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یمق یجیهال  نسح  ازریم  میکح   . 5212

212هراشا

212ردپ

212ردام

دلوت لحم  212خیرات و 

ناداتسا 213تالیصحت و 
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باتک نتم  زا  ییاه  236هنومن 

باتک 238بلاطم 
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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com
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هناتسآ هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  زا  هدش  حیحصت  نتم  هس  متفه  275شخب 

275هراشا

( بحاص هب  صلختم   ) يدابآ یلع  یقت  يونثم   . 1277

كولسلا ریسلا و  بادآ   . 2284

284همدقم

م 1198 ه ق)  ) يدابآ دیب  دمحم  اقآ  همان : 285هدنسیون 

كولس ریس و  286هلاسر 

هدافتسا دروم  286هخسن 

كولس ریس و  هلاسر  287نتم 

كولس ریس و  هلاسر  292همجرت 

ترایز 300طیارش 

هرس سدق  يدابآدیب  دمحم  اقآ  زا  رگید  یبوتکم   . 3302

زکرم 307هرابرد 
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مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف 

باتک تاصخشم 

1342 یلع - ، ییوخ ، ییاردص  هسانشرس : 

ییوخ ییاردص  یلع  مق / گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 رئاز ، تاراشتنا  مق ، هسدقم  هناتسآ  مق : رشن :  تاصخشم 

ص 240 يرهاظ :  تاصخشم 

0-05-8567-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

مق یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک  تبسانمب  تشاددای : 

.اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

201؟ق 183 - ؟ (ع ،) مظاک یسوم  تنب  (س) هموصعم عوضوم : 

مق هسدقم  هناتسآ  عوضوم : 

خیرات مق --  عوضوم : 

همانتشذگرس مق --  ناریا --  املع --  نادهتجم و  عوضوم : 

مق هسدقم  هناتسآ  عوضوم : 

اهتسرهف هناخباتک --  عوضوم : 

رئاز تاراشتنا  .مق  هسدقم  هناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

BP52/2/م 6ص 4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/976 ییوید :  يدنب  هدر 
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م 17101-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

↔

مق یگنهرف  تناکم  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک 

هرامش 11 راثآ  هعومجم 

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف 

یئوخ ییاردص  یلع  هدنسیون :

يدمحم یلعدمحم  ارآ : هحفص 

مق هسدقم  هناتسآ  رئاز _  رشان :

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رشن  پاچ و  نامزاس  یفاحص : پاچ و  یفارگوتیل ،

ناتسمز 1383 لّوا / پاچ : تبون 

1000 ناگرامش :

ناموت  2000 ءاهب :

964-8567-05-0 کباش :

37185-3597 پ.ص : نفلت 7742519  ناتسرامیب ،) هارراهچ   ) ءادهش نادیم  مق ، شخپ : زکرم 

2 ص :
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بلاطم تسرهف 

1 راتفگشیپ ···

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  لوا : شخب 

28-3

3 هناتسآ ··· هچخیرات   . 1

3 هناتسآ ··· هب  طوبرم  ماکحا  دانسا و   . 2

3 هموصعم ··· ترضح  ثیداحا   . 3

3 هموصعم ··· ترضح  حیادم   . 4

3 هموصعم ··· ترضح  همانباتک   . 5

5 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هچخیرات   . 1

5 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  تافو  دلوت و 

5 یخیرات ··· ترفاسم 

6 مالسلااهیلع ···  ترضح  نآ  هاگراب 

6 كربتم ··· تاتویب  مرح و 

6 دقرم ··· يور  ياه  یشاک 

7 دقرم ··· هندب 

8 یشاک ··· هراوید 

8 مرح ···

8 يوفص ··· ناهاشداپ  رباقم 

9 هناتسآ ··· هب  طوبرم  ماکحا  دانسا و   . 2
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9 اه ··· همان  فقو   - 1

3 ص :
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9 هناتسآ ··· نوگانوگ  لغاشم  ماکحا  دانسا و   - 2

10 هناتسآ ··· یمیدق  نایلوتم 

11 هناتسآ ··· نیسردم 

12 میرک ··· نآرق  ناظفاح 

12 يراد ··· شفک 

13 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  ثیداحا   . 3

13 لوا ··· ثیدح 

13 مود ··· ثیدح 

14 موس ··· ثیدح 

14 مراهچ ··· ثیدح 

15 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  حیادم   . 4

15 نابغاب ··· یکز  هدیصق 

16 یقرشم ··· هدیصق 

16 شورس ··· ناخ  یلع  دمحم  هدیصق 

17 ینالیگ ··· ياملعلا  ردص  هدیصق 

18 افو ···»  » هب صلختم  يرون  ناخ  یلعنیسح  جاح  هدیصق 

20 زجاع ···»  » هب صلختم  يدزی  دمحم  دیس  هدیصق 

21 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  همانباتک   . 5

21 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  یناگدنز  هچخیرات  فلا . )

26 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  حیادم  هیزعت و  ترایز و  ب . )
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26 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  هاگراب  ج . )

27 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  هناخ  باتک  د . )

مق خیرات  مود : شخب 

54-29

31 مق ··· يایفارغج   . 1

4 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


31 میدق ··· مق  هدودحم 

33 مق ··· لیاضف   . 2

33 نایعیش ··· مهم  هاگیاپ  مق 

34 مق ··· زا  يزار  لیلجلادبع  دیجمت 

34 مق ··· رهش  لیاضف 

37 مق ··· رباقم  تارازم و   . 3

37 رفعج ··· هاش 

37 رفعج ···) نب  یلع   ) تشهبرد

38 زبس ··· دبنگ  غاب  رباقم 

39 شخب ··· رس  دیس 

39 مساق ··· دمحا  هاش 

40 ناجیدزم ···)  ) میهاربا هداز  هاش 

40 ناشاک ···) هزاورد   ) میهاربا هداز  هاش 

40 تارازم ··· رگید 

41 مق ··· دجاسم   . 4

41 عماج ···)  ) هعمج دجسم 

41 ماما ··· دجسم 

43 یلع ··· هجنپ  دجسم 

43 یلعقشع ··· دجسم 

44 مق ··· سرادم   . 5
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44 هیثایغ ··· هسردم 

44 هیوضر ··· هسردم 

44 ناخ ··· یناج  هسردم 

45 هیضیف ··· هسردم 

45 افشلاراد ··· هسردم 

46 یجاح ··· هسردم 

5 ص :
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46 رگید ··· راثآ 

47 مق ··· تاکولب  اهاتسور و  رد  میدق  ياهانب   . 6

47 رهش ··· نوماریپ  عاقب 

48 دورمق ···

48 تاونق ···

48 دورکزاو ··· ناتسهق و 

49 ناتسجلخ ···

49 اهیدابآ ··· رگید  عاقب  تارازم و 

50 مق ··· خیرات  رد  مهم  ذخأم  ود   . 7

50 نییمقلا ··· مقلا و  لاوحا  یف  نییمطافلا  هفحت   . 1

53 ناکاپ ··· تبرت   . 2

مق لاجر  نادنمشناد و  موس : شخب 

104-55

57 دمآرد ···

57 نییمطافلا ··· هفحت  باتک  زا  لاح  حرش  دنچ   . 1

57 يو ··· زا  یتمارک  يدنوار و  بطق 

58 یمق ··· نیسح  دمحم  خیش 

58 يافوتم 1341 ه ق ···)  ) یمق بابرا  یقت  دمحم  نب  دمحم  ازریم 

59 یمق ··· یقت  دمحم  دیس 

59 هریش ··· هدرا  هب  بقلم  یمق  سلفم  نیسح  خیش 

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


60 يوجنگ ··· یماظن 

61 یمق ··· طیحم  دمحم  ازریم 

62 ضقن ··· باتک  رد  مق  لاجر   . 2

63 یمق ··· هکمس  نبا 

63 مالسلا ···  هیلع  یقتلا  دّمحم  نب  یسوم  نب  دمحا 

6 ص :
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63 یمق ··· يدعسا 

64 یمق ··· یناتسوارب  دّمحم  نب  دعسا  لضفلاوبا  کلملا  دجم 

65 یمق ··· ودنه  دعس  وبا  کلملا  نیز 

65 یقارع ··· لضفلاوبا  ریما 

66 يوضر ··· لضفلاوبا  نیدلا  سمش  ریما 

66 یمق ··· نانبروپ 

66 یمق ··· راداف  نب  نسح  نیدلا  لضفا  هّللادبع  وبا  بیدا 

67 یکز ··· نسح  دیس 

67 یمق ··· رادیوعد  نادناخ 

68 یمق ··· كریز  یلع  دیشر 

68 یمق ··· مدآ  نب  ایرکز 

68 یمق ··· هسیهم  رهاط  وبا  نیدلا  فرش 

69 یمق ··· یلع  داتسا 

69 یمق ··· یمئاق 

69 یمق ··· تباث  لامک 

71 یمق ··· یجابید  یلع  مساقلا  یبا  نب  رهطم  یضترم  نسحلاوبا 

72 یمق ··· رخفلب  نیدلا  نیکم 

73 یمق ··· یفوتسم  بذهم 

73 یمق ··· نمحرلادبع  نب  سنوی 

74 یمق ··· يروباشین  رفعج  وبا 

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


74 یمق ··· هیولیجام  نبا 

75 یمق ··· رافص  نسح  نب  دّمحم 

75 هیوباب ···) نبا   ) عیارشلا باتک  بحاص  یمق ، نانیسح  نب  یلع 

77 اه ··· يراگن  کت   . 3

77 هرس ···  سدق  یکارا  یمظعلا  هّللا  هیآ   . 1

77 دلوت ···

7 ص :
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77 لیصحت ···

78 ماما ··· اب  ییانشآ 

80 فیلأت ··· سیردت و 

81 هعمج ··· زامن  ییاپ  رب 

81 تضهن ··· ناماگشیپ  زا  لیلجت 

83 یهلا ··· تسایس 

84 تلحر ···

85 هرس ···  سدق  ییابطابط  ققحم   . 2

88 راثآ ···

88 دومن ···: فیلأت  گرزب  اغآ  خیش  تافیلأت  لیمکت  رد  هک  يراثآ  فلا )

89 تشاگن ···: ینیما  همالع  تافنصم  لیمکت  رد  هک  يراثآ  ب )

90 یطخ ··· خسن  سراهف  ج )

91 ناگرزب ··· راثآ  حیحصت  قیقحت و  د )

92 اه ··· همانباتک  ه )

93 یطخ ··· خسن  زا  باختنا  تشاددای و  و )

94 راثآ ··· ریاس  ز )

94 لیحر ··· مزع 

95 يو ··· هرکذت  یلدگیب و  يرذع   . 3

95 یلدگیب ···» يرذع  »

97 یلدگیب ··· يرذع  راعشا 
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97 يرذع ··· هرکذت 

98 گیب ··· قاحسا  هرکذت  ياه  هخسن 

100 همانباتک ···

101 يرخف ··· دیشروخ  كولملارخف  تشوندوخ  یگدنز   . 4

103 تشذگرد ···

103 راعشا ··· هنومن 

8 ص :
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هدس 11 و 12 رد  مق  نافوسلیف  مراهچ : شخب 

174-105

107 دمآرد ···

107 لوا ··· هنومن 

108 مود ··· هنومن 

109 موس ··· هنومن 

110 مهدزای ···) نرق   ) یمق یجلخ  ینامکرت  ناخ  یلق  یلع   . 1

113 یجیهال ··· ضایف  قازرلادبع  الم   . 2

113 راثآ ···

115 همانباتک ···

116 1091 ه ق ···)  _ 1006  ) یناشاک ضیف  نسحم  الم   . 3

117 اهنت ··· هب  صلختم  یمق ،  دیعس  یضاق   . 4

117 دمآرد ···

118 تیصخش ··· ود  ای  کی  مان  یمق ، دیعس  دمحم 

119 شناد ··· ملع و  بسک  تسخن : شخب 

119 یجیهال ··· ضایف  دیعس و  دمحم 

119 ناهفصا ··· رد  کچوک  میکح 

120 يزیربت ··· یلعبجر  اّلم  کچوک و  میکح 

122 یناشاک ··· ضیف  رضحم  رد 

123 راگزور ··· تامیالمان 
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125 دیعس ··· دمحم  نادناخ  مود : شخب 

125 ردپ ···)  ) یمق دیفم  دمحم 

126 ردارب ···)  ) یمق نیسح  دمحم  میکح 

127 نادنزرف ···

128 یمق ··· دیعس  یضاق  ناداتسا  موس : شخب 

9 ص :
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128 يزیربت ··· یلعبجر  ّالم   . 1

129 1091 ه ق ···)  - 1007  ) یناشاک ضیف  نسحماّلم   . 2

130 یجیهال ··· ضایف  قازرلادبع  یلوم   . 3

132 يزاریش ··· یهاش  لامک  دیس   . 4

132 یمق ··· دیفم  دمحم  شردپ ،   . 5

133 یعامتجا ··· تامدخ  مراهچ : شخب 

133 یکشزپ ··· فلا )

135 تواضق ··· ب )

135 سیردت ··· ج )

136 یمالسالا ··· خیش  د )

137 یضاق ··· لاچخی  ه ) 

137 ضیف ··· هیکت  و )

138 راثآ ··· مجنپ : شخب 

154 تازاجاو ··· تابتاکم  مشش : شخب 

154 تابتاکم ··· فلا )

155 تازاجا ··· ب )

157 یمق ··· یجیهال  نسح  ازریم  میکح   . 5

157 ردپ ···

157 ردام ···

157 دلوت ··· لحم  خیرات و 
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158 ناداتسا ··· تالیصحت و 

158 نادرگاش ···

159 یملع ··· راثآ 

163 بوسنم ··· راثآ 

164 نارگید ··· هاگن  زا 

167 اوزنا ··· رد  نسح  ازریم 

10 ص :
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170 ملاظ ··· ملظ  اب  هزرابم 

171 یجیهال ··· بدا  رعش و 

173 تافو ···

173 نفدم ···

هدس 11 و 12 رد  نافرع  هفسلف و  نادقان  راثآ  مجنپ : شخب 

188-175

177 دمآرد ···

177 یمق ··· يزاریش  رهاط  دمحم  الم 

178 هناخ ··· دیحوت  هفحت  ای  هماندیحوت   . 1

178 فلؤم ···

178 باتک ··· فیلأت  ببس 

178 باتک ··· مان 

179 باتک ··· ياوتحم 

180 باتک ··· نتم  زا  ییاه  هنومن 

182 باتک ··· بلاطم 

185 باتک ··· هخسن 

185 بولقلا ··· ءالج   . 2

187 هقرحم ··· قعاوص  هقرشم و  قراوب   . 3

188 نیدحوملا ··· هفحت   . 4

هناتسآ هناخ  باتک  مشش : شخب 
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212-189

191 گنهرف ··· رهش  مق ؛  . 1

191 مق ··· یمومع  ياه  هناخ  باتک  رد  دوجوم  یطخ  ياه  هخسن 

192 هناتسآ ··· هناخ  باتک  هچخیرات   . 2

11 ص :
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194 ریذپان ··· ناربج  تراسخ 

195 هناتسآ ··· هناخ  باتک  یگنس  پاچ  یطخ و  ياه  هخسن   . 3

195 هناخ ··· باتک  یطخ  ياه  باتک 

195 هناخ ··· باتک  یطخ  ياه  هخسن  سراهف 

197 هناتسآ ··· یگنس  پاچ  ياه  باتک 

197 ناریا ··· رد  پاچ  خیرات 

198 هناتسآ ··· یگنس  پاچ  ياه  باتک  تسرهف 

200 هناتسآ ··· هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  زا  هدئاف  هدزون   . 4

200 هدیاف 1 ···

200 يافوتم 909 ه ق ···)  ) یهارف نیکسم  زا  يراعشا  هدیاف 2 :

201 هدیاف 3 ···

201 انکرومع ··· زا  یتیب  هدیاف 4 :

201 مدان ··· صلخت  اب  يرعاش  زا  يرعش  هدیاف 5 :

202 هدیاف 6 ···

202 يوسوم ··· مشتحم  ریم  زا  یتیب  هدیاف 7 :

202 یفشک ··· رفعج  دیس  زا  یتیب  هدیاف 8 :

203 هدیاف 9 ···

203 هدیاف 10 ···

203 یبرع ···: یتیب  ود  کی  یسراف و  یعابر  کی  هدیاف 11 :

203 یلع ··· هجاوخ  الم  زا  یعابر  هدیاف 12 :
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204 هدیاف 13 ···

204 باتک ··· نداد  تناما  رد  هدیاف 14 :

204 یلح ··· ققحم  مالسالا  عیارش  باتک  حدم  رد  هدیاف 15 :

204 یناهفصا ··· مشاه  دیس  همان  بسن  هدیاف 16 :

205 یعابر ··· هدیاف 17 :

205 يزاریش ··· یندم  ناخ  یلع  دیس  دنزرف  تشذگرد  هدیاف 18 :

12 ص :
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206 کلام ··· نبا  هغللا  تیلثت  هدیاف 19 :

207 هناتسآ ··· هناخ  باتک  رد  ریسافت  یطخ  ياه  هخسن   . 5

هناتسآ هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  زا  هدش  حیحصت  نتم  هس  متفه : شخب 

240-213

215 بحاص ···) هب  صلختم   ) يدابآ یلع  یقت  يونثم   . 1

215 مالسلا ···  هیلع  ادهشلا  دیس  ياثر  رد 

219 كولسلا ··· ریسلا و  بادآ   . 2

219 همدقم ···

219 1231 ه ق ···)  - 1150  ) یمق يازریم  همان : بطاخم 

220 م 1198 ه ق ···)  ) يدابآ دیب  دمحم  اقآ  همان : هدنسیون 

221 كولس ··· ریس و  هلاسر 

221 هدافتسا ··· دروم  هخسن 

222 كولس ··· ریس و  هلاسر  نتم 

227 كولس ··· ریس و  هلاسر  همجرت 

235 ترایز ··· طیارش 

237 هرس ···  سدق  يدابآدیب  دمحم  اقآ  زا  رگید  یبوتکم   . 3

13 ص :
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هرگنک همدقم 

 : مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح 

ترایز اروا  هک  ره  رب  تشهب  دوش ، یم  نفد  همطاف  مان  هب  منادنزرف  زا  ییوناب  اجنآ  .تسا  مق  رهش  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ام  مرح  »
.(1)« ددرگ یم  بجاو  دنک 

تداـبع و ِنسح  هب  نآ  رد  هک  تسا  یمدرم  دوجو  تهج  هب  اـهنت  هن  دـیدرگ  رختفم  مالـسلا »  مهیلع  تیب  لـها  مرح   » بقل هب  هک  مق 
عامتجا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  درگ  یمالسا  رهـش  نامرآ  رد  و  ، (2) دنا هدش  هتخانش  دوجـس  عوکر و  رد  مایق  يدابع و  دیحوت 

رد هعیـش  یتفرعم  یثیدح و  یملع و  هزوح  نیرتگرزب  دوجو  تهج  هب  افرـص  هن  و  دومن ، دنهاوخ  مایق  ترـضح  نآ  يرای  هب  هدرک و 
هتفرگ و رب  رد  ار  هّللا  یلا  جئاوحلا  باب  دنزرف  یتوکلم  ینامسآ و  رهوگ  ینیمز ، یفدص  نانوچ  هک  تسا  رختفم  رهش  نیا  هکلب  نآ ،

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  هاگ  هدجس  دبعم و  گرزب و  ناثّدحم  لحم  مق  رهش  هتشذگ  رد  رگا  .تسا  هدیدرگ  یهلا  يایلوا  دجسم 
ماما نارای  شرورپ  تیبرت و  نمـض  هدوب و  ناـفرع  تیونعم و  مالـسلا و  هیلع  يرفعج  هقف  باـن  گـنهرف  راد  مچرپ  زین  هزورما  هدوب ،

: يرآ .دنک  یم  ینابزیم  ینید  دنلب  فراعم  اب  ار  شترضح  نارئاز  هادف ، انحاورا  رصع 

«. (3) رخف دنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا  دبیز  »

ناـیولع و يارب  یهاـگیاپ  تهج ، نیمه  هب  هدـش و  يراذـگ  هیاـپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تّدوم  تیـالو و  رب  هک  تسا  يرهـش  مق 
اب مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  هدوب  نارگمتس  هیلع  يریذپانریخست  ژد  نایعیش و 
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.(1) دنا هدرک  دای  رهش  نیا  زا  دنلب  صاخ و  یتاریبعت 

تالّوحت رانک  رد  نآ  يونعم  یگنهرف و  دُعب  دـیدرگ ، مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  یتس  ترـضح  نکـسم  مق  رهـش  هک  یماگنه  زا 
باّون زا  هیلع  هّللا  ناوضر  حور  نب  نیـسح  بانج  هک  دش  رادروخرب  یتیعقوم  نانچ  زا  و  دش ، افوکـش  لّوحتم و  یـسایس  یعامتجا و 

، هعیـش گرزب  ینغ و  هزوح  دوجو  . (2) دومن مق  ياملع  دعاسم  رظن  هب  طورـشم  ار  یهقف  یملع و  باتک  کی  ياوتحم  دـییأت  هعبرا ،
همه ...و  همه  ندوب  یمالسا  بالقنا  هاگداز  ناغّلبم و  مازعا  اه ، باتک  فیلأت  هلیسو  هب  نیتسار  مالـسا  زا  یملع  عافد  رهـش و  نیا  رد 

.تسا رهش  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  ادخ  لوسر  دنزرف  دوجو  تکرب  هب  همه  و 

يراکالط دـیدجت  نایاپ  اب  زین  و  ترـضح ، نآ  تدالو  درگلاس  نیمهاجنپ  تسیود و  رازه و  کی  اب  ش.ه  لاس 1383  هک  اج  نآ  زا 
هاـگیاج نییبت  ترـضح و  نآ  رتشیب  یفرعم  روظنم  هب  هدـش  نراـقم  تسا _  ریظن  یب  هکلب  ریظن و  مک  ییاـبیز  رد  هک  رهطم _  دـبنگ 

هرگنک هزع  ماد  يدوعـسم  هّللا  هیآ  ترـضح  هسّدـقم ، هناتـسآ  ياـمظع  تیلوـت  روتـسد  هب  عّیـشت ، گـنهرف  جـیورت  رد  مق  رهـش  هژیو 
عوضوم راهچ  رد  .دومن و  تیلاعف  هب  عورـش  مق  یگنهرف  تناـکم  مالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاـف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب 

: لیذ

هسدقم هناتسآ  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  .فلا 

عّیشت گنهرف  مق و  .ب 

مق هیملع  هزوح  .ج 

مق رد  یمالسا  بالقنا  .د 

یثارت هبنج  رگید  یخرب  هتـشاد و  فیلأت  اهنآ  رثکا  هک  قوف  تاعوضوم  رد  باـتک  دـلج  یـس  دودـح  هسّدـقم ، هناتـسآ  ّتیروحم  اـب 
.تسا هدیزرو  مامتها  هدش  حیحصت  فیلأت و  ناققحم  طسوت  هتشاد و 

هدرتسگ تاقیقحت  يارب  یعورـش  هطقن  دناوت  یم  هک  تسا  یکچوک  مدق  اهنت  هتفای  شراگن  نیودت و  قوف  ياهروحم  رد  هک  يراثآ 
.تسا هدش  دای  تاعوضوم  راوازس  هک  دشاب ، قیمع  و 

رد ییوخ  ییاردص  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج  هناققحم  ملق  هب  رضاح  هعومجم 
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نافلاخم ناقفاوم و  اصوصخ  مق  نادنمـشناد  ناملاع و  هسدـقم ، ناتـسآ  یفرعم  هب  هدـش و  میظنت  مق  گنهرف  هب  طوبرم  شخب  تفه 
.تسا هدیسر  نایاپ  هب  هناتسآ  طوطخم  ياه  هخسن  زا  یطخ  هلاسر  هس  حیحصت  قیقحت و  اب  هتخادرپ و  نافرع  هفسلف و 

يرگنزاب کنیا  یلو  تسا  هدـش  پاچ  تالجم  یخرب  رد  لقتـسم  ياه  هلاقم  تروص  هب  ًـالبق  باـتک  نیا  ياهلـصف  زا  یخرب  هچرگ 
.تسا هدیدرگ  هضرع  دیدج  ياه  شخب  اهلصف و  اب  هارمه  هدش و  ددجم 

ناققحم نافلؤم و  زا  زین  دیلقت و  مظعم  عجارم  همه  يا و  هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم  زا  هتـسناد  دوخ  هفیظو  اجنیا  رد 
ققحم اصوصخ  دنا ، هداد  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نامداخ  فیدر  رد  ار  دوخ  سّدقم ، فده  نیا  قّقحت  رد  هک  ینارگشهوژپ  و 

.منک یم  ینادردق  رکشت و  هنامیمص  ییاردص  ياقآ  بانج  باتک  نیا 

تیریدـم یئازریم و  هیقف  ياـقآ  باـنج  هناتـسآ ، یلاـم  يرادا  مرتـحم  نواـعم  يدوعـسم ، هّللا  هیآ  ترـضح  هناتـسآ  ياـمظع  تیلوـت 
دوخ رازگساپس  ار  ام  هتشاد و  هرگنک  ندیسر  ناماس  هب  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  دوخ  ياه  تدعاسم  اه و  ییامنهار  اب  هناتـسآ  یگنهرف 

.دنداد رارق 

مهیلع تیب  لها  همیرک  تایانع  لاعتم و  يادخ  تاقیفوت  رگا  هک  هتشاد  زاربا  ار  دوخ  یبلق  داقتعا  ناعذا و  هک  مناد  یم  مزال  دوخ  رب 
.میدوب ناوتان  زجاع و  هار  نیا  رد  یمدق  نیرتکچوک  نتشادرب  زا  دوبن  مالسلا 

.بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  و 

يد _ باع دمحا 

هرگنک ریبد 
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راتفگشیپ

معنتم گرزب  تمعن  نیا  زا  هشیمه  ات  دوب  راید  نیا  مدرم  قح  رد  یهلا  مارکا  مق ،  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  لالجا  اـب  لوزن 
یهلا هیطع  نیا  ساپ  هب  زین  نونکا  مه  تفرگ .  لکش  رهش  نیا  رد  یعیش  راثآ  تشگ و  تناید  نوناک  رهـش  نیا  نآ ،  زا  دعب  دنوش . 

