت  رد  یـضر  دیـس  دوخ  هک  روطنامه  درک  کسمت  نآ  تالمج  ماـمت  هب  ناوتب  هک  دوشیمن  لـیلد  تسا  ناـنمؤم 
یـسلجم همالع  مراهچ : خساپ  « 4 . » مینک کسمت  میناوتیم  دـشابن  رگید  هحیحـص  تایاور  اـب  ضراـعم  هک  یتـالمج  هب  هلب  تسا ، هدرکن 

هب ار  هــــــــــــــــــیآ  ترـــــــــــــــــــضح  نآ  تــــــــــــــــــیاور  نــــــــــــــــــیا  رد  دـــــــــــــــــــیاش  دـــــــــــــــــــناهدومرف :
دیحوت ص 134 ، ج 1 ، یفاـک ، (- 1 __________________________________________________  )

دهاش ناونع  هب  هک  تسا  یثیدح  نامه  موس  ثیدـح  زا  روظنم  ص 55 و  قودص ، دیحوت  (- 2  ... ) هبطخ هغالبلا  جهن  ص 42 و  قودص ،
تسا و تسد  رد  هک  لیوأتلا  قئاقح  مجنپ  ءزج  تئارق  نایاپ  خیرات  لاس 400 و  بجر  هام  هغالبلا  جهن  فیلأت  نایاپ  خیرات  (- 3 . ) دش لقن 
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رد یضر  دیس  موحرم  تسا . هدرک  دای  شیوخ  هغالبلا  جهن  زا  لیوأتلا  قئاقح  رد ص 167  دشابیم و  لاس 402  رد  هدش  تئارق  فلؤم  رب 
بجوف عمجلا  واولا  ۀـقیقح  نارخآ  هجو  نم  و  دراد : ار  ناـیب  نیا  ندوب  فوـطعم  لاـمتحا  يارب  تسا و  هداد  لاـمتحا  هس  ثحب  دروـم  هیآ 

اهلمح بجوف  ۀقیقحلا  نع  اهفرـص  بجوت  انه  ۀلالد  و ال  ۀلالدب ، ّالا  ءادـتبالا  یلع  اهلمح  زوجی  اهاضتقم و ال  اهتقیقح و  ننـس  یلع  اهلمح 
نیا هب  هدرک و  تیوقت  ار  ندوب  فطع  لامتحا  یلاما  رد  مه  یضترم  دیـس  (- 4 . ) ص 13 لیوأتلا ، قئاقح  ۀـلالدلا ، موقت  یتح  عمجلا  یلع 
دنچ نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  ص 442 . ج 1 ، یلاما ، هب  دـینک  هاـگن  تسا . هدرکن  کـسمت  ثحب ، دروم  ثیدـح  هلمج 

: هدومرف یسلجم  همالع  زین  و  مجنپ : خساپ  « 1 . » تسا هدرک  ینعم  دنریگیمن  فطع  ار  نوخسارلا »  » هکنانآ قاذم   417 ص : ینآرق ، ثحب 
هک دـشاب  نیا  هیآ  ینعم  ندوب ، فطع  ربانب  هک  تسا  نیا  ناـشیا  دوصقم  دـیاش  و  دـشاب . روظنم  هیآ  رد  ریـسفت  ود  ره  هک  دراد  یعناـم  هچ 

سپ الامجا . ملع  رد  ناخـسار  دـنادیم و  الیـصفت  ار  همه  ادـخ  اما  دـننادیمن  ملع  رد  ناخـسار  ادـخ و  زج  ار  نآرق  ای  تاـهباشتم  لـیوأت 
هن دننادیم  ار  تالیوأت  زا  یـشخب  ملع  رد  ناخـسار  مییوگب  ای  و  الیـصفت . دـننادیمن  الامجا و  دـننادیم  ملع  رد  ناخـسار  تفگ  ناوتیم 

ار نآ  ملع ، رد  ناخـسار  دـنادیم و  ادـخ  همامتب  ار  نآرق  ای  تاهباشتم و  لیوأت  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ینعم  مه  فاـنیتسا  رباـنب  ار ، اـهنآ  همه 
نیا هب  نتشاد  رظن  رد  اب  صوصخب  هیآ و  دوخ  زا  دناهدومرف : نازیملا  رد  مشش : خساپ  « 2 . » انبر دنع  نم  لک  دنیوگیم : دننادیمن و  همامتب 

هب هکنیا  اب  بلطم  نیا  اما  دننادیمن  ار  تاهباشتم  لیوأت  ملع ، رد  ناخـسار  هک  تسنیا  هیآ  ینعم  دوشیم و  هدافتـسا  ندوبن  فطع  تیاور ،
یهلا میلعت  هب  هک  تسا  نیمه  روظنم  مینادیم  ار  لیوأت  دـنیامرفیم  هک  رگید  تایاور  رد  درادـن و  یتافانم  دنـشاب  ملاع  نآ  هب  یهلا  میلعت 

یئاـطعا ملع  تاـبثا  یتاذ و  ملع  یفن  ینعی  دـنکیم  تاـبثا  ار  نآ  هک  ياهیآ  اـب  دـنکیم  بیغ  ملع  یفن  هک  ياهیآ  تبـسن  دـننام  مینادیم 
ادـیپ زین  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ریغ  رد  هک  تسا  ییاـنعم  ملع  رد  خوسر  متفه : خـساپ  « 3 . » تسا
لها نـــــــم  يا   ) ْمـــــــُْـهنِم ِمــــــــْلِْعلا  ِیف  َنوُخـــــــِـساَّرلا  ِنـــــــِـکل  : » هــــــــیآ بــــــــلطم  نــــــــیا  دــــــــهاش  دوــــــــشیم و 

: تسنیا یـسلجم  همـالع  تراـبع  (- 1 __________________________________________________  )
هب ندوب  فطع  لامتحا  هک  دوب  هیجوت  لباق  یتروص  رد  خـساپ  نیا  ام  رظن  هب  اما  کلذـک . ۀـیآلا  رـسفی  نم  یلع  مازلا  اذـه  نا  لاقی  نا  ـالا 

تـسا عقاو  فالخ  ترـضح  نآ  دوخ  رظنب  هک  یلامتحا  دـییأت  تسا  هدوب  ناهذا  رد  لاـمتحا  ود  ره  نوچ  یلو  دـمآیمن  مدرم  هماـع  نهذ 
(- 3 . ) ص 257 ج 4 ، راحب ، نیفلتخم ، نیهجو  یلع  نیریسفتلا  نیب  عمجلاب  لاقی  نا  الا  تسنیا : یسلجم  همالع  ترابع  (- 2 . ) درادن یهجو 

همیرک هیآ  لـیذ  رد  ندوب  فطع  رب  لاد  دنـسلا  حیحـص  تاـیاور  هک  دوب  حیحـص  یتروـص  رد  خـساپ  نیا  و 69 . ص 28  ج 3 ، نازیملا ،
َلِْزنُأ ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنُونِمْؤُْملا  َو  باـتکلا )  418 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانـشآ  میتشادن .

