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تنس نآرق و  اب  تیباهو  تفلاخم 

باتک تاصخشم 

تاداقتعا رشن  زکرم  رشان :  مالسلا  دبعرمع   : هدنسیون

تسا مسج  ياراد  دنوادخ  دنیوگ : یم  اریز  دنکرشماهیباهو ,

نانآ توعد  هحولرس  تخیگنار و  ار بـ ناربمایپ   , لاعتم دنوادخ  تسا .  لصا  نیرتمهم  دیحوت  مالـسا -  اصوصخ  یه -  ـ لا نا  ـ یدا رد هـمـه 
, دیاب یناملـسم  ره  تسا و  هدـش  نییبت  ینـشور  هب  ص )   ) ربمایپ تنـس  نآرق و  رد  لصا ,  نیا  دادرارق . دـیحوت  نییبتو  یتسرپاتکی  غیلبت  ار 
زا یلک  هب  یـساسا  لصا  نیا  رد  نانآ  هک  دـهد  یم  ناشن  نویباهو  ياه  هشیدـنا  اهداقتعا و  رد  لمات  دریگب  لـالز  عباـنم  نیا  زا  ار  دـیحوت 
 , نا ـ نآ دا  ـتـقـ عا بـه  دـنرادن . لوبق  (( 1  )) دنک یم  یفرعم  تنـس  نآرق و  تامکحم  هک  یفاصوا  اب  ار  ادخ  دـنا و  هداتفا  رود  تنـس  نآرق و 
رد اـهیباهو , ربـهر  ۀـی ,  ـن تـیـمـ با (( 2  )) تسا ناـکم  هـب  جاـتحم  هدوـب و  طاـحم  دودـحم و   , نامـسآ رد  اـی  شرع و  يـالاب  رد  دـنوادخ 

ثیداحا نآرق و  تامکحم  زا  هتـشگ و  لسوتم  لوعجم  یثیداحا  نآرق و  هباـشتم  تاـیآ  هب  هدومن و  فارتعا  تاداـقتعا  نیا  هب  شیاـهباتک 
ـر خآ اد هـر شـب و یـا  خـ دیوگ : یم  هک  تسا  هدش  لسوتم  ثیدح  نیا  هب  شدیاقع  تابثا  رد  وا  تسا .  هدرک  یـشوپ  مشچ  يوبن  یعطق 

یمئاد نیمز  رد  بش  هـک  یلاـح  رد  (( 3  )) ددرگ یمرب  شرع  بـه  ـب ,  ـش نآ  ـبـح  ــص ـد و  یآ دور مـی  ـیـن فـ مز شر بـه  زا عـ ـب  ــش هـر 
یتمـسق تسا و  بش  نیمز  هرک  فصن  هشیمه  تسا و  ندش  حب  ـ ـص لاح  رد  یناکمو  ندش  بش  لاح  رد  یناکم  هظحل ,  ره  ینعی  تسا , 

يارب رگید  دـیایب  دورف  نیمز  هب  مه  راـب  کـی  يارب  دـشاب و  شرع  رد  طاـحم  دودـحم و  ادـخ  ـر  گا تسا .  بش  رخآ  ثلث  نیمز ,  هرک  زا 
رخآ ثلث  اـی  بش  هک  تسین  يا  هظحل  و  تسا .  رارقرب  تماـیق  اـت  نیمز  رد  بشرخآ  ثلث  بش و  نوـچ  دـنام  یم  یقاـب  نی  ـ مز رد  هشیمه 
نیمز هب  بش  ره  دنوادخ  تسین  نکمم  اریز  دنک , یم  بیذکت  ار  شدوخ  ثیدـح ,  نیا  هجیتن  رد  دـشابن  دوش و  مامت  نیمز  هرک  رد  بش 

ددر ـمـی گـ نر شر بـ هب عـ رگید  دیآ و  یم  نیمز  هب  رابکی  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  ددرگرب و  شرع  هب  بش  نآ  حبـص  دـیایب و 
شرع رد  ادـخ  اهیباهو , داقتعا  هب  هک  یلاح  رد  ددرگ . یم  یلاخ  ادـخ  دوجو  زا  شرع  مه  زاب  ددرگ , یمنرب  تمایق  اـت  لـقاال  هکن  ـ یا و یـا 
راخت ـ فا فار و  ـتـ عا ـت ,  ـسا یـسانشادخرد  نایدوهی  نآ  زا  هک  هدـیقع  نیا  هب  دوخ  باـتک  رد  شناوریپ  هیمیت و  ـن  با لا ,  تسا بـه هـر حـ

هب نانآ  ((. 4  )) دنناد یم  لالح  ار  اهنآ  ینابرق )   ) هح ـیـ بذ دنناد و  یم  دـحوم  ار  نایدوهیاهنآ  نوچ  دـشابن . بیجع  دـیاش  نیا  دـنک و  یم 
هک تروص  نیا  هب   ) دنیوج یم  کسمت  نوعرف  تاداقتعا  هب  ناشداقتعا  تابثا  يارب  یتح  هک  دـنا  هتـشگ  راچد  هدـیقع  فارحنا  هب  يردـق 

دزاسب يارب  يزیچ  داد  روتـسد  ناماه  شریزو  هب  اذل  تسا و  نامـسآ  رد  یـسوم  يادخ  هک  دوب  دقتعم  نو  ـ عر ـجـا کـه فـ نآ زا  دنیوگ : یم 
ینعی تسا ,  ناسنا  نوچمه  ادخ  دیوگب  یس  ـر کـ گا تسا  شرع  رد  ادخ  سپ  دنیبب . اجنآ  رد  ار  یسوم  يادخ  دورب و  نامـسآ  هبدناوتب  ات 

بهاذملا یلع  هقفلا  مان  هب  دوخ  باتک  رد  يریرج  تسا .  رفاک  نآرق ,  تا  تایآ مـحـکـمـ تداهـش  هب  تسا ,  ناکم  هب  جاتحم  دودحم و 
دناد یم  كرـشم  رفاک و  ار  نآ  هب  دقتعم  رفک و  بجومدشاب  مسجت  هب  داقتعا  مزلتـسم  ار  هچنآ  دـنواد و  ـمـیـت خـ ـس هب جـ داقتعا  هعبرالا 
تنس نآرق و  اریز  دوش , یمن  دادترا  بجوم  دراد  مسج  دنوادخ  هکنیا  هب  داقتعا  دیوگ : یم  شدوخ  هیمیت  نبا  هک  تسا  نیا  بیجع  هتب  ـ لا
ماقم هب  تبـسن  شراکنا  ادـخ و  هرابرد  يو  هناکرـشم  (( 5  )) تارظن نیمه  ماجنارـس  تسین  مسجدـنوادخ  هک  دـنا  هتفگن  بهاذـم  همئا  و 

هک یمکح  رد  درم , ات  تشگ  سوبحم  نادنز  رد  دیدرگ و  ریگتـسد  یعفاش  یکلام و  یفنح ,  تاضق  مکح  هب  دـش کـه  ثعاب  هّللا  لوسر 
نانع دم  و  هملق ,  ناسل  طسب  دق  ةدملا  هذـه  یف  ۀـیمیت  نبا  یقـشلا  نا  ـ کو تسا :  هدـمآ  هدـش  رداص  نیملـسم  ناطلـس  فرط  زا  وا  هرابرد 

 , مالعالا ءاملعلا  عامجا  هفالخ  یلع  دـقعناو  مالـسالا ,  ۀـمئا  هرکنا  امب  کلذ  یف  ـی  تاو تار ,  ـنـکـ مو رو  ـ ما یلع  همالک  یف  صنو  هملک , 
هّللا قح  یف  اوحرـص  مهنا  انب  لصتا  یتح  هوعاطاف ,  هموق  فختـسا  هنا  انملعو  هرـصمو ,  هماـش  ءاـهقفو  هرـصع  ءاـملع  کـلذ  یف  فلاـخو 
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 ... میسجتلاب

دنرکنم دیوگ  یم  نآرق  هک  ار  ءایلوا  ءایبنا و  لئاضف  اهیباهو 

دنوادخ هک  ـد  نر ـ یذ ور نـمـی پـ چیه  هب  نانآ  دننک . یمراکنا  هداد ,  دوخ  صاخ  ءایلوا  هب  دنوادخ  هک  ار  یلیاضف  تردق و  ملع و  اهیباهو ,
کی رد  ار  یهاشداپ  تخت  ای  دهد و  مدر خـبـر  يا مـ ـه هـ نا لخاد خـ زا  ای  دـهد , افـش  ار  ضیرمادـخ  نذا  هب  هک  دـهدب  یتردـق  یـسک  هب 
هدنیآ زا  میرم  ترـضح  نوچمه  ای  دنک و  تبحـص  اهنآ  اب  دنمهفب و  ار  ناگدـنرپ  ناگچرو و  نابز مـ ای  دـنک و  راضحا  ندز  مه  هب  مشچ 

ءا ـبـیـ نا يار  نآر بـ هکنآ قـ لاح  ای ... دنهد و  ربخ  هدـنیآ  ثداوح  زا  یلع  و  ص )   ) ربمایپ نوچمه  ای  دـشاب , ربخ  اب  دراد  محر  رد  هک  لفط 
هرا ـ برد  - 1 مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  ام  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  يرایـسب  لیاضف  هداعلا و  قراخ  یئاناوت  ملع و  ادـخ , ءایلواو 