 . ددرگ یم  رازگرب  مق  یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک  ، 

خـیرات و هنیمز  رد  ًـالبق  هک  ار  یتـالاقم  اـه و  تشادداـی  یگنهرف ،  یملع _  رانمیـس  نیا  رد  تکرـش  ضیف و  بسک  يارب  هدـنراگن 
میظع يوناب  نآ  هاگشیپ  میدقت  هدومن ،  میظنت  يرگنزاب و  دوب ،  هدروآ  مهارف  یسانش  مق  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  یناگدنز 

 . ددرگ تعافش  تاجن و  هیام  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  رد  هک  ات  دیامن  یم  نأشلا 

اب هدش ،  رـشتنم  تالجم  رد  ًالبق  هک  ار  لیذ _  تاصخـشم  اب  هلاقم _  هدفه  هدشن ،  رـشتنم  ياه  تشاددای  رب  هوالع  رـضاح ،  باتک 
.دراد ربرد  یتاحالصا 

 . 60 ص 58 _  هرامش 12 ،  رثوک ،  هلجم  مالسلااهیلع :  هموصعم  ترضح  همانباتک   . 1

، لوا لاس  مق ، ناتـسا  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یـشهوژپ  ياروش  رظن  ریز  مق ، همان  همانلـصف  ناکاپ : تبرت  رد  يریـس   . 2
.255 ص 229 -  هرامش 1 و 2 ، (1377 ه ش ،)

یمالـسا ثاریم  هدنراگن ،  قیقحت  حیحـصت و  هب  يزیربت ،  ینابایخ  یلع  الم  زا : مق ، ) هب  فلؤم  همانرفـس  شخب   ) رافـسالا ریاخذ   . 3
هناخ باـتک  تاراـشتنا  مق ،   ، 130 ص81 _  1375 ه ش ، )  ) مراـهچ رتفد  653 و  ص 621 _  ه ش ، )  1374  ) موس رتـفد  ناریا ، 

 . یشعرم هّللا  هیآ  ترضح 

« یهیقف رغصا  یلع  داتسا  تشادوکن  مسارم  يرازگرب  تبـسانم  هب  یهیقف  همان  جرا  : » يزار لیلجلا  دبع  ضقن  باتک  رد  مق  لاجر   . 4
 . 135 ص 111 _ 265ص ،  1380 ه ش ،  مق ،  يربنقدمحم ،  ياقآ  لضاف  تسود  ششوک  هب  ، 

داشرا گنهرف و  لـک  هرادا  یـشهوژپ  ياروش  رظن  ریز  مق ، هماـن  همانلـصف  یمق : دیعـس  یـضاق  میکح  راـثآ  لاوحا و  یگدـنز و   . 5
ص 153_174. هرامش 10 ،  145 و  ص 121 -  هرامش 9 ،  1380 ه ش ،)  ) موس لاس  مق ، ناتسا  یمالسا 

 . ص 49_70 ج 7 ،  مرح ، » ناگراتس  : » یمق یجیهال  نسح  ازریم  میکح   . 6

 . ص 951_956 ج 2 ،  راربا ،  نشلگ  یگتسراو : نرق  کی  یکارا  هّللا  تیآ   . 7
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 . 167 ص 162 _  هرامش 3 و 4 ،  نادیواج ،  ثاریم  فقو  همانلصف  قیقحت :  نشلگ  رد  نازخ   . 8

، لوا لاس  مق ، ناتسا  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یـشهوژپ  ياروش  رظن  ریز  مق ، همان  همانلـصف  یلدگیب :  يرذع  هرکذت   . 9
 . ص 323_328 هرامش 3 و 4 ،  (1377 ه ش ،)

 . ص 50_54 هرامش 5 ، رثوک ،  هلجم  نییمقلا : مقلا و  لاوحا  یف  نییمطافلا  هفحت   . 10

 . ص 60_62 لوا ، هرامش  رثوک ،  هلجم  هناتسآ :) هناخ  باتک  یفرعم   ) هلاس رازه  تمدق   . 11

 . تسا هدشن  رشتنم  هناتسآ : هناخ  باتک  رد  ریسافت  زا  یطخ  ياه  هخسن   . 12

 . ص 36_40 هرامش 5 ،  هزوح ،  مایپ  هلجم  قشع : يابهص  هئشن  ناشوخرس   . 13

 . ص 113_121 مراهچ ، رتفد  ناریا ،  یمالسا  ثاریم  مهدزاود :) نرق  زا  سیفن  يا  هخسن   ) هماندیحوت  . 14

( . طوطخم  ) دئاوعلا نزخم  دئاوفلا و  عمجم  باتک  زا  یشخب  هناتسآ : هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  زا  هدئاف  هدزون   . 15

 . ص 99_118 هرامش 6 ،  هزوح ،  مایپ  هلجم  كولسلا : ریسلا و  بادآ   . 16

 . ص 171_174 هرامش 13 ،  هزوح ،  مایپ  هلجم  يدابآ : دیب  دمحم  یلوم  ریهش  فراع  زا  یبوتکم   . 17

زا ساپـس  رکـشت و  يراذگ و  جرا  تهج  اجنیا  رد  هک  تسا  یناسنا  ياهورین  زا  يا  هعومجم  شالت  لصاح  باتک  نیا  راشتنا  هیهت و 
يدباع و دمحا  رتکد  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  هرگنک  مرتحم  ریبد  ددرگ : یم  باتک  نیا  بیز  ناشمان  نانآ ،  تیانع  لذـب 

هجح یـسابع و  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  هسدـقم  هناتـسآ  یگنهرف  شخب  ناراـک  ردـنا  تسد  نالوئـسم و  یگیب و  دـمحم  ياـقآ 
نیملسملا مالسالا و  هجح  یمارگ  تسود  نایدمحا و  نیملسملا  مالسالا و  هجح  هناخ  باتک  لوئسم  يدبع و  نیملـسملا  مالـسالا و 

.دنا هتشاد  یشقن  رثا  نیا  ندش  روراب  رد  يوحن  هب  هک  ینارورس  رگید  یهاشنامرک و  يدمحم 
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مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  لوا  شخب 

هراشا

هناتسآ هچخیرات   . 1

هناتسآ هب  طوبرم  ماکحا  دانسا و   . 2

هموصعم ترضح  ثیداحا   . 3

هموصعم ترضح  حیادم   . 4

هموصعم ترضح  همانباتک   . 5
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هچخیرات   . 1

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو  دلوت و 

دایز شالت  اب  ناملاع  زا  یکی  هک  نیا  ات  دوبن ،  تسد  رد  لبق  لاس  دنچ  ات  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تافو  دلوت و  قیقد  خیرات 
: تسا هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  هنیدم  ياه  هناخ  باتک  رد 

رد هبیط  هنیدـم  رد  هکم ،  ترفاسم  رد  یمیظعلادـبع  هاش  داوج  خیـش  جاح  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تاـفو  دـلوت و  خـیرات 
راونالا حقاول  باتک  رد  راهطالا و  همئالا  دالوا  بسن  یف  راربالا  ههزن  باتک  رد  هدروآ : تسدب  دایز  تمحز  هب  هکرابم ،  هناخ  باتک 

هنـس 173 مارحلا  هدـعقلاوذ  هرغ  هرونملا  هنیدـم  یف  رفعج  نب  یـسوم  تنب  همطاف  تدـلو  دـیامرف : یم  لقن  تسا  یلـصفم  باتک  هک 
نیا اب  مق .  هدـلب  یف  نیتأـم  يدـحا و  هنـس 201  یف  یناثلا  عیبر  نم  رـشاعلا  یف  تیفوت  هیوبنلا و  هرجهلا  دـعب  هأـم  نیعبـس و  ثـالث و 

(1)  . دوش یم  زور  هد  هام و  جنپ  لاس و  تفه  تسیب و  ترضح  نآ  كرابم  نس  باسح ، 

یخیرات ترفاسم 

یخیرات (2) ترفاسم 

يونعم لیاضف  يوقت و  رد  و  ربمغیپ ،  كاپ  نادناخ  ناوناب  نیرتدنمـشناد  نیرتراگزیهرپ و  زا  هک  مالـسلااهیلع _  هموصعم  ترـضح 
رادید مزع  هب  دندوب ،  ورم »  » رد مالـسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هک  لاس 201 ه ق  رد  دمآ _  یم  رامـش  هب  الاو  يا  هنومن 

سپ رهش  نیا  رد  دمآ و  مق  هب  ریزگان  هدش ، رامیب  هواس  کیدزن  هار ،  نایم  رد  نکل  دومن ،  تمیزع  ناسارخ  يوس  هب  هنیدم  زا  ردارب 
« نالباب  » مان هب  زور  نآ  رهش  نوریب  يا  هطقن  رد  جرزخ »  نب  یـسوم   » يو نابزیم  هک  ینیمز  رد  تشذگرد و  هزور ،  هدفه  یفقوت  زا 

.تسوا سدقم  هضور  هزورما  هک  اجنآ  دیدرگ ، نوفدم  تشاد 

مالسلااهیلع ترضح  نآ  هاگراب 

5 ص :

 . هرس سدق  یناگیاپلگ  هّللا  هیآ  ترضح  هناخ  باتک  هرامش 68224348  یطخ  گنُج   . 1 - 1
ذخا هتشگ ،  رـشتنم  مق  همان  همانلـصف  رد  ًالبق  هک  ناکاپ » تبرت  باتک  رد  يریـس   » هلاقم زا  يدعب  شخب  شخب و  نیا  بلاطم   . 2 - 2

صیخلت و اب  هک  تسا  ییابطابط  یـسردم  روسفرپ  هتـشون  ناـکاپ  تبرت  باـتک  هب  طوبرم  نآ  تاـقیقحت  اـه و  تراـبع  تسا و  هدـش 
 . تسا هدش  لقن  دراوم  یخرب  رد  ییاجباج 
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موس نرق  مود  همین  رد  ات  دوب  نانچمه  لکـش  نیا  دـندوب و  هتخاس  يا  هیاـس  اـهایروب  زا  همطاـف  یتس  ترـضح  تبرت  رـس  رب  تسخن 
ات اـنب  نیا  .درک  داـینب  يا  هبق  روـنم  تبرترب  دـمآ  مق  هب  لاـس 256 ه ق  زا  سپ  هک  مالـسلا  مهیلع  داوج  ماـما  هداون  بنیز »  ، » يرجه

دیدـجت ار  سدـقم  هضور  يانب  یقارع  لـضفلاوبا  ریما  يرجه ،  مجنپ  نرق  هناـیم  نوماریپ  رد  .دوب  ياـج  رب  مجنپ  نرق  هناـیم  نوماریپ 
.تسا هدییاپ  يوفص  هرود  زاغآ  ات  ایوگ  هدوب و  ياج  رب  يرجه  مشش  نرق  نود  همین  ات  انب  نیا  .دومن 

رب زین  هیراجاق  هرود  رد  نینچمه  .تشگ  هدوزفا  نآ  ياهانب  اـه و  قاور  رب  تفاـی و  هعـسوت  یتوکلم  هاـگراب  نیا  يوفـص ،  هرود  رد 
هب اـت  دوـب  هعـسوت  تعـسو و  رد  روـنا  هاـگراب  نیا  زور  ره  نآ ،  زا  دـعب  تشگ .  هدوزفا  یفیک  یمک و  تـهج  زا  نآ  ياـه  تراـمع 

.تسا هدیسر  یلعف  راگزور 

كربتم تاتویب  مرح و 

ياه یـشاک  اب  هتفرگرارق و  رتم  رد 20/1  ياـنهپ 95/2  ازارد و  يدنلب 20/1 و  اب  هعقب  نایم  رد  همطاف  یتس  ترـضح  فیرـش  دـقرم 
.تسا نیسحلا  یبا  نب  رهاط  یبا  نب  دمحم  اهنآ  هدنزاس  هک  هدش  هدیشوپ  يرجه  متفه  نرق  زاغآ  مافرز  يابیز  سیفن و 

دقرم يور  ياه  یشاک 

 - فیدر جنپ  رد  هک  تسا  رتم ) یتناس   60×40  ) گرزب تشخ  هعطق  هدزناپ  زا  بکرم  دوش  یم  هدرمش  رازم  حول  هک  اه  یـشاک  نیا 
.تسا هتفای  نییزت  حرش  نیا  هب  ینآرق  ياه  هباتک  فیرظ و  ياهراگن  شقن و  اب  نآ  نتم  هتفرگ و  رارق  ددع -  هس  فیدر  ره 

هب هدش ،  هتـشون  ییالط  هتوب  لگ و  هنیمز  رد  هتـسجرب  ثلث  طخ  هب  ریبک  تاولـص  وس ،  راهچ  زا  دقرم  هبل  رد  اه  تشخ  درگادرگ  . 1
: حرش نیا 

مظاکلا و قداـصلا و  رقاـبلا و  داجـسلا و  دیهـشلا و  نیـسحلا  یبتجملا و  نسحلا  لوتبلا و  یـضترملا و  یفطـصملا و  یلع  لـص  مهللا 
لاو مهللا  .نیدشارلا  رغلا  هباحصا  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولص  يدهملا  رظتنملا  مامالا  يرکـسعلا و  یکزلا  یقنلا و  یقتلا و  اضرلا و 

نم لذخا  مهرصن و  نم  رصناو  مهاداع  نم  داع  مهالاو و  نم 

6 ص :
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 . نیداهلا همئالا  دمحمب و  سی  هط و  لآ  عم  انرشحا  مهللا  .مهئادعا  کلها  مهجرف و  لجع  مهملظ و  نم  نعللا  مهلذخ و 

 ، هلمـسب زا  سپ  نآ  نتم  هک  هتـسجرب  ثلث  طخ  هب  دـقرم  درگادرگ  رتم  یتناس  زا 15  شیب  يانهپ  اـب  تسا  رگید  يا  هبیتک  سپـس  . 2
زا هبیتک  نیا  زاغآ  .دریگ  یم  نایاپ  اـج  نیمه  رد  هبیتک  و  کـئلوا » تاـملظلا ...  یلا  رونلا  نم  مهنوجرخی  اـت «  تسا  یـسرکلا » هیآ  »

.تسا دقرم  نییاپ  تسار  هشوگ 

لآ هروس   37 تایآ 16 -  نمـضتم  زیر ،  خـسن  هب  رتم ،  یتناس  دـنچ  ياـنهپ  اـب  دـقرم  درگادرگ  تسا  رگید  يا  هبیتک  نآ  زا  سپ  . 3
 . تسا هتفرگ  ماجنا  میظعلا » هّللا  قدص   » ترابع اب  اج  نامه  رد  زاغآ و  هلمسب  اب  دقرم  يالاب  تسار  هشوگ  زا  هک  نارمع 

دقرم هندب 

هب گرزب  ياه  تشخ  رب  نهپ  هبیتک  ود  نییاپ ،  الاب و  رد  هدش و  هتسارآ  یشاک  کچوک  گرزب و  تاعطق  اب  وس  راهچ  زا  دقرم  هندب 
: ترابع نیا  اب  دوش  یم  هدید  ابیز  تشرد  ثلث 

نب لیعمـسا  نب  دـمحا  نب  رفظم  هنارفغ  یلاعت و  هللا  همحر  یلا  جاتحملا  ریقفلا  فیعـضلا  دـبعلا   (1) هینیـصلا هباتکلا  هذه  بیکرتب  رما 
نیرهاطلا هلآ  دـمحم و  هلوسر  یلا  هیلا و  ابّرقت  یلاعت و  هللا  هاـضرمل  ءاـغتبا  دومحم  نب  لـضف  نب  دـمحا  نیدـلا  نیعم  دیهـشلا  ریزولا 

ای کتمحرب  تاومالا  مهنم و  ءایحالا  تاملـسملا  نیملـسملا و  تانمؤملا و  نینمؤملا و  رفغا  مهللا  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هللا  تاولص 
هنس 602. بجر  نم  یناثلا  یف  دیزوبا  هبتک  .نیمحارلا  محرا 

هروس و نیا  هدنام  یقاب  هیآ  ود  هدش و  هتشون   82 تایآ 42 -  نییاپ ،  هیشاح  رد  هیآ 41 و  ات  سی  هروس  هبیتک ،  نیا  يالاب  هیشاح  رد 
.تسا هدش  هتشون  نییاپ  طخ  تشرد  هبیتک  يالاب  هیشاح  رد  یتا  له  هروس  سپس 

یشاک هراوید 

 × یبیرقت 80/4 يانهپ  ازارد و  و  رتم ، ود  يدنلب  هب  يا  هراوید  رونم  دقرم  درگادرگ 

7 ص :

.تسا هدش  لقن  دیبعلا » « ، » هینیصلا  » ياج هب  ص 5 ،  مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  ياه  هباتک  رد   . 1 - 1
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اب هداهن و  داینب  لاس 950 ه ق  رد  يوفص ،  بسامهط  هاش  ریزو  ینیسح ،  ناهج  یضاق  هلودلا  دامتعا  ار  نآ  هک  دراد  رارق  رتم   40/4
 . تسا هدیشوپ  نیمیس  حیرض  اب  نونکا  هراوید  نیا  .تسا  هتسارآ  قرعم  یشاک 

مرح

شاتکب کیب  داـمهم  رتخد   (1) مگیب هاـش  ار  نآ  تسا و  يوفـص  هرود  زاـغآ  زا  تسا  راوتـسا  رونم  تبرت  زارفرب  نوـنکا  هک  يا  هعقب 
رانک رد  نآ  زا  سپ  تسا .  هداهن  داینب  مرح  نیـشیپ  ناـمتخاس  ياـج  رد  لاس 925 ه ق .  رد  يوفص ،  لیعامسا  هاش  رسمه  ولـصوم ،
حتف هعقب  قیتع ، نحـص  اه ، هرانم  هنیآ و  ناویا  اه ، هرانم  قفارم و  الط و  ناویا  هزوم ، دجـسم  رـسالاب ، دجـسم  اه ، قاور  رهطم ،  مرح 

 . تسا هدش  هدوزفا  اه  هچناویا  یلامش ، ناویا  یبونج ، ناویا  یقرش ، ناویا  ون ، نحص  راجاق ، هاش  دمحم  هعقب  راجاق ، هاش  یلع 

يوفص ناهاشداپ  رباقم 

دنا هتفر  كاخ  هب  رونم  تبرت  راوج  رد  نیسح ،  ناطلس  هاش  نامیلس و  هاش  مود ، سابع  هاش  یفص ، هاش  يوفـص : ناهاش  زا  نت  راهچ 
زا نونکا  رباقم  نیا  .تسا  هتشاد  یـصوصخم  فاقوا  یـصاخ و  تیلوت  هدوب و  مظعم  للجم و  رایـسب  دوخ  راگزور  هب  نانآ  رباقم  هک 

.تسا هتفر  نیب 

8 ص :

هب زیربت  زا  بسامهط  هاش  روتسد  هب  لاس 946 ه ق .  رد  هک  ولصوم ، شاتکب  کیب  هزمح  نب  گیب  دامهم  رتخد  مگیب ،  ولجات   . 1 - 1
.دش هدرپس  كاخ  هب  نارتخد  یب  یب  رازم  رد  تشذگرد و  اجنآ  رد  دیعبت و  زاریش 
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هناتسآ هب  طوبرم  ماکحا  دانسا و   . 2

اه همان  فقو   - 1

عاجـش یبا  نب  دمحا  یـسیع  وبا  طسوت  ناضمر 594 ه ق .  رد  هک  نآ ،  قودنـص  اب  تسا  یفحـصم  هناتـسآ ،  هفوقوم  نیرت  یمیدـق 
 . تسا هدش  فقو  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  هب  هیوزان 

.تسا هدش  فقو  هناتسآ  هب  لاس 720 ه ق .  رد  تسا و  دوجوم  نآ  گرب  شش  اهنت  هک  تسا  نآرق  هراپ  یس  فقو  نآ ،  زا  دعب 

: زا دنترابع  هناتسآ  مهم  ياه  همان  فقو  هیقب 

 ، مگیب یگیب  هاش  لصفم  حورشم و  همان  فقو  رد 760 ه ق ،  ناطلس  یلق  هاش  طسوت  مق  هجارس  درجیلطب  هیرق  گناد  هس  همان  فقو 
 . رفص 929 ه ق مهد  رد  يوفص ،  لیعامسا  هاش  رسمه 

دودح رد  رضاح ،  رصع  ات  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  نرق  رد  مرح  یطخ  ياه  هخسن  اه و  فحـصم  زا  ییاه  همان  فقو  نآ  زا  دعب 
.تسا تسد  رد  همان  فقو   50

هناتسآ نوگانوگ  لغاشم  ماکحا  دانسا و   - 2

هراشا

: تسا هدوب  نینچ  اه  نآ  دادعت  نانکراک و  تمدخ  هوحن  هناتسآ و  تیریدم 

داتفه هناتسآ ، تالیکشت  شرتسگ  اب  رصع  نیمه  رد  سپس  هدوب و  رفن  هاجنپ  يوفـص  هرود  لئاوا  رد  مق  هناتـسآ  نارازگتمدخ  دادعت 
کیـشک هس  رد  هک  دیـسر  نت  داتـشه  دص و  هب  مادخ  هرامـش  هیراجاق ،  هرود  رخاوا  رد  نآ ،  زا  سپ  .دش  هدوزفا  هرامـش  نیا  رب  رفن 

: دوب نینچ  نانآ  لغاشم  دندومن و  یم  هفیظو  ماجنا  هتعاس  تشه 

.مادخ قباوس  يرادهاگن  نآ و  فرصم  هناتسآ و  هنیزه  دمآرد و  باسح  میظنت  لوئسم  یفوتسم :  . 1

دادعت و تبث  رتفد  هناتسآ و  تبث  رتفد  میظنت  يرادهاگن و  لوئسم  فرشم :  . 2

9 ص :
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.ایاده تاصخشم 

.تسا هدوب  هنازخ  رد  هک  هناتسآ  سیافن  يرادهاگن  لوئسم  نزاخ :  . 3

هدوب مادـخ  ياه  کیـشک  زاین  دروم  ای  رگید  تاتویب  مرح و  رد  هک  هنازخ  زا  جراخ  هیثاثا  طبـض  يرادـهاگن و  لوئـسم   : طـباض  . 4
.تسا

.مرح یلخاد  ماظتنا  لوئسم  کیشکرس :  . 5

.دناوخ یم  تقو  ناطلس  ياعد  ربمغیپ و  يانث  دمح و  رب  لمتشم  يا  هبطخ  مادخ ،  روضح  اب  بش  ره  رد  هک  بیطخ :  . 6

( . يزادرپراک  ) یقسن بحاص   . 7

.دومن یم  هفیظو  ماجنا  کیشکرس  رظن  ریز  هک  هناتسآ  روما  تایئزج  راد  هدهع  نابساپ و  مداخ :  . 8

ياه ناشن  نامرف و  اب  هک  هدوب  هناتسآ  تیلوت  ماقم  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هدوب  زین  يرگید  لغاشم  ار  هناتـسآ  اه ،  نیا  رب  هوالع 
.تسا هدیدرگ  یم  دییأت  تقو  ناهاشداپ 

هناتسآ یمیدق  نایلوتم 

: میسانش یم  ار  نت  دنچ  نیا  يرجه  مهد  نرق  رخاوا  ات  هناتسآ  نایلوتم  زا 

.تسا هدوب  مق  تاداس  تباقن  هناتسآ و  تیلوت  راد  هدهع  يرجه  مهن  نرق  نیتسخن  همین  رد  هک  يوضر  بیقن  نیدلا  رخف  دیس   . 1

شیپ تیلوت  هللا  ءاطع  نیدلا  لامک  دیس   . 3 904 ه ق .  ياه 867 -  لاس  نایم  تیلوت  دمحا : ناطلس  نیدلا  ماظن  دیس  شرـسپ ،   . 2
 . لاس 904 ه ق زا 

ات 948. لاس 904  زا  تیلوت  دمحم  نیدلا  سمش  دیس  دنزرف  مالسالا  دیشر  نیدلا  دشرم  دیس   . 4

 . دودح 972 ه ق ات  زا 948  تیلوت  دومحم  ناطلس  نیدلا  عاجش  دیس   . 5

 . مود 972 ه ق ههد  رد  تیلوت  دمحا  ناطلس  ریما   . 6

 . لاس 1017 ه ق ات  يوفص  هدنبادخ  هاش  هرود  زا  تیلوت  يوضر  بیقن  نیدلا  سمش  ریم   . 7

 . ات 1063 ه ق لاس 1036  زا  تیلوت  يوضر  دیعس  دمحم  ریم   . 8

10 ص :
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 . لاس 1137 ه ق رد  تیلوت  ییحی  ازریم   . 9

.مهدزاود نرق  مود  همین  رد  تیلوت  دهتجم  دمحا  دیس   . 10

.مهدزیس نرق  زاغآ  رد  تیلوت  ییحی  دمحم  ریم   . 11

.مهدزیس نرق  لوا  همین  رد  تیلوت  ییحی  دمحم  ازریم  دنزرف  دمحا  دیس   . 12

هناتسآ نیسردم 

بصنم و نآ  رد  هناتـسآ » سردـم   » ناونع اب  نت  ود  ای  کـی  هشیمه  دوب .  هناتـسآ  یمـسر  تامدـخ  بصاـنم و  زا  یکی  یـسردم ، » »
.دنا هتشاد  هفیظو 

: زا دنترابع  هدمآ ، اه  نآ  مان  دانسا  رد  هک  هناتسآ  نیسردم  هلمج  زا 

نیا راد  هدـهع  یقن  یلع  ازریم  اب  لاس 1148 ه ق .  رد  هّللادـبع و  ازریم  اـب  لاس 1139 ه ق .  رد  هک  یـسردم  نیدلا  ردص  ازریم   . 1
ترـضح ناتـسآ  رد  یفاک  لوصا  سردم  هک  دشاب  یمقدیعـس  یـضاق  دنزرف  نیدلاردص  یلوم  نامه  دناوت  یم  وا  تسا .  هدوب  ماقم 

.دوب مالسلااهیلع  هموصعم 

 . لاس 1213 ه ق رد  یسردم  رفعج  دمحم   . 2

 . يرجه مهدزیس  نرق  ریخا  عبر  رد  يوضر  قاحسا  ازریم  یفص و  ازریم   . 3

.هداز يوضر  لیعامسا   . 4

.نیما دمحم  ازریم   . 5

.یسردم هّللا  دسا  ازریم   . 6

.یسردم اضر  دمحم   . 7

.اضردمحم ِدنزرف  یسردم ،  یقن  یلع   . 8

.یقن یلع  ِدنزرف  مظاک ،  دمحم  ازریم   . 9

.ابابازریم هب  روهشم  مظاک  دمحم  ازریم  ِدنزرف  یلع ،  دمحم  ازریم   . 10

( . لاس 1262 ه ق يافوتم   ) یسردم مظاک  دمحم  ازریم   . 11
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میرک نآرق  ناظفاح 

تئارق و هب  رونم  هضور  رد  زور  ره  هک  ظافح  رامـش  .تسا  هدوب  سدقم  هناتـسآ  لغاشم  تامدخ و  نیرت  نهک  زا  یظفاح »  » ِتمدخ
 ، دنا هدومن  یم  لاغتشا  میرک  نآرق  توالت 

11 ص :
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یم يوضر  تاداس  زا  موسرم  ربانب  دـش و  یم  هدـناوخ  ظافحلا  ردـص  ناظفاح ، گرزب  .تسا  هدوب  نت  راـهچ  لاس 1147 ه ق ،.  رد 
.دوب

يراد شفک 

اب هطبار  رد  دنس  دنچ  .درک  هراشا  يریبک  يریزو و  نادناخ  هب  ناوت  یم  اه  نآ  زا  هک  دوب  یصاخ  ياه  نامدود  هب  قلعتم  تمـس  نیا 
(1) .تسا تسد  رد  يدارفا  هب  هنطلسلا  بیان  ازریم  سابع  يوس  زا  تمس  نیا  يراذگاو 