مالّـسلا مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رد  نآ  هیلاع  هبترم  دراد و  بتارم  انعم  نیا  هتبلا  دـشابیم  « 1  ...« » َِکْلبَق ْنِم 
اب بلطم  نیا  دنتـسین و  هاگآ  هباشتم  تایآ  لیوأت  هب  مومع ) روطب   ) ملع رد  ناخـسار  مییوگب  دراد  یعناـم  هچ  نیارباـنب  تسا . هتفاـی  ققحت 
نا نیب  ةافانم  ال  متـشه : خساپ  « 2 . » درادـن تافانم  دنـشاب  هاگآ  نآ  هب  دنتـسه  ملع  رد  خوسر  يالعا  هجرد  رد  هک  ناـنآ  زا  یهورگ  هکنیا 

لدت نا  نیب  ابلق و  نیغئازلا  لباقم  یف  میلـستلا  نامیالا و  ۀهبـشلا و  دنع  فوقولا  وه  ملعلا و  یف  نیخـسارلا  نوؤش  نم  نأش  یلع  ۀیآلا  لدـت 
همالع ترضح  هک  میوش  روآدای  تسا  مزال  نایاپ  رد  « 3  ... » هتایآ لیوأت  نآرقلا و  ۀـقیقحب  نوملاع  مهنم  اضعب  وا  مهنا  یلع  يرخا  تایآ 
هکنیا رطاخ  هب  ایوگ  یلو  دـناهدروآ  هحفـص  داتفه  دودـح  رد  یفارطالا  عماـج  ثحب  همیرک  هیآ  ریـسفت  رد  هکنیا  اـب  هّللا  همحر  یئاـبطابط 

نیا دناهدومرف : لاح  نیع  رد  اما  دناهدرک . رایتخا  ار  نوخسارلا »  » ندوبن فطع  هیآ  ریـسفت  رد  دناهدومرفن  یـسررب  اهمامتب  ار  باب  تایاور 
هلدا زا  هک  نآ  تاهباشتم  تایآ  لیوأت  نآرق و  لیوأت  هب  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ندوب  ملاع  اـب  هیآ 

میئوگب دیاب  نیموصعم  زا  هدراو  تایاور  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  ینالوط  اتبسن  ثحب  نیا  هجیتن  « 4 . » درادن تافانم  دوشیم  هدافتسا  رگید 
زا یخرب  هعیش و  نیرسفم  مظعم  هر )  ) یئابطابط همالع  هدومرف  هب  هک  روطنامه  تسا ، هّللا »  » رب فطع  هفیرش  هیآ  رد  ملعلا » یف  نوخـسارلا  »

ملاـــــــــــعلا هـــــــــــّللا  و  « 5 . » دــــــــشاب هفنأتـــــــــسم  هــــــــلمج  هــــــــکنیا  هــــــــن  دــــــــناهتفگ ، هیعفاــــــــش  ءامدـــــــــق و 
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نیا (- 2 . ) هیآ 162 ءاـسن ، هروس  (- 1 __________________________________________________  )
هب (- 4 . ) ص 28 ج 3 ، نازیملا ، (- 3 . ) دوب هدشن  دراو  هیآ  ریـسفت  حیـضوت و  رد  تایاور  هتـسد  ود  ره  هک  دوب  تسرد  یتروص  رد  خساپ 

بهذـف فانیتسالل ، وا  فطعلل  وه  لـه  واولا  نا  ص 49 : ج 3 ، نازیملا ، هب  دـینک  هاگن  (- 5 . ) دوـش هعجارم   87 ص 19 - ج 3 ، نازیملا ،
نآرقلا نم  هباشتملا  لیوأت  نوملعی  ملعلا  یف  نیخسارلا  نا  فطعلل و  واولا  نا  یلا  ۀعیـشلا  نم  نیرـسفملا  مظعم  ۀیعفاشلا و  ءامدقلا و  ضعب 

هملعب هناحبس  هّللا  رثأتسا  امم  وه  هّللا و  الا  هباشتملا  لیوأت  ملعی  هنا ال  فانیتسالل و  هنا  یلا  ۀنـسلا  لها  نم  ۀفینحلا  ءامدقلا و  مظعم  بهذ  و 
419 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  ... 

رثاکت هروس 

َْملِع َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  َُّمث  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  َِرباـقَْملا  ُُمتْرُز  یَّتَـح  ُُرثاـکَّتلا  ُمُکاـْهلَأ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رثاـکت  هروـس 
هب وهل  هّدام  زا  ءاهلإ » : » َِرباقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاـکَّتلا  ُمُکاـْهلَأ  - 1 ِمیِعَّنلا . ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  ِنیِقَْیلا  َْنیَع  اـهَّنُوَرََتل  َُّمث  َمیِحَْجلا  َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا 

ناسنالا لغـشی  اـم  وهللا  دوشیم : هتفگ  زین  و  هنع ، تلفغ  يا  ءیـشلا  نع  تیهل  تسا : هدـمآ  نینچ  تغل  ياـهباتک  رد  تسا و  تلفغ  ینعم 
لوغـشم ینعی  ءاهلإ »  » نیاربانب دراد . زاـب  دـنک و  لوغـشم  اـنتعا  دروم  مهم و  ياـهراک  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  وهل  ّمهی . هینعی و  اّـمع 

تورث لابند  یهاوخنوزف و  یبلطترثک و  - 1 تسا : هدـش  ینعم  روج  ود  رثاکتلا » . » مزال ياهراک  زا  نتـشاد  زاب  ندومن و  لفاغ  ندرک و 
مترز . » ندرک تاهابم  هرخافم و  يویند  روما  رگید  لیماف و  هلیبق و  هفئاـط و  ترثک  زین  تورث و  ترثک  هب  - 2 ندوب . تورث  يدایز  دایز و 

ار دوخ  ناگدرم  دنورب و  ناتـسربق  هب  هک  تسنیا  روظنم  ای  و  تسا ، ندرم  زا  هیانک  ای  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  روبق ، ناتـسربق و  ترایز  رباقملا »
ای دنرتّتیـصخش و  اـب  هورگ  هتـسد و  مادـک  ناـگدرم  دـننیبب  هکنیا  يارب  اـی  تسا  رتداـیز  هفئاـط  مادـک  ّتیعمج  دوش  مولعم  اـت  دنرامـشب 

دوصقم اـی  420 و  ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  دـنرتشیب  هورگ  مادـک  رادـمان  لاجر  اهّتیـصخش و 
ریسفت ینعم و  رد  هدش  دای  بلاطم  هب  هّجوت  اب  دوش . رادیب  هّبنتم و  دنزاس و  فرطرب  ار  دوخ  تلفغ  هار  نیا  زا  ات  تسا  روبق  ترایز  هب  نتفر 

دنلب تاماقم  تایونعم و  ادـخ و  زا  ار  امـش  يّدام  تردـق  تورث و  يداـیز  هب  راـختفا  اـی  یهاوخنوزف  - 1 تسا . لاـمتحا  هس  هیآ  ود  نـیا 
هیبش هیآ  نومضم  نیاربانب  دراد و  همادا  ناتگرم  ندیسر  ارف  ماگنه  ات  امش  يارب  یناسفن  تلاح  نیا  تسا و  هتخاس  لوغـشم  لفاغ و  یناسنا 