درـسلا یف  ردقو  تاغباس  لم  ـ عا نا  ـد  ید ـحـ لا هل  انلاو  ریطلاو  هعم  یبوا  لابجایالـضفانمدوادانیتآدقلو  : دـیامرفیم نامیلـسو  دواد  ترـض  حـ
هیدی نیب  لمعی  نم  نجلا  نمو  رطقلا  نیع  هل  انلـساو  رهـش  اهحاورو  ره  ـ ـش ـا  هود حیرلا غـ نامیلـسلو  ریـصب  نولمعتامب  ینا  احلاص  اولمعاو 

تایـسار رودقو  باوجلاک  نافجو  لیثامتو  بیراحم  نم  ءاشی  ام  هل  نولمعی  ریعـسلا  باذع  نم  هقذـن  انرما  نع  غزی مـنـهـم  نمو  هبر  نذاب 
مه وا  اب  ناگدنرپ  يا  اههوک و  يا  هک  میداد  یتلی  دو فـضـ يو خـ زا سـ ار  دواد  و  (( 6 ( )) روکشلا يدابع  نم  لیلقو  ارکش  دواد  لآ  اولمعا 

هک مـن بـه دینک  هتـسیاش  ياهراکو  رادهگن  ار  اهزادـنا  هرز  نتفاب  رد  زاسب و  دـنلب  ياهرز  هک  میدرک ,  مرن  شیارب  ار  نهآو  دـیوش  زاوآ 
شیارب ار  سم  همشچ  و  هار ,  ـه  ها هاگنابش یـک مـ تفر و  یم  هار  ههام  کی  نادادماب   , میدرک نامیلس  رخسم  ار  داب  مریـصب و  ناتیاهراک 

هب دـیچیپ  یم  ام  نامرف  زا  رـس  نا  ـ نآ زا  ـد و هـر کـه  ندر را مـی کـ ـش کـ یار شراگدرورپ بـ نامرف  هب  اهوید  زا  یهورگ  میتخاس و  يراـج 
ضوح و نوچ  ییاـه  هساـک  اهـسیدنت و  دـنلب و  ياـهانب  زا  تساوخ  یم  هک  هچ  ره  وا  يارب  میدـنا  ـ ـش ار مـی چـ نازوـس  شتآ  باذـع  وا 
رد دنرازگـساپس 2 -  نم  ناگدنب  زا  یکدنا  دینک و  يراک  يرازگـساپس  يارب  دواد , نادناخ  يا  دـنتخاس . یم  يا  ـ جر يا مـهـم بـ ـگـهـ ید
 (. نوعزوی مهف  ریطلاو  سنالاو  نجلا  نم  هدونج  ناملیـسل  رـشحو  : ) دـیامرف یم  نامیلـس  ترـضح  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ  يرگید  هروس 

هملع ـ یو : ) دیامرف یم  یسیع  ترضح  هرابرد  دنتفر 3 -  یم  فص  هب  اهنآ  دندمآ و  درگ  هدنرپ  یمدآ و  نج و  زا  نامیلـس  نایهاپـس  (( 7 ))
خفناف ریطلا  ۀئیهک  نیطلا  نم  مک  ـلـق لـ خا ـی  نا مکبر  نم  ۀیب  مکتئجدق  ینا  لیئارـسا  ینب  یلا  الوسرو  لیجنالاو  ةاروتلاو  ۀمکحلاو  باتکلا 

یف نا  مکتویب  یف  نورخدـت  امو  نولکءات  اـمب  مکئبنءاو  هّللا  نذاـب  یتوملا  ییحءاو  صربـالاو  همکـالا  يرباو ء  هّللا  نذاـب  اریط  نوکیف  هیف 
هب ار  يو  لیئارسا  ینب  رب  و  دزومآ . یم  لیجنا  تاروت و  با و حـکـمـت و  وا کـتـ ـد بـه  نواد خـ (( 8  (. )) نینمؤم متنک  نا  مکل  ۀیال  کلذ 
یم نآ  رد  مزاس و  یم  هدـنرپ  نوچ  يزیچ  لگ  زا  ناتیارب  ما  هدـمآ  امـش  دزن  ناتراگدرورپ  زا  يا  هزجعم  اب  نم  هک :  دتـسرف  تلاـسر مـی 
یم امـش  هب  منک و  یم  هدنز  ار  هدرم  ادخ  نا  ـ مر مهد و بـه فـ یم  افـش  ار  هتفرگ  صربو  دازردام  روک  و  دوش . يا  هدنرپ  ادخ  نذا  هب  ممد . 

تـسا نم  تیناقح  ياه  هناشنامـش  يارب  اهنیا  دیـشاب  نانمؤم  زا  رگا  دـیا  هدرک  هریخذ  هچ  دوخ  ياه  هناخ  رد  دـیا و  هدروخ  هچ  هک  میوگ 
دهد افـش  ار  نارامیب  دناوت  یم  هک  هدومرف  اطع  یتردق  وا  هب  دنوادخ  دنتـشاد  هدیقع  هک  دوب  رطاخ  نیدب  یـسیع  ترـضح  هب  مدرم  لسو  تـ

زا یتردق  ملع و  نینچ  هب  ترـض  نآ حـ هک  تسا  یگدنب  تیدوبع و  نیمه  رطاخب  دنتـسناد و  یم  ادخ  صلاخ  هدـنب  ربمایپ و  ار  وا  یـعـنـی 
نآ دوـخ  زا  ار  تردـق  نیا  هک  تسا  نآ  كرـش  تسا .  دـیحوت  نیع  هکلب  تسین ,  كرـش  نیا  هک  هـتبلا  تفاـی و  تـسد  دـنوادخ  بناـج 

ادخ زا  هن  مینادب و  ترضح 

تنس نآرق و  رد  ءایلوا  ءایبنا و  ملع 

اطع مه  یهاگآ  ملع و  دهاو , هزادـنا کـه بـخـ ره  هب  تردـق  زا  ریغ  دوخ , هاگرد  صلاخ  ناگدـنب  ناگد و  ـ یز ـ گر لا بـه بـ ـد مـتـعـ نواد خـ
مینک یم  هراشا  رگید  يدراوم  اهنآ و  هب  هک  تسا  هدرک  رکذ  فیرش  نآرق  دنتشاد , یندل  ملع  هک  ار  ناگدنب  نیا  زا  ییاه  هنومن  دنک . یم 
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ار هچنآ  ور و  شیپ  هک  ار  هـچنآ  (( 9 (. )) ءاش امبالا  هملع  نم  یـشب ء  نوطیحی  الو  مهفلخ  امو  مهیدیا  نیب  ام  ملعی   : ) هیآ رد  ینثتـسم   - 1
یلع رهظی  الف  بیغلا  ملاع   : ) هیآ رد  ینثتسم  تفای 2 -  دنناوتن  هطاحا  دهاوخدوخ  هچنآ  زج  وا  ملع  هب  دناد و  یم  تسا  ناشرـس  تشپ  هک 

يربمایپ نآ  رب  رگم  دزاس . یمن  راکـشآ  سکچیه  رب  ار  دوخ  بیغ  تسا و  بیغ  ياناد  وا  (( 10  (. )) لوسر نم  یضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ 
ياهربخ اهنیا  (( 11  (. )) نورکمی مهو  مهرما  اوعمجا  ذا  مهیدل  تنک  امو  کیلا  هیحون  بیغلا  ءابنا  نم  کلذ   - ) دشاب 3 دونشخ  وا  زا  هک 

اهنآ رد  وت  دنتخاس , یم  تلیح  دندرک و  یم  تروشم  دندوب و  هدمآ  درگ  رگیدـکی  اب  هک  ماگنه  نآ  میدرک و  یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ 
اندل نم  هانملعو  اندنع  نم  ۀمحر  هانیتآاندابع  نم  ادبع  ادجوف   : ) تشاد ربخ  اه  هچب  نآ  یتشک و  نآ  هدنیآ  زا  یـسومرفسم  هـ يدوبن 4 - 

 , میدوب هتخومآ  شناد  ودبدوخ  میدوب و  هتـشاد  ینازرا  وا  رب  ار  شیوخ  تمحر  هک  ار  ام  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  اج  ـ نآ رد  و  (( 12 (. )) املع
دواد انیتآ  دقلو  : ) دنتسناد یمار  ناینج و ... ناگچروم ,  ناگدنرپ ,  نابز  هلم ,  زا جـ ـتـنـد . شاد ـی  ند نا عـلـم لـ دواد و سـلـیـمـ دنتفای 5 - 
قطنم انملع  سانلا  ـهـا  یا لا یـا  ـ قو دواد  نا  ـلـیـمـ ـس ثرو  نینمؤملا و  هدابع  نم  ریثک  یلع  انلـضف  يذـلا  هّلل  دـمحلا  الاق  اـملع و  نامیلـس  و 
تسا ییادخ  نآ  زا  ساپس  دنتفگ : میداد ,  شناد  نامیلـس  دواد و  هب  ام  (( 13  (. )) نیبملا لضفلا  وهل  اذه  نا  یـش ء  لک  نم  انیتواو  ریطلا 