12 ص :

 . ص 336_342 ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت   . 1 - 1
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ثیداحا   . 3

هراشا

جنپ زا  ناشدادعت  هک  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  اه  نآ  زا  یکدنا  دادعت  هنافـسأتم  هدـش  لقن  ترـضح  زا  هک  يرابرهگ  ياه  ثیدـح 
.دنک یمن  زواجت  ددع 

دنـسم رد  یلو  هدـیدرگ ، رکذ  تیاور  هس  ترـضح ،  نآ  قیرط  زا  هدـش  لقن  تایاور   (2) تیب ،  لـها  همیرک  (1) و  ناکاپ تبرت  رد 
: مینک یم  لقن  ًاکربت  اجنیا  رد  ار  نآ  ثیدح  دنچ  هک  هتفای  شیازفا  ثیدح  جنپ  هب  دادعت  نیا  هموصعم  همطاف 

لوا ثیدح 

قداـص ماـما  رتـخد  همطاـف  زا  موثلک  ما  بنیز و  شراوـگرزب  نارهاوـخ  زا  نت  ود  مالـسلااهیلع و  هموـصعم  ترـضح  ار  ثیدـح  نیا 
ماما نارتخد  هنیکـس  همطاف و  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رتخد  همطاـف  زا  مالـسلااهیلع 
یلص ربمایپ  ترضح  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رتخد  موثلک  ما  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

: دنا هدومرف  مالسلااهیلع  ترضح  نآ  هک  دندرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا 

ینم تنا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  هـالوم و  ّیلعف  هـالوم  ُتنک  نَم  مخ : ریدـغ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لوـق  متیـسَن  َا 
مالسلا (3) هیلع  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب 

مود ثیدح 

زا مالـسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلااهیلع ،  قداص  ماما  رتخد  همطاـف  زا  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ار  ثیدـح  نیا 
زا مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  زا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رتخد  همطاف 

هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  نآ  هک  دندرک  لقن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
: دنا

13 ص :

 . ص17 ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت   . 1 - 1
 . 77 ص 65 -  تیب ،  لها  همیرک   . 2 - 2

 . ص 62 و 63 مالسلااهیلع ،  هموصعم  همطاف  دنسم   . 3 - 3
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(1)  . ادیهش تام  ٍدمحم  لآ  ّبُح  یلع  تام  نَم  الأ 

موس ثیدح 

ماما رتخد  همطاف  ترـضح  زا  موثلک ،  ما  بنیز و  شراوگرزب ،  نارهاوخ  زا  نت  ود  مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  ار  ثیدح  نیا 
هنیکـس همطاف و  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  رتخد  همطاـف  زا  مالـسلااهیلع ،  قداـص 

هللا یلص  ربمایپ  ترضح  رتخد  همطاف  ترضح  زا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  رتخد  موثلک  ما  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد 
: دنا هدومرف  مالسلااهیلع  ترضح  نآ  هک  دندرک  لقن  هلآ  هیلع و 

اهیلع هفوجم و  ءاضیب  هّرد  نم  رـصقب  انأ  اذاف  هنجلا  ُتلخد  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ُتعمس 
یلو یلع  هّللا  لوسر  دـمحم  هّللا  الا  هلا  ال   » بابلا یلع  بوتکم  اذاف  یـسأر  تعفرف  رتس  باـبلا  یلع  توقاـیلا و  ردـلاب و  لـلکم  باـب 

للکم هضف  نم  باب  هیلع  فوجم و  رمحأ  قیقع  نم  رصقب  انأ  اذاف  هتلخدف  یلع  هعیش  لثم  نم  ٍّخب  ٍّخب  رتسلا  یلع  بوتکم  اذا  و  موقلا »
یلع اذا  و  یفطصملا » یصو  یلع  هّللا  لوسر  دمحم   » بابلا یلع  بوتکم  اذاف  یسأر  تعفرف  رتس  بابلا  یلع  اذا  رـضخألا و  دجربزلاب 

(2) ثیدحلا .  دلوملا . » بیطب  یلع  هعیش  رَِّشب   » بوتکم رتسلا 

مراهچ ثیدح 

هیلع نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  دـنزرف  رمع  زا  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  ترـضح  ار  ثیدـح  نیا 
ترضح هدرک : لقن  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  رتخد  موثلک  ما  زا  بلطملادبع ،  رتخد  هیفـص  زا  رکبوبا ،  رتخد  ءامـسا  زا  مالـسلا ، 

: دومرف مالسلااهیلع  همطاف 

لوسر ای  تلقف : ینبا ،  ّیلا  یُملَه  همع  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  اُهتّیلو  ُتنک  هُّما و  نَطب  نِم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  طقـس  اَّمل 
ُهَرَّهَط ُهَفَّظَن و  دق  یلاعت  كرابت و  هّللا  نإ  َهیفظنت !؟ ِتنا  َهّمع  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  ُدعب ،  ُهَفظنن  مل  انا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا 

(3) . 

14 ص :

 . ص 62 نامه ،   . 1 - 1
 . ص 65_67 نامه ،   . 2 - 2

 . 69 ص 68 _  نامه ،   . 3 - 3
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  حیادم   . 4

هراشا

مالسلااهیلع (1) هموصعم  ترضح  حیادم   . 4

نابغاب یکز  هدیصق 

هدورس مق  فصو  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  حدم  رد  ار  هدیصق  نیا  دوب و  يوفص  نامیلس  هاش  رصاعم  مق و  لها  نابغاب  یکز 
: تسا

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا  تسا  رونم  مئاد  هک  عیفر  دبنگ  نیا 

تسا رفعج  نب  یلع  هک  نادب  نیقی  شّمع  تسا  رّطعم  شکاپ  تبرت  زا  شرد  كاخ 

مق راد  هلمح  ازج  زور  هب  دوب  ّبر  ای 

تساضر نید  ناطلس  رهاوخ  میرح  اجنیا  تسا  یضترم  دالوا  نفدم  هک  جرف  كاخ 

تسالط شتعفر  اب  دبنگ  تشخ  هک  یهاش  تسایطوطوچ  قیالخ  مشچ  هب  شرد  كاخ 

مق راید  فصو  هب  هتفگ  ثیدح  نیدنچ 

فدص نیا  رد  رُد  نوچ  همه  قح  رماب  نوفدم  فرش  زا  راچ  لهچ و  دص و  راهچ  دنتسه 

فجن هبعک و  مق و  نایم  نادم  یقرف  فشک  ول  هاش  نآ  یلع  یضترم  دالوا 

مق راثن  رد  درخ  لها  دنهد  یم  ناج 

نیمز نیا  رد  دمآین  حون  رود  هب  نافوط  نینمؤم  راد  نیا  دوب  دالب  زا  ظوفحم 

نیمز نیا  زا  دلخ  زا  دوش  یم  هدوشگ  رد  کی  نیبب  ار  كاخ  نیا  تفارش  قح  فطل  زا 

مق رازغرم  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

15 ص :

مقلا و لاوحا  یف  نییمطافلا  هفحت  باتک  زا  لقن  هب  ینابایخ ،  یلع  الم  موحرم  هتـشون  رافـسالا ،  ریاخذ  باتک  زا  حـیادم  نیا   . 1 - 1
 . تسا هدش  لقن  نییمقلا ، 
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دوش ادج  مه  زا  دب  کین و  رفک و  نامیا و  دوش  اپب  تمایق  رشن  رشح و  هک  يزور 

دوش اهربق  رد  هبساحم  مق  لها  رب  دوش  اپب  نازیم  وچ  قلخ  باسح  رهب 

مق رازم  رد  دوش  نفد  هک  یسک  لدشوخ 

تفرگ ناهج  مامت  ملظ  دومن  نایغط  تفرگ  نایم  رد  ارت  هنتف  جوم  هک  اج  ره 

تفرگ نابغاب » یکز   » زا دنپ  هک  دیاب  تفرگ  نازخ  ار  تیگدنز  راهب  لصف 

مق راوج  ای  مق  هب  تفر  دیشک و  ار  دوخ 

یقرشم هدیصق 

: تسا هدورس  مق  فصو  رد  یقرشم ، »  » هب صلختم  و  کلملا » هوفص  هب «  بقلم  ناخ ،  هللا  دسا  ازریم  ار  هدیصق  نیا 

فدص يدش  ار  یبن  ّرد  هک  مق  كاخ  يا  فرش  نیا  زا  تمایق  هب  ات  لابب  دوخ  رب 

فرش یهز  يدوبر  شرع  فرش ز  يوک  وت  نایم  دمحا  هعضب  هتفهن  دش  ات 

فجن مه  ّیسوط و  هبعک و  بانم  بیان  کنآ  زا  دوب  کیالم  فاطم  نیا  هتسویپ 

فسا دروخ  یم  یسب  رشح  زور  هب  ادرف  وت  كاخ  هب  دیاسن  ههبج  هک  ره  زورما 

فده ناش  مشچ  رد  هثداح  ماهس  ددرگ  یگدنز  دنهاوخ  وت  يالو  یب  هک  نانآ 

فلخ ار  قدص  یگمه  دص  راچ  نوزفا ز  یفطصم  ياه  لگ  هتفخ ز  وت  هضور  رد 

فحت دروآ  قح  ّتیحت  تمحر  زا  تترضح  رهب  نیما  لیئربج  زور  ره 

فص هدیشک  کئالم  ایبنا و  حاورا  رحس  ره  تسا و  دلخ  وت  يوک  هک  رگم  ییوگ 

فختال کناب  قح  شیدماین ز  زگره  دوبن  وت  يّالوت  نمی  رگا ز  یسوم 

فلَدُوب ناّسح و  درب ز  هیامّرلا  قبس  یقرشم »  » وت فصو  هب  مومه  همه  نیا  اب 

شورس ناخ  یلع  دمحم  هدیصق 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هاگراب  مق و  فصو  رد  شورس ، »  » هب صلختم  ءارعشلا ،  سمش  ناخ  یلع  دمحم  ازریم  ار  دیـصق  نیا 
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: تسا هدورس 

دوب رفعج  یسوم  تنب  هک  یناد  وا ؟ تسیک  دوب  رسفا  ار  شرع  شهاگراب  شرف  هک  نآ 
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دوب رهوگ  مه  تشپ و  مه  نید  ناطلس  اضر  اب  وا  هک  ارذع  هموصعم  نادناخ  باتفآ 

دوب رهاوخ  نینچ  ار  ردارب  نینوچ  مرجال  ناوناب  هام  تسا و  سودرف  نانوتاخ  هاش 

دوب رتخا  نامسآ  ردنا  هک  نادنچ  دص  هکلب  ّرُد  تسایرد  رد  هک  نادنچ  دص  تسار  وا  تبقنم 

دوب رف  اب  يوناب  ناطلس  ود  درورپ  تسد  اضر  مه  تسا و  یسوم  مه  شرهوگ  هدنرورپ 

دوب رپهش  هیاریپ  ار  لیئربج  تتبرت  تا  هضور  رابغ  دشاب  نیمه  نیعلاروح  رطع 

دوب رکیپ  يورین  دشاب و  رامیب  يوراد  زابرید  زا  تا  هضور  میسن  كاپ و  تبرت 

دوب رتمک  نیرب  دلخ  رد  ياج  نارازه  دص  نیع  روح  اب  دنک  ناوضر  تتفع  فصو  هک  ات 

دوب رهوگ  ناهج  ردنا  روجنگ و  ردنا  هچ  ره  تهگرد  رابغ  یتخل  تمیق  دشابن  یم 

دوب رتهک  رتهم و  هاگ  هسوب  تهاگشیپ  ریقف  ره  ریما و  ره  هاگ  هدجس  تهاگراب 

دوب رگید  هلبق  دوخ  مجع  رد  وت  هعقب  برع  رد  نوچ  نانچ  تما  هلبق  دشاب  هبعک 

ینالیگ ياملعلا  ردص  هدیصق 

یتساندا وا  کلم  ای  الع  شرع  نیا  بر  ای  یتسایند  ّتنج  ای  نیرب  دلخ  نیا  بر  ای 

یتسارهز شا  هدج  یّمس  شیمان  مان  وا  هک  نآ  رازم  دشاب  ای  تسا  نیسوق  باق 
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یتساّوح هّرط  ای  میرم و  ناوسیگ  تسیچ  هک  یسرپ  رگا  ونشب  شهگرد  بور  كاخ 

یتس هللا  حور  یسیع  يوال و  نب  یسوم  تسیک  هک  یهاوخ  را  شهاج  الاو  هاگرد  مداخ 

تسامسالا مّلع  مکح  هب  قح  زا  رومان  وا  هک  سکنآ  شتمدخ  رد  رمک  هتسب  لزا  زا 

یتساسوم ترضح  جئاوحلا  باب  رتخد  تسا  عمال  وا  دقرم  زا  رون  هک  لامج هللا  نیا 

یتسامسا عماج  مه  رهظم و  ار  قح  هکنآ  اضرلا  یسوم  یلع  دشاب  نید  ناطلس  رهاوخ 

یتسالوم ناز  هدژم  نیا  یلب  هنجلا  هلف  مق  هب  هموصعم  راز  نم  الا  تفگ  شحیدم  رد 

یتساپ رب  وا  رما  زا  نامسآ  تفه  وا  هکنآ  داوج  هاش  نامز  بطق  هیضرم  همع 

یتساتمه یب  ياتکی  شترضح  نادزی  وچمه  تسوا  ءابا  هّیرذ  نامز  رخآ  يدهم 

یتساباب مه  الوم و  ارتوک  یسوم  قح  ردص »  » تاجاح مرک  زا  روآرب  هللا  لامج  ای 

یتساناد تهج  ره  زا  نم  رارسا  رب  هکنآز  تسا  یهلبا  ندرمش  کی  کی  ار  شیوخ  ياعدم 

« افو  » هب صلختم  يرون  ناخ  یلعنیسح  جاح  هدیصق 

نحم جنر و  ریسا  دنیبن  هدیدن  یسک  نهک  راگزور  هب  نم  لد  وچ  رگید  یلد 

نهک گرگ  ای ز  مزیرگ  ریش  گنچ  رهد ز  هنتفز  ای  ملانب و  رای  روج  ز 
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نمشد دشن  وا  هک  مدیزگ  تسود  مادک  رام  يدوبن  دوخ  هک  متفرگ  رای  مادک 

نهاریپ هب  ای  كاچ  ناج  هماج  هب  منز  هیس  تخب  ای ز  هوکش  منک  خرچ  تسد  ز 

نمرخ رد  قرب  تسا و  دابب  هتشگ  هک  ارم  مشورخن  دعر  وچ  میرگن  ربا  وچ  ارچ 

نمیرها راگزور  مدهد  یمن  اما  یناملس  متاخ  منک  تسد  هب  رگا 

نمأم ار  لیئربج  دوب  یهگرد  هب  مربب  ناما  نامسآ  مدهد  ناما  رگا 

نمز نیمز و  هد  نامرف  همطاف  مان  هب  ناکم  نوک و  ماما  متفه  هعضب  هناگی 

نشلگ یکی  زا  دیاک  لگ  ود  يوب  گنر و  هچ  ارهز  نوچ  قلخ  قلخ و  رد  همطاف  مان  هب 

ندعم ار  دهز  يوقت و  تمصع و  لاهن  ایح  مرش و  رحب  سومان و  تّفع و  تخرد 

ندع ّرد  تسدب  دیآ  ندع  زک  هن  بجع  رهوگ  نینچ  یبن  لآ  تمصع  رحب  ز 

نمس ورس و  نایم  دیور  هک  تسا  یلگ  ون  وچ  شتیبرت  ماما و  ردارب  ماما و  ردپ 

نزور نآ  زا  کلم  ّتنج  يوس  درب  یمه  روح  هدید  لحک  رهب  زا  شهگرد  رابغ 

نماد زا  رابغ  فسوی  دودزیم ز  هک  دز  یم  تتمصع  ناماد  هب  تسد  هن  رگا 

« زجاع  » هب صلختم  يدزی  دمحم  دیس  هدیصق 

مق مرتحم  نیمز  وت  زا  فرش  اب  مق  مرح  مرتحم  وت  دوجو  يا ز 
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متشه رهاوخ  ماما و  متفه  رتخد  رواد  هبیبح  ربمغیپ و  هداز 

متفه هلبق  یسوط  هاش  اضر  تخا  مظاک  یسوم  ادخ ، ّیلو  تنب 

مدقت تشاد  هبترم  هب  میرم  هکنآ ز  يربک  تمصع  تنب  يرغص و  تمصع 

مّکحت تسار  ردق و  اضقب و  لب  وا  همداخ  زینک و  میرم  هراس و 

مجنا مدخ  بجاح و  رهم و  هّرین  ایلع  هّیلع  مه  یمظع و  يوناب 

مکنع بهذیلادخ  نآرق  هب  هتفگ  تمصع  هلالس  زا  هموصعم  همطاف 

مدرم هدید  يایتوت  ترد  كاخ  ملاع  ود  لها  هانپ  تکاپ  دقرم 

مجنا هم و  روخ و  وا  زا  رون  بستکم  تلالج  هاگراب  شرف  نیا  رب  شرع 

مخ هن  هدش  مخ  تسا و  عکار  نابش  زور و  تعیفر  هاگراب  میظعت  یپ  زا 

مق شدش  هتفگ  هچنآ  زا  سیلبا  دش  هدنار  تماقم  نمیز  نانج  کشر  هدش  مق 

مکیلا قلخ  بایا  تمایق  زور  دییامش  تانیاک  داجیا  تلع 

ُّما بَا و  دنرهاظب  را  دندش  قلخ  اهامش  لفط  زا  دوخ  اّوح  مدآ و 
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همانباتک   . 5

هراشا

رون زورما  هب  ات  ار  رهش  نیا  نانکاس  هک  راگدرورپ  بناج  زا  دوب  یتمحر  مق  رهش  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تمارک  اب  لوزن 
اهرعـش تیب  لها  گوس  يداش و  رد  تمحر  نیا  ساپ  هب  رهـش  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هتفیـش  نایعیـش  .تسا  هتخاس  ناراـب 

هموصعم ترـضح  یناگدـنز  رد  هک  یلقتـسم  تـالاقم  اـه و  باـتک  اـه ، هلاـسر  راتـشون ، نیا  رد  .دـنا  هتـشاگن  اـه  باـتک  هدورس و 
.مینیشن یم  یفرعم  هب  هتفای  شراگن  ترضح  نآ  تارایز  ثیداحا و  رکذ  مرح و  هچخیرات  مالسلااهیلع ، 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  یناگدنز  هچخیرات  فلا . )

يارب ترـضح  نآ  دـلوت  خـیرات  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  لاس 173 ه ق .  هدـعق  يذ  لوا  رد  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  همطاف  ترـضح 
دـشر و .تسا  هدـش  رکذ  راهطالا  همئالا  دالوا  بسن  یف  راربـالا  ههزن  باـتک  زا  لـقن  هب   ، (1) هیموصعملا هلیـسو  باتک  رد  راب  نیلوا 
رد مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  ناـشراوگرزب  ردارب  هک  لاـس 201 ه ق .  رد  هک  نآ  اـت  دوب  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  یگدـنلاب 
دش رامیب  مق  یلاوح  رد  هار ،  همین  رد  یلو  درک ،  زاغآ  ترـضح  نآ  رادید  يارب  ار  دوخ  یخیرات  ترفاسم  درب ، یم  رـس  هب  ناسارخ 

.تفگ کیبل  بر  يادن  هب  یناثلا 201 ه ق .  عیبر  مهدزاود  رد  و 

: زا دنترابع  خیرات  بیترت  هب  تسا ،  هدش  رشتنم  ترضح  نآ  یناگدنز  هچخیرات  هرابرد  هک  ییاه  باتک 

هب بقلم  سلفم و  هب  صلختم  یمق  نسح  دـمحم  نـب  نیـسح  دـمحم  خیـش  مالـسلااهیلع :  هموـصعم  همطاـف  ترـضح  تـالاوحا   . 1
( . يافوتم 1367 ه ق  ) هریشدرا
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شراثآ رکذ  رد  دوخ ،  نییمقلا  مقلا و  لاوحا  یف  نییمطافلا  هفحت  باتک  همدقم  رد  فلؤم  تسین و  تسد  رد  یعالطا  باتک  نیا  زا 
.تسا هدومن  دای  نآ  زا 

دمحا بتاـک  نارهت ، یگنـس ، پاـچ  .يزیربـت  ینیـسح  ظـعاو  اـقآ  كوـیب  هب  روهـشم  بلاـطوبا ، ریم  میکح  هیموـصعملا : هلیـسو   . 2
.ص  106 یعقر ، عطق  دولوملا 1371 ه ق :.  عبیر  یناجنز ،

همدقم و کی  رد  ار  نآ  فلؤم  دوش .  یم  هتخانـش  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هرابرد  لقتـسم  باتک  نیلوا  ناونع  هب  باتک  نیا 
: زا دنترابع  نآ  لوصف  همدقم و  ناونع  .تسا  هدرک  میظنت  لصف  تفه 

؛  لسوت دئاوف  رد   : همدقم

؛  مق نامالاراد  فصو  لوا : لصف 

؛  ترضح نآ  ترایز  باوث  رجا و  مود : لصف 

؛  ترضح نآ  تامارک  موس : لصف 

؛  هردخم نآ  تدابع  مراهچ : لصف 

؛  هلیلج نآ  بئاصم  مجنپ : لصف 

؛  رهاط هدازماما  هزمح و  هدازماما  ترضح  ینسح و  میظعلادبع  ترضح  ترایز  لضف  مشش : لصف 

؛  تاداس مومع  ترایز  لیاضف  رد  متفه : لصف 

( . جع  ) تجح ترضح  هب  لسوت  رد  همتاخ :

هموصعم ترـضح  تدالو  هک  تسا  هدومن  لقن  راهطالا  همئالا  دالوا  بسن  یف  راربـالا  ههزن  باـتک  زا  لـقن  هب  باـتک  نیا  رد  فلؤم 
تلحر ماگنه  ترضح  نآ  هدش و  عقاو  قه .  یناثلا 209  عیبر  مهدزاود  رد  شتافو  و  قه .  لاس 173  هدعق  يذ  لوا  رد  مالسلااهیلع 

.تسا لوهجم  زین  نآ  فلؤم  هدشن و  یفرعم  ییاج  چیه  رد  راربالا  ههزن  باتک  هنافسأتم  .دنتشاد  رمع  لاس   27

.تسا هدیسر  پاچ  هب  زیربت  رد  هک  دراد  نیرئازلا  هلیسو  مان  هب  يرگید  باتک  فلؤم ،

.ق  1365 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، یمیکح ،  دمحم  مق :  رهش  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح   . 3
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.یفحص یشورفباتک  مق ، یفحص ،  يدهم  دیس  مق : خیرات  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  یناگدنز   . 4

.ص  137 يریزو ، 1416 ه ق ، هیملع ،  هعبطم  مق ، مشاه ،  نسحلاوبا  دیس  دمحم : لآ  شع  هدیس   . 5

: تسا هدش  میظنت  نیوانع  نیا  اب  لصف  هد  رد  باتک  نیا 

نمل هنجلا   . 6 اـهترجه ؛   . 5 اـهتاناعم ؛   . 4 مالـسلا ؛ ؟ اهیلع  هموصعملا  هدیـسلا  تجوزت  له   . 3 اهباقلا ؛  . 2 اهتأشن ؛ اـهتدالو و   . 1
هدیـسلا باحر  یف  ءارعـشلا   . 10 اـهتامارک ؛  اـهتازجعم و   . 9 انثّدـحت ؛  هموصعملا  هـنجلا 8 . یف  یل  یعفـشا  همطاـف  اـی   . 7 اـهراز ؛ 

.هموصعملا هدیسلا  هرایز  همتاخ : .هموصعملا 

160 يریزو ، عطق  1393/1405 ق ، هیدهم ، هعبطم  مق ، ینیمالا ،  يداه  دـمحم  مالـسلا :  هیلع  مظاکلا  یـسوم  مامالا  تنب  همطاف   . 6
.ص

: تسا هدش  میظنت  نیوانع  نیا  اب  باتک  نیا 

سسحتت همطاف   . 5 هثدحملا ؛  همطاف   . 4 مالسلا ؛  هیلع  مظاکلا  یـسوم  مامالا  تانب   . 3 باتکلا ؛  فیلأـت  ثعاوب   . 2 لخدملا ؛   . 1
یف  . 10 همطاف ؛  تامارک   . 9 مالسلا ؛  اهیلع  همطاف  هدیسلا  رازم   . 8 همطاف ؛  دهشم  هرایز   . 7 اهنفدم ؛  همطاف و  هافو   . 6 اهیخأ ؛  نع 

 . یبوقعی حضاو  نیا  عم  هفقو   . 12 همطاف ؛  یّلصم   . 11 همطاف ؛  راوج 

زییاپ 1374 ش، لوا ، پاچ  فورعم ، رشن  مق ، یثدحم ،  داوج  مالسلااهیلع :)  هموصعم  ترضح  تیـصخش  اب  ییانـشآ   ) مق نیگن   . 7
.ص  48 کچوک ، ییوتلاپ  عطق 

نیوانع نیا  اب  هاتوک  شخب  هدزای  رد  هتشون و  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  یناگدنز  اب  نارئاز  ناناوج و  ییانـشآ  يارب  باتک  نیا 
: تسا هدش  میظنت 

یگدنزاس شترایز ، تلیضف  تلحر ، ثیدح ، يوار  همطاف  يوضر ، تیبرت  هیاس  رد  تیب ، لها  همیرک  مالـسلا ،  مهیلع  همئا  مرح  مق 
.فلؤم زا  رعش )  ) مق نیگن  همانترایز ، همجرت  مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  همانترایز  ترایز ، بادآ  بدا و  ترایز ،

یعقر عطق  1414 ق/1374 ش ،  قذاح ،  تاعوبطم  رشن و  هسسؤم  مق ،  روپ ،  يدهم  ربکا  یلع  مالـسلا :  مهیلع  تیب  لها  همیرک   . 8
 . 536ص ، 

: زا تسا  ترابع  نآ  بلاطم  ّمها  تسا و  يدنب  لصف  نودب  باتک 

23 ص :
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، دنا هدومن  تیاور  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هک  یثیداحا  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  ترـضح  باقلا  تیـصخش و  مق ، نامیالارد 
مرح هچخیراـت  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  ترـضح  یخیراـت  تکرح  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  ترـضح  تراـیز  تلیـضف  رد  ثیداـحا 

خیرات و نارکمج و  دجـسم  مق ، نوماریپ  ثیدـح  لهچ  یـسراف ، بدا  رد  ترـضح  كانبات  يامیـس  ترـضح ، ياهتمارک  ترـضح ،
.هموصعم ترضح  مق و  یسانشباتک  هموصعم ، ترضح  هب  متشه  ماما  همان  هموصعم ، ترضح  ندرکن  جاودزا  نآ ، بادآ 

32 یعقر ، 1380 ه ق ، یفحص ، یـشورفباتک  مق ، يروصنم ،  يدهم  تسلا : ) تایح   ) مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  یناگدنز   . 9
.ص