رادـیب و دـنریمب  هک  یماگنه  دـنرادن ) یهاگآ  ملاع  نطاب  زا  و   ) دـنباوخ رد  مدرم  ««: 1  » اوهبتنا اوتام  اذإ  ماین  ساـّنلا   » دوشیم ثیدـح  نیا 
ناتـسربق هب  هک  تسا  هدرک  مرگرـس  ار  امـش  ّدـح  نآ  ات  هلیبق  هفئاط و  ّتیعمج و  يدایز  هب  ندرک  تاـهابم  هرخاـفم و  - 2 دنوشیم . هاگآ 

دینک تباث  ای  دـینک و  راـختفا  نآ  هب  تسا و  رتداـیز  امـش  ّتیعمج  دـینک  تباـث  هار  نیا  زا  اـت  دیرامـشیم  ار  دوخ  ياـههدرم  دـیوریم و 
ریسافت رد  تایآ  نیا  لوزن  نأش  ناونع  هب  هک  تسا  یبلطم  ریسفت  نیا  دّیؤم  دییامن . تاهابم  نآ  هب  دنرتشیب و  امـش  فارـشا  اهّتیـصخش و 

ربق اذه  اولاق  مهوّدعف و  روبقلا  اوراز  یتح  اناتوم  ّدعن  اولاق  ّمث  مهفارـشا  اوّدع  اورثاکت و  شیرق  نم  نیتفئاط  یف  تلزن  لیق  تسا : هدش  لقن 
هب هکنیا  ات  درادیم  زاب  دـیاهدش  قلخ  نآ  يارب  هک  یفدـه  زا  ار  امـش  ترثک ، هب  رخافت  یبلطترثک و  رثاـکت و  - 3 نالف . ربق  اذـه  نالف و 

هدهاشم درادن و  شزرا  تاّیدام  ایند و  هک  دیمهفیم  تروص  نیا  رد  دیوش . هّبنتم  دـیریگب و  تربع  دـیورب و  ناگدرم  روبق و  لها  ترایز 
زا تلفغ  راگنز  دییآیم و  دوخ  هب  هجیتن  رد  دنتسه  یعـضو  هچ  رد  دنتـشاد  ّتیعمج  تردق و  تورث و  امـش  زا  شیب  هک  يدارفا  دینکیم 

يّدام و تاهج  بولغم  ایند و  مرگرـس  مه  ردق  ره  ناسنا  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  ار  ّتیعقاو  نیا  يرآ  دوشیم . هدودز  يّدح  ات  امـش  لد 
نیا هــــــــتبلا  دــــــــنکیم  ادــــــــیپ  هــــــــّبنت  يّدــــــــح  اــــــــت  دوریم  هــــــــک  ناتــــــــسربق  هــــــــب  دــــــــشاب  یناــــــــسفن 

ییانـشآ نانمؤم . ریما  هملک  دـص  (- 1 __________________________________________________  )
رتشیب و دنـشاب  هتـشاد  رتدایز  یگدامآ  هک  یناسک  يارب  دراد  بتارم  هّبنت   421 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب 

تئارق زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  تسا . رتمک  دـنراد  رتمک  یگداـمآ  هک  یناـسک  يارب 
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متلخد یتح  رباقملا ) مترز  یتح   ) ۀـیعوالا یف  اهّدـش  اهّقح و  نم  اهعنم  اهّقح و  ریغ  نم  اهعمج  لاومالا  رثاکت  دـندومرف : ُُرثاکَّتلا » ُمُکاْهلَأ  »
هدش ینعم  یلام  قوقح  تخادرپ  زا  يراد  دوخ  مارح و  هار  زا  تورث  عمج  یبلط و  ینوزف  یبلطترثک و  هب  رثاکت  تیاور  نیا  رد  مکروبق .

مالّسلا هیلع  یلع  زا  ۀغالبلا  جهن  رد  تسا . لّوا  ریسفت  دّیؤم  تیاور  نیا  سپ  تسا . هدش  هتسناد  گرم  ندیـسر  ارف  زا  هیانک  روبق  ترایز  و 
نتفر نیب  زا  لحم  هب  ایآ  «. 1  » نورثاکتی یکلهلا  دـیدعب  ما  نورخفی  مهئابآ  عراصمبفا  دومرف : هیآ  نیا  توالت  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  لقن 

. دننکیم راختفا  رگیدکی  هب  ّتیعمج  يدایز  هب  تسا و  رتدایز  مادک  دننیبب  هک  دنرامـشیم  ار  ناشناگدرم  ای  دننکیم و  راختفا  ناشناردـپ 
رد مّوس  ریـسفت  ینعی  لامتحا  نیا  میتفاین و  تسد  دـنک  دـییأت  ار  مّوس  ریـسفت  هک  یتیاور  هب  اـّما  دراد . تبـسانم  مّود  ریـسفت  اـب  تیاور  نیا 

تورث لابندب  تورث و  ترثک  مالـسا  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هّجوت  شخب  نیا  نایاپ  رد  تسا . هدـش  دای  دـیدج  ریـسافت  یخرب 
ياهنوـگ هب  ار  ناـسنا  نآ  بلط  تورث و  ترثـک  رگا  هک  تسنیا  دوـشیم  هدافتـسا  نآ  لاـثما  تاـیآ و  نیا  زا  هچنآ  تسین  موـکحم  ندوـب 

رگید هیآ  رد  هک  هنوگناـمه  تسا  شهوـکن  تّمذـم و  دروـم  دزاـس  فرحنم  دـنام و  زاـب  ادـخ  داـی  یلـصا و  فدـه  زا  هک  دـنک  لوغـشم 
زا ار  امش  دنزرف  لام و  دیامرفیم  هکلب  دیشاب  هتـشادن  دالوا  لام و  دیامرفیمن  ِهَّللا » ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  ال  : » دیامرفیم
«« 2  » ِهَّللا ِرْکِذ  ْنـَـع  ٌعــَْیب  ــال  َو  ٌةَراــِجت  ْمـِـهیِْهُلت  ــال  ٌلاــجِر  : » دــیامرفیم دوــخ  صاــخ  ناگدــنب  یفرعم  رد  زین  و  دــنکن . لــفاغ  ادــخ 
(- 2 . ) هبطخ 216 هغـالبلا ، جـهن  (- 1 __________________________________________________  )

شورف و دیرخ و  لها  هک  دنتـسه  ینادرم  دـیوگیمن   422 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 37 رون :
رد رگا  و  دنکیمن . لفاغ  درادیمن و  زاب  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  شورف  دیرخ و  تراجت و  هک  دنتـسه  ینادرم  دیوگیم  هکلب  دنتـسین  تراجت 

درادیم و زاب  ادـخ  زا  ار  ناسنا  تورث  ابلاغ  هک  تسنیا  يارب  هدـش  شهوکن  تّمذـم و  تورث  لام و  قلطم  زا  تایاور  تاـیآ و  زا  یتمـسق 
نینچ اعون  ناـسنا  عبط  «« 1  » ینْغَتْـسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  : » دـیامرفیم نآرق  هک  تسه  همزـالم  ادـخ  زا  تلفغ  تورث و  ناـیم  اـیوگ 