زا دنتخومآ و  ناغرم  نابز  ام  هب  مدرم ,  يا  تفگ :  دش و  دواد  ثراو  نامیلس ,  و  داد . يرترب  دوخ  نمؤم  ناگدنب  زا  يرایـسب  رب  ار  ام  هک 
تسناد دوش و  یم  راددنزرف  رهوش  نودب  تسناد  یندل  ملع  هب  میرم  تر  حـضـ راکشآ 6 -  تسا  یتیانع  نیا  دنتشاد و  ینازرا  یتمعن  ره 
ایندـلا یف  اهیجو  میرم  نبا  یـسیع  حیـسملا  همـسا  هنم  ۀـملکب  كرـشبی  هّللا  نا  میرم  اـی  ۀـکئالملا  تلاـق  ذا  ( !؟  تسیچ شا  هچب  تشونرس 

هّللا کلذک  لاق  رـشب  ینـسسمی  ملو  دلو  یل  نوکی  ینا  بر  تلاق  نیحلاصلا  نمو  الهکو  دهملا  یف  سانلا  ملکیو  نیبرقملا  نمو  ةر  ـ خالاو
, دهد یم  تراشب  دوخ  هملک  هب  ار  وت  ادخ  میرم ,  يا  دنتفگ : ناگتشر  فـ (( 14  (. )) نوکیف نک  هل  لوقی  امناف  ارما  یـضق  اذا  ءاشی  ام  قلخی 
نخس مـی هراوهگ  رد  یگرزب  رد  هک  نانچمه  مدرم  اب  تسا .  نابرقم  زا  دنمور و  ـ بآ تر ,  ـ خآ ـیـا و  ند رد  تسا ,  میرمرسپ  حیسم ,  وا  مان 
 . تسا هدزن  تسد  نم  هب  ـر  ـش یلاح کـه بـ رد  دشاب , يدنزرف  ارم  هنوگچ  نم ,  راگدرورپ  يا  تفگ :  میرم  تسا .  ناگتـسیاش  زا  دیوگ و 

ـت یاور رد  دوش  یمدوجوم  سپ  دوش , دوجوم  دیوگ  وا  هب  دنک  يزیچ  هدارا  نوچ  دنیرفآ . یم  دهاوخب  هچره  ادخ  هک  ناس  نیدب  تفگ : 
یتقو دنتـشاد . یندل  ملع  زین  بلاط  ـی  با یلع بـن  ادخ و  لوسر  دش و  یم  هداد  هکئالم  طسوت  يرابخا  زین  ءارهز  همطاف  هب  هک  تسا  هدمآ 

. داد یمربـخ  هلمح  نیا  یگنوگچ  یمالـسا و  دـالب  رب  راـتات  لوغم و  ناـکرت  هلمح  ناـمزلارخآ و  هدـنیآ و  ثداوح  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع 
نیا یبلک ,  درم  يا  تفگ :  داتفا و  هدـنخ  هب  درم  نآ  نخ  ـ ـس زا  عـلـی  یناد ؟  یم  بیغ  ملع  وت  اـیآ  یلع  اـی  درک  لاؤس  وا  زا  یبلک  يدرم 

 . هینملعف هیبـن  هّللا  هملع  ملعف  ملع ...  يذ  نم  ملعت  وـه  اـمناو  بیغ  ملعب  وـه  تسا لـیـس  ملعت  میلعت و  هار  زا  ملع  نیا  تسین ,  بـیغ  مـلع 
نم ار بـه  ـهـا  نآ زین  ادخ  ربمغیپ  هدومرف و  میلعت  شربمغیپ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يرابخا  زا  میوگ  یم  نم  هک  ار  هدـن  ـ یآ زا  رابخا  نیا  ینعی 

نامزلارخآ هدنیآ و  هب  عجار  بلاط  یبا  نب  یلع  ادـخ و  لوسر  رابخا  منک .  یم  نایب  امـش  يارب  ار  ادـخ  ربمغیپ  هتخومآ  نآ  نم  هتخومآ و 
مایق نامزلارخآ و  ثداوح  ات  شدوخ  زا  دعب  ثداوح  زا  ادخ  لوسر  الثم  ـت .  ـسا هدـمآ  رتاوتم  روط  هب  حیحـص  دانـسا  هب  وربتعم  بتک  رد 
سپ ثداوح  زا  سابع و  ینب  طسوت  اهنآ  ماع  لتق  ناورم و  ینب  هیما و  ینب  ندـمآ  راک  يور  زا  زین  بلاـط  یبا  نب  یلع  هداد و  ربخ  يدـهم 

تسا هداد  ربخ  دمحم  لآ  يدهم  مایق  ات  سابع  ینب  ضارقنا  زا 

تنس نآرق و  رد  كربت  لسوت و 

بوقعی نادنزرف  لسوت  هقر ,  نیا فـ هدیقع  قباطم  تسا .  لسوت  دننک , یم  راکنا  ار  نآ  نایباهو  هک  یمالسا ,  ملـسم  دیاقع  زا  رگید  یک  یـ
يارب یسوم  هب  لیئارسا  ینب  لسوت  ناشضارما ,  يافش  يارب  یسیع  ترضح  هب  نایحیسم  لسوت  , ادخ دزن  رد  رافغتسا  يارب  ترـضح  نآ  هب 

ءایبنا و مامت  اهنآ  دئاقع  قبط  سپ  (( 15  )) تسا كرش  ءایلواو  ناربمغیپ  هب  یتما  ای  یـصخش  ره  لسوت  لتاق و  یفرعم  لوتقم و  ندش  هدنز 
ءایبنا و تالـسوت  زا  يدایز  دراوم  تایاور ,  نآرق و  رد  هکیلا  رد حـ دنرفاک  كرـشم و  یتالـسوت  نینچ  دییات  ریرقت و  رطاخ  هب  ادخ  ءایلوا 
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 : میروآ یم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدمآ  ادخ  ءایلوا 

ترضح نآ  هب  بوقعی  نادنزرف  لسوت 

نیئطاخ انک  انا  انبونذ  انل  رف  ـتـغـ سا انابا  ای  اولاق  ) دنک رافغتسا  نانآ  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  دندش  لسوتم  ترضح  نآ  هب  بوقعی  ناد  ـ نزر فـ
دنتساوخ یم  ادخ  زا  ار  دوخ  شزرمآ  ـع  قاو رد  نا  ـ نآ میا  هدوب  راکاطخ  ام  هک  هاوخب  شزرمآ  ام  ناهانگ  يارب  ردپ , يا  دنتفگ : (( . 16 ( ))

دوـب دـنموربآ  ادـخ  شیپ  بوـقعی  اریز  دـندوب . هداد  رار  ـطـه قـ ـساو ار  بو  ترـضح یـعـقـ راـک , نیا  رد  طـقف  و  بوـقعی ,  ترـضح  زا  هن 
 (. میحرلا روفغلا  وه  هنا  یبر  مکل  رفغتـسا  فوس  لاـق  : ) دومرف بوقعی  ترـضح  لـسوت ,  نآ  یپ  رد  درک  یمن  در  ار  وا  ياـعد  دـنوادخو 

تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  تساوخ .  مهاوخ  شزرمآ  امش  يارب  مراگدرورپ  زا  تفگ : 

ترضح نآ  هب  یسوم  تما  لسوت 

هموقل یسوم  یقستسا  ذاو  (( ) 17  ...(. )) انیع ةرشعاتنثا  هنم  تسجبناف  رجحلا  كاصعب  برضا  نا  هموق  هاقستسا  ذا  یسو  ـی مـ لا ـیـنـا  حواو )
هک میدرک  یحو  وا  هـب  دنتـساوخ  بآ  وا  زا  ـی  ـسو مو مـ نو قـ و چـ (( 18 (. )) انیع ةرـشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برـضا  انلقف 
 , تشذگ هچنآ  رب  نوز  ـ فا تخانش .  ار  شیوخ  روخشبآ  هورگ  ره  دش و  ناور  همـشچ  هدزاود  گنـس ,  نآزا  نزب ,  گنـس  رب  ار  تیاصع 

ربمغیپ هب  ناشتالکـشم  نیرتمهم  رد  ادـخ  لوسر  هباحـص  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  ص )   ) ربمایپ هب  لـسوت  ءافـشتسا و  صوصخ  رد 
ار راتفر  نیا  مه  ادخ  ربمغیپ  و  دندرب , یمدوخ  اب  ءافشتسا  يارب  ار  شکرابم  رس  يوم  زین  ترـضح و  يوضو  بآ  دندش , یم  لسوتم  ادخ 

یم ار  یخیرات  ياهشرازگ  تایاور و  نیا  زا  یخرب  اجنیا  رد  دومن  یم  حیرـصت  اهنآ  ندوبافـش  هب  انایحا  هکلب  و  دومرف . یم  ءاضما  ریرقت و 
رد دندش . یلاسکـش  راچد خـ هنیدم  مدرم  ص )   ) ادخ لوسر  دـهع  رد  هک :  تسا  هدرک  لق  ـک نـ لا ـس بـن مـ نا زا  يرا  بـخـ  - 1 میروآ : 