236 یعقر ، عــطق  ناتـسبات 1375 ش ، همـالع ، تاراـشتنا  مق ، يدراهتـشا ،  يدـمحم  دـمحم  مود :  همطاـف  هموـصعم  ترـضح   . 10
(1) .ص

: تسا هدش  میظنت  بیترت  نیدب  لصف  هس  رد  باتک  نیا 

؛  هیملع هزوح  نآ و  ناگتساخرب  مق و  هچخیرات   . 1

ریس مالسلااهیلع -  هموصعم  ترـضح  هاگدید  زا  تمارک  دنچ  تداهـش -  ات  زاغآ  زا  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  همانیگدنز   . 2
؛  هاتوک روط  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هاگراب  یخیرات 

 . مق یندید  ياه  ناکم  ناگدازماما و  نارکمج ، دجسم   . 3

ناشیرپ هب  صلختم  راشفا  ناخ  سابع  مق :  ات  هنیدم  زا  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ترفاسم  حرش  هماکچ   . 11

دودـح رد  هموظنم  نیا  .مق  رد  تلحر  ات  هنیدـم  زا  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  یخیراـت  تکرح  زاـغآ  زا  موظنم ،  تسا  یحرش 
.تسا تیب  دصیس 

1335ش 1375 ه ق / .  لاس نیعبرا  رد  فلؤم  طسوت  هک  تسا  دوجوم  هناتـسآ  هناخ  باتک  رد  باتک  نیا  لصا  هدش و  پیات  هخـسن 
 . تسا یعقر  عطق  هب  رطس  هحفص 14  ره  هحفص و  ياراد 23  هدش و  ادها  مرح ،  هناخ  باتک  هب 

: هماکچ زاغآ 

زاغآ دننک  نینچ  نارجه  مغ  تیاکح  زارد  رود و  هار  ناسیون  همان  قارف 

24 ص :

 . تسا هدش  پاچ  مق  رد  یبیج  عطق  هب  رد 96 ص  باتک  نیا  زا  یصیخلت  نینچمه   . 1 - 1
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قارف حرش  دنا  هدرک  نینچ  هماخ  كونب  قاشع  رتفد  ریطاسا  ناررحم 

: هماکچ نایاپ 

منک یم  ءاشنا  هک  هدیصق  ره  تیبره و  هتخاس  تسیتشهب  رصق  هک  ادخ  رکش 

منک یم  داتعم  هن  هلان  هب  دوخ  عبط  نم  نم  عبط  هب  ناشیرب  هلان  هآ و  تسیتاذ 

.ص 100 یبیج ، عطق  1983 م ، ناتسکاپ ، دابآردیح  يدهم ،  ردیح  دیس  مق :  هموصعم  ترضح  تایح   . 12

 . 1415 ه ق مق ، روپ ،  يدهم  ربکا  یلع  مالسلااهیلع :  هموصعم  ترضح  میرح  رد   . 13

.مق ِپاچ  مالک ،  نیریش  دمحم  مالسلااهیلع :  هموصعم  ترضح  یناگدنز   . 14

1410 ه ق)  ) لاس 30 مالسا ، بتکم  هلجم  هلاقم ، )  ، ) روپ يدهم  ربکا  یلع  زا  میسانشب : رتهب  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح   . 15
.ق  1410 هرامش 2 ،  ، 

 . هحفص  40 يریزو ،   .، 1409 مق ، یحطبا ،  رقاب  دمحم  دیس  مالسلا :  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  تنب  همطاف   . 16

.تسا ینارحب  هّللادبع  دیس  مولعلا  ملاوع  مهدفه  دلج  تاکردتسم  زا  باتک  نیا 

.ص  108 یعقر ، عطق  1375 ش ، رئاز ،  تاراشتنا  مق ،  يرابکدیس ،  اضر  یلع  دیس  مالسلااهیلع :  هموصعم  همطاف  دنسم   . 17

ییاه شواک  هدومن و  لقن  هدش  تیاور  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  قیرط  زا  هک  ار  ثیدح  جنپ  باتک  نیا  رد  فلؤم 
.تسا هدومن  اه  نآ  تایاور  ثیداحا و  نتم  نوماریپ 

هـس  ) اهاط لآ  هثدحم  ناونع  تحت  ترـضح  نآ  قیرط  زا  هدـش  لقن  تایاور   ، 77 ص 65 -  تیب ،  لها  همیرک  باـتک  رد  نینچمه 
 . تسا هدش  لقن  تیاور )

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  حیادم  هیزعت و  ترایز و  ب . )

داوج ماما  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماـما  زا   (1) تارایزلا لماک  رد  راب  نیلوا  شترایز  تلیـضف  مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  ترایز 
.تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع 

25 ص :

ص 1417 ه ق .  یمالسا ، رشن  هسـسوم  .مق  يافوتم 368 )  ) یمق هیولوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلا  یبا  تاراـیزلا ، لـماک   . 1 - 1
.536

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


 . خینوم 1351 ش ،  هرامش 41 و 42 ،  هواک  هلجم  هلاقم ، )  ) ینویامه قداص  مالسلااهیلع :  هموصعم  ترضح  هیزعت   . 1

.تسا هدش  رشتنم  مان  نیا  هب  يددعتم  ياه  باتک  تاوزج و  نونکات  هموصعم : ترضح  همانترایز   . 2

.ق  1415 مق ،  روپ ،  يدهم  ربکا  یلع  تیب :  لها  همیرک  همانترایز  ای  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  میرح  رد   . 3

.ص  131 یتشخ ، عطق  1369 ش ،  مق ،  هزجعم ،  هب  صلختم  ینارهت  اقآ  ردیح  قشع : تاعمل   . 4

 . مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هرابرد  يدیاصق  حیادم و  لماش 

.ص  32 يریزو ، عطق  1413 ه ق ،.  مق ،  يراصنا ،  قداص  دمحم  مالسلااهیلع :  هموصعم  همطاف  دمحم  لآ  هعیدو   . 5

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هاگراب  ج . )

.تسا هدش  هتشاگن  اه  باتک  نیا  ترضح  نآ  هاگراب  هچخیرات  رد 

هناـخ باـتک  مق ،  هدوتـس ،  رهچوـنم  رتـکد  نآ : فارطا  ياـه  هریظح  مالـسلااهیلع و  هموـصعم  ترـضح  رهطم  مرح  ياـه  هباـتک   . 1
.ص  188 کچوک ، یلحر  عطق  1375 ش ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح 

ناویا و رـسالاب و  دجـسم  نآ و  ياهرد  مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  حیرـض  هب  طوبرم  ياـه  هباـتک  اـه و  هبیتک  باـتک  نیا  رد 
.تسا هدش  یفرعم  اه  هبیتک  زا  سکع  اب 92  اه  نحص  لخاد  یگداوناخ  ياه  هربقم  مرح و  فارطا  ياه  نحص 

 . 1977 م سنارولف ،  ایلاتیا ، تداعس ،  نژیب  مالسلااهیلع :  هموصعم  ترضح  هاگراب   . 2

: تسا هدش  میظنت  دلج  هس  رد  باتک  نیا 

ترضح هناتـسآ  مرح و  زا  یگنر  ییاه  سکع  یـسیلگنا 3 -  نابز  هب  بلاطم  نامه  هتـسباو 2 -  ياهانب  رهطم و  مرح  هچحیرات   - 1
 . مالسلااهیلع هموصعم 

 . مق يرادرهش  هیرشن  مالسلااهیلع :  هموصعم  ترضح  هاگراب   . 3

.ریواصت اب  هارمه  مق  هاگترایز  رهطم و  مرح  هچخیرات  لماش 

26 ص :
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.ص 1228 دلج ، ود  1355ش ، مق ،  ییابطابط ،  یسردم  نیسح  دیس  ناکاپ : تبرت   . 4

 . تسا هتخادرپ  ...و  اه  همانفقو  كرادم  دانسا ، هعبات ، ياهانب  هسدقم ، هناتسآ  خیرات  هب  دلج  ود  رد  باتک  نیا 

.سکع هحفص   64 یعقر 172 ص +  عطق  سلجم ، هناخپاچ  نارهت ، نارظن ،  بحاص  ناریبد و  زا  یهورگ  ملق  هب  مق : يامنهار   . 5

یماـسا میدـق و  دـیدج و  تاسیـسأت  مرح ، یلخاد  هماـن  نییآ  هناتـسآ ، سیاـفن  هتـسباو ، هینبا  مرح و  فیـصوت  مق ، هچخیراـت  لـماش 
.نارهت هاگشناد  داتسا  یمسای  دیشر  زا  يا  همدقم  اب  هشقن  کی  سکع و  لماش 64  هناتسآ ، فارطا  نینوفدم 

 . ش 16 فاقوا ، ) نامزاس  هیرشن   ) یمالسا فراعم  هلجم  هلاقم ، )  ) هدوتس رهچونم  مق : هسدقم  هناتسآ  ياه  هبیتک   . 6

.يریزو عطق  48 ص ، 1347 ش ، مق ،  مق : هسدقم  هناتسآ  هیرشن   . 7

.تالیصفت سکع و  يدادعت  اب  هعبات  عاقب  مرح و  لاح  هتشذگ و  زا  یشرازگ  لماش 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هناخ  باتک  د . )

رد نونکا  مه  هک  تسا  يا  همانفقو  نآ  دنـس  نیرت  نهک  هدوب و  ریاد  يا  هناـخ  باـتک  هشیمه  ترـضح ،  نآ  كراـبم  رازم  راـنک  رد 
 . تسا هدش  فقو  ترـضح  نآ  رونم  دقرم  رب  لاس 594 ه ق .  رد  فحـصم  نیا  نآ ، قبط  تسا و  دوجوم  مرح  ياـه  نآرق  زا  یکی 

هب 400 کیدزن  نآ ،  رد  نونکا  مه  تسا و  رـصاعم  ینید  یبهذـم و  ياه  تیـصخش  زا  نت  دـنچ  شالت  لـصاح  یلعف  هناـخ  باـتک 
يرادهگن و ددعتم  تالجم  ویـشرآ  یپاچ و  باتک  یگنس و 65000  پاچ  باتک   3400 یطخ ،  هخسن   2000 یطخ ،  سیفن  نآرق 

: تسا هدش  رشتنم  ریز  ياه  باتک  تالاقم و  مرح  هناخ  باتک  هرابرد  .تسا  نیققحم  هدافتسا  دروم 

 ، ص 397_398 (1346ش ، ) مجنپ رتفد  یطخ ،  ياه  هخـسن  هیرـشن  هلاقم ، )  ) هوژپ شناد  یقت  دـمحم  مق : هناتـسآ  هناخ  باتک   . 1
 . نارهت هاگشناد  تاراشتنا 

 . گرزب يریزو  عطق  1355 ش ، مق ،  هوژپ ،  شناد  یقت  دمحم  مق : هسدقم  هناتسآ  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف   . 2

هخسن میرک و 800  نآرق  فحصم  یطخ  هخسن  دلج  دصیس  دودح  تسرهف  نیا  رد 

27 ص :
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 . تسا هدش  یفرعم  مق ،  خیرات  رد  یلصفم  همدقم  اب  هارمه  هناتسآ ،  هناخ  باتک  رد  دوجوم  یطخ 

تسا یبیقن  نسح  دیس  فیلأت  نآ  لوا  دلج  1373 ش : رئاز ، تاراشتنا  مق ، مق ،  هسدقم  هناتـسآ  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف   . 3
هدش یفرعم  ات 400 _  هرامش 1  زا  دنا _  هدش  هدوزفا  هناتسآ  هناخ  باتک  هب  هک  یطخ  ياه  هخـسن  زا  هخـسن  تسرهف 400  نیا  رد  . 

.تسا

هرامش 401 زا  هناتسآ _  هناخ  باتک  دیدج  ياه  هخسن  زا  یطخ  هخسن  تسرهف 364  نیا  رد  تسا .  ریقح  نیا  فیلأت  نآ  مود  دـلج 
.تسا هدش  یفرعم  ات 764 _ 

ش 1. رثوک ، هلجم  ریقح ،  نیا  زا  هلاقم ، ) (: ) هسدقم هناتسآ  هناخ  باتک  یفرعم   ) هلاس رازه  هنیجنگ   . 4

28 ص :
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مق خیرات  مود  شخب 

هراشا

مق يایفارغج   . 1

مق لیاضف   . 2

رباقم تارازم و   . 3

مق دجاسم   . 4

مق سرادم   . 5

مق تاکولب  اهاتسور و  رد  میدق  ياهانب   . 6

مق خیرات  رد  مهم  ذخأم  ود   . 7

29 ص :
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مق يایفارغج   . 1

میدق مق  هدودحم 

هک دوب  عیـسو  يا  هنهپ  دش ، یم  هدناوخ  میدق -  یـسراف  نابز  رد  نآ  لداعم  ای  مق - »  » ناریا هب  بارعا  ندـمآ  زا  شیپ  هک  يا  هقطنم 
هب ایوگ  هدنکارپ -  تروص  هب  هید  داتفه  هقطنم  نیا  نایم  رد  تفرگ و  یم  رب  رد  ار  نارکمج  ناجتـسربا و  ات  ناجیدزم  نادیمک و  زا 
 ، ناجتـسربا هید  سیئر  راذاـف  نادزی  تـمه  يأر و  هـب  گرزب  ییوراـب  .تـشاد  دوـجو  راـگزور -  نآ  ینیـشن  رهـش  موـسرم  کـبس 

.دومن یم  يرادهاگن  ملید  نارگتراغ  ضرعت  زا  ار  همه  هک  دش  هدیشک  تاهید  همه  درگادرگ 

نولام و نادیمک و  رَمُگ و  ياه  مان  اب  هلمج  نآزا  هید  شـش  رد  دـندمآ و  مق  هب  يرعـشا  بارعا  يرجه ،  نیتسخن  نرق  مود  همین  رد 
رت کچوک  ییوراب  .دنداهن و  داینب  مق  نیمزرـس  زا  یتمـسق  رد  دیدج  يرهـش  دوخ  يارب  دـندمآ و  دورف  نادابنلج  نکـس و  ناوزق و 
رد دابآدعس  رمگ و  ات  برد  نیا  زا  دوب و  رهش  نایم  رد  هناخدور  رضن  برد  ات  تلود  غاب  زا  هک  دندیـشک  نانچ  تمـسق  نیمه  درگ 

(1) .دوب هدیدرگ  انب  هناخدور  رانک 

: تسا هدمآ  مق  خیرات  رد 

هبلغ رهق و  هب  يرعشا  یسوموبا  تسد  رب  ناهفصا  نوچ  دش ، رسیم  سیق  نب  فنحَا  رکـشل  همدقم  ياسؤر  تسد  رب  هیحان  نیا  حتف  ... 
.تسا هدش  حوتفم  هبلغ  رهق و  هب  سپ  دوب  ناهفصا  عباوت  زا  نوچ  مه  مق  دیدرگ ، حوتفم 

دالب حتف  هک  دنا  هتفگ  کلام  یعفاش و  دیبع  ابا  هک  دیوگ : نادمه  خیرات  بحاص  نادمه ، بتاک  یـسیع  نب  نمحرلادبع  نینچمه  و 
هدوب هبلغ  رهق و  هب  نآ  حتاف  تسد  هب  لبج 
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.دنا هدرکن  انثتسا  نآ  زا  ار  يرهش  چیه  تسا و 

: دسیون یم  هدومن ،  فیلأت  ار  نآ  لاس 1327 ه ق .  رد  هک  هینیسحلا  نیعبرا  باتک  رد  یمق (1)  دمحم  ازریم  جاح 

هثدحتسم دالب  زا  هدوب و  ناینب  تفارش  نامدود  نیا  نکسم  و  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  مولع  ندعم  همیدق  مایا  زا  مق  هفیرـش  هدلب 
رب دـنتخادین و  ندرگ  هب  يدـحا  ّتیعبت  هتـشر  دنتخانـشن و  ار  مالـسا  زا  يا  هقیرط  عیـشت  ریغ  دـلب  نیا  مدرم  لوا  زا  تسا و  هیمالـسا 

یکی ...هدنام و  ظوفحم  ناشیا  دهج  لذب  هب  هدش و  نیودت  مق  ياملع  زا  هعیش  لوصا  رثکا  هک  تسا  حضاو  یسب  ریبخ  عبتتم  صخش 
بتک زا  هک  مق  خیرات  باتک  رد  هلمج  نیا  حرش  ...دشاب و  تیب  لها  تیالو  باب  زا  هیانک  هک  تسا  ناشیا  يارب  زا  تشهب  ياهرد  زا 

 . تسا روطسم  بوسحم و  ثیداحا  لوصا  ددع  رد  هربتعم و 

: هک تسا  هدش  لقن  نادلبلا  مجعم  باتک  زا  ریثک  نبا  خیرات  رد 

: تشون یضاق  هب  دومن و  لزع  تواضق  زا  ار  مق  یضاق  دابع ، نب  بحاص 

 . مقف كانلزع  دق  مقب ، یضاقلا  اهیا 

هک نیا  رگم  متشادن  يریصقت  نم  ینعی  ببس .  مرج و ال  ریغ  نم  عجسلا  لوزعم  انا  تفگ : دوب ؟ هچ  وت  لزع  ببس  دنتفگ : یـضاق  هب 
.دومن لزع  ارم  هیفاق  عجس و 
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مق لیاضف   . 2

نایعیش مهم  هاگیاپ  مق 

 . تسا هتفرگ  رارق  عیشت  نافلاخم  هلمح  يرهم و  یب  دروم  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  نایعیـش  مهم  هاگیاپ  نونکات  يرجه  مود  هدس  زا  مق 
رد هدومن و  دراو  هعیـش  رب  ار  اهارتفا  اـه و  تمهت  عاونا  هدوب _  یبصعتم  یبصاـن  هک  ضفاورلا _  حـئاضف  ضعب  فلؤم  هنومن ،  يارب 

.تسا هدومن  دای  یمان  دب  هب  ددعتم  دراوم  رد  مق ،  اه  نآ  سار  رد  هعیش و  مهم  ياهرهش  زا  شباتک 

یتح رهش ، نیا  ترهش  تیمها و  رگناشن  هک  هدومن  مق  رهش  هجوتم  ار  دوخ  تالمح  غیت  هبل  هتسیز ،  یم  يرجه  مشش  نرق  رد  هک  وا 
: دوش یم  لقن  دروم  دنچ  هنومن ،  يارب  .تسا  هدوب  نافلاخم  دزن  رد 

يرهش چیه  رد  ...هک (1) و  یناتسوارب  کلملادجم  ِتفر  درک و  هب  دندوب  یلوتسم  نانچ  هبآ  ناشاک و  مق و  زا  نادنب  راتسد  نآ  و  ... 
.دنزاس (2) اراکشآ  لمعلا  ریخ  هک  نادب  ...مُرا  يراس و  نیمارو و  هبآ و  ناشاک و  مق و  نوچ  ...دنراد  هبلغ  اجنآ  نایضفار  هک 

.مدید (3) ار  یگس  متفر ، يدجسم  رد  .مدوب  مق  هب  نم 

یگنهرف و رهش  نایعیش و  زکرم  ناونع  هب  ار  مق  دراوم ، بلغا  رد  هداد ، ّتنـس  لها  دنمـشناد  هب  هک  ییاه  خساپ  رد  يزار  لیلجلادبع 
ِدالب هبآ و  ناشاک و  مق و  هب  هک  یتسیاب  بقاـنم ، ندـناوخ  زا  يدوب  نیا  ضرغ  رگا  هنومن ... : يارب  تسا ؛  هدرک  داـی  هعیـش  یبهذـم 

.يدنناوخن (4) دشابن  هعیش  الا  هک  عاقب  رگید  راوزبس و  ناردنزام و 

مق زا  يزار  لیلجلادبع  دیجمت 

33 ص :

لیلجلادـبع دیـشرلاوبا  نیدـلا  ریـصن  فیلأت  ضفاورلا ،» حـئاضف  ضعب  ضقن  یف  بصاونلا  بلاـثم  ضعب   » هب فورعم  ضقن »  . » 1 - 1
 . ص 81 يومرا ، ثدحم  نیدلا  لالج  ریم  حیحصت  هب  يزار ، ینیوزق 

ص 194. نامه ،  . 2 - 2

ص 207. نامه ،  . 3 - 3
ص 77. نامه ،  . 4 - 4

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_33_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_33_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_33_4
http://www.ghaemiyeh.com


رهش نامدرم  هب  يو  تاماهتا  دروم  رد  هلمج  زا  هتخادرپ و  یبصان  فلؤم  تاهبـش  ییوگ  خساپ  هب  ضقن  باتک  رد  يزار  لیلجلادبع 
: تسا نینچ  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا  هدرمشرب  ار  مق  لیاضف  ددعتم  دراوم ،  رد  مق 

مق هب  یمرحلا  زامیاق  نب  زامتاص  هداز  يزاغ  يزاغ  ریما  مق  عطقم  هک   ، مق زا  دیـسر  یلاثم  مسیون ، یم  ضقن  نیا  هک  خیرات  نیا  رد  و 
، مق رهـش  ات  دنا و  كرابم  یتیعر  ار  ام  دنا و  تعیدو  ام  کیدزن  هب  یلاعت  يادـخ  زا  مق  لها   » هک ترابع  نیدـب  شلوا  .دوب  هداتـسرف 

یهاشداپ نینچ  نوچ  .میا  هدرک  لاف  هب  ار  ناشیا  ام  .تسا و  هدـمآ  دـیدپ  یتبتر  یتلزنم و  ار  اـم  زور  ره  دـنا ، هدرک  اـم  ناوید  دزماـن 
دـنکن و هّیقت  ّتیعر  اب  هاشداپ  هچ  دـشابن ، تقیقح  تریـصب و  رـس  زا  ّالا  دـسیون ، نینچ  نایمق  مق و  رد  شک  دـحلم  بّصعت  هب  یفنح 

هدرک یـضفارلا  یمقلا  نمحرلادـبع  نب  سنوی  هک  همامالا  دـیدست  هوبنلا و  دـییأت  باـتک  رد  تسا : هتفگ  هک  نآ   (1)  . ..دسیونن لزه 
: تسا هتفگ  تسا و  هدرک  یصخش  رکذ  هک  تسا  نیا  یکی  فنصم  نیا  لهج  تیاغ  زا  هک  تسا  نآ  تاملک  نیا  باوج  اّما  ...تسا 
هک تسا  هدمآ  تیاکح  رد  هک  بهذم ، رکذ  زا  یـشاب  ینغتـسم  یتفگب ، یمق  نوچ  هک  دـنادن  .یـضفار و  تسا : هتفگ  هک  نآ  یمق ،

.تسین موهفم  ینعم ، تفگ : دنام  ورف  درم ، .نانک  نادند  رهـش  زا  نم  تفگ : يرهـش ؟ مادک  زا  هک  دیـسرپ  ار  یکی  یناهفـصا  يدرم 
هک دـشاب ؛  هدـیاف  یب  بهذـم ، رکذ  تفر ، مق  رکذ  نوچ  سپ  هآ .  ییوگ : مق ، زا  میوـگ : نم  نوـچ  هک : تسا  نآ  ینعم  تفگ : درم 

.دنناوخن (2) شیضفار  ّالا  دشابن و  یعیش  ّالا  یمق 

مق رهش  لیاضف 

هب ار  شباتک  زا  یلقتسم  شخب  لیلد  نیمه  هب  و  دیزرو ، یم  قشع  رهش  نیا  هب  هدوب و  دنم  هقالع  مق  رهش  هب  تخس  يزار  لیلجلادبع 
: تسا نینچ  يو  لماک  نتم  هک  هداد  صاصتخا  رهش  نیا  لیاضف  رکذ 

یقارع لضفلاوبا  هک  عماوج  زا  دشاب  نوچ  داقتعا  تّوق  نید و  راعش  مالسا و  راثآ  دنا ، تعیـش  همه  هک  مق  رهـش  رد  هک  تسا  مولعم 
،و فّلکت اب  ياهربنم  تنیز و  اب  ياه  هروصقم  رهش و  نایم  رد  تسا و  هدرک  تباث  لامک  هچنآ  و  رهش ، نوریب  تسا  هدرک 
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هسردم نوچ  فورعم  ياه  هسردم  و  فیاوط ، بتک  زا  لِم ء  ياه  هناخبتک  سلاجم و  دوقع  تبون  املع و  یـسارک  و  عیفر ، ياهرانم 
نیدلا نیز  ماما  دّیـس  هسردم  و  هحور -  هللا  سدق  یـضترم -  نیّدلا  ّزع  دیعـس  دیهـش  هسردم  و  کلملا ، ریثا  هسردم  بلـص و  دـعس 

اهقف سردم و  فاقوا و  اب  مالسلا -  امهیلع  رفعج -  نب  یسوم  تنب  همطاف  یّتس  يارس  نآ  .تسا و  مکاح  یضاق و  هک  هاشفرش  هریما 
اب یضترم  نیّدلا  سمـش  هسردم  و  جیمک ، نسحلاوب  داتـسا  هسردم  و  زیزعلادبع ، ریهظ  هسردم  و  مظعا ، لوبق  مامت و  تنیز  هّمئا و  و 

باتک همه ، رکذ  هب  هک  نآ  ریغ  و  لوبق ، تمرح و  تلآ و  تنیز و  اب  نیّدلا  فرـش  ریبک  یـضترم  هسردم  و  سرد ، تلآ و  تدُـع و 
بارعا و تغل و  وحن و  هّمئا  و  تالّوؤم ، تّالزنم و  هب  ملاع  نارّـسفم  و  تءارق ، هب  ملاع  رخاف  ناـیرقم  و  رمیب ، دـجاسم  و  دوش ، لّوطم 

ههام هس  ِناراد  هزور  رمیب و  نایجاح  دّبعتم و  ِداّهز  و   ، هدیـسر فالخا  هب  فالـسا  زا  نامّلکتم  اهقف و  گرزب و  يارعـش  فیرـصت و 
دجسم دنچ  زا  هاگ  رحـس  ره  و  مه ، ریغ  ملاید و  يزات و  يوضر و  يولع و  زا  تاتویب  لهأ  و  بش ، هب  ناگدننکزامن  و  هفیرـش ، ماّیا 

نآرق متخ  ناگرزب ، ياهارس  رد  فورعم و  سرادم  ریغـص و  ریبک و  دجاسم  رد  زور  ره  و  رتاوتم ، زامن  گناب  تظعوم و  ِزاوآ  هرانم 
فرـص تاقدـص  ّسامخا و  تاکز و  هوجو  رد  تعیرـش  تعباتم  هب  لالح  ِهوجو  زا  لاس  ره  هک  ناوارف  ياه  لام  و  دوهعم ، داـتعم و 

ار تارکنم  یهن  هلاس  همه  و  هداـهن ، شود  رب  هّرد (1) هعمُـس  ایر و  یب  هک  يولع  فراـع  بستحم  نانّیدـتم و  ناـنیما و  رظن  هب  .دوش 
رون و  رّرقم ، نّیعم و  رکذ  هقلح  ظعو و    ِ سلجم هرظانم و  سرد و  زا  تسا  مالسا  دعاوق  ِدیهمت  تعیرش و  ِراعـش  هچنآ  و  هتـسب ، نایم 