رهاظم تورث و  لام و  تراـجت ، بسک و  شـشوک ، راـک و  اـب  مالـسا  تروص  ره  رد  و  دـنکیم . ناـیغط  دوش  ینغ  زاـینیب و  اـت  هک  تسا 
ایند و تسادـخ و  یگدـنب  ادـخ و  دای  ادـخ و  فدـه ، هک  دـنکیم  يروآدای  ار  هتکن  نیا  اهناسنا  هب  هراومه  یلو  تسین  فلاخم  یگدـنز 
ررـض و بجوم  هنرگ  تسا و  لاکـشایب  دشابن  فده  نآ  زا  هدنرادزاب  ّلقاال  ای  دشاب و  فده  نآ  هب  ندیـسر  هلیـسو  هک  اجنآ  ات  تاّیدام 
رد ینعم  نیا  هب  اّلک  تسا . رجز  عدر و  هملک  اّلک  فلا : تسا : هدـمآ  ینعم  راهچ  هب  اـّلک  َنوُمَْلعَت : َفْوَس  اَّلَک  - 2 تسا . یتخبدب  نارسخ و 

دیابن هدـش  رکذ  هک  یبلطم  دـنیوگب  دوش  رثأتم  بطاخم  هک  ياهنوگ  هب  هنارمآ ، دـنت و  تلاـح  اـب  دـنهاوخب  هک  دوشیم  هدرب  راـکب  یئاـج 
دیابن تسا و  هدرک  لفاغ  ار  امـش  رثاکت  ینعی  اَّلَک »...  َِرباقَْملا  ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاـکَّتلا  ُمُکاـْهلَأ  : » دـیامرفیم نآرق  یتقو  نیارباـنب  دـشاب  روطنیا 

ینعمب اّلک  ج : دیـشاب . هاگآ  ینعمب  اّلک  ب : دـیدرگیم . هاگآ  ملاـع و  دوشیم و  فرط  رب  امـش  تلفغ  هک  دـشکیمن  یلوط  دـشاب  روطنیا 
. دراد طاـبترا  لـبق  هلمج  هب  هک  لّوا  ینعم  فـالخ  هب  دوـب  دـهاوخ  دـعب  هلمج  هب  طوـبرم  ینعم  هس  نیا  هب  اـّلک  اـقح . ینعمب  اـّلک  د : يرآ .
- ریـسافت اـب  ییانـشآ  قلع . هروس  (- 1 __________________________________________________  )

يزار حوتفلا  وبا  و  تسا . هدش  دای  لّوا  ینعم  اعون  هیآ  نیا  لیذ  رد  ریسفت  ياهباتک  رد   423 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 
درک و دیهاوخ  ادـیپ  ملع  هدـنیآ  رد  اّقح  تسا و  هدرک  لفاغ  ار  امـش  رثاکت  ینعی  دـشاب  اقح  ینعم  هب  دـناوتیم  هیآ  نیا  رد  اّلک  تسا : هتفگ 

مدرم ندرک  رادـیب  هیبـنت و  ماـقم  رد  هیآ  ود  ره  تسا و  لـبق  هیآ  رارکت  هیآ  نیا  َنوُمَْلعَت : َفْوَـس  اَّلَک  َُّمث  - 3 دوشیم . فرطرب  امـش  تلفغ 
زا شیپ  دنوش و  هّبنتم  رّکذتم و  هکلب  دنک  دیدهت  جییهت و  دنلفاغ  تایونعم  ادـخ و  زا  هک  ار  یناسک  هیآ  ود  نیا  اب  دـهاوخیم  نآرق  تسا .

ماگنه هب  طوبرم  لّوا  هلمج  دـناهتفگ  هیآ  رارکت  هیجوت  رد  نارـسفم  زا  یخرب  دـنبای . رد  ار  قح  دـنیآرد و  تلفغ  زا  ناـشگرم  ندیـسر  ارف 
ینعی تسا  تمایق  ماگنه  هب  طوبرم  مّود  هلمج  دوشیم و  فرطرب  امـش  تلفغ  تسناد و  دـیهاوخ  گرم  ماـگنه  يدوزب  ینعی  تسا  گرم 

َْملِع َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک  تسا . هدمآ  دیکأت  يارب  دشاب  هدش  دای  يانعم  هس  زا  مادک  ره  هب  زین  اّلک  تسناد . دیهاوخ  تمایق  مایق  ماگنه  هدنیآ  رد 
مه نم  دوب  هداتسیا  رگا  « ) تمقل ماق  ول  : » مییوگیم یتقو  الثم  دنکیم  یفن  عانتما و  هدافا  تسا و  طرش  فرح  ول » : » َمیِحَْجلا َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا 
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نیمز نامسآ و  رد  رگا  «« ) 1  » اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  : » دیامرفیم نآرق  یتقو  ای  مداتسیان  مه  نم  داتـسیان  وا  ینعی  مداتـسیایم )
رگا تسا  هدروخن  مه  هب  مه  ناهج  ماظن  تسین  ییادخ  هّللا  زج  هک  تسنیا  شیانعم  دشیم ) دساف  نامسآ  نیمز و  دندوب  هّللا  زج  ینایادخ 

دوجوم رظن  ود  هفیرـش  هیآ  ود  يانعم  رد  دـش  رکذ  ول »  » يارب هک  ییاـنعم  هب  هّجوت  اـب  دروخیم . مه  هب  مه  ناـهج  ماـظن  دـندوب  ینایادـخ 
شیلـصا ینعم  اب  ول »  » رگا دناهتفگ  هدش  دای  ریـسافت  زا  يرایـسب  رد  هک  رظن  نیا  نایب  رد  دنوش . ینعم  مه  زا  يادـج  هیآ  ود  نیا  - 1 تسا .

رگا دوـــــشیم : نــــیا  شیاـــــنعم  مــــینک  ینعم  مــــه  اـــــب  ار  هــــیآ  ود  میهاوـــــخب  دـــــشاب و  هـــــتفر  راـــــک  هـــــب  هـــــیآ  رد 
- ریـسافت اب  ییانـشآ  . 22 ءاـیبنا : (- 1 __________________________________________________  )
. دینیبیمن ار  مّنهج  دیرادن  نیقیلا  ملع  نوچ  اّما  دیدیدیم  ار  مّنهج  دیتشاد  نیقیلا  ملع   424 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع 

يارب سپ  دید . دنهاوخ  ار  مّنهج  دنتسه و  یمنهج  دنرادن  نیقیلا  ملع  هک  یناسک  زا  يرایسب  هک  مینادیم  اریز  تسین  حیحـص  ینعم  نیا  و 
ملع نوملعت  ول  مییوگب : میریگب و  ریدقت  رد  طرـش  باوج  لّوا  هیآ  يارب  مینک و  ادج  ادج  ار  هیآ  ود  دیاب  دشابن  تسردان  هیآ  ینعم  هکنیا 

رثاکت رخافت و  زا  ار  امش  یهاگآ  ملع و  نیا  دیدوبن  هدز  تلفغ  دیتشاد و  نیقیلا  ملع  رگا  ءاهلالا . وا  رثاکتلا  رخافتلا و  نع  مکلغـشل  نیقیلا 
مّود هیآ  يارب  و  دیدش . یگدز  تلفغ  ءاهلا و  ای  رثاکت  رخافت و  راتفرگ  دیتشادن  نیقیلا  ملع  نوچ  یلو  تشادیم  زاب  اهنآ  هب  ندش  لفاغ  ای 