دنتکاله فرـش  رد  ام  نایاپراچ  اهرازتشک و  ادـخ , ربمایپ  يا  تفگ :  تساخرب و  يدرم  دـناوخ , یم  هبطخ  ربمایپ  هک  یماگنه  هعمج  زور 
يرد بـقـ ـد : یو ـس مـی گـ نا دومرفاعد : درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  ص )   ) ربمایپ دنادرگ , باریـس  ار  ام  هک  هاوخبادخ  زا 

لاح رد  ام  ياه  هناخ  هّللا  لوسر  یـا  و گـفـت :  ـت ,  ـسا ـ خر درم بـ نامه  رگید  هعمج  دـش , يراج  مه  ام  لزاـنم  رب  بآ  هک  دـیراب  نارا  بـ
(( 19  )) دیراب هنیدم  فارطا  رب  دش و  عطق  ناراب  درک , نامسآ  هب  یهاگن  ص )   ) ربمایپ دتـسیاب . ناراب  هک  هاوخبادخ  زا  تسا ,  ندش  ناریو 
ار وت  ـد  نواد خـ هّللا ,  لو  ـ سر یـا  مهیقسی .  نا  هّللا  عداف  اوکله , دق  کموق  ناو  کل ,  باجتساو  كاطعاو  كرصن  دق  هّللا  نا  هّللا  لوسر  ای 
 - 2 دنادرگ ... باریس  ار  نانآ  هک  هاوخب  ادخ  زا  دنتـسه . ندش  كاله  لاحرد  وت  موق  انامه  دنک . یم  باجتـسم  ار  تیاعد  هدرک و  يرای 

سابعلاب یقستسا  هنیدملا  لها  طحق  اذا  ناک  باط  ـخـ لا نا عـمـر بـن  تسا :  هدش  لقن  کلام  نب  سنا  سابع و  نبا  زا  يراخب  حیحـص  رد 
دیایب و نارابو  دنکاعد  وا  ات  دش  یم  لسوتم  (ص )  ربمایپ يومع  سابع  هب  رمع  دمآ , یم  دیدپ  یلاسکـشخ  یطحق و  هک  یماگنه  ((. 20 ))

هکدنک یم  تیاور  نمحرلا  دـبع  نب  دـیعج  زا  ص )   ) یبنلا ۀـینک  باب  لیذ  يراخ  ـحـیـح بـ ـص  - 3 دـمآ . يدایز  ناراب  درک و  اعد  سابع 
زا ار  شوگو  مشچ  توقو  یناوج  تردـق  نیا  تفگ  نم  هب  وا  سپ  لدـتعم  یناوج  نوچمه  یگلاس  نس 94  رد  ار  دیزی  نیب  بئا  ـ ـس مدید 
اعد نم  يارب  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  درب و  ادـخ  ربمغیپ  شیپ  ارم  ما  هلاخ  مدـش  ضیرم  یکدوک  رد  نم  اریز  مراد ,  مرکا  لوسر  ياـعد 
دنک یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  هب ,  مهکربتو  سانلاب  ص )   ) یبنلا برق  باب  رد  متفه  دـلج  رد  ملـس  ـحـیـح مـ ـص  - 4 درک . اعدودنک 

نتسج كربت  ءافشتسا و  يارب  درک  ار جـمـع مـی  ترضح  نآ  ندب  قرع  دندرک , یم  تحارتسا  وا  هناخ  رد  هّللا  لوسر  یتقو  میلـس  ما  هک 
 - 5 ص 226 .) ج 3 , سنا ,  زا  دمحا  دنسم  رد   . ) ینک یم  یحیحص  راک  دومرف : دش  رادیب  یتقو  لوسر  ترـضح   , ناکدوک يافـش  يارب 
زا مه  ار  دوخ  نهاریپ  دـیباوخ و  ربق  رد  يا  هظحل  ص )   ) ربمایپ ع ,)   ) یلع ردا  ـن مـ فد ما  رد هـنـگـ تسا :  هدـمآ  هنیدـم  خـیرات  باتک  رد 

رطاخ نیا  هب  ار  منهاریپ  هک  دندومرف  دندیـسرپ , ارراک  نیا  تلع  ناشیا  زا  هک  یتقو  دیراذگب . وا  تروص  ریز  هک  دومرف  رما  دروآرد و  نت 
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 - 6 دنادرگ . عیـسو  ار  وا  ربق  دنوادخ  هک  دوب  روظنم  نیا  هب  ربق  رد  مندـیباوخ  اما  دـسرن . وا  هب  شتآ  دـهاوخب -  ادـخ  رگا  هک -  متـشاذگ 
ره هنیدـم  نارگراک  هک  دـنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  هب ,  مهکربتو  ساـنلاب  ص )   ) یبنلا برق  باـب  رد  متفه  دـلج  رد  ملـسم  حـیحص 

یتح درک  یم  نینچ  ترـضح  دـنک و  كربت  ار  اهبآ  نآ  اهنآ  رد  تسد  ندربورف  ابادـخ  لوسر  ات  دـندمآ  یم  بآ  زا  ییاـهماج  اـب  حـبص 
ساـنلاب ص )   ) یبـنلا برق  باـب  رد  متفه  دـلج  رد  ملـس  ـحـیـح مـ ـص  - 7 ص 137 .) ج 3 , دمحا , دنـسم  رد  . ) درـس رایـسب  ياهزوررد 

یکی تسد  رد  ترضح  نآ  يوم  ره  دیشارت و  یم  ار  ادخ  لوسر  رس  یناملـس  مدید  هک  دنک  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  هب ,  مهکربتو 
ۀبقلا باب  رد  سابل  باتک  رد  يراـخب  حیحـص  رد   - 8 ص 137 .) ج 3 , دـمحا , دنـسم  رد   . ) تسج یم  كربت  نادـب  هک  دوب  هباحـص  زا 

يوـضو بآ  لـالب  هک  مدـید  مدا و  ءارمح  هبق  رد  ادـخ  لوـسر  شیپ  متفر  دـیوگ  یم  هفیحج  وـبا  هک  دـنک  یم  تیاور  مدا ,  نم  ءارمحلا 
لیاضف هکنیا :  رگید  هت  نـکـ دنیوج . كربت  اهنآ  هب  ات  دنراذگ  یم  هقباسم  مه  اب  نآ  ياه  هرطق  نتفرگ  يارب  مدرم  دروآ و  نوریب  ار  ربمغیپ 

زا یباهو  درف  رگا  تسا و  راکنا  لباق  ریغ  ندش ,  نایب  يوبن  حیحص  تنسو  نآرق  حیرص  تایآ  رد  هک  یـسیع ,  نداد  افـش  نوچمه  ءایبنا ,
زا شراکنا  هکنآ  رگم  درادهگن , تافو  هدع  دیاب  هدش و  ادج  دوخبدوخ  وا  نز  ددرگ و  دترم مـی  دنک  راکنا  ار  اهنآ  یهاگآو  دمع  يور 

. دنتسه نینچ  اهنآ  ماوع  عون  هک  دشاب  ینادان  لهج و  يور 

فسوی نهاریپ  هب  كربت 

ار دوخ  ناسک  همه  و  ددرگ . انیب  ات  دیزادنا  مردپ  يور  رب  دیربب و  ارم  هماج  نیا  اریـصب .) تای  یبا  هجو  یلع  هوقلاف  اذه  یـصیمقب  اوبهذا  )
هک دنگوس  ادخ  هب  دن : مونـش گـفـتـ یم  فسوی  يوب  دیناوخن  هناوید  ارم  رگا  تفگ :  ناشردپ  داتفا  هار  هب  ناوراک  نوچ  دـیروایب . نم  دزن 

 . تشگ انیب  تخادنا  وا  يور  رب  هماج  دمآ و  هدنهد  هدژم  نوچ  یتسه ,  شیوخ  هنیرید  تلالض  نامه  رد  وت 

حور رکنم  نویدام  نوچمه  اهیباهو 

ناگ هدنز  زا  ناگدرم  حاورا  هکن  ـ یا هب  تنسو  نآرق  هتفگ  هب  دنناد و  یم  ندش  مودعم  ار  ندرم  نویدام ,  نوچمه  شناوریپ ,  هیمیت و  ـن  با
يداقتعا و ... دنهد , یم  ارنآ  باوج  دنونـش و  یم  ار  نیرئاز  مالـس  ءادهـش  و  دـنز , یم  فرح  ناگدرم  حاورا  اب  ادـخ  لوسر  دـنرتاونش و 

رد دن و  مال مـی کـنـ ـ ـس هّللا  لوسر  هب  باطخ  کیدزن  رود و  هار  زا  زامن  رخآ  رد  يوبن  حیحـص  ثیداحا  قبط  ناناملـس  مـ ـف -  لا دنرادن 
یم نم  هب  امش  مالس  هک  تسا  يوبن  ثیداحا  رد  و  هتاکربو .  هّللا  ۀمحرو  یبنلااهیا  کیلع  مالسلا  دنیوگ : یم  دنـشاب  هک  ناهج  ياجک  ره 

نوـچمه ار  عـیقب  روـبق  لـها  ص )   ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  هدـمآ  مه  ير  ـگـ ید ـث  یدا ـ حا رد  مهد ب -  یم  ار  امـش  باوـج  نم  دـسر و 
ۀفیلخ نب  ةدوه  انثدح   - 1 مینک :  یم  هراشااهنآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  هک  تفگ  یم  نخـس  نانآ  اب  داد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ناگدنز 