تاریخ راثآ  اب  دقتعم  ِناریزو  نیطالس و  ارما و  و  رهاب ، رهاظ و  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تنب  همطاف  ِدهـشم  ِتکرب  تهُزن و  و 
 . هدیونش دنا و  هدید  هک  تاکرب  راونا  و 

تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  زا  ات  تسا  تیاهن  یب  تسا ،  ] هدش  ] تیاور همئا  لوسر و  زا  مق  لها  مق و  تلیـضف  رد  هک  رابخا  و 
، هفوکلا وه  امرح و  نینمؤملا  ریمأل  ّنا  الأ  هنیدملا ، وه  امرح و  هّللا  لوسرل  ّنا  الأ  هّکم ، وه  امرح و  یلاعت  هّلل  ّنا  الأ  : » تفگ هک  تسا 

هأرما اهیف  ضبقت  مق ّ.  یلا  اهنم  ثالث  باوبأ ، هینامث  هّنجلل  ّنا  الأ  هریغـصلا ، انتفوک  ّمق  ّنا  الأ  مق ، يدـعب  يدـلو  مرح  یمرح و  ّنا  الأ 
«. مهعمجأب هّنجلا  انتعیش  اهتعافشب  لخدت  یسوم  تنب  همطاف  اهمسا  يدلو و  نم 
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ایالبلا ّناف  .اـهیحاون  اـهیلاوح و  ّمقب و  مکیلعف  اـیالبلا ، نتفلا و  نادـلبلا  تّمع  اذا  : » تفگ هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  يو  زا  مه  و 
«. اهنع هعوفدم 

یبوط ّمث  مهل ، یبوط  ّمث  مهل ، یبوطف  .ّمق  لهأل  اهنم  بابف  باوبأ ، هینامث  هّنجلل  : » تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  زا  و 
« .مهل

معن هل : تلقف  ربق ؟ انل  مکدنع  دعس  ای  : » تفگ هک  مالسلاامهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  زا  درک  تیاور  صوحالا  نب  دعس  نب  دعـس  و 
«. هّنجلا لهأ  نم  وه  وا : .هّنجلا  هلف  اهراز  نم  دعس  ای  مالسلا : هیلع  لاق  رفعج ، نب  یسوم  تنب  همطاف  ربق  اندنع  .كادف  تلعج 

مهدـالب هّللا  یقـسی  ّمق ، لـهأ  یلع  هّللا  همحر  و  مق ، لـهأ  یلع  هّللا  مالـس  : » تفگ هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  و 
ءاملعلا ءاهقفلا  مه  مایص ، مایق و  دوجس و  عوشخ و  عوکر و  لهأ  مه  تانسح ، مهتائّیـس  هّللا  لّدبی  و  تاکربلا ، مهیلع  لّزنی  و  ثیغلا ،

«. هتاکرب هّللا و  همحر  مهیلع و  هّللا  تاولص  هدابعلا  نسح  هیالولا و  هیارّدلا و  لهأ  مه  ءامهفلا ،

نیا رد  .نیملاعلا و  ّبر  هّللدـمحلا  .تسا و  تیافک  مصخ ، رب  تّجح  يارب  هیام  نیا  ار  اـم  تسا و  تیاـهن  یب  ینعم ، نیارد  راـبخا  و 
هداتـسرف مق  هب  یمرحلا  زامیاق  نب  زامتاص  هداز  يزاغ  يزاغ  ریما  مق  عطقم  هک  مق  زا  دیـسر  یلاـثم ، مسیون  یم  ضقن  نیا  هک  خـیرات 

دزمان مق ، رهـش  ات  .دـنا و  كرابم  یتّیعر  ار  ام  دـنا و  تعیدو  ام  کیدزن  هب  یلاعت  يادـخ  زا  مق  لها  : » هک تراـبع  نیدـب  شلوا  دوب 
هب یفنح  یهاشداپ  نینچ  نوچ  .میا » هدرک  لاف  هب  ار  ناشیا  ام  و  تسا ، هدمآ  دیدپ  یتبتر  یتلزنم و  ار  ام  زور ، ره  دنا  هدرک  ام  ناوید 

لزه دـنکن و  هّیقت  ّتیعر ، اـب  هاـشداپ  هچ  دـشابن ؛  تقیقح  تریـصب و  رـس  زا  اـّلا  دـسیون ، نینچ  ناـیمق  مقرد و  شک  دـحلم  بّصعت 
دنابنجن ناناملسم  هّطخ  يواسم  رد  تمهت  هب  ملق  ات  دنادب  دنیبب و  دناجنرب و  مدق  هک  دیاب  تسین ، مولعم  ار  فّنصم  رگا  سپ  .دسیونن 

.دناجنرن (1) و 

36 ص :
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مق رباقم  تارازم و   . 3

هراشا

(1) مق رباقم  تارازم و   . 3

رفعج هاش 

يدرم ياجکاخ  دقرم  انب و  هباتک  هتـشون  هب  رهـش و  نیا  تارازم  نیرت  نهک  زا  ، (2) ناجیدزم رد  رفعج ) هداز  هاش  « ) رفعج هاـش   » رازم
: تسا هدمآ  دوش ،  یم  هدناوخ  هک  رازم  نیا  هبیتک  زا  یتمسق  رد  .تسا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا 

نب رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نبا  مظاکلا  یسوم  نب  رفعج  رهطملا  رهاطلا  دهشم  اذه )  - ) یلعا هّللا  رکذ  یبرغ :]  لامش  هیواز  ] 
(3) .هالصلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  نیسح  دیهشلا  مامالا  نب )  ) نیدباعلا نیز  یلع 

( رفعج نب  یلع   ) تشهبرد

رفعج نـب  یلع   » تـبرت ار  نآ  .دراد  رارق  ناـشاک  هزاورد  نوریب  رهـش ،  قرــش  رد  تـشهب ، » رد   » هـب روهــشم  رفعج ،  نـب  یلع  رازم 
ياهاتسور زا  ضیرع »  » رد هدماین و  مق  هب  وا  اریز  دشاب  تسرد  دناوت  یمن  هک  دنرادنپ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  یـضیرع »

يولع یسیع  نب  نسح  نب  یلع   » يو هداون  ياجکاخ ،  هک  تسا  نآ  لمتحم  تسا .  نوفدم  هنیدم 

37 ص :

اه و ترابع  تسا و  هدش  ذخا  ناکاپ ، » تبرت  باتک  رد  يریـس  هلاقم «  زا  مق  دجاسم  سرادـم و  شخب  شخب و  نیا  بلاطم   . 1 - 1
لقن دراوم  یخرب  رد  ییاجباج  صیخلت و  اب  هک  تسا  ییابطابط  یسردم  روسفرپ  هتـشون  ناکاپ  تبرت  باتک  هب  طوبرم  نآ  تاقیقحت 

 . تسا هدش 
يرد هک  دوب  هنیرید  هنهک و  يا  هدکشتآ  اجنآ  رد  .برغ  يوس  زا  تسا  هدش  رهش  ءزج  نونکا  هک  مق  میدق  رهش  ياه  هید  زا   . 2 - 2

 . ناکاپ ص 35 تبرت  دیدرگ .  ناریو  مق ،  ریما  كرت ،  نوریب  تسد  هب  لاس 288 ه ق .  رد  تشاد و  الط  زا 
ناناخلیا هورد  رد  ناریا  یمالـسا  يرامعم  تسا .  هتـسناد  رازم  نیا  زا  لامتحا  هب  ار  نیلرب  هزوم  خروم 663  رازم  حول  ربلیو ،   . 3 - 3

 . ص 37 ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت  .تسا  مساق  نب  دمحا  رازم  هب  قلعتم  حول ،  نآ  هک  دید  میهاوخ  نکیل  ص 124 ؛ 
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نیا زا  هک  تسین  رود  هدوب و  وا  ماـن  هب  رهـش  نیا  ياـه  برد  زا  یکی  هدـمآ و  مق  هب  هنیدـم  زا  دوخ  ردـپ  هارمه  هک  دـشاب  یـضیرع »
.دنا هتفر  یم  وا  ترایز  هب  برد 

يالاب زا  میدقلا » مایا   » رد میدق  هناخدور  هک  ناهفـصا  هزاورد  کیدزن  یحلط » یـسیع  نب  یلع   » هبق زا  مق ،  خـیرات  همجرت  باتک  رد 
دابآ یفـص  يارجم  نامه  هناخدور  نیـشیپ  ریـسم  ناشاک و  هزاورد  نیمه  ناهفـصا  هزاورد  .دوش  یم  داـی  تسا ،  هتـشاد  ناـیرج  نآ 

.تسا هتشاد  رارق  اج  نیمه  نوماریپ  رد  هبق  نآ  نیاربانب ، هدوب ،

: تسا هدمآ  نآ  ياه  هبیتک  زا  یکی  رد 

قداصلا رفعج  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیرهاطلا  نیمولظملا  نیموصعملا  نیدیسلا  نیمامالا  عجضم  سدقملا  دهشملا  هرامع  دیدجتب  رما 
قحلا ءالع  بسنالا  بسحالا  لدعالا  بحاصلا  مظعالا  یضترملا  یلوملا  امهیلع  هّللا  تاولص  مظاکلا  یـسوم  نب  دمحم  رفعج  یبا  و 

.نیرادلا یف  هّللا  زعا  ینسحلا  دمحم  ریملا  کلم  اطع  نیملسملا  مالسالا و  لالج  نیدلا  ایندلا و  و 

زبس دبنگ  غاب  رباقم 

يرامعم کبس  رظن  زا  هک  دراد  رارق  يرجه  متشه  نرق  زا  انب  هس  رهش -  یقرش  بناجرد  ناشاک -  هزاورد  نوریب  زبس ،  دبنگ  غاب  رد 
كاخ هب  انب ،  هس  نیا  رد  يرجه -  متـشه  نرق  رد  مق  لقتـسم  نایاورنامرف  یفـص -  یلع  نادـناخ  يارما  .دـندننامه  رگید  کی  اـب  ، 

.دنا هتفر 

نیدلا لیصا  هجاوخ  هربقم   . 1

هب لاس 761 ه ق .  رد  هک  تسا  یفص  یلع  نادناخ  ریما  نیتسخن  لیـصا ،  یلع  هجاوخ  وا ،  دنزرف  نیدلا و  لیـصا  هجاوخ  ياجکاخ 
.دیدرگ داینب  نادناخ  ریما  نیمود  یفص  یلع  هجاوخ  روتسد 

یفص یلع  هجاوخ  هربقم   . 2

یفص یلع  نادناخ  ياورنامرف  نیمود  یفص ،  یلع  هجاوخ  هدنام ، رت  ملاس  ود  نآ  زا  هتفرگ و  رارق  رگید  يانب  ود  نایم  هک  انب  نیارد 
.دنا هتفر  كاخ  هب  دوخ  ردارب  دنزرف و  اب  ، 

خیرات یب  هربقم   . 3
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زا مهم  یتمـسق  نتخیر  ورف  رطاخ  هب  نآ  ياـنب  خـیرات  زا  تسا و  رادروخرب  رت  شیب  تعفر  یگداـشگ و  زا  هک  اـنب  هس  ِنیرت  یلاـمش 
رگید يوس  زا  .دشاب  یفص  یلع  نادناخ  رگید  ناریما  نفدم  دناوت  یم  تسین ،  تسد  رد  یقیقد  یهاگآ  نآ ، يرب  چگ  ياه  شیارآ 

 . تسا هتفرگ  تروص  رگید  ود  نآ  رب  مدقم  نآ  يانب  هک  دور  یم  روصت  نینچ  نیارق  یخرب  هظحالم  اب  ، 

شخب رس  دیس 

ینونک يانب  .تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ناگداون  زا  شخبرس  دیس  تسا .  هدش  عقاو  رهش  یقرش  تمسق  رد  شخبرـس  دیـس  رازم 
داینب یفص _  یلع  نادناخ  ناگرزب  زا  دمحم _  ریما  نیدلا  ثایغ  روتسد  هب  انب  نیا  .تسا  يرجه  متشه  نرق  مود  همین  هب  طوبرم  نآ 

.تسا هرود  نیا  گرزب  دنمرنه  عاجش  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  راک  نآ  تانییزت  هدش و 

مساق دمحا  هاش 

 - رهـش یقرـش  بونج  مق -  هعلق  هزاورد  کیدزن  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  مساق  نب  دـمحا  رازم  يانب 
.تسا هدش  انب  عاجش  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  رثا  نآ  يرب  چگ  فیرظ  ياه  شیارآ  تسا .  یفص  یلع  نادناخ  راثآ  زا  هدش و  عقاو 

: دسیون یم  رازم  نیا  زا  نخس  لیذ  هتفای ،  شراگن  لاس 1270 ه ق .  رد  هک   (1) نیرفاسملا هرصبت  رد  يزیربت  ییابطابط  نسح  دمحم 

 . تسا هنس 663  رد  دمحم  نب  یلع  طخ  هب  هفیرش  ثیداحا  همیرک و  تایآ  زا  زاتمم  یلیخ  یشاک  اب  هعقب 

دوش و یم  يرادهاگن  نیلرب  هزومرد  مق » دجسم  بارحم   » ناونع هب  نونکا  هک  يدقرم  حول  هک  دوش  یم  هتـسناد  ریخا  فصو  نیا  زا 
.تسا رازم  نیا  هب  قلعتم  تسا ،  رهاط  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  راک  و  رفص 663 ه ق .  خروم 

( ناجیدزم  ) میهاربا هداز  هاش 

39 ص :

ص 23. 14 ب ، )  ) هرامش هب  نارهت  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  رد  دوجوم  یطخ  هخسن   . 1 - 1
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.تسا متشه  متفه و  ياه  نرق  هب  طوبرم  و  رهش ) برغ   ) ناجیدزم رد  میهاربا  هداز  هاش  هعقب  يانب 

: تسا جردنم  نینچ  نآ  یلامش  هحول  رد 

خا نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  یکزلا  یقنلا  یقتلا  رهطملا  رهاـطلا  فیرـشلا  دیـسلل  عجـضملا  اذـه 
.مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  انبا  نسحلا 

( ناشاک هزاورد   ) میهاربا هداز  هاش 

 ، هدـمآ نآ  هبیتـک  رد  هچ  نآ  رب  اـنب  تسا .  هدـش  عـقاو  تشهبرَد  رازم  کـیدزن  ناـشاک ،  هزاورد  نوریب  رد  میهاربا  هداز  هاـش  هـعقب 
.تسا يرجه  مهن  نرق  زاغآ  هب  طوبرم  هعقب  ینونک  يانب  دوب و  متفه  ماما  ناگداون  زا  یکی  میهاربا  هدازهاش 

تارازم رگید 

هاش  ) جرف كاخ  عقربم ،) یـسوم  دـیز و  هداز  هاش  هعقب   ) نارتخا لهچ  زا : دـنترابع  مق  رد  ناگداز  ماما  ياه  هاـگراب  اـهرازم و  رگید 
اباب تشهب ، رد  رازم  نحـص  رواجم  هعقب  دـمحاوبا ، دیـس  هداز  ماما  دـمحا ، هداز  هاش  هزمح ، هداز  هاـش  هبعک ،) اروفـص ، دـمحا ، هداز 

دمحا موصعم ، دیس  یلع ، دیس  هداز  هاش  هیوباب ، نب  یلع  هداز ، ماما  راهچ  فیرش ، دمحم  ناطلس  تلـص ، ابا  خیـش  ریهظ ، هاش  رفاسم ،
.کچوک میکح  هربقم  نالباب ، ناتسروگ  هیدمحم ، اضر ، نسحلاوبا  دیس  هّیتس  اضر ،  يوس  یلع  قاحسا ، نب 
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مق دجاسم   . 4

( عماج  ) هعمج دجسم 

مـشش نرق  نیتسخن  همین  زا  یقوجلـس و  هرود  هب  طوبرم  رهـش -  نیا  ير  هزاورد  کیدزن  رد  مق -  عماج  دجـسم  عیفر  هروصقم  يانب 
نادلبلا هصالخ  رد  .تسا  يرجه 

: تسا هدمآ 

تنطلـس مایا  رد  لرغط  ناطلـس  تسا ،  ظعاو  تاداس  هلیلج  هلـسلس  اب  نآ  تیلوت  تساریاد و  لاحلا  هک  ار  رهـش  عماج  دجـسم  اـّما  و 
 . هدومن ررقم  نآ  رب  تافوقوم  داهن و  انب  هأم  سمخ  نیرشع و  نامث و  هنس  رد  دوخ 

هبیتک رد  نادلبلا ،  هصالخ  ِفیلأت  ِنامز  ات  ( 529  - 525  ) مود لرغط  مان  و  خیرات 528 ه ق .  هک  دیآ  یم  رب  یبوخ  هب  هتـشون  نیا  زا 
میدـصلا وبا  زاار  هروصقم  يانب  لصا  نادـلبلا ،  هآرم  رد  اـجنآ  زا  مق و  ناـمیالاراد  خـیرات  رد  و  تسا .  هدوب  ياـج  رب  دجـسم  ياـه 

 . تسا هدش  هتسناد  لاس 265 ه ق .  رد  يرعشا  مدآ  نب  یلع  نب  نیسح 

یناب ثادـحا و  لاس  تسین و  قابطنا  لباق  دجـسم  نیا  رب  هدـش ،  هتفگ  نآ  يارب  مق  باتک  رد  هک  یتاصخـشم  اـب  میدـصلاوبا  عماـج 
.تسا هدش  دای  هروصقم  نامه  هب  طوبرم  دش _  هتسناد  هک  دجسم _  یلصا 

ماما دجسم 

نامه تسین  دـیعب  تسارهـش و  نیا  دـجاسم  نیرت  نهک  زا  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  بوسنم  مق ،  قیتع  عماـج  دجـسم 
ناریو ار  نآ  يرعـشا  دعـس  نب  صوحا  هدوب و  هدکـشتآ  رت  شیپ  هک  دشاب  هقطنم  نیا  رد  هدـش  انب  دجـسم  نیتسخن  قیتع ، » دجـسم  »

و هتخاس ،

41 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


.دینادرگب اه  قاور  نآ  درگادرگ  تخاسب و  لپرَد  هب  ار  روبزم  دجسم  نآ  ياج  رب 

داینب نادیمک  مق و  نایم  لاس 265 ه ق .  رد  ار  نآ  هک  دشاب  يرعشا  مدآ  نب  یلع  نب  نیسح  میدصلاوبا  عماج  دجـسم  دناوت  یم  زین 
يوـس کـی  رد  دجـسم  نیا  .دـنتخاس  زین  يا  هراـنم  نآ  يارب  لاس 291 ه ق .  رد  قاحـسا  نب  ییحی  ندـش  لـماع  ماـگنه  رد  درک و 

.تسا هدوب  عقاو  نآ  ربارب  دور  يوس  نآ  رد  نادیمک  هقطنم  هتشاد و  رارق  هجکب  لپ  هناخدور 

قاحسا نب  دمحا  ار  نآ  دندقتعم  مق  مدرم  .تسا  هدوب  رایسب  هجوت  دروم  نامزرید  زا  مهدزای  ماما  هب  نآ  باستنارطاخ  هب  دجسم  نیا 
رهش نیارد  تیب  لها  ناماما  تافوقوم  دمآرد  یعرش و  هوجو  لحم  زا  ترضح  نآ  روتسد  هب  مق ،  رد  يرکسع  ماما  لیکو  يرعشا ، 

.داهن انب 

نیتسخن يور  همان  فقو  تداهش  هب  هک  تسه  مق  هناتسآ  هناخ  باتک  رد  رابنا  هرامش 56  هب  ءزج 23 )  ) فیرش فحصم  زا  يا  هوزج 
متـسیب رد  نایرومیت ) هرود  روهـشم  ناریما  زا   ) رداهب یلع  خیـش  دـنزرف  هجاوخ  فسوی  ریما  رگید ،  ءزج  هن  تسیب و  اب  ار  نآ  گرب ،

مق رهش  ياه  هزاورد  زا  هواس  برد  نوریب  رد  عقاو  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  مق  قیتع  عماج  دجسم  رب  لاس 842 ه ق .  ناضمر 
: همان فقو  نیا  نتم  تسا  نینچ  .تسا  هدومن  فقو 

نیتملا دـلجملا  سدـسملا  قودنـصلا  نیملاعلا و  بر  هّللا  مالک  نم  هیقابلا  نیرـشعلا  هعـستلا و  ءازجـالا  عم  ؤزجلااذـه  سبح  فقو و 
هلودـلا و رفظم  دیهـشلا  ریبکلا  دیعـسلا  ریمالا  نب  رداهب  هجاوخ  فسوی  ریمالا  نیدـلا  ایندـلا و  هلودـلا و  ثایغ  مخفالا  ریبکلا  مظعالا 

نع هّللا  اهامح  مق  هنیدـم  بورد  نم  هواس  برد  جراخلا  قیتعلا  عماجلا  دجـسملا  یلع  هتلدـعم  تمع  رداهب  یلع  خیـش  ریمالا  نیدـلا 
یف هیدل  یفلزلاو  هتاضرمل  ءاغتبا  یلاعت و  هّلل  اصلاخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  مامهلا  مامالا  یلا  بوسنملا  ثداوحلا  تافآلا و 

لوبقب هنم  هّللا  لبقت  .هجراخ  أرقیال  هنم و  جرخی  نأ ال  یلع  اطورـشم  ایعرـش  احیحـص  افقو  تاعمجلا  ماـیا  اـصوصخ  هیف  أرقیل  هناـنج 
 . هیرجه هئامنامث  نیعبرا و  ینثا  هنسل  ناضمر  نم  نیرشعلا  یف  نسح 

یلع هجنپ  دجسم 

يا هجنپ  زا  ار  دوخ  مان  هدش و  عقاو  مان  نیمه  هب  يا  هلحم  رد  یلع  هجنپ  دجسم 
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هک یشاک  دنچ  رد  تسا .  هتفرگ  هدش ،  بصن  نآ  بارحم  رد  هدنک و  گنـس  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤملاریما  ترـضح  هب  بوسنم 
 ، هدش بصن  دورو  ِرَد  رانک  دجسم  یقرش  راوید  رب  ردرس ،  نیا  بیرخت  زا  سپ  نونکا  هدوب و  نآ  يدورو  هاگرد  رَدرـس  رب  رت  شیپ 

: تسا هدمآ  نینچ 

هئاـبآ یلع  هیلع و  مظاـکلا  یـسوم  هعاـطلا  ضرتفملا  ماـمالا  نب  ثراـح  ثیغم  ینیـصلا  دجـسمب  روهـشملا  كربـتملا  دجـسملا  اذـه 
هنس یف  ینیسحلا  هّللا  اطع  نب  دمصلادبع  دیـس  مظعا  یـضترم  لمعب  تانـسحلا  تاریخلاب و  هقیفوت  هّللا  داز  ...هّللا  تاولـص  نیرهاطلا 

 . 886 ه ق

یلعقشع دجسم 

قیقد خیرات  یناب و  هرابرد  .دشاب  يرجه  مهد  نرق  نوماریپ  زا  دیاب  تسا و  نهک  سدقم ، هناتسآ  کیدزن  رد  یلعقـشع  دجـسم  يانب 
.تسین تسد  رد  یتسرد  یهاگآ  نآ  يانب 
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مق سرادم   . 5

هیثایغ هسردم 

لاس 830 ه هب  خروم  يرجه و  مهن  نرق  نیتسخن  همین  راثآ  زا  رهـش ،  هنهک  نادـیم  کیدزن  رد  هیثایغ  هسردـم  ياـه  هراـنم  رد و  رس 
.تسا.ق

هناتخبشوخ .تسا  يرجآ  ششوپ  اب  نیمز ) حطـس  زا  رتم   25  ) ماب يالاب  زا  رتم  يدنلب 13  رتم و  رطق 20/2  هب  رَدرـس  يالاب  هرانم  ود 
: تسا یقاب  لکش  نیا  هب  اه  هرانم  يانب  خیرات 

«. هئامنامث نیثالث و  هنس  ...یف  »

هیوضر هسردم 

باتک رد  هتـشذگ 693 ه ق ) رد   ) سوواط نب  میرکلادبع  دیـس  تسا و  مق  سرادم  نیرت  نهک  زا  میدق  رهـش  نایم  رد  هسردـم  نیا 
رذـگ مق  زا  ورم  هب  هنیدـم  زا  دوـخ  رفـس  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  تسا  باـتک  نیا  رد  .دـنک  یم  داـی  نآ  زا  يرغلا  هحرف 

.تسا هدمآ  دورف  هسردم  نیا  لحم  رد  هدومرف و 

ناخ یناج  هسردم 

ازریم هلیسو  هب  .ق  لاس 1278 ه  رد  يرصان ،  هرود  رد  هک  تسا  مق  يوفص  هرود  سرادم  زا  عماج ،  دجسم  هاگرد  ربارب  هسردم  نیا 
 . دش یم  دای  يرصان » هسردم   » مان هب  نآ  زا  یهاگ  نآ  زا  سپ  دش و  تمرم  ریمعت و  یناکرگ ،  یفوتسم  ناخ  هّللا  رصن 

هیضیف هسردم 
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هـسردم  » يانب نیزگیاج  و  يرجه ، مهدزیـس  نرق  نیتسخن  همین  زا  مق ،  هناتـسآ  قیتع  نحـص  لامـش  رد  هیـضیف  هسردـم  ینونک  يانب 
.تسا هتشاد  دوجو  يرجه  مشش  نرق  هنایم  رد  هک  تسا  هناتسآ »

نیا .داهن  داینب  ار  ینونک  يانب  نآ ،  ياجرب  تشادرب و  ساسا  زا  ار  هسردم  نیا  نیـشیپ  يانب  .ق  لاس 1213 ه  رد  راجاق  هاش  یلعحتف 
يوس زا  يردرـس  رتم ، هاجنپ  رد  دنا  داتفه و  يانهپ  ازارد و  هب  يا  هطوحم  يوس  راهچ  هقبط ،  ود  رد  هرجح  دـص  کی  نوماریپ  هب  انب 

يانهپ هناهد و  هب  کی  ره  یبرغ  یقرش و  یلامش و  تاهج  رد  ناویا  هس  رتم و  نوماریپ 11  يدنلب و  يانهپ 13×4 و  ازارد و  اب  لامش 
.تسا هتشاد  رتم  نوماریپ 12  يدنلب و  رد 6 و   9

نزخم الاب ،  تمـسق  نآ ، يدـنبرمک  هبیتک  يالاب  رد  یفقـس  ثادـحا  اب  هدـش و  جراـخ  دوخ  لکـش  زا  ریخا  نرق  مین  رد  یبرغ  ناویا 
رد رس  هدش و  انب  .ق  لاس 939 ه  رد  هک  تسه  بونج  رد  زین  یناویا  .تسا  هدیدرگ  سردم  دجسم و  نییاپ ،  تمـسق  هناخ و  باتک 
هب تسا  يدنبرمک  هبیتک  یلامش ،  رَدرـس  زا  هسردم  دورو  هاگرد  يالاب  رد  .تسا  همطاف  یتس  ترـضح  سدقم  هناتـسآ  قیتع  نحص 

: هدش هتشون  تایبا  نیا  نآ  رد  هک  قیلعتسن 

لاوز یب  یباتفآ  نوکس و  اب  ینامسآ  تسیچ ؟  هسمش  رونم  نیا  دوبچ  قاط  سنرقم  نیا 

لاثم یب  هاشداپ  لاثم  زا  داینب  تشگ  هاگراب  اسرف  شرع  نیا  میرح ، تمرح  مرح  نیا 

لازیال کلم  وچ  شلابقا  کلم  بر  ای  داب  مانیال  یح  وچ  شرادیب  تخب  بر  ای  داب 

لامک  (1) سایرک لضف و  باب  تسا و  ملع  هگرد  لامه  نودرگ  یب  خرف  هگرد  نویامه  نیا 

افشلاراد هسردم 

هب تسخن  هک  تسا  راجاق  هاش  یلعحتف  زا  هیضیف ،  هسردم  لامش  رد  افشلاراد  يانب 
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.تسا هدمآرد  ینید  مولع  نابلاط  نکسم  هسردم و  لکش  هب  سپس  هدش و  هتخاس  هناتسآ  يارب  یناتسرامیب  ناونع 

لاس 1055 ه ق رد  مود ،  سابع  هاش  ریزو  یقتوراس ،  ناخ  یقت  ازریم  ار  نآ  هک  تسا  يرابنا  بآ  افشلاراد  نحص  یقرـش  هیواز  رد 
 . یماما اضر  دمحم  ثلث  طخ  هب  يدروجال  یتشخ  یشاک  زا  تسا  يا  هبیتک  رد  رس  دنبرمک  رد  .تسا  هدومن  انب  . 