رد ل » . » دوب دیهاوخ  یمنهج  دید و  دیهاوخ  ار  مّنهج  امتح  ادخ  هب  دـنگوس  میحجلا  نورتل  مسقا  مییوگب : میریگب و  ریدـقت  رد  مسق  هلمج 
یئابطابط هماّلع  موحرم  دوش . ینعم  مه  اب  طاـبترا  رد  هیآ  ود  هکنیا  مود  رظن  - 2 تسا . مسق  باوج  میحجلا  ّنورت  تسا و  مسق  مـال  نورتل 

مه اب  هیآ  ود  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  دـیامرفیم : دـناهدرک  ینعم  ادـج  ادـج  ار  هیآ  ود  هک  ینارـسفم  همه  فالخ  رب  هیلع  هّللا  ۀـمحر 
ار هیآ  ود  نیا  شدوخ  یلّوا  عبط  هب  ریسفت  هب  هعجارم  زا  شیپ  ياهدنناوخ  ره  هکنانچ  دیاین  دوجو  هب  ینعم  رد  مه  یلاکشا  دنشاب و  طوبرم 
: مینکیم رکذ  ياهمّدقم  دوش  نشور  یئابطابط  هماّلع  هدومرف  هکنیا  يارب  دـنادیم . لّوا  هیآ  باوج  ار  مّود  هیآ  ینعی  دـنکیم  تئارق  مه  اب 

ناوج نآ  هکنانچ  دنیبیم  دنتـسین  نآ  ندید  هب  رداق  مدرم  ار  هچنآ  ایند  نیمه  رد  هک  دراد  ار  ّتیـصاخ  نیا  دسرب  نیقی  ماقم  هب  ناسنا  رگا 
ربمایپ انقوم . تحبـصا  درک : ضرع  تحبـصا ؟ فیک  دیـسرپ : وا  زا  حبـص  زامن  زا  سپ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  خـساپ  رد  يراصنا 

ار اهیتشهب  نآلا  ایوگ  هک  تسنیا  منیقی  هناشن  درک : ضرع  تسیچ ؟ تنیقی  هناشن  دندومرف : نومـضم  نیا  هب  ياهلمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
425 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  رد  شتآ  يادـص  منیبیم و  مّنهج  رد  ار  اهیمنهج  تشهب و  رد 

نیمه رد  ایوگ  دنـسریم  نیقی  ماقم  هب  هک  یناسک  تسه : نومـضم  نیدـب  یتالمج  ماّمه  هبطخ  رد  ۀـغالبلا  جـهن  رد  زین  و  تسه . مشوگ 
ریخیب هدز و  تلفغ  مدرم  هب  باطخ  نآرق  مییوگیم : هیآ  ینعم  نایب  رد  همّدـقم  نیا  هب  هّجوت  اب  دـننیبیم . ار  ناهج  نیا  ءاروام  ناهج  ایند 

ایند نیمه  رد  دـیتشاد  نیقیلا  ملع  رگا  دـیتسه  اـیند  هب  مرگرـس  هدز و  تلفغ  امـش  َمیِحَْجلا ». َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا  َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک  : » دـیوگیم
نیقیلا نیع  هب  ار  مّنهج  سپـس  نیقیلا  نیع  اـّهنورتل  ّمث  دـینیبیمن . اـیند  نیا  رد  ار  مّنهج  دـیرادن  نیقیلا  ملع  نوـچ  اـّما  دـیدیدیم  ار  مّنهج 

رد سپـس  دـیدیدیم و  ایند  رد  ار  مّنهج  دـیتشاد  نیقیلا  ملع  رگا  ینعی  دوشیم  نیا  هیآ  ینعم  یئابطابط  هماّلع  هدومرف  ربانب  دـید . دـیهاوخ 
ربانب و  دـنراد . توافت  مه  اب  هک  نیقیلا  نیع  ناـهج  نآ  رد  ندـید  تسا و  نیقیلا  ملع  اـیند  رد  ندـید  دـید  دـیهاوخ  نیقیلا  نیع  هب  تماـیق 

هک دید  دیهاوخ  نیقیلا  نیع  هب  ار  مّنهج  سپـس  دید و  دـیهاوخ  ار  مّنهج  ادـخ  هب  دـنگوس  دوشیم : نینچ  هیآ  ینعم  نارـسفم  رئاس  ریـسفت 
تسا و بتارم  ار  نیقی  : » دیامرفیم فارـشالا » فاصوا   » باتک رد  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  دوب . دهاوخ  لّوا  هلمج  دـیکأت  مّود  هلمج 

َْنیَع اـهَّنُوَرََتل  َُّمث  َمیِحَْجلا  َّنُوَرَتـَل  ِنیِقَْیلا  َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  تسا  هدومرف  هکناـنچ  تسا  هدـمآ  نیقیلا  ّقح  نیقیلا و  نیع  نیقیلا و  ملع  نآرق  رد 
هب دشاب  نیقی  بتارم  نایب  روظنم  دیاش  مییوگ  حیـضوت  رد  و  « 1  ...«. » ِنیِقَْیلا ُّقَح  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  ٍمیِحَج  ُۀَِیلْـصَت  َو  تسا : هتفگ  رگید  ِنیِقَْیلا و 

ار شتآ  دوخ  راوید و  يـالاب  میورب  رگا  تسا . نیقی  نیا  میراد  شتآ  دوجو  هب  نیقی  مینیبـب  ار  شتآ  روـن  راوـید  تشپ  زا  رگا  حرـش : نیا 
میریگ و رارق  شتآ  طسو  رگا  و  تسا . نیقیلا  نیع  نیا  مینک  سمل  ار  نآ  ترارح  میتسیاـب و  شتآ  راـنک  رگا  تسا . نیقیلا  ملع  نیا  مینبب 

هدــهاشم دــمآ ، هـتفگ  تـفرعم  باــب  رد  هـک  شتآ  لــثم  رد  : » تــسا هدوــمرف  یــسوط  هجاوــخ  تــسا . نــیقیلا  ّقــح  نــیا  میزوــسب 
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- ریـسافت اب  ییانـشآ  . 95 هـعقاو : (- 1 __________________________________________________  )
شتآ مرج  هنیاعم  و  تسا ، نیقیلا  ملع  تباثمب  شتآ  رون  طـسوتب  دـیآ  رظن  رد  هچ  ره   426 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع 
شتآ دنک و  وحم  وا  تیوه  ات  دـسر  ودـب  هچنآ  رد  شتآ  ریثأت  و  نیقیلا ، نیع  تباثمب  دـشاب ، تئاضا  لباق  هچ  ره  رب  تسا  رون  ضیفم  هک 

. دش دیهاوخ  تساوخزاب  لاؤس و  میعن  زا  تمایق ) زور   ) زور نآ  رد  سپـس  ِمیِعَّنلا : ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  تسا .» نیقیلا  قح  دـنامب  فرص 
زور رد  لاؤس  تاّیصوصخ  - 1 مینک : يریگیپ  دـیاب  ار  ثحب  ود  تایاور  رگید و  تایآ  هب  هّجوت  اب  اـجنیا  رد  یلو  تسا  نشور  هیآ  ینعم 