ول نیملـسملاو ,  نینمؤملا  نم  روبقلا  لها  ای  مکیلع  مال  ـ ـس ـ لا لاقف :  عیقبلا  لـها  یلع  ماـق  ص )   ) یبنلا نا  نسحلا  نع  فوع  انثدـح  لاـق : 
هک دـیوگ  یم  هفیلخ  نب  هدوـه  (( . 21  )) مکنم ریخ  ءالؤه  لاقف  هباحـصا  یلا  رظن  مث  مکدـعب ,  نئاـک  وهاـمم  هنم  هّللا  مکاـجن  اـم  نوملعت 

رگا نیملـسملاو ,  نینمؤملا  نم  روبقلا  لـها  اـی  مکیلع  مالـسلا  دومرفو : درک  باـطخ  عیقب  لـها  هب  ص )   ) ربماـیپ تفگ :  نسح  نب  فوـع 
نانیا دندومرف : ودـندرک  باحـصا  هب  يور  سپـس  تسا .  هداد  تاجن  دراد , دوجو  امـش  زا  دـعب  هک  يزیچ  زا  ارامـش  دـنوادخ  هک  دـینادب 

ربق رد  دندرک  لاوئـسوت  زا  یتقو  هک  دیئامن  نیقلت  دـینک و  باطخ  تیم  هب  دـیامرف : یم  ص )   ) ادـخ لو  ـ ـسر دنرتهب 2 -  امش  زا  ءادهـش ) )
هلـسغی نمو  هلمحی  نم  فرعی  تیملا  نا  دیامرف : یم  ص )   ) ادـخ لوسر  زین  و   - 3 (( . 22  )) هّللا الا  هلا  مکاتوم ال  اونقل  هّللا  الا  هلا  ـال  وگب 

یم شربق  ردار  وا  هک  یـسک  دـهد و  یم  لـسغ  ار  وا  هک  یـسک  دـنک , یم  لـمح  ار  وا  هک  یـسک  دسانـش  یم  تیم  هربق .  یف  هیلدـی  نمو 
هنیدم خیرات  دنهد . یم  ار  مالـس  باوج  دنونـش و  یم  ار  نارئاز  مالـس  ءادهـش , حاورا  هک  تسا  رمع  هّللاد بـن  زا عـبـ  - 4 (( 23  )) دراذگ

هثدح لجر  نع  ةورع ,  یبا  نب  هّللا  دبع  نع  دیز  نب  ۀماسا  نع  عفان  نب  هّللا  دـبع  انثدـح  لاق  ناسغ  وبا  ان  ـ ثد زئانج حـ باب  هبـش  نبا  فیلات 
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زا دوخ  دانـسا  هب  ناسغو  ـ با ۀـمایقلا .  موی  یلا  هیلع  نودری  اولازی  مل  مهیلع  ملـسف  ءادهـشلا  ءـالؤه  یلع  رم  نم  لاـق :  رمع  نب  هّللا  دـبع  نع 
تسا هدمآ  ثید  رد حـ دنهد 5 -  یم  خساپ  ار  وا  مالـس  دنک , مالـس  نانآ  رب  درذگب و  ءادهـش  رب  سکره  دنک : یم  لقن  رمع  نب  هّللادبع 

معنف متربص ,  امب  مکیلع  مالـس   :) تفگ یم  درک و  یم  مالـس  ناـنآ  حاورارب  داد و  یم  رارق  بطاـخم  ار  دـحا  يادهـش  ص )   ) ربماـیپ هک 
ار ادهش  زی  نآرق نـ و  تسا .  ییوکین  يارس  هچ  ترخآ ,  يارـس  دیدیزرو , هک  یئابیکـش  همه  نآ  رطاخ  هب  امـش  رب  مال  ـ ـس رادلا ...  یبقع 
 ( ص  ) ادخ لوسر  زا   - 6 نورعشت .)  نکلو ال  ءایحا  لب  تاوما  هّللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  الو   ) هیآ 154 هرقب ,  هروس  رد  هدیمان  هدنز 
ربق رد  ار  يدرف  ـی کـه  ما هـنـگـ (( 24  ... )) مهلاعن عرق  عمسیل  هنا  یتح  هباحصا  بهذو  یلوتو  هربق  یف  عضو  اذا  دبعلا  تسا :  هدش  تیاور 

هک تسا  هدمآ  يراخب  حی  ـحـ ـص رد  دونش 7 -  یم  ار  ناشیاهـشفک  ندروخ  نیمز  هب  يادص  یتح  وا  دنور , یم  شناگتـسب  دنرازگ و  یم 
اندجو دق  نا  رانلا  باحصا  ۀنجلا  باحـصا  يدانو  : ) دز یم  ادص  هیآ  ـن  یا اب  ار  ناکرـشم  ناگدش  هتـشک  ردب  گنج  نایاپ  رد  ادخ  ربمغیپ 

یمن یلو  دیتسین  رتاونـش  اهنآ  زا  امـش  دومرفربمغیپ : ینز ؟  یم  ادص  ار  ناگدرم  هّللا  لوسر  ای  دـن : باحـصا گـفـتـ اقح .)...  انبر  اندـعوام 
نم رب  امش  دورد  هک  دیتسرفب  دورد  دایز  نم ,  رب  دومرف : ص )   ) ربمغیپ هک  تسا  هدمآ  یئاسن  نن  ـ ـس رد   - 8 (( 25  )) دنهدب باوج  دنناوت 

ـد هاو هد خـ ـیـ ـسو گر پـ زا مـ امـش پـس  ندب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هضرع  امـش  رب  دورد  هنوگچ  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : دوش , یم  هضرع 
یم دنونـش و  یم  ار  ناگدنز  يادص  ناگدرم  یتقو  يراب ,  دریگ  یم  يزور  ادخ  زا  تسا و  هدنز  ادخ  ربمغیپ  : دندومرف ترـضح  نآ  دـش .

تعافـشزا هک  ءادهـش  ادـخ و  لوسر  زا  هکنیا  ای  و  دـننک . اـعد  اـم  يارب  ـهـا گـفـت کـه  نآ هب  ناوتن  ارچ  داد . رارق  بطاـخم  ار  اـهنآ  ناوت 
در ار  اهنآ  ياعد  ای  اهنآ و  تعافـش  دنوادخ  ایآ  دننک . تعافـش  ادخ  هاگرد  رد  تمایق  زور  رد  ام  يارب  میهاوخب  دنتمای . زور قـ ناگدـننک 
 : تفگ یم  راوگرزب  نآ  هب  باطخ  دـش و  یم  لسوتم  ترـضح  نآ  هب  ص )   ) ربماـیپ تاـفو  زا  دـعب  ـب  لا ـیـطـ با عـلـی بـن   - 9 دنک ؟ یم 

ترطاخ رد  روآ و  دایب  تراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ار  ام  داب  تیادـف  مردام  ردـپ و  کلاب .  نم  انلعجاو  کـبر  دـنع  اـنرکذا  یماو  تنا  یباـب 
ایند زا  ادـخ  لوسر  هک  زور  هس  زا  سپ  هک  دـنک  یم  تیاور  بلاـط  ـیـ با عـلـی بـن  نک 10 -  اعد  ادخ  هاگـشیپ  رد  ام  يارب  ینعی  رادـهگن 

ای تفگ :  یم  تخیر و  یمرـس  رب  ربق  كاـخ  زا  تخادـنا و  ص )   ) اد لو خـ ـ ـسر يور قـبـر  ار بـر  دو  ـد و خـ مآ ـی  بار ـ عا يدرم  , دوب هتفر 
ـهـم ـس ـفـ نا او  ذا ظـلـمـ ـهـم  نا ولو   : ) کیلع لزنءا  امیف  ناـکو  کـنع ,  اـنیعوف  هناحبـس  هّللا  نع  تیعوو  کـلوق ,  انعمـسف  تلق  هّللا  لوسر 

مرکا ام  باب  دوخ  حیحص  باتک  رد  ـی  مراد  - 11 (( . 26  )) کلرفغ دق  ربقلا : نم  يدونف  یل .  رفغتست  کتئجو  تملظ  ـد  قو كوؤا ,)  جـ
تفگ هشیاع  دندرک . تیاکش  هشیاع  هب  دندش و  يدیدش  یطحق  راچد  هنیدم  لها  هک  تسا  هدرک  تیاور  ءازوجلاوبا  زا  هتوم  دعب  هیبن  هّللا 
فلع دمآ و  ناراب  دندرک و  نینچ  اهنآ  دشابن , یفقـس  نامـسآو  نآ  نایم  هک  دیهد  رارق  هلیـسو  ار  نآ  يروط  دینک و  ربمغیپ  ربق  هب  هاگن  : 

ام ۀیاهن  هتآو   - 1 مینک :  یم  رکذ  نارگید  یهکاف و  تیاور  هب  ار  ص )   ) ربمایپ تراـیز  تاراـبع  زا  یـضعب  ثحب ,  نیا  ناـیاپ  رد  دـییور 
کتلم یلع  املـسم  توما  نا  یف  یلاعت  هّللا  یلا  کب  لسوتاو  هک :  تسا  هدـمآ  رهزـالا  عم  ترا مـجـ ـ یز رد  نولئاسلا 2 -  هلاسی  نا  یغبنی 
ةدیعب ۀنکماو  ـعـۀ  سا ـ ـش دالب  نمانئجو  هک :  تسا  هدمآ  هدروآ ,  یقارملا  رد  یفنح  یلالب  ـ نر ـ ـش ير کـه  ـگـ ید ترا  ـ یز رد  و  کتنسو 3 - 