یجاح هسردم 

کیدزن یضاق ،  يوک  رد  يدجسم  هسردم و  مق ، رد  ناخ  راقفلاوذ  شدنزرف  تموکح  نارود  رد  مظعاردص ،  يرون  ناخاقآ  ازریم 
.تسا ریاد  اجرب و  نونکات  هک  داهن  داینب  مق ، هرود  نآ  گرزب  یناحور  قداص  دمحم  الم  جاح  يارب  ریم ،  نادیم 

رگید راثآ 

: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هک  دراد  دوجو  مق  رد  يرگید  یمیدق  راثآ  اهانب و  دجاسم ،  تارازم و  زا  ریغ 

.هلودلا ءافش  بطم  اهرابنا و  بآ  یناخ ، یلع  لپ  گرزب ، هچمیت  تانق ، همان  فقو  نادیم ، هرانم 
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مق تاکولب  اهاتسور و  رد  میدق  ياهانب   . 6

رهش نوماریپ  عاقب 

ماما ناگداون  زا  يدرم  هب  بوسنم  برغ ) بناج  رد  رهش  نوریب  يدنا  رتمولیک و  کی   ) مق يردص  هعلق  هب  کیدزن  هّللادبع : هداز  هاش 
.تسا هدوب  دیز » هاش   » رت شیپ  ایوگ  رازم  نیا  مان  .مراهچ 

.رهش یبرغ  بونج  يرتمولیک  ود  كارا  هب  مق  هار  رانک  رد  لامج : هاش 

«. شیورد لق   » هب روهشم  ياه  هپت  رانک  ناشاک ، هب  مق  هار  کیدزن  رهش ، قرش  يرتمولیک  دنچ  رد  بیرغ : رفعج  هاش 

.تسا هدش  انب  يدجسم  هاگمدق  نآ  يالاب  هک  رضخ » هوک   » مان هب  تسا  یهوک  مق  بونج  يرتمولیک  دنچ  رد  رضخ : هوک  هاگمدق 

ار مق  یناتـساب  میدق و  رهـش  هک  دوب  یقطانم  زا  یکی  مالـسا  زا  شیپ  مق ،  قرـش  یگنـسرف  کی  رد  نارکمج  هید  نارکمج : دجـسم 
.داد یم  لیکشت 

: هدمآ مق  باتک  رد 

مالسا لها  زا  يدرم  دوب و  نارکمج  هیرق  دجسم  تیحان ، نیدب  برع  ندمآ  زا  شیپ  دنداهن  انب  مق )  ) تیحان نیدب  هک  يدجسم  لوا 
.درازگ زامن  اهنت  نآ  رد  دوب و  هدرک  انب  ار  نآ  دوب  هداتفا  تیحان  نیدب  هک  يدسا  باطخ  وا  مان 

نرق راثآ  زا  طوطخم -  یگنج  رد  .دوش  یم  هدناوخ  نامزلا » بحاص  دجـسم   » نونکا هک  دـشاب  نیمه  روبزم  دجـسم  هک  تسین  رود 
.ق ناضمر 393 ه  مهدفه  هبنـش  هس  بش  رد  نآ  نتم  حیرـص  هب  ناتـساد  نیا  .تسا  هدش  هدید  نآ  يارب  یناتـساد  يرجه -  مهدزای 

.دشاب هداد  يور  دیاب 

يانب ود  زا  بکرم  نارکمج ،  یباگرگ  هیرق  رد  يدهم » يداه   » رازم يدهم : يداه 
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یم نیدلارصان »  » و يدهم » ، » يداه مان  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ناگداون  زا  نت  هس  نفدما  هاگراب ر  ود  نآ  .تسا  رگیدکی  رواجم 
.دنناد

هداز هاش   » ار نآ  رد  نوفدـم  و  رفـص » یجاح  هداز  ماما   » ار نآ  هک  تسا  يرازم  نارکمج  هید  کـیدزن  رد  رفـص : یجاـح  هداز  ماـما 
.دشاب هدوب  شیپ  ياه  هرود  رد  رازم  نیا  رازگتمدخ  مان  دناوت  یم  رفص  یجاح  .دنمان  یم  اضر » یلع 

دورمق

رازم ود  نآ  رد  تسا و  نهک  ياهاتسور  زا  رهـش  یگنـسرف  هس  رد  دورمق  هید  نآ  زکرم  هتفرگ و  رارق  مق  لامـش  رد  دورمق  ناتـسهد 
 . دیفس هوک  رد  رفعج  هدازماما  دابآ و  فیس  رد  هداز  ماما  شش  دراد : رارق 

تاونق

نیا رد  دوش .  یم  هتفگ  تاونق  دوش  یم  نیمأت  اهزیراک  اه و  تانق  زا  نآ  یعورزم  بآ  هک  مق  یقرش  لامـش  قرـش و  ياهاتـسور  هب 
رد ترایز  هعقب  دابآ ، كرابم  رد  نیدـلارون  خیـش  هعقب  نوتاخ ، هجیدـخ  رهاط ، بیط و  ياه : ماـن  هب  دراد  رارق  رازم  دـنچ  اهاتـسور 

 . دابآ نولاز  رد  نوتاخ  هنیکس  دابآ و  نمؤم 

دورکزاو ناتسهق و 

: تسا ریز  تارازم  ياراد  مق  یقرش  بونج  ياهاتسور 

هاش سابع ، هداز  هاش  دومحم ، ناطلـس  هدـنز ، هاـش  مرـص ، عماـج  دجـسم  نیدـلا ، لاـمج  خیـش  دورگنل ، ياتـسور  رد  نوتاـخ  همیلح 
ماما دنزرف  لیعامـسا  ياجکاخ  ار  نآ  هک  ناقریب  هوک ، هنماد  رد  لیعامـسا  مساق ، هاش  هداز ، ماما  راهچ  کهک ، رد  هموصعم  میهاربا ،

.دروخ یم  مشچ  هب  .ق  خیرات 661 ه  نآ  ياه  هبیتک  رد  دنرادنپ و  یم  مظاکلا  یسوم  نب  دمحم  مالسلا و  هیلع  قداص 

ناتسجلخ

تسا و مق  ناتسرهش  ینونک  هدودحم  لخاد  نآ  زا  یتمسق  هک  مق ، بونج  رد  یشخب 
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هک اج  نآ  ات  رابرانا  هناخدور  رانک  ءارق  درجهار و  دورقت و  ياتـسور  ود  ياهانب  اب  .دـنا  هدـناوخ  یم  قاحـسا » يداو   » رت شیپ  ار  نآ 
هداز هاش  نوتاخ ، هجیدخ  ناقیاط ، رد  نادیهـش  رازم  دورقت ، رد  رهاط  هداز  هاش  دندوجوم : تارازم  نیا  شخب  نیا  رد  .تسا  مق  ءزج 

.ایرکز هداز  هاش  میهاربا ،

اهیدابآ رگید  عاقب  تارازم و 

: یماسا نیدب  دراد  دوجو  يا  هکربتم  تارازم  اه و  هعقب  مق ،  تاهد  اه و  يدابآ  رگید  رد 

 ، مچ هعلق  رد  هّللا  دـبع  هدازهاش  وس ،  هرق  رد  مان  یب  یهاگترایز  بادـنج ،  رد  سابع  هدازهاش  دابآ ،  جـلخ  رد  ماـن  یب  يا  هدازماـما 
هدازهاش کهدود ، »  » زا شیپ  رانا  دور  هراـنکرب  نوتاـخ  هیراـس  درجهار ،  رد  رـصیق  ریپ  رازم و  ریپ  راـصح ،  رد  بئاـغ  ياـقآ  خرس 

 . جنوار رد  دواد  ریپ  نامیلس و 
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مق خیرات  رد  مهم  ذخأم  ود   . 7

نییمقلا مقلا و  لاوحا  یف  نییمطافلا  هفحت   . 1

نییمقلا (1) مقلا و  لاوحا  یف  نییمطافلا  هفحت   . 1

(. يافوتم 1367 ه ق  ) هریشدرا هب  بقلم  سلفم و  هب  صلختم  یمق  نسح  دمحم  نب  نیسح  دمحم  خیش  زا :

ریاخذ شباتک  رد  هظحالم و  ار  نآ  لصا  هخسن  مق  رد  .ق  لاس 1353 رد  ینابایخ  یلع  الم  موحرم  هدشن و  رشتنم  نونکات  باتک  نیا 
: دوش یم  رکذ  اجنیا  رد  هک  تسا  هدومن  جرد  ار  نآ  زا  ییاهتشاددای  رافسالا 

: دیوگ یم  لصفم  تاولص  دمح و  زا  دعب  باتک  هچابید  رد  فلؤم 

مایالا میدـق  زا  هک  تسا  يدالب  هلمج  زا  مق  هبیط  هدـلب  نوچ  هک   ، (2) یمقلا نسح  دمحم  نب  نیـسح  هللا  قلخ  لقا  دـیوگ : نینچ  ... 
هعیش ثیداحا  لوصا  رثکا  دنا و  هتساخرب  اجنآ  زا  هیرشع  انثا  هیماما  هعیش  نیدهتجم  لضافا و  رباکا و  زا  يرایسب  هدوب و  نینمؤملاراد 

دمحم ار  اه  نآ  زا  یکی  دـنا : هتـشون  مق  يارب  زا  خـیرات  ود  لاحلا ، یلا  نیرخأتم  نیمدـقتم و  زا  اذـهل  ...هدـش  نیودـت  مق  ياملع  زا 
یملید هلودلارخف  تنطلس  رد  يرجه  تشه  داتفه و  تنطلـس و  رد  يرجه  تشه  داتفه و  دصیـس و  هنـس  رد  یمقلا  نسح  نب  نسح 

.تسا باب  تسیب  رب  لمتشم  باتک  نآ  هدومن و  فیلأت  یبرع  ناسل  هب  یناقلاط  دابع  نب  بحاص  هافکلا  یفاک  مسا  هب 

هدوب و مق  ياملع  زا  یکی  هک  نسح  نب  یلع  نب  نسح  يرجه  جنپ  دصتشه و  هنس  رد  و 
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نودب باتک  نیا  زا  ص 287 و 460 ،  ج 3 ،  هعیرذلا ،  رد  .تسا  هدشن  ییاسانش  سراهف  رد  نونکات  باتک  نیا  زا  يا  هخسن   . 1 - 1
.تسا هدرب  مان  هدش ،  تیؤر  هخسن  لحم  نداد  ناشن 

1367 ه  - 1305  ) یمق میهاربا  نب  ییاولح  ربکا  یلع  نب  قشاع  یقت  دمحم  نب  اضر  جاح  نب  نیسح  دمحم  نب  نیسح  خیـش   . 2 - 2
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همجرت تسا و  دوجولا  میدـع  هکلب  دوجولا  لـیلق  ناـمز  نیا  رد  یبرع  هخـسن  اـّما  هدومن ، همجرت  ار  نآ  ریزو ، میهاربا  هجاوخ  رما  هب 
هدش همجرت  ای  هدشن  همجرت  باب  جنپ  زا  شیب  هک  میتسنادن  باب و  تسیب  نآ  زا  دوب  باب  جنپ  رب  لمتـشم  دمآ ، تسد  هب  هک  یـسراف 

.هتشگ (1) دوقفم  و 

، هدومن فیلأت  هنس 1325  رد  یناتـسجرا (2) یلع  دمحم  خیـش  اقآ  موحرم  هک  تسا  یباتک  هدش ، فیلأت  مق  يارب  هک  مود  خـیرات  اما 
هچ رگا  ...هدیناجنگ  نآ  رد  هقرفتم  بلاطم  زا  يا  هراپ  هدـش و  همجرت  هک  تسا  باب  جـنپ  نآ  زا  يرـصتخم  باتک  عقاولا  یف  مه  نآ 

یمن لصاح  نآ  زا  هجیتن  نادنچ  اّما  هدیشک  يدایز  تامحز  نآ  يروآ  عمج  رد  هدید و  يرایسب  جنر  بعت و  شفیلأت  رد  نآ  فلؤم 
 . ...دیدرگ

.ق و لاس 1350  رد  ار  لوا  دـلج  هدومن و  میظنت  دـلج  ود  رد  ار  باتک  نیا  وا  .تسا  یمق  نیـسح  خیـش  رثا  نیرتروهـشم  باتک  نیا 
.تسا هدیناسر  نایاپ  هب  .ق  لاس 1351  رد  ار  مود  دلج 

باتک بلاطم  یلیصفت  تسرهف 

: اه ناونع  نیا  اب  تسا  همتاخ  کی  باب و  ياراد 15  باتک  نیا  لوا  دلج 

لآ زا  برع  ندمآ  رکذ  مق و  ترامع  يادتبا  مق و  يوراب  رکذ  ادیدج و  امیدق و  مق  دودح  نآ و  علاط  جرب  مق و  رکذ  رد  لوا : باب 
.مق هب  يرعشا 

رکذ هدیـسر و  نیرق  ضیف  ضرا  نیا  تلیـضف  رد  نیعمجا -  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیرهاط -  همئا  زا  هک  یتاـیاور  رکذ  رد  مود : باـب 
.مق هب  هقلعتم  تایاکح  رداون و  فیارط و  زا  یضعب  رکذ  مق و  بابرد  نیخروم  نیفلؤم و  لاوقا  رکذ  مق و  هبیط  هدلب  هفیرش  یماسا 

تافو رکذ  مق و  هب  هردخم  نآ  دورو  مق و  فرط  هب  هبیط  هنیدم  زا  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تکرح  رکذ  رد  موس : باب 
هعقب رد  هک  یناگدازماما  رکذ  وا و  تاداع  قراوخ  تاـمارک و  زا  یـضعب  رکذ  وا و  تراـیز  باوث  رکذ  تداـبع و  بارحم  رکذ  وا و 

هردخم نآ 
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هک يا  هینبا  رکذ  دنا و  هدومن  ءاشنا  هردـخم  نآ  حدـم  رد  ارعـش  هک  يدـیاصق  رکذ  نالباب و  هعقب  ناگدازماما  ریاس  رکذ  دـننوفدم و 
.دننوفدم نابساپ  کیالم  ناتسآ  نیا  رد  هک  ناگرزب  ناگدازهاش و  نیطالس و  نیثدحم و  املع و  رکذ  تسا و  هردخم  نآ  هب  قلعتم 

.دننوفدم هسدقم  ضرا  نیا  رد  هک  ماقم  یلاع  ناگدازماما  زا  یضعب  رکذ  رد  مراهچ : باب 

نایوار و تشذگرس  . 1  ) لصف هس  لماش  مق  يامکح  نیملکتم و  املع و  نیثدـحم و  تاور و  زا  یـضعب  همجرت  رکذرد  مجنپ : باـب 
( ناهیقف نادنمشناد و  تشذگرس  هفسالف 3 . امکح و  تشذگرس  ناثدحم 2 .

.دنا هدوب  مق  لها  زا  هک  ییارزو  رکذ  رد  مشش : باب 

.مق يارعش  رکذ  رد  متفه : باب 

مق رد  هعقاو  ياهلاچخی  اهرابنا و  بآ  رکذ  مق و  دجاسم  سرادم و  رکذ  رد  متشه : باب 

.مق ياهارسناوراک  اه و  هچمیت  تامامح و  رکذ  رد  مهن : باب 

.هدش عقاو  مق  رد  هک  هیریخ  ياهانب  زا  یخرب  مق و  ياهلپ  هناخدور و  رکذ  رد  مهد : باب 

.مق نیحوط  رکذ  مق و  فارطا  لابج  رکذ  .دنراد و  نکسم  مق  رد  هک  یتالیا  فیاوط و  رکذ  رد  مهدزای : باب 

.مق تاغاب  رکذ  رد  مهدزاود : باب 

.هناخدور بآ  میسقت  رکذ  ار و  مق  ندومن  يزیمم  رکذ  رد  مهدزیس : باب 

.دنوش یم  بورشم  هناخدور  بآ  زا  هک  مق  عرازم  رکذرد  مهدراهچ : باب 

لاـحم هناـخدور و  راـنک  عرازم  ءارق و  رکذ  تسا و  عقاو  دورمق  هجارـس و  لاـحم  رد  هک  یعرازم  تاوـنق و  رکذ  رد  مهدزناـپ : باـب 
.راهدرا ءارق  بساج و  مق و  ناتسهق 

.تسا بتک  نآ  زا  باتک  نیا  كرادم  هک  دوب  دوجوم  فلوم  دزن  رد  باتک  نیا  فیلأت  تقو  رد  هک  یبتک  رکذ  رد  همتاخ :

: اه ناونع  نیا  اب  تسا  همتاخ  کی  دصقم و  ود  لماش  مود  دلج 

.مق هدلب  يامکح  رکذ  رد  لوا : دصقم 

.ناشیا راعشا  زا  یبختنم  مق و  يارعش  تالاح  همجرت  رد  مود : دصقم 
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 . هدش وحم  ملق  زا  باتک ، نیا  فیلأت  تقو  رد  هک  ارعش  زا  یضعب  راعشا  هیقب  رکذ  رد  همتاخ :

ناکاپ تبرت   . 2

یمق (1) یسردم  نیسح  دیس  زا :

383ص مود : دلج  سکع ،   289 234ص +  لوا : دلج  دـلج ،  ود  روکنیلاگ ،  يریزو ،  عطق  رویرهش 1355ش ، رهم ،  هناخپاچ  مق ، 
 . سکع  229 + 

باتک هدـیدرگ  فیلأت  هموح ، مق و  رهـش  یخیرات  يایفارغج  عوضوم  رد  ریخا  ياـه  لاـس  رد  هک  يدنمـشزرا  ياـه  باـتک  هلمج  زا 
هدرک و واکودنک  مق  خیرات  رد  يدایز  تدم  هک  ردقنارگ  فلؤم  تسا .  یئابطابط  یسردم  نیسح  دیـس  روسفورپ  ِرثا  ناکاپ ،  تبرت 

یخیرات راثآ  زا  ار  ییاهبنارگ  تاعالطا  باتک  نیا  ياج  ياج  رد  دراد ،  لماک  هطاحا  هنیمز  نیا  رد  عبانم  كرادم و  دانـسا ، همه  هب 
زا هزورما  اه  نآ  زا  يدادعت  دـیاش  هک  یخیرات  ياهانبو  اه  هبیتک  زا  نشور  ریواصت  ندروآ  اب  نآرب ،  نوزفا  دـهد و  یم  تسد  هب  مق 

.تسا هدرک  نادنچ  ود  ار  شباتک  تیمها  هتفر ، نیب 

مهن نرق  رد  مق  هماـن ، مق  مق ، ناـحتف  نادـناخ  یمق ، یفـص  نادـناخ  مق ، یـسانشباتک  زا : دـنترابع  مق  خـیرات  رد  فـلؤم  رگید  راـثآ 
.يرجه

53 ص :

هاگشناد زا  قوقح  يارتکد  ياراد  مق ، هیملع  هزوح  رد  یلاع  حوطس  نیشیپ  سردم  یئابطابط ، یسردم  نیسح  دیس  روسفورپ   . 1 - 1
رمعلا مادام  داتـسا  یمالـسا و  فراعم  مولع و  رد  ددـعتم  راثآ  فلؤم  ناـناد ، قوقح  یللملا  نیب  عمجم  وضع  ناتـسلگنا ، دروفـسکآ 

طـسوت هک  تسوا  رثا  یـسانشباتک  تایلک و  هعیـش ، هقف  رب  يا  همدـقم  تسا .  اکیرمآ  نوتـسنیرپ  هاگـشناد  رد  یعیبط  قوقح  یـسرک 
هدیسر پاچ  هب  لاس 1368 ش  رد  یمالسا ،  ياهشهوژپ  داینب  يوس  زا  دهـشم ،  رد  هدش و  همجرت  یـسراف  هب  ترکف  فصآ  دمحم 

.تسا
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مق لاجر  نادنمشناد و  موس  شخب 

هراشا

نییمطافلا هفحت  زا  لاح  حرش  دنچ   . 1

يزار ضقن  باتک  رد  مق  لاجر   . 2

اه يراگن  کت   . 3

یکارا یمظعلا  هّللا  هیآ  * 

ییابطابط زیزعلادبع  دیس  * 

يو هرکذت  یلدگیب و  يرذع  * 

يرخف دیشروخ  كولملا  رخف  * 
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دمآرد

 . دنا هداهن  ياج  رب  یگرتس  راثآ  دوخ  زا  هدیشخرد و  فلتخم  ياه  هصرع  رد  هک  تسا  ینادنمـشیدنا  ناگرزب و  هاگتـساخ  مق  رهش 
تروص هب  اهتیصخش  زا  يدادعت  لصفم و  يراگن  کت  تروص  هب  ار  رهش  نیا  نینوفدم  ناگرزب و  زا  نت  دنچ  لاح  حرش  اج  نیا  رد 

 . ددرگ یم  رظن  بابرا  میدقت  مق ،  ياهتیصخش  ناگرزب و  زا  ییامن  هئارا  يارب   ، (1) هاتوک

نییمطافلا هفحت  باتک  زا  لاح  حرش  دنچ   . 1

يو زا  یتمارک  يدنوار و  بطق 

هدومن فیلأت  ار  نآ  جنپ  دصیـس و  رازه و  هنـس  رد  مق ،  هدلب  نکاس  یناتـسجرا ،  یلع  دمحم  خیـش  هک  نیعـشعشملا  راونا  باتک  رد 
: هک دیوگ  یم  تسا ، 

يریجنز لغ و  هدش و  اپ  رب  رشحم  يارحص  هک  دید  باوخ  رد  بش  راجاق ، هاش  نیدلا  رصان  داماد  هلودلاداضتعا ،  ناخ  يدهم  ازریم 
لیلج ّرقوـم و  درم  رفن  کـی  رب  شرظن  لاـح ،  نیا  رد  دـندیناشک .  یم  مّنهج  فرط  هب  ار  وا  دـندوب و  هدراذـگ  وا  ندرگ  رب  شتآ  زا 

اهر ار  وا  هک  دـننک  یم  رما  دـیامن و  یم  ار  وا  تعافـش  صخـش  نآ  درب .  یم  هانپ  وا  هب  دریگ و  یم  ار  وا  ناـماد  دـتفا ، یم  يردـقلا 
: دیامرف یم  دیتسیک ؟ امش  اقآ  يا  هک  دراد  یم  هضرع  دنک و  یم  صخش  نآ  هب  يور  دوخ ،  صالختسا  زا  سپ  هلودلاداضتعا  .دینک 

دریگ و یم  هدهع  هب  ار  عجضم  نآ  ییانشور  دزیخ  یم  رب  باوخ  زا  نوچ  .متسه  يدنوار  بطق  نم 

57 ص :

باتک زا  هتفرگرب  هاتوک  ياه  لاح  حرـش  هدومن و  رـشتنم  فلتخم  تالجم  رد  هدـنراگن  هک  تسا  یتالاقم  اـه  يراـگن  کـت   . 1 - 1
رد هک  هدیدرگ  لقن  هناتـسآ  یطخ  خسن  زا  زین  دروم  کی  رد  نییمطافلا و  هفحت  زا  لقن  هب  دروم  دـنچ  رد  يزار و  لیلجلادـبع  ضقن 

 . تسا هدش  هداد  رکذت  اه  یقرواپ 
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دنلب دنتخاس و  گنـس  زا  ار  وا  ربق  دندراذگ ، ار  دـیدج  نحـص  يانب  هک  نیا  زا  سپ  .دزاس  یم  وا  ربق  يور  يارب  هواجک  رّجحم  کی 
.دندومن

یمق نیسح  دمحم  خیش 

طابنتسا داهتجا و  هجرد  هب  هک  هرـس  سدق  يراصنا  یـضترم  خیـش  جاح  هفیاطلا  خیـش  هذمالت  زا  یمق ، نیـسح  دمحم  خیـش  موحرم 
وا مالک  زا  .تشگ  نوفدم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  قیتع  نحـص  طسو  رد  تشذگرد و  ابو  ضرم  هب  لاس 1322  رد  هدیسر و 

: تسا

مراتفگ نذا  دندادن  دوس  هچ  یلو  قشع  بتکم  هب  متخومآ  هلئسم  رازه 

مرازاب هب  درب  یم  ارچ  هک  متریح  هب  دناد  یم  هجاوخ  رادیرخ  تسین  هک  ارم 

یمق یقت  دمحم  دیس 

عبط هب  اما  هتشون ،  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص  ترـضح  هبطخ  رب  یحرـش  قاحـسا ، دیـس  جاح  دنزرف  یمق ،  یقت  دمحم  دیـس  اقآ 
.تسویپ قح  تمحر  هب  لاس 1344 رد  هدیسرن . 