دروـم هک  میعن  زا  دوـصقم  - 2 صاـخ . یماـقم  رد  اـی  یـصاخ و  یهورگ  اـی  دـنریگیم  رارق  لاؤـس  دروـم  همه  هک  تهج  نـیا  زا  تماـیق 
نآرق تایآ  مییوگیم : لّوا  ثحب  دروم  رد  صاخ . ياهتمعن  یخرب  ای  تسا  روظنم  اـهتمعن  قلطم  اـیآ  تسیچ  دریگیم  رارق  تساوخزاـب 

هیآ دـننام  دـنریگیم  رارق  تساوخزاب  لاؤس و  دروم  اهناسنا  هک  تسنیا  شنومـضم  هک  یتاـیآ  - 1 تسا : هتـسد  ود  لاؤس  دروم  رد  دـیجم 
ياهتمعن زا  هک  بلق  شوگ و  مشچ و  دروم  رد  ناسنا  «. 1  » ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  هیآ  زین  ثحب و  دروم 

-2 ««. 2  » َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  . » يدرک هدافتسا  یهار  هچ  رد  اهنآ  زا  يدرک  هچ  بلق  شوگ و  مشچ و  اب  هک  دوشیم  لاؤس  تسا  یهلا 
مّنهج هب  باوج  لاؤس و  نودـب  دنتـسه  یمّنهج  رگا  دوشیمن و  لاؤـس  تماـیق  رد  ناراـکهانگ  زا  دـیامرفیم  هک  تسا  یتاـیآ  مّود  هتـسد 

««. 4  » ٌّناــَـج ـــال  َو  ٌْسنِإ  ِهــِْبنَذ  ْنـَـع  ُلَئــُْـسی  ـــال  ٍذـــِئَمْوَیَف   » هــیآ و  «« 3  » َنوــُمِرْجُْملا ُمِِهبوــُنُذ  ْنَـع  ُلَئـُْـسی  ــال  : » هـیآ دــننام  دــنوریم 
.24 تاـفاص : (- 2 . ) 36 ءارـسا : (- 1 __________________________________________________  )

هتـسد ود  نیا  هب  هّجوت  اب   427 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 36 نمحر : (- 4 . ) 78 صصق : (- 3)
هداد باوج  ریـسافت  رد  تسا . هدش  یفن  تایآ  یخرب  رد  تابثا و  تایآ  یخرب  رد  لاؤس  روطچ  هک  میهد  خساپ  ار  لاکـشا  نیا  دیاب  تایآ 

رد ثحب  نیا  هب  هیبش  تسین . لاؤس  فقاوم  یخرب  رد  تسه و  لاؤس  فقاوم  زا  یخرب  رد  دراد  فلتخم  لحارم  فقاوم و  تمایق  هک  هدـش 
رد دنیوگیم  هک  یهورگ  دنهدیم و  باوج  دنیوگیم و  نخـس  مدرم  تمایق  رد  دـیوگیم  هک  یهورگ  تسه  مه  رگید  تایآ  هورگ  ود 
اِمب ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  َو  ْمِهیِدـْیَأ  انُمِّلَُکت  َو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  دـیایم . رد  قطن  هب  ناشحراوج  ءاضعا و  دوشیم و  هتـسب  ناـشنابز  اـجنآ 

یهاوگ دناهداد  ماجنا  هچنآ  هب  ناشیاهاپ  دنیوگیم و  نخس  ام  اب  ناشیاهتـسد  مینزیم و  رهم  ناشیاهناهد  رب  زور  نآ  «. 5  » َنُوبِسْکَی اُوناک 
نیا رد  تسا . میعن »  » زا دوصقم  ینعم و  دریگ  رارق  یـسررب  دروـم  دـیاب  هفیرـش  هیآ  لـیذ  رد  هک  یعوـضوم  نیمّود  مّود : ثحب  دـنهدیم .

زا هک  تسا  یتایاور  لّوا : هورگ  دوشیم . میسقت  هورگ  راهچ  هب  هک  تسا  هدش  دراو  یّنس  هعیـش و  قیرط  زا  تیاور  داتفه  هب  کیدزن  هنیمز 
دوجوم هدومن ) يروآعمج  ار  نآرق  ریسفت  هب  طوبرم  تایاور  هک   ) یطویس روثنملا » رد   » لیبق زا  ییاهباتک  رد  هدش و  لقن  ّتنس  لها  قیرط 

، مکـش يریـس  امرخ ، درـس ، بآ  لیبق : زا  يّدام  ياهتمعن  هب  ار  میعن »  » اهنآ ّلک  ابیرقت  هک  تسا  تیاور  لهچ  دودـح  تایاور  نیا  تسا ،
نز و ندـب ، ندوبن  بویعم  رـسدردیب ، یگدـنز  تیفاع و  ّتینما ، تمالـس ، تّحـص و  بکرم ، شفک ، سابل ، هانپرـس ، نکـسم و  باوخ ،
: سی (- 5 . __________________________________________________  ) دــناهدرک ینعم  دــنزرف و 

ییاهریسفت رد  هعیـش  قیرط  زا  هک  تسا  یتایاور  مّود : هورگ   428 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 65
تـسا توافتم  الماک  هدمآ  ّتنـس  لها  تایاور  رد  هچنآ  اب  تایاور  نیا  نیماضم  تسا ، هدش  يروآعمج  ناهربلا »  » و نیلقثلا » رون   » لیبق زا 

هب میعن » ، » هعیـش تایاور  نیا  رد  اـّما  دوش  ریـسفت  يداـم  يویند و  ياـهتمعن  هب  میعن  هک  تسا  نیا  رب  هیکت  نّنـست  لـها  تاـیاور  رد  اریز 
هک تسا . هدش  ریسفت  تیب  لها  یتسود  و  عّیشت ، بتکم  موصعم ، ناماما  ربمایپ و  دوجو  تماما ، تّوبن ، دیحوت ، لیبق : زا  يونعم  ياهتمعن 

دوشیم لاؤـس  نآ  زا  تماـیق  رد  هک  میعن »  » نیا مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ  یـصخش  - 1 مینکیم . لـقن  ار  اـهنآ  هنومن 
ناماما ربماـیپ و  دوشیم  لاؤس  هک  یتمعن  «. 1  » هتیب لهاب  ّمث  هّللا  لوسرب  مهیلع  هّللا  معنا  اّمع  ۀمالا  هذه  لأست  دـندومرف : ترـضح  تسیچ ؟

زا یکی  - 3 « 2 . » تسا تیب  لها  تیالو  عّیشت و  دریگیم  رارق  لاؤس  دروم  هک  میعن  زا  دوصقم  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 2 دنتسه .
یتمعن نامه  دومرف : ترضح  میعنلا . نع  ذئموی  ّنلئستل  ّمث  تسیچ  هیآ  نیا  ینعم  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : نایوار 
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تیاور مالّسلا  هیلع  یلع  زا  - 4 « 3 . » تسا دّـمحم  لآ  دّـمحم و  یتسود  تیب و  لها  ام  تیالو  نآ  هدرک و  ماعنا  امـش  هب  لاعتم  يادـخ  هک 
تیاور زین  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  - 5 « 4 . » میتسه تلاسر  نادـناخ  اـم  دوشیم  لاؤس  نآ  زا  تماـیق  يادرف  هک  میعن » : » دومرف هک  هدـش 