ـسـن مـا حا  - 4 هّللا .  لوسر  ای  ۀعافشلا  ۀعافشلا  کتنس ...  یلع  انتیمی  نا  هلاساو  کبر  یلا  انل  عفشاف  کتعافشب ...  زوفنل  کترایز  دصقب 
ملظاو انروهظ  لقثا  امم  کب  عافـشتسالاو  کترایزب ,  كربتللو  کقح ,  ءاـضقل  كاـنئج  كراوز  هّللا ,  لوسر  اـی  كدـفو  نحن  لو :  یـقـ

عفشتلاو هثاغتسالاو  عرضتلاو  ءاعدلا  نم  رثکی  نا  ص )   ) هل رئازلل  یغبنیو  هک :  تسا  هدروآ  هیندللا  ـب  هاو ـمـ لا رد  ـی  نال قـسـطـ  - 5 انبولق .
هّللا یلص  هب  لسوتیلو  هک :  دیوگ  یم  بهاوملا  حرش  باتک  رد  یناقز   - 6 هیف .  هّللا  هعفشی  نا  هل  عفشتسا  نمب  ریدجو  ص ,)   ) هب لسوتلاو 

 . هب لسوتلا  یف  ههاجب  یلاعت  هّللا  لاسیو  هیلع , 

 ( ص  ) ادخ لوسر  مرح  نایناب  نیلوا  هباحص 

دور یم  ایند  زا  هک  ییاج  نا  رد هـمـ يربمغیپ  ره  : دوب هدومرف  هک  ناشیا  دوخ  تیصو  قبط  هباحص  تفر ,  ایند  زا  ص )   ) ادخ لوسر  یتقو 
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دندربن , دوب ناناملسم  یمومع  ناتسربق  هک  عیقب ,  ناتـسربق  هب  دندرک و  نفد  قاتا  نامه  فقـس  ریزرد  ار  ص )   ) ادخ ربمغیپ  دوش  یم  نفد 
 , قا ـ تا نا  مـیـ ص ,)   ) اد ربـمغیپ خـ ربـق  مارتـحا  هب  رگید  تاـیاور  رکب و  یبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  تیاور  هب  ص )   ) ادـخ لوسر  هبا  صـحـ

رازم يارب  لقتـسم  یمرح  ددر و  ظو گـ يراو مـحـفـ ـ ید راـهچ  هب  تسا  نآ  ردادـخ  ربـمغیپ  ربـق  هک  قاـتا  فصن  نآ  اـت  دـنتخاس  يراو  ـ ید
ادخ لوسر  ربق  رازم  میرح  يارب  ءانب  هب  مادقا  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  ادـخ  لوسر  هباحـص  تفگ :  ناوت  یم  اذـل  دوش و   ( ص  ) هّللا لوسر 
ینب سپس  دندرک و  رتدنلب  رتگرزبار و  راوید  نآ  هباحص  ریاس  هک  درک  داجیا  يراوید  هناخ ,  نآ  يارب  باطخلا  نب  ـپـس عـمـر  ـس دندرک 
نینچ هک  دوـب  ترـضح  نآ  دوـخ  لوا ,  هلحرم  رد  ادـخ  لوـسر  ربـق  میرح  ناـمتخاس  یناـب  تفگ  ناو  پـس مـی تـ ساـبع و ... ینب  هیما و 

هدازردارب ینعی  رکب , یبا  نب  دمحم  ـم پـسـر  سا دندوزفا قـ نآ  ءانب  هب  هک  دندوب  هباحص  دعب  دوش و  نفد  شدوخ  قاتا  رد  هک  درک  یتیصو 
تسا نیخیش  ادخ و  لوسر  ربق  يور  رب  هک  ار  یششوپ  مهاوخ  یم  امش  زا  متف :  گـ مدش ,  دراو  هشیاع  رب  نم  هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع , 
دندنلب را  نیمز بـسـیـ زا  هن  دنراد . رارق  مه  رانک  رد  هک  مدید  ار  ربق  هس  نم  تشادرب و  ار  ششوپ  نآ  هشیاع  من .  ار بـبـیـ اهربق  ات  يرادرب  , 

هدـش تنیززمرق  لگ  گنـس و  اب  اهربق  هک  مدرک  هدـهاشم  نینچمه  دـنور . اپ  ریز  هک  دنتـسه  تخاونکی  نیمز  اـب  هن  دنـشاب و  فرـشم  هک 
ربق ندوب  فرش  زا مـ بلاطیبا  نب  یلع  هب  ادخ  لوسر  هک  تسا  يروتـسد  تهج  هب  هدوبن  فرـشم  هّللا  لوسر  ربق  هکنیا  هتب  ـ لا (( 27  )) دندوب

رکب و یبا  نب  مساق  تاـیاور  فارـشا و  ینعم  ربمغی و  ربق پـ تاـیاور  هظحـالماب  ربق  ندوب  فرـشم  زا  روظنم  و  (( 28  )) دـندوب هدومرف  یهن 
ار ربـق  يور  هک  تسا  نیا  ددرگن . دجـسم  قاـتا  نآ  هجیتـن  رد  هدوـب  فر نـ ـ ـش اد مـ ربـمغیپ خـ ربـق  هکنیا  رب  ص )   ) ربـمغیپ تاـجوز  ضعب 

قاتا رد  ربق  هکنیا  زا  زین  دوشن و  لامیاپ  هک  دـشاب  رتدـنلب  نیمززا  یمک  رادـقم  هکنیا  اما  ددرگ , فرـشم  هک  دـنر  الاب نـبـ ینوتـس  نوچمه 
يارب هک  یـسک  نیلوا  تشادن .  يراوید  ترـضح  نآ  هناخ  هّللا  لوسر  نامز  رد  تسا :  هدمآ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  تسا  هدشن  یهن  دـشاب 

یم دایز  یبا  نب  هّللادـیبع  دوب   23 ياهلاس 13 -  نیب  باطخ  نبرمع  درک , اـنب  راوید  دوب  نآ  زا  یقاـتا  رد  ترـضح  نآ  ربق  هک  هناـخ ,  نآ 
: دـیوگ یم  يراخب  (( 29  )) دوزفا نآ  رب  درب و  رتـالاب  ار  راوـید  نآ  ریبز  نب  هّللادـبع  سپـس  تشاد  یهاـتوک  راوـید  ربماـیپ , هناـخ  دـیوگ :

ندناوخ كرـشم  اب  نو کـه  ـیـ با ـ هو دندرک  انبار  نآ  اددجم  تخیرورف ,  راوید  نآ  ( 96  - 86  ) کلملادبع نب  دـیلو  نامز  رد  هک  یماگنه 
تیصو نینچ  هک   ) تسا نیعبات  هباحص و  ادخ و  لوسر  دوخ  هب  تنا  ـ ها ناشدوصقم  یبرقلا  يوذ  هباحص و  ادخ و  لوسر  مرح  ناگدنزاس 

(( . 30  ( )) ص  ) ادخ لوسر  هباحص  هن  دندترم , كرشم و  دوخ  دنا ) هتخاس  ار  یئاهانب  هدومن و 

هباحص طسوت  ادخ  لوسر  هجوز  هبیبح  ما  رازم  يارب  يزاس  مرح  فقس و 

تنب هبیبح  ما  ربق  دوب : هت  ـ ـشو نآ نـ يوررب  هک  دروخرب  یگنـس  هب  درک  یم  رفح  یهاچ  شا  هناـخ  رد  بلاـط  یبا  نب  لـیقع  هک  یما  هـنـگـ
نآ مدش و  لخاد  هناخ  نآ  رب  نم  دـیوگ : یم  بئاس  نب  دـیزی  درک . انب  یقاتا  نآ  يور  ربو  درک  رپ  ار  هلاچ  نآ  لیقع  سپ  برح  نب  رخص 

(( . 31  )) مدید اجنآ  رد  ار  ربق 

شدوخ قاتا  رد  ص )   ) ادخ لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  ربق 

رفعج ماما  دش . نفد  مدرم ,  رثکا  مشچ  زا  رودو  هنابـش  شدوخ ,  لزنم  رد  ادخ , لوسر  نوچمه  همطاف ,  دیوگ : یم  نارمع  نب  زیزعلادـبع 
(( . 32  )) تسا دجـسم  رد  کنیا  وا  ربق  دوب و  دجـسم  رانکرد  لزنم ,  نیا  دش . نفد  شلزنم  رد  هنابـش  ارهز  همطاف  دیوگ : یم  ع )   ) قداص
رظن تسا و  هدـش  نفد  شدوخ ,  لزنم  رد  همطاف  هکنیا  یکی  دراد : دوجو  رظن  ود  تساجک ,  همطاـف  ربق  هکنیا  رد  دـیوگ : یم  هعاـمج  نبا 