هریش هدرا  هب  بقلم  یمق  سلفم  نیسح  خیش 

هموظنم ندورس  ببس  هب  درک و  یم  صلخت  سلفم »  » شراعشا رد  يو  تسا .  نییمقلا  مقلا و  لاوحا  یف  نییمطافلا  هفحت  هدنسیون  وا 
.تسا هدش  روهشم  مان  نیمه  هب  هریش ، » هدرا   » فیرعت رد  يا 

هدرک رکذ  نینچ  ار  شناردپ  مان  نییمطافلا ،  هفحت  شباتک ،  رد  يو  دوشگ .  ناهج  هب  هدید  مق  رد  .ق  لاس 1305 ه  رد  نیسح  خیش 
دنزرف یئاولح  ربکا  یلع  دنزرف  قشاع  یقت  دمحم  دنزرف  اضر  دـمحم  جاح  دـنزرف  یفراع  نسح  دـمحم  دـنزرف  نیـسح  خیـش  تسا :

رثا هدزناپ  دودح  دیشک و  تخر  یقاب  ملاع  هب  یناف  يارس  زا  .ق  لاس 1367 ه  رد  یگدنز ، لاس  ود  تصش و  زا  دعب  وا  .یمق  میهاربا 
تسرهف هک  تشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  یملع 
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(1) .تسا جردنم  مق  هب  طوبرم  راثآ  یسانش  باتک  رد  اه  نآ 

ار مود  دلج  .ق و  لاس 1350 ه  رد  ار  لوا  دلج  هدرک ، میظنت  دلج  ود  رد  هک  تسا  نییمطافلا  هفحت  باتک  یمق ،  سلفم  روهـشم  رثا 
.تسا هدیناسر  نایاپ  هب  .ق  لاس 1351 ه  رد 

هدیـسر پاچ  هب  یحتفلاوبا ، ریم  سابع  همدـقم  اب  هحفـص ، رد 40  شراعـشا  زا  یـشخب  نینچمه  هریـش و  هدرا  هموظنم  يو ،  راـثآ  زا 
.تسا

: تسا نینچ  هدورس ،  نییمطافلا  هفحت  لوا  دلج  متخ  رد  هک  يو  راعشا  زا  يا  هنومن 

لزی مل  تمرکم  ببس  زو  لزا  ضیف  هک ز  ار  ادخ  رکش 

مامت مباتک  نیتسخن ز  دلج  مارخ  شوخ  ملق  یعس  هب  تشگ 

رهگ رپ  منخس  ضیف  تشگ ز  رثا  یمان  همان  نیا  نزخم 

دش هتفس  ناسچ  هک  نیب  نخس  ّرُد  دش  هتفگ  نهک  ياهربخ  هفرط 

دوجو ضایر  نایارس  همغن  دوسح  مغر  هب  هک  مدیما  تسه 

نابز نیسحت  هب  دیناشگزاب  ناتسوب  نیا  رد  دنیآرد  هکنوچ 

ملق وهس  رس  زا  دنرذگرد  مرک  ياون  دنیامن  زاس 

يوجنگ یماظن 

هراشا

دلاو دوش و  یم  هدرمش  مق  لامعا  زا  هک  تسا  شرفت  كاپ  كاخ  زا  بانج  نآ  لصا  یمق ، یماظن  فسوی  خیـش  نب  دمحم  وبا  خیش 
دوخ دش و  دلوتم  اجنآ  رد  بانج  نآ  هتفر و  تسا ،  روهشم  اوه  یـشوخ  هب  تسا و  ناجیابرذآ  هربتعم  دالب  زا  هک  هجنگ  هب  شدجام 

: دیامرف یم  همان  لابقا  رد 

دنچ دنچ  ات  هجنگ  يراتفرگ  دنب  ییاشگب  هنیجنگ  یماظن ز 

مممق رهش  ناتسهق  زا  یلو  ممگ  هجنگ  رحب  رد  هچ  رگ  رُد  وچ 

يافوتم 1341 ه ق)  ) یمق بابرا  یقت  دمحم  نب  دمحم  ازریم 
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سب يا  هبتر  دـنلب و  رایـسب  یماقم  داهتجا  تهاـقف و  رد  هیرفعج ، هقح  هقیرط  هعطاـق  نیهارب  زا  هیهلا و  تاـیآ  زا  دـمحم  ازریم  جاـح 
تیامح ظفح و  رد  .تسا  هدیسر  یسک  رتمک  تشاد ،  هک  هماع  لوبق  مکح و  ذافن  دی و  طسب  يراوگرزب و  ماقم  هب  .تشاد  دنمجرا 

.تشادن يرگید  ار  وا  مامتها  مادقا و  باب  نیا  رد  تشاذگن و  ورف  يا  هقیقد  يوفطصم  تعیرش 

يزاریـش نسح  دمحم  ازریم  جاح  مالـسالا  هجح  رـضحم  رد  هدیـشک و  تایلاع  تابتع  هب  تخر  فیرـش  دلب  نیا  زا  یناوج  لیاوا  رد 
، هدوب یناسارخ  مظاک  الم  یتشر و  هللا  بیبح  ازریم  جاح  تمدخ  رد  لوصا  هقف و  رد  يو  ذملت  هدـمع  هدومن و  هدافتـسا  هضافتـسا و 

هماع یتسایر  هدومن ، تعجارم  نطو  هب  هدش  زاجم  هدمآ ،  زئاف  داهتجا  هّیـسدق  هوق  هب  هینید  مولع  لیمکت  لیـصحت و  زا  دعب  هک  نآ  ات 
سرد و سلجم  .دـیدرگ  ماع  صاخ و  عامـسا  عورقم  هدیـسر و  اج  همه  هب  وا  تلیـضف  تهاقف و  تیـص  درک ، ادـیپ  هماـت  یترهـش  و 

یبلق روجف  لها  عنم  رکنم و  زا  یهن  رد  نیکمن ، سب  يرضحم  نیتم و  نیریش و  تشاد  يربنم  هدوب ،  رارقرب  رئاد و  شتضافا  تدافا و 
.تشاذگن ورف  يا  هقیقد  هیعرش  دودح  ظفح  رد  تشاد و  يوق 

چیه هب  راوگرزب  نآ  همکحم  تحاس  تشاد و  لاغتـشا  هیعرـش  تاموکح  تماما و  تضافا و  و  جیورت ، سیردـت و  هب  تایحلا  مادام 
باحصا و نماد  دشن و  بوشم  مهوت 

58 ص :
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شکرابم مان  ایند  نید و  ناگرزب  دندرمش و  یم  دروخ  ار  نتـشیوخ  يو  ترـضح  رد  املع  تعامج  .دولاین  یتمهت  هب  زگره  شعابتا 
.دندرب یم  مامت  تمرح  هب  ار 

 ، دجنگن رصتخم  نیا  رد  راوگرزب  نآ  نأش  تمظع  ردق و  تلالج   (2) .تسا  (1) هینیسحلا نیعبرا  باتک  يو  هیملق  راثآ  فیرش  زا  و 
.میدیشوک راصتخا  هب 

ار ترخآ  ملاع  هدز و  بل  رب  توکـس  رهم  کی  لهچ و  دصیـس و  رازه و  کی  هنـس  رد  لاس ، جـنپ  تصـش و  باـنج  نآ  رمع  نینس 
.تخاس لزنم 

راعشا دیاصق و  زا  يدنچ  .متشاگنرب و  باتک  نیا  رد  ار  بانج  نآ  راب  ررد  راعشا  زا  يردق  دومن و  یم  لیم  رعـش  نتفگ  هب  یهاگ  و 
.تسا هدرک  تبث  ار  وا  یسراف  یبرع و 

یمق طیحم  دمحم  ازریم 

 - هبترت تباط   - احصفلا سمـش  هب  بقلم  و  طیحم »  » هب صلختملا  ییاوزولا ]  یمقلا [  دمحم  ازریم  نیرخأتملا  رخذ  نیمدقتملارخف و 
.دوب و هدومن  املع  رباکا  تمدخ  رد  ار  هّیلقن  هیلقع و  مولع  لیصحت  .تسویپ  قح  تمحر  هب  لاس 1317  رفص  موس  رد  ... 

60 ص :

طخ تسد  هخسن  هدیسر و  پاچ  هب  دشاب  یم  نآ  فیلأت  لاس  هک  .ق  لاس 1328 ه  رد  باتک  نیا  ص425 ؛  ج1 ،  هعیرذلا ،   . 1 - 1
.تسا دوجوم  هرامش 7873  هب  یشعرم  یفجن  هللا  تیآ  ترضح  هناخ  باتک  رد  فلؤم ،

هک تسا  تسد  رد  لوا ،  دیهـش  نایبلا  باتک  رب  تسا  یحرـش  هک  نایبلا  يواتفل  ناینبلا  دییـشت  مان  هب  يو  زا  يرگید  فیلأـت   . 2 - 2
.تسا دوجوم  هرامش 7875  هب  یشعرم  یفجن  هللا  تیآ  ترضح  هناخ  باتک  رد  فلؤم ، طختسد  هخسن  هدنام و  مامتان 
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.تشگ نوفدم  مق  ناخیش  سدقا  ضرا  رد  شناد  نید و  جنگ  نآ 

لاس رد  هدومن و  يروآ  عمج  ایرث ،  هب  صلختم  یلع  ردیح  ازریم  شدوخ ، زا  دـعب  تسا و  تیب  رازه  جـنپ  رادـقم  هک  دراد  یناوید  و 
(1) .تسا هدناسر  عبط  هب  .ق  1318 ه 

61 ص :

 . ص1015 ج9 ،  هعیرذلا ،   . 1 - 1
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ضقن باتک  رد  مق  لاجر   . 2

هراشا

یعیـش نادنمـشناد  زا  يزار ،  ینیوزق  لضفلا  یبا  نب  نیـسحلا  یبا  نب  لیلجلادبع  نیدلاریـصن  ضقنلا ،  گنـسنارگ  باتک  هدـننیرفآ 
(1) .تسا يرجه  مشش  هدس 

ضعب ار  نآ  دومن و  هعیـش  بهذـم  ّدر  رد  یباتک  نتـشون  هب  مادـقا  هدوب ، روهـشم  يزار  هب  هک  ير  بهذـم  یعفاـش  ناـملاع  زا  یکی 
هب ددرگ و  یم  نایعیـش  هب  اوران  ياهتبـسن  نداد  ّفلؤم و  دانع  هجوتم  باتک ، نآ  هعلاطم  اـب  لیلجلادـبع  .داـهن  ماـن  ضفاورلا  حـئاضف 

تـسا ضفاورلا  حئاضف  ضعب  ضقن  یف  بصاونلا  بلاثم  ضعب  نآ  لماک  مان  هک  دنک  یم  ضقن  باتک  فیلأت  هب  مادـقا  لیلد ، نیمه 
.تسا هتفای  ترهش  ضقن  باتک  هب  راصتخا  هب  و 

، یبهذـم موسر  بادآ و  نایعیـش ، عاضوا  هرابرد  يرایـسب  بلاـطم  نآ  رد  درک و  فیلأـت  .ق  لاـس 566 ه  دودـح  رد  ار  رثا  نیا  يو 
شزرا باتک ، ندوب  یسراف  نینچمه  .دومن  جرد  نایعیـش  هب  اه  نآ  یناور  یحور و  ياهراشف  عیـشت و  هب  نافلاخم  ياوران  ياهتبـسن 

.تسا هدومن  نادنچ  ود  ار  نآ 

تیصخش نادنمشناد و  زا  ییاهبنارگ  تاعالطا  شباتک  رد  هدوب و  مق  رهش  هب  دنم  هقالع  تخـس  لیلجلادبع  دیدرگ ،  رکذ  هک  نانچ 
 . ددرگ یم  میدقت  اج  نیا  رد  هک  هداد  تسد  هب  مق  ياه 

یمق هکمس  نبا 

62 ص :

رکذ یف  نیودـتلا  ص 77 ؛  نیدـلا ، بجتنم  تسرهف  تسا : یـسرتسد  لباق  زین  لیذ  رداصم  رد  يزار  لیلجلادـبع  لاح  حرـش  . 1 - 1
؛  ص 9 ج 25 ، راونالاراحب ، ص 482 ؛  ج 1 ، يرتشوش ، هّللارون  یـضاق  نینمؤملا ، سلاجم  نیع ؛  باب  ینیوزق ، یعفار  نیوزق ، رابخا 
 _ ص 17 ضقن ، باتک  همدـقم  351 ؛  ص 350 _  میدـق ،) پاچ   ) تاّنجلا تاضور  ص 40 ؛  ج 1 ، یلماع ، رح  خیـش  لمآلا ، لما 

.23

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
http://www.ghaemiyeh.com


لاجر یسوط و  خیش  تسرهف  هلمج  زا  لاجر ،  بتک  رد  يو  لاح  حرش  هدوب و  هعیش  خیاشم  زا  یمق ، هکمس  نب  لیعامـسا  نب  دمحا 
.تسا (1) هدرک  دای  بدا  همئا  نمض  رد  ار  وا  لیلجلادبع  .تسا  جردنم  یسوط ،  خیش  لاجر  یشاجن و 

مالسلا هیلع  یقتلا  دّمحم  نب  یسوم  نب  دمحا 

: هدرک دای  نینچ  يو  زا  ضقن  رد  يزار 

زیزعلادـبع نب  دـمحا  ریما  تمدـخ  رد  دـنواهن و  دودـح  دـندوب  یهد  زا  دوـب و  هداز  كرـشم  هنعللا -  هـیلع  نادـند -  دـمحم  نـیا  و 
نب یـسوم  نب  دـمحا  هک  دوب  تقو  نیا  رد  ناشاق و  رب  دوب  مکاـح  اـّما  دوب ، یم  هرَک  هب  تقو  نیا  رد  دـمحا  ریما  تشاد و  یخاتـسگ 

رد تسا و  نوفدم  اجنآ  دـش و  مق  نکاس  وا  ات  دتـسرف  تعلخ  تمعن و  لام و  دوب و  هدرک  شزاون  مالـسلا -  هیلع  ار -  یقتلا  دّـمحم 
.دنا (2) يو  لسن  زا  همه  مق  نایوضر  نایوسوم و  هبق 

شرازم تسا و  نوفدم  مق ، رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  نب  عقربملا  یـسوم  دمحا  وبا  راوگرزب ، تیـصخش  نامه  دارم ،
هملک دنا ، هدـش  رکّذـتم  تاقیلعت  رد  يومرا  ثّدـحم  هک  روط  نامه  .تسا  نایعیـش  رگید  مق و  مدرم  ترایز  مارتحا و  دروم  نونکات 

.تسین تسرد  هک  هدش  لیدبت  یسوم  نب  دمحا  هب  ضقن  ياه  هخسن  رد  یسوم ، دمحا  وبا 

یمق يدعسا 

هب دورب  یتراشا  مه  دنا ، هدوب  بّصعتم  دقتعم و  یعیش و  هک  نایسراپ  يارعـش  اّما  تسا : هدرک  دای  يو  زا  اج  ود  رد  يزار  لیلجلادبع 
(3) .تسا هدوب  دقتعم  یعیش و  ...یمق  يدعسا  ....تسا و  هدوب  یعیش  یسوط  یسودرف  ًالوا  .یضعب 

.دماین (4) تسد  هب  یمق  يدعسا  لاح  حرش  هک  هدومن  ناونع  يومرا  ثّدحم  موحرم 

یمق یناتسوارب  دّمحم  نب  دعسا  لضفلاوبا  کلملا  دجم 

63 ص :

ص 213؛ ضقن ،  . 1 - 1
.1373 ص 1369 -  ضقنلا ، تاقیلعت  ص 305 ؛  ضقن ،  . 2 - 2

ص 231 و 577. ضقن ،  . 3 - 3
ص 1010. ج 2 ، ضقنلا ، تاقیلعت   . 4 - 4
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: تسا هدومن  لقن  نینچ  يو  باتک  زا  هدومن ، ضارتعا  نایعیش  رب  هک  ّتنس  لها  دنمشناد  تاملک  لقن  رد  يزار  لیلجلادبع 

...دندوب یفوتسم  یمق  يودنه  دعس  وب  یناتسوارب و  لضفلا  وبا  امهنع ،-  هّللا  یـضر  ناطلـس -  دّمحم  ناطلـس و  قرایکرب  دهع  رد  و 
(1)

: دسیون یم  نینچ  هدروآ ، یمق  یفوتسم  ریزو و  نیا  زا  یلصفم  لاح  حرش  دوخ ، تاقیلعت  رد  يومرا  ثّدحم 

: هتفگ نادلبلا  مجعم  رد  توقای 

رسپ قرایکرب ، ناطلس  ریزو  یناتـسوارب ، دّمحم  نب  دعـسا  لضفلاوبا  کلملادجم  ریزو ، تساجنآ  زا  .تسا و  مق  تاهد  زا  ناتـسوارب 
بجوم هک  نیا  هب  دنتـشاد  مهتم  ار  وا  قرایکرب  نایهاپـس  .دوب  طلـسم  قرایکرب  ناطلـس  رب  هک  يروط  هب  دوب ، ردـتقم  يریزو  هاشکلم 

هک دنک  میلست  طلـست  نیا  هب  ناشیا  هب  ار  ریزو  دش  روبجم  هاشداپ ، .دندش  وا  زا  کلملادجم  راتـساوخ  دشاب و  یم  ناشیا  لاح  یهابت 
(2) .ق لاس 492 ه  هب  دنتشک ، ار  يو  دندربن و  ار  وا  نامرف  نایهاپس  نکیل  دنشکن ؛ ار  وا 

: تسا هدوتس  نینچ  ار  کلملادجم  قوجلس ،  لآ  خیراوت  رد  بتاک  دامع 

ٍمد یف  ّطق  عسی  مل  تاقدصلا ، تالصلل و  امیدم  هوکزلا  ءاتیا  هالـصلا و  هماقا  مایقلا و  مایـصلا و  تاریخلا و  یلع  ابظاوم  ًالجر  ناک  و 
 . ٍمدقب ٍدحأ  هرضم  یلإ  طخی  مل  و 

ار دوخ  لاوما  بجاو  قوقح  دوب و  يرادـیب  بش  هزور و  زامن و  لها  تاربم و  تاریخ و  رب  بظاوم  راکوکین و  يدرم  کلملا  دـجم 
ررـض هب  و  درکن ، یعـس  یـسک  نوخ  نتخیر  رد  زگره  درک و  یم  رایـسب  ياه  ناسحا  تاریخ و  رب  تاقدـص  زیاوج و  .تخادرپ  یم 

(3) تشادنرب .  یمدق  يدحا 

ریزو ق ) ه   490  - 488  ) لاس ود  تدـم  هب  نآ  زا  سپ  دوب و  یقوجلـس  هاـشکلم  ناطلـس  لـک  یفوتـسم  یتدـم  یمق ، کلملادـجم 
(4) .دش هتشک  يو  روتسد  هب  .ق  لاوش 492 ه  مهدجیه  رد  تبقاع  دوب و  قرایکرب 

64 ص :

 . تسا هدرک  دای  يو  زا   261 ، 130 ، 117 ، 120 ، 435 ، 219 ، 83 ، 82 ياه 32 ، هحفص  رد  نینچمه  ص 81 . ضقن ،  . 1 - 1
.يومح توقای  نادلبلا ، مجعم  زا  لقن  هب  ص 264 ، ج 1 ، ضقنلا ، تاقیلعت   . 2 - 2

ص 87. بتاک ، دامع  قوجلس ، لآ  خیراوت  زا  لقن  هب  ص265 .  ج1 ،  نامه ،  . 3 - 3
.271 ص 264 -  ج 1 ، ضقنلا ، تاقیلعت  .ر ك : یمق ،  کلملا  دجم  لاح  حرش  يارب   . 4 - 4
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یمق ودنه  دعس  وبا  کلملا  نیز 

رد .دش  هتخیوآ  راد  هب  هواس  رد  ندوب  هعیـش  مرج  هب  تبقاع  دوب و  یقوجلـس  ناطلـس  دّـمحم  ناطلـس و  قرایکرب  ِیفوتـسم  ریزو و  وا 
هدرک يروآدای  يو  قح  رد  ار  نانمـشد  يافج  هدش و  رّکذتم  ار  يو  تامدخ  يزار  هدمآ و  يو  دای  ددعتم  دراوم  رد  ضقن ،  باتک 
ناّزو دّمحم  یـضاق  هسردم  يدندنز و  تبون  زور  ره  هعلق  رهـش و  هد  هب  هک  یمق  ودنه  دعـس  وبا  کلملا  نیز  و  هلمج ... : زا  تسا ، 

..هتفای (1) تمعن  ّتنم و  تسد  تمایق  هب  ات  ناینس  همه  هب  هدومرف و  وا 

ود نیا  ناطلـس  روضح  رد  يزار  سمـش  هک  نیا  ات  دوب  هدـنام  راد  يالاب  رب  يو  هزانج  ارهاظ  یمق ، دعـس  وب  نتخیوآ  راد  هب  زا  دـعب 
: دناوخب یتیب 

یتخیوآ رد  رس  ِرب  زا  جات  وچ  رای  دندوب  دعس  وب  دعس و  ار  وت 

یتخیوآرب ار  ناودره  نآ  وت  ناودره  نادب  تسیاب  تخیوآ  رد 

دعب .دندز  راد  هب  هواس  رد  زور  کی  رد  ار  ود  ره  هک  تسا  یمق  يودنه  دعس  وب  دعس ، وب  يزار و  کلملا  دعس  دعـس ، زا  روظنم  هک 
.دندرک (2) نفد  مارتحا  اب  ار  ود  نآ  ات  داد  روتسد  ناطلس  يزار ، سمش  رعش  نیا  زا 

یقارع لضفلاوبا  ریما 

: دسیون یم  نینچ  يو  هرابرد  يزار  .تسا  هداد  ماجنا  مق  رد  ینایاش  تامدخ  یلو  تسین ، زرحم  يو  ندوب  یمق  هچرگ 

مق و قیتع  دجـسم  مق و  يوراـب  ير و  رهـش  يوراـب  دوب و  مرتـحم  بّرقم و  ریبـک ،  لرغط  ناطلـس  دـهع  رد  یقارع  لـضفلاوبا  ریما  و 
باتک همه  رکذ  هب  هک  رم  یب  تاریخ  درک و  وا  مالـسلا -  اـهیلع  رفعج -  نب  یـسوم  تنب  همطاـف  یتس  هبق  دهـشم و  دومرف و  اـهرانم 

.دیازفیب (3)

 - هدومن مق  رهش  نارمع  رد  ینایاش  تامدخ  هک  رت -  ماقم  الاو  ریما  نیا  تشذگرس  زا 

65 ص :

 . تسا هدش  جرد  220 و 435  ، 130 ، 120 ، 117 ، 84 ، 82 تاحفص 81 ، رد  يو  دای  نینچمه  ص 220 . ضقن ،  . 1 - 1
ص 120. ضقن ،  . 2 - 2
 . ص 219 ضقن ،  . 3 - 3
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.تسا هدشن  جرد  يردصم  چیه  رد  یتاعالطا  نیا ، زا  شیب 

يوضر (1) لضفلاوبا  نیدلا  سمش  ریما 

نـسحلاوبا یـضترم  دیـس  قارع ،  بیقن  ِردارب  يرجه و  مشـش  هدـس  رد  مق  ِيوضر  راوگرزب  تاداس  زا  نیدـلا ،  جات  شردارب ،  وا و 
 . دنتسه رهطم  نب  یلع 

یمق نانبروپ 

راثآ و زا  .تسا  يرجه  مجنپ  هدـس  رد  مق  نابز  یـسراپ  نارعاش  زا  یکی  یمق ، ناـنبروپ  هب  روهـشم  یمق  ناـنب  کـلملا  دـبع  هجاوخ 
.تسا هدشن  رکذ  یبلطم  اج  چیه  رد  هدمآ ، ضقن  باتک  رد  هک  یبلاطم  زج  رعاش  نیا  لاوحا 

هدرک یفرعم  یهلا  دییأت  ابدیؤم  بهذـم و  یعیـش  يارـس و  یـسراپ  يرعاش  ار  وا  هدرک (2)و  دای  يو  زا  دروم  جـنپ  رد  لـیلجلا  دـبع 
: تسا هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایقتم  يالوم  حدم  ردار  تیب  ود  نیا  وا  زا  تسا و 

اقت لها  هلبق  يرصع  تاداس  دّیس  دوبن  ار  سک  ار  وت  الا  یلع  يا  دنتفگ : هلمج 

ال هک : دیوگ  رد  وت  راتفگ  هب  وک  نآ  داب  لال  نینمؤملا  ریما  ای  یتفگ  تسار  یتفگ ، هچ  ره 

یمق راداف  نب  نسح  نیدلا  لضفا  هّللادبع  وبا  بیدا 

اب وا  زا  تسرهفلا  رد  نیدلا  بختنم  (3) و  هدرک رکذ  يوحن  لیلخ  فیدرمه  ار  وا  يزار  لیلجلادبع  تسا و  سانـشرس  نایبدا  زا  يو 
.تسا هدرک  دای  .هغللا (4)  ماما  یمقلا  راداف  نب  نسحلا  نیدلا  لضفا  بیدالا ، خیشلا  ترابع :

(5) .تسا هدومن  لقن  ءاملعلا  ضایر  زا  لقن  هب  نیسح ،  نب  راداف  نب  نیسح  خیش  زا  ار  يا  هزاجا  زین  گرزب  اقآ  خیش 

66 ص :

 . تسا هدش  دای  يو  زا  ضقن  باتک  تاحفص 225 و 399  رد   . 1 - 1
545 و 577. ، 539 ، 327 ص 231 ، ضقن ،  . 2 - 2

ص 213. نامه ،  . 3 - 3
ص 588. ج 1 ، ضقنلا ، تاقیلعت   . 4 - 4

 . مقر 971 ص 187  ج 1 ، هعیرذلا ،  . 5 - 5
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یکز نسح  دیس 

تعفر هاج و  تمرح  ناشاک و  هب  مق و  هب  ير و  هب  یکز  دیـس  نادناخ  هک  نآ  تسا : هتفگ  هدرک و  دای  يو  زا  ددعتمدراوم  رد  يزار 
(1) ...یلع نب  رهطملا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیرخفلاوذ  یضترملا  لجا  دیس  شرسپ  بسن و  لضف  تمعن و  لام و  رد  وا 

تاـقیلعت رد  يومرا  ثّدـحم  موحرم  دـنا ، هدوب  ير  مق و  بیقن  اـه  نآ  يا  هدـع  هک  ار  شنادـنزرف  راوگرزب و  دیـس  نیا  لاـح  حرش 
.تسا هدروآ  لیصفت  هب  يزار  یماوق  ناوید  همدقم  ضقنلا و 

یمق رادیوعد  نادناخ 

: دسیون یم  نینچ  یمق  یعیش  ردقلا  لیلج  نادناخ  نیا  هرابرد  يزار 

.يوقت (2) يوتف و  لها  داّهز و  املع و  همه  فلس  نع  افلخ  مق  هب  رادیوعد  نادناخ  و 

زا .دنتـشاد  تواضق  هشیپ  نادناخ  نآ  ناگرزب  دـندوب و  يرجه  مشـش  مجنپ و  هدـس  رد  مق  مهم  ياه  نادـناخ  زا  رادـیوعد  نادـناخ 
: تسا هدش  دای  مجارت  بتک  رد  دارفا  نیا  نادناخ ،  نیا  ناگرزب 

؛  یمق رادیوعد  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  نیسح  نب  دمحا  یضاق 

؛  یمق رادیوعد  نب  هّللا  هبه  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلا  جات  یضاق 