: مّوس هورگ  میتسه . ام  درک  دهاوخ  لاؤس  نآ  زا  هتشاذگ و  نامیا  لها  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتمعن  دندومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدش 
اهتــــــــمعن قــــــــلطم  مــــــــیعن »  » زا دوــــــــصقم  دوــــــــشیم  هدافتـــــــــسا  اـــــــــهنآ  زا  هــــــــک  تــــــــسا  یتاـــــــــیاور 

، راحب (- 2 . ) 52 ج 24 / راــحب ، (- 1 __________________________________________________  )
هچ تسا   429 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 57 / 24 راحب ، (- 4 . ) 56 / 24 راحب ، (- 3 . ) 54 / 24

رارق لاؤس  دروـم  هک  ییاـهتمعن  زا  دـناهدومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تاـیاور : نیا  دـننام  يوـنعم  هچ  يّداـم و 
هک هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  « 1 . » تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ندب و  تمالـس  ّتینما و  دریگیم 

: زا تسا  ترابع  زیچ  راهچ  نآ  دننک و  لاؤس  وا  زا  تمعن )  ) زیچ راهچ  زا  هکنآ  رگم  درادرب  مدق  زا  مدق  یسک  دنراذگیمن  تمایق  يادرف 
تـسدب یهار  هچ  زا  هک  تورث  لاـم و  ج : يدرک ؟ فرـص  یهار  هچ  رد  هک  یناوج  ب : يدرب ؟ نیب  زا  یهار  هچ  رد  ار  نآ  هک  رمع  فلا :

هورگ هس  نـیمه  طـقف  رگا  « 2 « ؟ يدرک هچ  نآ  اـب  هک  تیـالو ، نادـناخ  اـم  یتـسود  تـّبحم و  د : يدرک ؟ جرخ  یهار  هـچ  رد  يدروآ و 
دوشیم لماش  ار  اهتمعن  همه  میعن »  » هک میتفگیم  روطنیا  دوب و  نکمم  تایاور  نیب  عمج  دـمآیمن و  شیپ  یلکـشم  میتشاد  ار  تایاور 

هدش و هتفگ  يونعم  ياهتمعن  زین  مّود  هتـسد  رد  هدـشن و  یفن  يونعم  ياهتمعن  هدـش و  هتفگ  يّدام  ياهتمعن  تایاور  زا  لّوا  هتـسد  رد  و 
هنیرق مه  تایاور  هتـسد  ود  نآ  نیب  عمج  يارب  موس  هورگ  هدـش و  دای  تمعن  مسق  ود  ره  مّوس  هتـسد  رد  هدـشن و  یفن  يداـم  ياـهتمعن 

فالخرب هدـش و  لقن  هعیـش  قیرط  زا  هک  میراد  مه  یمراهچ  هتـسد  هکلب  دوشیمن  هصالخ  هورگ  هس  نیمه  رد  تاـیاور  اـّما  تسا . یبوخ 
مزال تسا . هدرک  یفن  هدرواین و  باسحب  الـصا  ار  يدام  ياهتمعن  هتـسناد و  يونعم  ياهتمعن  رد  رـصحنم  ار  میعن »  » هدـش دای  تایاور 

راـبخا نویع   » باـتک رد  قودـص  خیـش  میزادرپب . نآ  باوج  لاکـشا و  حرط  هب  سپـس  مینک و  لـقن  ار  تاـیاور  نیا  زا  ياهنومن  هک  تسا 
تمعن چیه  ایند  رد  دومرف : ماما  هک  میدوب  متـشه  ماما  تمدخ  دیوگ  ساّبع  نب  میهاربا  مان  هب  یـصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور  «« 3  » اضرلا

/7 راـحب ، (- 2 . ) 54 / 24 راـحب ، (- 1 __________________________________________________  )
اعقاو هک  یقیقح   430 ص : ینآرق ، ثحب  دـنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  نویع . زا  لـقن  هب  ، 50 / 24 راحب ، (- 3 . ) 258

زا دناوتب  ناسنا  هکنآ  زج  دنـشزرایب  دنتـسه  يویند  يدام و  هک  تهج  نآ  زا  تسه  تاّیدام  زا  هچنآ  . ) دوشیمن ادیپ  دشاب  هتـشاد  شزرا 
: تفگ تشاد  روضح  سلجم  رد  هک  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی  دشاب .) دیفم  شترخآ  يارب  دـنک و  هدافتـسا  شتایونعم  هار  رد  اهنآ 

سپ دنادیم  تمعن  ار  درس  بآ  نآرق  نوچ  تسا و  درس  بآ  میعن  زا  دوصقم  میعنلا و  نع  ذئموی  ّنلئستل  ّمث  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ 
نیا امـش  دومرف : و  درک ) دنلب  يردق  ار  شیادص  یتحاران  زا   ) مالّـسلا هیلع  متـشه  ماما  تسه . ایند  رد  یقیقح  تمعن  امـش  هتفگ  فالخرب 
رگید هورگ  تسا  درـس  بآ  دوصقم  دـییوگیم  یهورگ  دـییوگیم  يزیچ  مادـک  ره  میعن  دروـم  رد  دـینکیم و  ریـسفت  نینچ  نیا  ار  هیآ 

رد اهریـسفت  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  مردپ  تسا . تحار  باوخ  دـییوگیم  يرگید  هّدـع  تسا  بوخ  ياذـغ  دـییوگیم 
هب هک  یئاهزیچ  زا  ّلج  ّزع و  يادخ  دومرف : دش و  نیگمشخ  ترضح  نآ  دش  دای  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مردپ  رـضحم  رد  هیآ  نیا  دروم 
مه ناگدنب  زا  ماعنا ، زا  دعب  نتـشاذگ  ّتنم  ینعی  راک  نیا  دراذگیمن . ّتنم  نانآ  هب  دنکیمن و  تساوخزاب  تسا  هدرک  لّضفت  شناگدنب 

میعن زا  دوصقم  دومرف : هاگنآ  دوشیم ؟ هداد  تبـسن  لاعتم  قلاـخ  هب  تسا  تشز  قولخم  هب  شباـستنا  هک  يزیچ  هنوگچ  سپ  تسا  تشز 
سپس درک . دهاوخ  لاؤس  نآ  زا  تّوبن  دیحوت و  زا  سپ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  تیب  لها  ام  تالاوم  یتسود و  بح و  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 

زا گرم  زا  سپ  هک  يزیچ  لّوا  دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مردـپ  دومرف 
دـیحوت و هب  سک  ره  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  ادـخ و  لوسر  تّوبن  ادـخ و  ّتینادـحو  هب  یهاوگ  تداهـش و  دوشیم  لاؤس  ناـسنا 
هک روطنامه  ««. 1  » هل لاوز  يذـّلا ال  میعنلا  یلإ  راص  ( » دوب دـهاوخ  تاجن  لـها   ) دـشاب هتـشاد  یبلق  داـقتعا  دـنک و  رارقا  تماـما  تّوبن و 
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یّلک روط  هب  ار  اهنآ  زا  لاؤس  هتسنادن و  تمعن  ار  يویند  يّدام و  ياهتمعن  هتشذگ  تایاور  رثکا  فالخرب  تیاور  نیا  دینکیم  هظحالم 
هب ، 50 / 24 راحب ، (- 1 . __________________________________________________  ) دـنکیم یفن 