نـظـر (( . 33  )) تسا نوفدـم  ربمایپ , يومع  سابع  هبق  یکیدزن  رد  تسا و  ناشیا  هب  بوسنم  هک  يدجـسم  نامه  رد  عیقب و  رد  هکنیا  مود 
هک هدـش  نفد  هدوب  یبنلا  دجـسم  رانک  رد  هک  شدوخ  هناخ  رد  همطاف  هک  تسا  ع )   ) قداص رفعج  ماما  تیاور  ناـمه  حیحـص  ـت و  ـسرد

بلاط یبا  نب  یلع  ردام  دسا  تنب  همطاف  ربق  تسا  سابع  هبق  رد  عیقب  رد  هک  يربق  نآ  تسا و  هداتفادجـسم  لخاد  دجـسم  هعـسوت  زا  سپ 
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 . تسا

 : لیقع هناخ  ای  سابعلا  ۀبق  هب  فورعم  یبرقلا ,  يوذ  هبق 

لیقع لزنم  رد  مشاه و  ینب  ياه  هربقم  يادتبارد  هک  دش  نفد  دسا  تنب  همطاف  ربق  رانک  رد  بلطملادبع  نب  سابع  دیوگ : ـبـه مـی  ـش ـن  با
نیا ربق  دـش و  نفد  همطاف ,   ( شگرزب ردام   ) شردام رانک  رد  یلع  نب  نسح  دـیوگ : یم  زاـجح  ثدـحم  يرب ,  مـحـب طـ (( . 34  )) تسا

نیدباعلا نیز  شردارب ,  دنزرف  یلع ,  نب  نسح  رانک  رد  تسا :  هدش  تیاور  راجن  نبا  نیدـلا  زا مـحـب  (( . 35  )) تسا سابع  هبق  رد  ود 
هدرک فیـصوت  هنوگ  نیمه  ار  اهنآ  لکـش  سابع و  هبق  لـحم و  زین  یلازغ  (( . 36  )) دنا هدـش  نفد  زین  ع )   ) قداص رفعج  رقاب و  دـمحم  و 

. دوش نفد  دوب ) فقس  ریز  هک   ) ادخ لوسر  ربق  رانک  رد  درک  تیصو  زین  یلع  نب  نسح  و  دندش . نفد  فقس  ریز  رد  زین  نیخیش  تسا - . 
یـسوم نب  یلع  رازم  هب  فورعم  نونکا  هک  تخاس  وا  يارب  نومام  ار  هناخ  نآ  ای  دـش  نفد  درم  هک  يا  هناـخ  رد  زی  ـیـد نـ ـشر ـ لا نورا  هـ - 

. دش ریمعت  اهنآ  ریز  ءافلخ و  تسدب  سابع  ینب  نامز  رد  یبرقلا  يوذ  هبق  تسا .  اضرلا 

دنناد یم  رفاک  ار  ادخ  لوسر  ربق  نارئاز  اهیباهو 

لوسر ترا قـبـر  ـ یز ـد بـه  ـسر هچ  تسا  هدوبروبق  ترایز  رب  ادـخ  لوسر  هریـس  هدرک و  رما  نینمؤم  روبق  تراـیز  هب  ادـخ  لوسر  هکنآ  اـب 
 - روبقلا اوروزف  دومرف  روبق  تراـیز  هب  ادـخ  ربماـیپ  هچناـنچ  تسا  روـبق  تراـیزب  رما  قادـصم  نیرتـهب  تسا و  نمؤـم  نیرتـالاب  هک  ادـخ 

لقن ارنآ  دوخ  ننس  ردو  زئانج  باوبارد  دواد  نبا  ۀجام و  نبا  یئاسنو و  يذمرت  رین  دنک و  یم  لقن  ارنآ  یحاضا  باب  رد  مل  اهوروزو مـسـ
زاـمن هـک  ار  مارحلادجــسم  هـکم و  جـح  ءادا  زا  سپ  مارحلا  هـّللا  تـیب  جاـجح  اذــل  و  نارگید ...  زین  شدنــسم و  رد  دــمحاو  دــنک  یم 

میظ ترایز عـ باوث  هب  ات  دننک  یم  كرتادخ  لوسر  ربق  ترایز  يارب  ار  نآ  دراد  ار  دجا  رد مـسـ زا  باو نـمـ نیرتالاب ثـ مارحلادجـسمرد 
باهولادـبع نب  دـمحم  هیمیت و  نبا  اـهنت  دراد و  همادا  لاـح  اـت  هدوب  فلـس  زا  نیحلاـصو  ءاـفلخ  هریـس  نیا  دـنوش و  لـیان  هّللا  لوسر  ربق 

لوسر ترایز  دصق  هب  رفس  اب  هحفـص 69  حاضیالا  قیقح و  ـتـ لا ما  شباتک بـنـ رد  زاب  نبا  مه  کنیا  ناشیاهباتک و  رد  تیباهو  نیـسسؤمزا 
ربق  ) ربقلا یلا  دصقی  ال  ۀیمیت :  نبال  ینانخالا  یلع  درلا  باتک  دنناد , یم  رافک  لاه و  ـ جار هّللا  لو  ـ ـسر ربق  راوز  دـنا و  هدرک  تفلاخم  هّللا 

. رفاک وا  لهاج  الا  ص )-  یبنلا - 

اهیباهو تموکح  تیعورشم  مدع 

لها یثیدح  عبان  ار مـ ـث  یدا ـ حا نیا  تسا ,  شیرق  نآ  زا  تموکح  هک  تسا  هدش  دراو  ص )   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  يرایـسب  ـث  یدا ـ حا
زا  - 1 میروآ :  یم  لیذ  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  تسا  هدش  دراو  نارگید  رکبوبا و  زا  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  نینچمه  دـنا . هدروآ  تنس 

یتح تسا  شیرق  نآ  زا  تفـالخ ,  رما  (( . 37  )) نانثا مهنم  یقب  ام  شیرق  یف  رمالا  اذـه  لازی  ال  تسا :  هدـش  تیاور  ص )   ) ادـخ لوسر 
تسا شیرق  نآ  زا  تفالخ  رما  ((. 38  )) نانثا سانلا  نم  یقب  ام  شیرق  یف  رمالا  اذـه  لازی  ال   - 2 دـننامب . یقاب  رفن  ود  اهنآ  نایم  رد  رگا 
نحن تفگ :  یم  هفیقـس  زور  رد  هک  تسا  هدش  لقن  رکبوبا  زا  نینچمه   - 3 تسا .  تمایق  ات  ینعی  دـنامب  یقاب  رفن  ود  مدرم  زا  رگا  یتح  ,

الا رمالا  اذه  برعلا  فرعی  مل  تسا :  هدش  لقن  رکبوبا  زا  زین  و   - 4 ریزو . راصنا )  ) امش میریما و  شیرق )   ) ام (( . 39  )) ءارزولا متناو  ءارما 
ـۀ مـن مئـالا تسا :  هدـش  تیاور  ص )   ) ادـخ لوسر  زا   - 5 دــناد . یم  شیرق  نآ  زا  ار  تموـکح  برع  (( . 40  )) شیرق نم  یحلا  اذـهل 

مل نم  فـ او . ـ لد او عـ ناو حـکـمـ او , ـ فو اود  ـ ها ناو عـ اومحرفاومحرتسا , نا  ام  کلذ ,  لثم  قح  مهیلع  مکلو  اقح , مکیلع  مهل  نا  شیر :  قـ
نانآ دیراد و  یقح  نانآ  رب  امـش  انامه  دنتـسه , شیرق  زا  نایاوشیپ  (( . 41  )) نیعمجا سانلاو  ۀکئالملاو  هّللا  ۀـنعل  هیلعف  مهنم  کلذ  لعفی 

رب هوالع   ) دنشابن نینچرگا  و  دنشاب , هتشاد  محر  دننک و  مکح  تلادع  هب  دننک و  افو  دوخ  ياهنامیپ  هب  هک  یمادامدنراد  یقح  امـش  رب  زین 
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هّللا لوسر  لاق  زرب : یبا  زا  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد  و  داب . نانآ  رب  مدرم  یمامت  هکئالم و  ادخ و  تنعل  سپ  دنرادن ) یقح  امـش  رب  هکنآ 
 - 7 (( . 42  )) شیرق نم  مهلک  ۀفیلخ  رـشع  انثا  يدـعب  نوکی   - 6 شیرق ....  نم  ءارمالا  شیرق ,  نم  ءارمـالا  شیرق ,  نم  ءارمـالا  (ص :) 

ینعی نیملاظلا ,)  يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نمو  لاق  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  ((. ) 43  )) شیرق نم  مهلک  اریما ...  رـشع  انثا  يدعب  نوکی 
نیخیـش لالدتـسا  زین  میدروآ و  ربتعم  عبانم  زا  لـقن  هب  ص )   ) ربماـیپ زا  هک  ار  یثیدا  ـ حا هیآ 124 . هرقب ,  درادـن . ار  تیربـهر  قح  رگمتس 

دیاب رمالاو  ـ لوا هک :  تسا  نیا  رب  نیعباتو ,  هباحـص  نامز  زا  فلـس ,  عامجا  یمالـسا و  بهاذـم  همه  همئا  ياوتف  نینچمه  راصنا  لباقمرد 
بجاو شیرق  لداع  يارما  اهنت  سپ  تسا .  مارح  هکلب  هدوبن  بجاو  شرما  تعاطا  تسا و  عورشمان  یـشیرق  ریغ  تفالخ  دشاب و  یـشیرق 

رب رفک  هطلـس  هل  ـیـ ـسو نـالا  ـن کـه  یا ـص  خـالا بـ تسا .  عورـشمان  تسا ,  یـشیرق  ریغ  هک  اـهیباهو  تموکح  نیارباـنب ,  دنتـسه  هعاـطالا 
(. الیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هّللا  لعجی  نل   ) 141 ءاسنلا , هروس  دنا . هدش  نیملسم 

رکذت

تکرب ام  نمی  رد  ام  هب  ایادخ  دومرف : رابود  (ص )  ادـخ ربمغیپ  هک  دـنک  یم  تیاور  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  نتفلا  باتک  رد  يراخب  حـیحص 
هلزلز ياج  دجن  دومرف : ادخ  ربمغیپ  هدب ,  تکرب  مه  ام  دجن  دیئامرفب  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  باحصا  هدب  تکرب  ام  ماش  رد  ام  هب  ایادخ  هدب 
هدوب نیملـسم  هیلع  نویباهو  نایغطو  جورخ  زکرم  دـجن  هک  دوش  یم  روآ  دای  دـیآ . یم  نوریب  اج  نآ  زا  ناطیـش  خاشو  تساـه  هنتف  اـه و 
ناهج تلذ  نیملسم و  تلود  يروطارپما  هیزجت  يزرواشک و  ندز  شتآ  راوخریش و  لفط  یت  مر و حـ دا حـ ـ هز دابع و  نتشک  هب  هک  تسا 

 . تشگ یهتنم  براحم  رافک  تسینویهص و  تسدب  مالسا 

اهتشون یپ 

هروس اطیحم ) یـش ء  لکب  هّللا  ناک  . ) هیآ 4 دـیدح , هروس  متنک )  امنیا  مکعم  وه   : ) تسا هدـمآ  دـنوادخ  هرابرد  نآرق ,  رد  هلمج  زا  - 1
تسا ترابع  هدش  حیرـصت  دیاقع  نیا  هب  اهنآ  رد  هک  ییاهبا  زا کـتـ - 2 هیآ 16 . هروس ق ,  دـیرولا ) لبح  نم  هیلا  برقا  (. ) هیآ 126 ءاسن ,

نبال لئاسرلا  ۀعومج  با مـ کـتـ ۀیمیت 3 - نبا  فیلات  ۀنسلا  جاهنم  يربکلا و  يواتفلا  ۀیطساولا ,  ةدیقعلا  ۀلاسر  ۀیومحلا ,  ةدیقعلا  ۀلاسر  زا 
پاچ ص 180 , ج 2 , هیمیت ,  نبا  زا  يربـکلا  يواـتفلا  ك .  ر . میق 4 - نبا  ۀلـسرملا  قعاوصلا  باتک  يربکلا و  ۀیـصولا  هلاسر  رد  ۀیمیت ـ 

-7 13 تایآ 10 ـ  ابـس , هروس  ۀیمیت 6 - نبا  رفک  تبث  دـقف  لاق  یکلاملا  یـضاقلا  نع  ینالقـسع  رجح  نبال  هنماکلا  رردـلا  - 5 توریب . 
فسوی هروس  - 11 27 تایآ 26 ـ  نج ,  هروس  هیآ 255 10 - هرقب ,  هروس  - 9 49 تایآ 48 ـ  نارمع ,  لآ  هروس  هیآ 17 8 - لمن ,  هروس 

در ـ لا ك .  ر . - 15 47 تاـیآ 45 ـ  نارمع ,  لآ  هروس  - 14 16 تایآ 15 ـ  لـمن ,  هروس  هیآ 65 13 - فهک ,  هروـس  هیآ 102 12 - , 
هرهاق و پاچ  باهولادـبع ,  نب  دـمحمل  دـیحوتلا  یف  تاهبـشلا  فشک  باتک  و  ۀـیمیت ,  نبال  يربکلا  يواتف  باـتک  ـی و  نا ـنـ خـالا عـلـی 

لوسر هرابرد  هیآ 60  هرقب ,  هروس  هیآ 160 18 - فارعا ,  هروس  - 17 98 تاـیآ 97 ـ  فسوی ,  هروس  ضایر 16 - پاچ  ۀحتاف ,  ریـسفت 
رد وت  هاگنآ  ات   ( 33 هیآ لافنا  هروس   ) نورفغتـسی مهو  مهبذعم  هّللا  ناک  امو  مهیف  تناو  مهبذـعیل  هّللا  ناک  امو  دـیامرف : یم  نآرق  مه  هّللا 

تامالع رد  يراخب  حیحص  درک 19 - دهاوخن  ناشباذع  ادخ  زیندبلط  یم  شزرمآ  ادخ  زا  هاگنآ  ات  دنکن و  ناشباذع  ادـخ  یتسه  ناشنایم 
بقانم باب  ردو  ص )   ) یبنلا جورخ  ءاقستسا و  باب  رد  يراخب  حیحـص  هنیدم و  خیرات  رد  هبـش  نبا  هعمج 20 - زامن  لـصف  رد  و  ةوبنلا , 
نیقلت باب  رد  ملسم  حیحص  يراخب 22 - حیحص  رد  و  يدوهمس ,  ءافولا  ءافو  ةرونملا ,  ۀنیدملا  خیرات  هبـش ,  نبا  - 21 ص )   ) یبنلا ۀبارق 
عمسی تیملا  باب  زئانج  باتک  يراخب ,  حیحـص  ص 3 24 - ج 3 , دمحا , دنسم  - 23 ص 3 ) ج 3 , دمحا , دنـسمو   ) زئانج باوبا  زا  تیم 

ص 97, ج 5 , يراخ ,  ـحـیـح بـ ـص ص 233 25 - ج 2 , سنا ,  زا  دـمحا  دنـسم  71 و  ثیدح 70 ـ  ۀنجرد  ملـسم  حیحـص  لاعنلا و  قفخ 
لوسرلا ةریس  رـصتخم  و  ص 131 , ج 2 , رمع , نب  هـّللاد  زا عـبـ ـمـد  حا دنـسم  ثیدح 77 و  هنج  باب  رد  ملـسم  حیحـص  توریب و  پاچ 
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هنـس ثداوح  رد  نانجلا  ةآرم  باتک  رد  یعفای  ص 1361  ج 4 , يدوهمـس ,  ءافولا  ءافو  ردب 26 - ةوزغ  باب  یف  باهولادبع  نب  دـمحمل 
یبنلاربق ةرایز  نع  هیهن  اهحبقا  نم  ۀنـسلا و  لها  بهذمل  ۀنیابم  اهببـسب  سبح  اهیف و  هیلع  رکنا  ۀـبیرغ  لئاسم  ۀـیمیت  نبال  دـسیون  یم   728

لوسر ربق  ترایز  يارب  رفس  مه  نونکااهیباهو  یتفم  زاب  نبا  تسادخ و  لوسر  ربق  ترایز  اب  تفلاخم  هیمیت  نبا  راک  نیر  ـت تـ شز (ص ) 
بلاطیبا 29- نب  یلع  دنسم  لصف  رد  لبنح  نب  دمحا  دنسم  يدوهمس 28 - ءافولا  ءافو  یبهذ ,  مالسالا  خیرات  دناد 27 - یم  مارح  ار  ادخ 
ص هنیدم ,  خیرات  رد  هبـش  نبا  - 31 دـنا . هتخاس  يدـنلب  لماک و  راوید  تسا  نینمؤم  رازم  هک  عیقب  يارب  اـهیباهو  دعـس 30 - نبا  تاقبط 
-35 يرجه .  مود  نرق  دلوتم  هبـش ,  نبال  هنیدم ,  خیرات  - 34 . 911 ص 907 ـ  ج 3 , ءافولا , ءافو  - 33 كردم .  نامه  - 32 . 262 173 ـ 
 . بقانم باتک  كردـم ,  نامه  زین  و  شیرق ,  نم  ءارمالا  باب  ماکحا  باـتک  يراـخب ,  حیحـص  - 37 هنیدـم .  رابخا  - 36 یبقعلا .  رئاخذ 
 , يراخب حیحص  - 39 ص 128 .) , 93 ج 2,ص 29 ,  ) رمع نب  هّللادبع  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  دنسم  و  ةراما ,  باب  ملسم ,  حیحـص  - 38
 , يردخلا دیعس  یبا  دنسم  رد  دمحا , دنـسم  - 41 ص 56 . ج 1 , هفیقس ,  ثیدح  دمحا , دنـسم  - 40 شیرق .  بقانم  باب  بقانم ,  باـتک 

ج لبنح ,  نب  دمحا  دنسم  - 42 ص 424 . ج 4 , ص 421 , ج 4 , هزرب ,  یبا  دنسم  رد  و  ج 3,ص 183 , سنا ,  دنسم  رد  و  ص 129 , ج 3 ,
و ةراما ,  باب  ملسم ,  حیحـص  و  ماکحا ,  باتک  رخآ  يراخب ,  حیحـص  - 43 . 106,107 , 101 , 100 , 99 , 98 , 97 , 93 , 90 ص 87 , , 5

.108 , 107 , 101 , 99 , 98 , 93 , 92 ص 90 , ج 5 , لبنح ,  نب  دمحا  دنسم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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 
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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 
 -: 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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