هداد خساپ  دنچ  یفانت  لاکشا و  نیا  عفر  يارب   431 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدع  ریسافت - اب  ییانشآ  . 270 نویع : زا  لقن 
نان و لیبق  زا  یئاهتمعن  زا  شـسرپ  لاؤس و  نکل  دراد  مومع  مه  هفیرـش  هیآ  دوشیم  لاؤس  اـهتمعن  همه  زا  تماـیق  رد  - 1 تسا : هدش 
رد - 2 دوشیمن . دایز  ّتقد  اهنآ  يور  دیآیمن و  باسح  هب  هک  تسا  زیچان  يردق  هب  تماما  تّوبن و  دـیحوت و  زا  لاؤس  اب  هسیاقم  اب  بآ 
زا دوشیمن و  لاؤس  هدش  يرادربهرهب  اهنآ  زا  مه  ترورـض  ردق  هب  دـیآیم و  باسح  هب  یگدـنز  يرورـض  هک  ییاهتمعن  نآ  زا  تمایق 

شاهنومن کی  هک  تسا  یتایاور  بلطم  نیا  دهاش  و  دوشیم ، لاؤس  تیالو  دـننام  مه  يونعم  ياهتمعن  زا  دوشیم و  لاؤس  نآ  رب  دـئاز 
لاؤس زیچ  هس  زا  «. 1  » دربلا ّرحلا و  نم  هّنکی  تیب  وا  هتعوج ، اهب  ّدسی  ةرـسک  وا  هتروع  اهب  يراوی  ۀقرخ  اهنع : لأسی  ثالث ال  دوشیم : رکذ 
هلیسو هب  ار  دوخ  هک  یقاطا  هدرک و  ریـس  نآ  هب  ار  دوخ  مکـش  هک  ینان  هّکت  هدیناشوپ ، نآ  هب  ار  دوخ  تروع  هک  ياهچراپ  هعطق  دوشیمن 

( درادـن دوجو  یعقاو  تمعن  ایند  رد  « ) یقیقح میعن  اینّدـلا  یف  سیل  : » ماما هلمج  نیا  دروم  رد  - 3 تسا . هدرک  ظفح  امرگ  امرـس و  زا  نآ 
لها دندید  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  نوچ  هک  دشاب  نیا  شّرـس  دیاش  دـناهداد : باوج  هنوگنیا  دراد  یفانت  رگید  تایاور  رهاظ  اب  هک 

تّوبن و دـیحوت و  زا  هدـش و  فیرحت  راتفرگ  هیآ  ریـسفت  رد  دـنکیم  ریـسفت  نآ  لاثما  نان و  بآ و  هب  ار  میعن  هک  یتایاور  هئارا  اـب  نّنـست 
رد فارحنا  زا  يریگوـلج  يارب  ورنیا  زا  دـنروآیمن  ناـیم  هب  نخـس  دنتـسه  یقیقح  ياـهتمعن  نیرتمهم  هک  تیب  لـها  ّتبحم  تماـما و 
هک ار  هچنآ  ارچ  تسین  روطنیا  دوشیم  لاؤس  نآ  زا  تسا و  نان  بآ و  میعن  زا  دوصقم  دییوگیم  امش  هکنیا  دنتفگ : ار  نخـس  نیا  ریـسفت 

سپ نکسم . بآ و  نان و  هن  دوش  دای  تسا  رتمهم  همه  زا  هچنآ  دیاب  دوش  رکذ  ياهنومن  تمعن  يارب  تسانب  رگا  دییوگیمن  دییوگب  دیاب 
دوشیمن لاؤس  اهنآ  زا  دنتسین و  تمعن  يویند  ياهتمعن  هک  تسین  ینعم  نادب  یقیقح » میعن  اینّدلا  یف  سیل  : » مالّسلا هیلع  ماما  مالک  نیا 

 __________________________________________________ اب هسیاقم  رد  هک  تسا  ینعم  نادب  هکلب 
تیالو تماما و  تّوبن و  دـیحوت و  تمعن   432 ص : ینآرق ، ثحب  دنچ  نآرق و  فیرحت  مدـع  ریـسافت - اب  ییانـشآ  . 258 / 7 راحب ، (- 1)

یتـقو هک  تسا  یگقیلـسیب  لاـمک  زا  نـیا  هصـالخ  و  تـسا . ضاـمغا  لـباق  اـهنآ  زا  لاؤـس  دـنیآیمن و  باـسحب  دـنزیچان و  تـیب  لـها 
. میبـسچب نکـسم  ساـبل و  ناـن و  بآ و  هب  مییوگن و  نخـس  تیب  لـها  ّتبحم  تیـالو و  نوچ  یتـمعن  زا  مینک  ریـسفت  ار  میعن  میهاوخیم 

مکاح یمالـسا و  تموکح  لصا  دیاب  دیوگب  نخـس  یهلا  ياهتمعن  بالقنا و  تارمث  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  نامز  نیا  رد  هک  روطنامه 
نارمع و بالقنا  هرمث  نیرتمهم  دیوگب  الثم  هکنیا  هن  دنک  رکذ  ار  اهنآ  ندش  ادخ  يوسب  ّتلم و  يونعم  لّوحت  زین  نآرق و  مالسا و  ندش 
ناوج و لسن  صوصخب  ّتلم  لّوحت  مالـسا و  تمعن  هشیمه  هتاکرب  تماد  ینیمخ  ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  تسا و  اهاتـسور  يداـبآ 

نیا هک  میـشاب  هتـشاد  ار  هّجوت  لامک  دـیاب  يرآ  دـننکیم . دای  بالقنا  دروآ  تسد  نیرتگرزب  ناونع  هب  ار  تارکنم  اـشحف و  نتفر  نیب  زا 
زا سپ  میعنلا  نع  ذـئموی  ّنلئـستل  و  هیآ : مکح  هب  دراد و  یپ  رد  یگرزب  ّتیلوؤسم  تسا  هدـش  ام  بیـصن  نامز  نیا  رد  هک  یمیظع  تمعن 

رانک زا  ای  میتخاس و  مهارف  ارنآ  نتفر  نیب  زا  فعض و  تابجوم  ایآ  میدرک  هچ  نآ  اب  هک  دیسرپ  دنهاوخ  ام  زا  گرزب  تمعن  نیا  زا  گرم 
اـشوخ میدومن . ادا  ار  تمعن  نیا  رکـش  دوخ  شـشوک  اب  میدرک و  شـشوک  نآ  لامک  دربشیپ و  هار  رد  اـی  میدومن و  روبع  تواـفتیب  نآ 

رد لقاال  ای  دندرکن و  غیرد  دوخ  یتسه  لام و  ناج و  زا  نآ  فراعم  شرتسگ  مالـسا و  يدنلبرـس  هار  رد  تبرق  دصق  اب  هک  یناسک  لاحب 
لد حول  رب  ماهتـشون  اّما  مین  اسراپ  رگ  احالـص  ینقزری  هّللا  ّلعل  مهنم  تسل  نیحلاصلا و  ّبحا  دناهتفگ : هک  دـندمآرد  ّتیعمج  نیا  کلس 

اسراپ نادرم  ّتبحم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 

دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
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 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 
یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 

. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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