؛  یمق رادیوعد  نب  هّللا  هّبه  نب  یلع  بقانملاوبا  نیدلا  ریهظ  یضاق 

(3) یمق ؛  رادیوعد  هّللا  هّبه  نب  یلع  نب  دعسا  نب  دّمحم  نیدلا  ءالع  یضاق 

نیدلا نکر  یـضاق  ارعـشلا ، کلم  تسا ، هدنام  یقاب  اه  نابز  رـس  رب  نونکات  نادـناخ  نیا  مان  نآ ، ببـس  هب  هک  یتیـصخش  نیرتمهم 
.تسا (4) دوجوم  شراعشا  ناوید  هدورس و  یم  رعش  یسراف  هب  هک  تسا  یمق  رادیوعد  نب  هّللا  هّبه  نب  دعس  نب  دّمحم 

67 ص :

224 و 311. ضقن ،  . 1 - 1
 . ص 212 ضقن ،  . 2 - 2

.تسا هدش  لقن  یمق  رادیوعد  ناوید  رب  ثّدحم  یلع  دیس  همدقم  زا  هک  ، 553 ص 535 -  ج 1 ، ضقنلا ، تاقیلعت   . 3 - 3
.تسا هدیسر  پاچ  هب  ثّدحم  یلع  دیس  همدقم  حیحصت و  اب  يو  ناوید   . 4 - 4
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یمق كریز  یلع  دیشر 

اـهقف و زا  يو  .تسا (1)  هدروآ  یمقلا » كریز  یلع  ماـمالا   » فصو اـب  یعیـش  ناـهیقف  رکذ  ماـگنه  ار  يو  ماـن  يزار  لـیلجلا  دـبع 
(2) دوب .  اهقف  نادنمشناد و  زا  زین  یمق ،  نسح  دّمحم  وبا  نیدلا  هرصن  شرسپ ،  دوب .  یعیش  ناثّدحم 

یمق مدآ  نب  ایرکز 

اه لد  يافـش  تاجاح و  ییاور  لحم  مدرم و  مارتحا  ترایز و  دروم  نونکات  مق  رد  شربق  تسا و  یعیـش  ماقم  الاو  ناثدـحم  زا  يو 
هدرک دای  یعیش  ناثّدحم  نمـض  رد  يو  زا  يزار  .تسا  هدمآ  مجارت ،  یلاجر و  ياه  باتک  رت  شیب  رد  يو  لاح  حرـش  .تسا  هدوب 

.تسا (3)

یمق هسیهم  رهاط  وبا  نیدلا  فرش 

یلع نب  دعس  رهاط  وبا  نیدلا  فرش  ریزولا  يو  مان  رابخالا  مئاطل  نم  راحسالا  مئاسن  رد  تسا و  یقوجلـس  دهع  ناریزو  زا  یکی  يو 
: تسا هتفگ  نینچ  شلاح  حرش  رد  هدش و  جرد  یمقلا  هسیهم  نب 

هتشاد رایـسب  ریاشع  براقا و  رادمان و  نادناخ  رثاکتم و  يراقو  رفاو و  یملح  تسا و  هدوب  عرـشتم  نّوصتم و  نیدتم و  هیاغ ، هب  و  ... 
هب يوضر  یماما  دهـشم  راوج  رد  تشذـگرد و  تلود  زا  هاـم  هس  رـس  رب  تشگ و  ترازو  دـّلقتم  هک  دوب  ضرم  لـیباقع  رد  زونه  و 

.تسا نوفدم  ناوضرلا -  هیحتلا و  هنکاس  یلع  سوط - 

دوقو هجو  رد  نآ  عافترا  لانم و  هک  هدرک  فقو  نآ  رب  یهد  ،و  مق قاتسر  زا  تسا  [ دنهدیب ] دنهدیو هد  وا  سأر  طقسم  لاهن و  تبنم 
نینچ يو  حدــم  رد  يزعم  ریما  هداـتفا و  قاـفتا  .ق  لاـس 516 ه  مرحم  مجنپ  تسیب و  هبنـشراهچ  زور  رد  يو  تاـفو  .تسعومـش  و 

: تسا هدورس 

ملع قافآ  همه  رد  ولع  دعس و  زا  دش  هک  یلع  نب  دعس  رهاط  وبا  لداع  بحاص 

68 ص :

ص 41 و 212 و 444. ضقن ،  . 1 - 1
 . ص 150 ضقنلا ، تاقیلعت   . 2 - 2

ص 209. ضقن ،  . 3 - 3
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مکحم یناعم  لصا  شنخس  زا  تشگ  هکنآ  یلاع و  یلاعم  عرف  شرنه  زا  تشگ  هکنآ 

* * *

تلاوحا نوچ  وت  قالخا  هتشارآ  تلابقا  هیاس  قلخ  رس  رب  يا 

تلام (1) يدوب  وت  تمه  روخ  رد  رگ  تلاضفا  زا  یسک  يدنامن  هرهب  یب 

.دوب (2) یسراف  ریزو  هسیهم ،  تباث  وبا  نیدلا  دحوا  شردارب ، 

.تسا (3) هدرک  دای  یمق  هسیهم  رهاط  وبا  زا  دروم  دنچ  رد  يزار 

یمق یلع  داتسا 

رد هدادن و  يو  هفرح  تراهم و  هرابرد  یحیـضوت  چیه  یلو  (4) ؛ هدرک دای  يو  زا  هعیـش ، ناگرزب  زا  درک  دای  ماگنه  راب  کی  يزار 
.درادن (5) دوجو  يو  زا  يدای  زین  اه  باتک  رگید 

یمق یمئاق 

شراعشا زا  يو  لاح  حرـش  زا  یلو  هدرک ؛  دای  يو  زا  اج  ود  رد  دقتعم ،  بهذم و  یعیـش  يوگ  یـسراپ  نارعاش  رکذ  ماگنه  يزار 
.تسا هدماین  تسد  هب  يزیچ  دروم  نیا  رد  زین  رگید  ياه  باتک  رد  هدرکن و  رکذ  يزیچ 

یمق تباث  لامک 

درک و داجیا  یمق  تباث  لاـمک  هک  رهـش  ناـیم  رد  یکی  دـنک : یم  داـی  عماـج  دجـسم  ود  زا  مق ، دـجاسم  زا  درک  داـی  ماـگنه  يزار 
.تسا (6) هتخاس  یقارع  لضفلاوبا  هک  رهش  نوریب  رد  يرگید 

هرود رد  هک  تسا  ییانب  دوجوم ، ياـنب  هتبلا   ) تسا یلعف  هعمج  دجـسم  ناـمه  دجـسم  نیا  هک  تسا  دـقتعم  ناـکاپ ، تبرت  هدنـسیون 
زا و  تسا ) هدش  يزاس  زاب  ریمعت و  هیراجاق 

69 ص :

.60 ص 59 -  ینامرک ، یشنم  راحسلا ، مئاسن  زا  لقن  هب  ضقنلا 2 ص 734 ، تاقیلعت   . 1 - 1
ص 220. ضقن ،  . 2 - 2

.737 ص 734 -  ج 2 ، ضقنلا ، تاقیلعت  .ر ك : يو  لاح  حرش  يارب  ص 220 و 261 . نامه ،  . 3 - 3
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ص 195 و 221. ضقن ،  . 6 - 6
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(1) .تسا .ق  لاس 528 ه  نآ  يانب  خیرات  نآ ، هبیتک  قبط  هک  دنک  یم  لقن  نادلبلا  هصالخ 

هتخانش یفوتسم  بقل  اب  تهج  نیمه  هب  هتشاد و  هدهع  ار  افیتسا  ناوید  یقوجلـس ، دوعـسم  ناطلـس  دهع  رد  یمق  تباث  نیدلا  لامک 
: تسا هدمآ  نینچ  يو  فصو  رد  لاح ، حرش  رداصم  رد  .تسا  هدش  یم 

.هئرازو (2) نع  هب  ینغتسا  هئار و  یلا  نکر  هئاورب و  ناطلسلا  سنأف  اذفان  امهس  ادقان و  امهش  ناک  و  لسابلا ، لماکلا  تباثلا 

هب شناوید  رد  یفوتسملا » تباث  نیدلا  لامک  حدمی  لاقو   » ناونع اب  هک  هدورس  یمق  تباث  لامک  حدم  رد  يا  هدیصق  یناجّرأ  یضاق 
.تسا هدیسر  پاچ 

: تسا تیب  رد 56  هدیصق  نیا 

تقاوملا مسق  هنم  ٍتالص  نیب  اهمیقی و  لازی  هالَص ال  نیبف 

ترامألا یف  ایفل  اب  تولأ  بئاکر  اهبکرب  تءاج  نیدلا  لامک  کیلا 

تحاسب الا  ءادعألا  تمر  ٍهحاسب و ال  کنم  ثادح  الا  ّتلح  الف 

تباث دهعلا  یلع  ٍقاب  نم  تیّیحف  یلعلا  یف  کمساک  رهدلا  تنأ  تباثأ  ... 

(3) تباوثلا ریس  دوجلا  یف  هریس  ام  هعفر  تباوثلا  ثیح  هدجم  ًیتف 

شمتـس ملظ و  تسد  هک  يدرجورب -  کلملازع  هب  ترازو  رییغت  اب  یلو  تشاد ؛  نیطالـس  دزن  يدایز  تزع  مارتحا و  تباث ، لامک 
لامک ریزو ، هک  دش  بجوم  هضیرع  نآ  هک  تشون  ناطلـس  هب  هضیرع  تساوخرب و  تفلاخم  هب  يو  هیور  اب  دوب -  هدوشگ  تیعر  رب 

.دناسرب لتق  هب  ینادنز و  نادمه  هعلق  رد  .ق  لاس 533 ه  رد  ار  تباث  نیدلا 

راد .ق  لاس 533 ه  رد  دـیناسر و  نایاپ  هب  .ق  لاس 528 ه  رد  ار  یلعف ) هعمج  دجـسم   ) مق عماج  دجـسم  یمق ، تباث  لامک  نیاربانب ،
.تسا هتفگ  عادو  ار  یناف 

هک تسا  هتـسیاش  تسا و  رهـش  نیا  یبهذـم  یگنهرف و  ياهانب  مق و  رهـش  تاراختفا  زا  یکی  هداهن ، انب  وا  هک  يدجـسم  نونکا ، مه 
دای تشادگرزب و  يارب  رهش ، نیا  نالوئسم 

70 ص :

ص 109. ج 2 ، ییابطابط ، سّردم  ناکاپ ، تبرت   . 1 - 1
ص 182. بتاک ، دامع  قوجلس  لآ  خیراوت  زا  لقن  هب  ص 415  ج 1 ، ضقنلا ، تاقیلعت   . 2 - 2

.66 یناجرا ص 63 -  رکبوبا  یضاق  ناوید  زا  لقن  هب   417 ص 416 -  ج 1 ، ضقنلا ، تاقیلعت   . 3 - 3
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.تسا هدومن  رهش  نیدب  ار  یتمدخ  نینچ  هک  دنهد  بیترت  ار  یتشادگرزب  وا ، ریخ 

یمق یجابید  یلع  مساقلا  یبا  نب  رهطم  یضترم  نسحلاوبا 

: تسا هدرک  دای  يو  زا  يددعتم  دراوم  رد  يزار 

(1) .دوش مولعم  وا  بطخ  مالک و  زا  وا  لضف  هک  یمقلا  یضترملا  نیرخفلاوذ  دیسلا 

(2) .دنتشون نیرخفلاوذ  ار  مق  ياضترم  دیس  دنتشون ، کلملا  ههثار  ملسم  داتسا  رگا  ... 

رتخد تعافـش  هب  ات  دوب  ناینـس  همهرـس  هکدوب  هدیـسرن  قحـسا  نب  یلع  نب  نسحلا  یلع  وبا  کلملا  ماظن  هب  يرادـنپ  ربخ ، نیا  و  ... 
.داد یم  یمق  یضترم  دیس  رسپ  هب  ار  شیوخ 

قوجلس لآ  نیطالس  هک  نا  زا  نوریب  هک  هنع -  هللا  یضر  یلع -  نب  رهطملا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیرخفلاوذ  یـضترملا  لجا  دیـس  ... 
وا ملع  لضف و  دمآ و  وا  هکرت  رد  دّرفم  هضوخ  نم ]  دص [  راهچ  دـندومن ، كربت  برقت و  يو  اب  تلـصو  هب  کلملا  ماظن  هجاوخ  و 

یمق یضترم  نیرخفلاوذ  .تسا (3) و  یقاب  قارع  رد  وا  نادـناخ  رد  تباقن  لـضف  فرـش و  زونه  دوش و  مولعم  وا  بطخ  بتک و  زا 
.تسا (4) هیامرس  وا  ياهفیناصت  بطخ و  زا  ار  ملاع  يالضف  هک 

؟ ندرک یتسایر  مّدقت  بلط  يو  رب  هک  دوب  هک  مق  ياضترم  دهع  رد  ... 

يارس هب  وا  ياوزنا  تقو  رد  ناطلس  يدندتـس و  اطع  يو  زا  يدنتفر و  یـضترم  مالـس  هب  هنیدآ  ره  نیقیرف  ياملع  هک  تسا  مولعم  و 
.یتفر (5) وا  يارس  هب  راب  لاس  ره  تمظع  اب  کلملا  ماظن  تفر و  وا 

: تسا هدوتس  نینچ  ار  نیرخفلاوذ  تسرهفلا ، رد  نیدلا  بجتنم 

املع ناک  دیسلا و  هرصع  یف  هتسایرلا  هباقنلا و  بصنم  یهتنا  فارشالا  رودص  قارعلا و  تداس  رابک  نم  ....یـضترملا  لجالا  دیـسلا 
.هفیطل (6) لئاسر  بطخ و  هل  .ملعلا  نونف  یف 

نیدلا بجتنم  يزار و  هک  نانچ  نآ  یمق  یجابید  رهطم  یضترم  دیس  نیرخفلاوذ ،

71 ص :

ص 210. ضقن ،  . 1 - 1
ص 33. نامه ،  . 2 - 2
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ص 128. ضقنلا ، تاقیلعت   . 6 - 6
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اه باتک  رد  تیب  ود  نیا  يو  تأشنم  زا  .تسا  هدیسرن  ام  تسد  هب  هنافـسأتم  هک  هتـشاد  یتأشنم  بطخ و  لیاسر و  دندرک ، حیرـصت 
: تسا هدش  دای 

مزلا دعست و  دشرلا  لیبس  کلساو  هّلک  كرهد  یغبلا  بانج  بناج 

مزلقلا ءام  صخّرلاب  هِقُنی  مل  هرجف  وا  هردغ  هتخّسو  نم 

مولعم هزادنا  نیمه  .تسا (1) هدشن  رکذ  یباتک  چیه  رد  شنفد  لحم  شتافو و  خیرات  شناد  ردق و  لضف و  نیا  اب  يدیـس  هنافـسأتم 
.تسا (2) هدومن  تاقالم  يو  اب  .ق  لاس 434 ه  رد  رصقلا  هیمد  هدنسیون  يزرخاب ،  هک  تسا 

یمق رخفلب  نیدلا  نیکم 

نب میرکلادبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نسحلاوبا  نیدلا  دیؤم  نیکملا  يو  لماک  مان  تسا (3) . هدرک  دای  يو  زا  اج  ود  ضقن  رد  يزار 
.تسا یمق  يدادقم  زرب 

: دنسیون یم  نینچ  يو  لاوحا  حرش  رد  هاشودنه 

يدنک دوسأ  نب  دادقم  هب  وا  بسن  دادغب و  أشنم  دلوم و  تسا و  مق  زا  وا  لصا  یمق ، میرکلادبع  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نیدـلا  دـیؤم 
تغـالب و تسناد و  یم  وکین  تافرـصتم  تابـساحم و  تیفیک  نیواود و  تاحالطـصا  دوب و  لـقاع  نادراـک و  يدرم  وا  دـسر ،  یم 
فیطل و تاریبدت  دوب ، رهام  هویـش  شود  رد  یتشون و  بوخ  روتـسد  جرد و  تباتک  نف  ود  ره  تشاد و  یفوتـسم  بادآ  تحاصف و 

نیجاعم هبرـشا و  هیودا و  تخاس و  یناتـسرامیب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ِدهـشم  هب  .تشاد  رایـسب  تاقدص  تاّربم و  تسرد و  ياه  يأر 
طخ و ات  دهـشم  نایولع  ماتیا  تهج  دومرف  انب  ینآرقلا  راد  یبتکم و  اجنآ  مه  درک و  فقو  دهـشم  لـها  رب  ار  نآ  دـینادرگ و  بترم 

.تسا (4) رارقرب  تاّربم  نآ  نونکا  ات  دیامن و  افو  وا  طورش  هب  هک  درک  فقو  کلم  نادنچ  ّربلا  باوبا  نیا  رب  دنزومآ و  نآرق 

رد ریگتسد و  .ق  لاس 626 ه  رد  دمحا ،  نیدلارخف  شرـسپ ،  هارمه  تشگ و  نایرابرد  هسیـسد  راتفرگ  تبقاع  تیافک ، اب  ریزو  نیا 
.تفگ عادو  ار  ینافراد  نآ ، زا  سپ  یکدنا  زین  وا  .تشذگ و  رد  وا  دزن  شرسپ  دش و  سوبحم  دادغب 

72 ص :

.132 ص 128 -  ضقنلا ، تاقیلعت  .ر ك : يو  لصفم  لاح  حرش  يارب   . 1 - 1
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یمق یفوتسم  بذهم 

، اه باتک  رد  یلو  ؛(1)  هدرک دای  يو  زا  دنیآ » تافتلا  رابتعا و  دادع  رد  هک  اسؤر  ناگجاوخ و  زا   » ناونع لیذ  رد  يزار  لیلجلادـبع 
.تسا هدشن  هدید  يو  زا  يرکذ 

یمق نمحرلادبع  نب  سنوی 

دروم دنچ  رد  ضقن ،  باتک  رد  .تسا  هدمآ  يو  لاح  حرش  یلاجر  ياه  باتک  رت  شیب  رد  تسا و  یعیش  ماقم  الاو  ناثّدحم  زا  يو 
 . تسا هدش  دای  يو  زا 

زا لـقن  هب  ضقن  باـتک  رد  يزار  لیلجلادـبع  ار  نآ  زا  دروم  دـنچ  هتـشاد و  باـتزاب  زین  تنـس  لـها  نادنمـشناد  ناـیم  رد  يو  ءارآ 
هنومن يارب  .تسا  هعیش  ناگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  يو  اب  ینمشد  هب  نافلاخم  تیانع  رگنایامن  هک  هدومن  رکذ  تنس  لها  نادنمـشناد 

: تسا هدومن  لقن  تنس  لها  دنمشناد  زا  يزار ،  لیلجلادبع 

یکی قح  رد  لوسر ، هک  يربخ  ره  .تسا  هدرک  یـضفارلا  یمقلا  نمحرلادبع  نب  سنوی  هک  همامالا  دیدست  هوبنلا و  دـییأت  باتک  رد 
: تسا هتفگ  لوسر  هک  ربخ  نآ  ردنا  ات  دهن  یلیوأت  ار  نآ  وا  تسا ، هتفگ  هباحص  زا 

!؟ دزیرگب هنوگچ  رمع  زا  دزیرگ ، یمن  لوسر  زا  دوخ  ناطیـش  هک  تسا  لوسر  ربخ  هن  نیا  دـیوگ : رمع ،» لظ  نم  رّفیل  ناطیـشلا  نا  »
(2)

: تسا هتفگ  هداد و  ار  ینس  دنمشناد  نیا  باوج  بلطم ، نیا  لقن  زا  سپ  يزار 

هک دیوگ ، یم  دعب  درادن و  دوجو  یعیـش  ریغ  مق  رد  تسا و  یعیـش  اب  ربارب  اریز  درادن ، انعم  یـضفار  هملک  یتفگ ، یمق  یتقو  ًالّوا ، 
: دیوگ یم  دهد و  یم  خساپ  هدرک  لقن  يو  هک  ار  يربخ  سپس  دهد ؛  یمن  صیخشت  لیوأت  زا  ار  ربخ  ملاع ، نیا 

دنامنب و یتهبش  نآ  رد  ار  یّنس  یعیش و  دوش  موهفم  نوچ  تسا ؛  یلوزن  ببس  تسا ، هتفگ  رمع  ّقح  رد  لوسر  هک  ار  ربخ  نیا  سپ 
هانپ نم  دنک و  یم  هسوسو  زامنرد  ارم  ناطیـش  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  لوسر  شیپ  رمع  مالـسا  لوا  دـهع  رد  هک  دوب  نانچ  نآ 

هیلع لوسر -  .هتسوسو  نم  کلظ  یلا  تأجتلا  هک : نیدب  وت  هیاس  اب  مداد 

73 ص :

 . ص 222 ضقن ،  . 1 - 1
ص 252. ضقن ،  . 2 - 2
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دشاب و هتخیرگ  یفطـصم  هیاس  رد  ناطیـش  دشاب و  تسار  ربخ  ات  .رمع  لظ  نمرفیل  ناطیـشلا  نا  تسا : نینچ  نوچ  تفگ : مالـسلا - 
.نیملاعلا (1) بر  هّللا  دمحلا  .هاگآ و  هن  شلیوأت  ربخ و  زا  ینس  هجاوخ  دشاب و  هاشنهش  هانپ  رد  رمع 

یمق يروباشین  رفعج  وبا 

: تسا هدرک  دای  نینچ  يو  زا  هعیش  ناگرزب  رکذ  ماگنه  يزار 

.لماک هجرد  لضفاب و  مق  لیزن  يروباسینلا  رفعج  وبا  مامالاو 

دای نینچ  يو  زا  تسرهفلا  رد  نیدلا  بجتنم  هک  دـشاب  یـسک  نامه  ملاع ، نیا  هک  هداد  لامتحا  ضقن ، تاقیلعت  رد  يومرا  ثدـحم 
: تسا هدرک 

خیشلا اضرلا و  یبأ  مامالا  دیسلا  ذاتـسا  نیع ، هقث  يروباسینلا  يرقملا  نسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  نیدلا  بطق  مامالا  خیـشلا 
نـسحلا یلع  نب  هّللا  لضف  اضرلا  وبا  ماـمالا  اـهب  اـنربخا  وحنلا ، یف  زجوملا  دودـحلا ، قیلعتلا ، اـهنم : فیناـصت  هل  نیـسحا  یبا  ماـمالا 

.يدنوارلا (2)

یمق هیولیجام  نبا 

دای یمق  هیولیجام  نبا  زا  دیامنب ، هعیش  بهذم  تمظع  هجوتم  ار  مصخ  ات  هدرک  دای  هعیش  ناگرزب  زا  هک  یماگنه  يزار ، لیلجلادبع 
.تسا (3) هدرک 

هک هدوب  تافیلأت  راثآ و  بحاص  هعیـش و  ناگرزب  زا  هیولیجام ،  هب  بقلم  یقرب ،  یبانج  نب  نارمع  هّللا  دـیبع  مساـقلا  یبا  نب  دّـمحم 
 ، روهـشم ثّدحم  یقرب ، هّللادبع  یبا  نب  دمحا  داماد  وا  .تسا  هدش  رکذ  اه  نآ  مان  یـشاجن ،  لاجر  هلمج  زا  یلاجر  ياه  باتک  رد 

.تسا (4)

یمق رافص  نسح  نب  دّمحم 

74 ص :

 . ج 2 ص 1033 ضقنلا ، تاقیلعت  .ر ك : ثیدح  ینعم  يارب  نینچمه   253 ص 252 -  ضقن ،  . 1 - 1
ص 564. ج 1 ، ضقنلا ، تاقیلعت   . 2 - 2

ص 209. ضقن ،  . 3 - 3
.460 ص 459 -  ج 1 ، ضقنلا ، تاقیلعت  .ر ك : يو ، لاح  حرش  يارب   . 4 - 4
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.دوش یم  يراددوخ  شلاح  حرش  زا  يو ،  راهتشا  تهج  هب  هک  .تسا  هدرک  دای  زین  تاجردلا ) رئاصب  بحاص   ) یمق رافص  زا  يزار 

( هیوباب نبا   ) عیارشلا باتک  بحاص  یمق ، نانیسح  نب  یلع 

ترایز و دروم  مق  رد  شفیرش  ربق  و  قودص ،  خیش  ردپ  هیوباب ،  نبا  هب  روهـشم ،  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  نسحلاوبا 
.تسه هدوب و  مق  مدرم  مارتحا 

يارب هک  هتـشگ ، رداص  یمق  هیوباب  نبا  هب  باطخ  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع  نامزلا -  يدـهم  ناـمزلا ، رـصعلا و  سوماـن  زا  یتاـعیقوت 
: دوش یم  لقن  اه  نآ  زا  یکی  كّربت ،

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

هّللا ّالا  هلا  نیملاّضلا و ال  یلع  ّآلا  ناودـع  و ال  نیدـحلملل ، راّنلا  نیدّـحوملل و  هّنجلا  و  نیقّتملل ، هبقاعلا  و  نیملاـعلا ، ّبر  هّللا  دـمحلا 
 . نیرهاّطلا هترتع  دّمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  ولّصلا ه  و  نیقلاخلا ، نسحأ 

ادالوأ کبلـص  نم  لعج  و  هتاضرمل ، هّللا  کـقّفو  یّمقلا _  نیـسحلا  نب  ّیلع  نسحلا  اـبأ  يدـمتعم  یخیـش و  اـی  کیـصوا  دـعب  اـما 
مظک بنّذلا و  هرفغمب  کیصوا  و  هوکّزلا ،  عنام  نم  هولّصلا  لبقی  ّهناف ال  هوکّزلا  ءاتیا  هولّصلا و  ماقا  هّللا و  يوقتب  هتمحرب _  نیحلاص 

تبثّتلا نیّدلا و  یف  هّقفّتلا  و  لهجلا ، دنع  ملعلا  و  رُسیلا ، رسُعلا و  یف  مهجئاوح  یف  یعّسلا  و  ناوخالا ، هاساوم  و  محّرلا ، هلص  و  ظیغلا ،
نم ریثـک  یف  ریخ  ـال  ّلـج : ّزع و  هّللا  لاـق  رکنملا ، نع  یهّنلا  و  فورعملاـب ، رمـألا  و  قلخلا ، نسح  و  نآرقلل ، دـهاعّتلا  و  رومـالا ، یف 

 . لیّللا هولصب  کیلع  و  اهّلک ، شحاوفلا  بانتجا  و  ساّنلا ، نیب  حالصا  وا  فورعم  وا  هقدصب  رمأ  نَم  ّالأ  مُهیوجن 

نم و  لیّللا ،  هولصب  کیلع  لیّللا ،  هولصب  کیلع  ّیلع  ای  لاقف : مالّسلا -  هیلع  اّیلع  یصوأ  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - ّناف 
 . اّنم سیلف  لیّللا  هولصب  ّفختسا 

يدـلو رهظی  یّتح  نزح  یف  انتعیـش  لازت  و ال  جرفلا ، راظتنا  ربّصلاب و  کیلع  هیلا و  اولمعی  یّتح  یتعیـش  عیمج  ُرما  یتّیـصوب و  لمعاف 
هّللا یّلص  یبّنلا -  هبرّشب  يّذلا 

75 ص :
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ضرألا ّناف  ربّصلاب  یتعیش  عیمج  ُرمأ  یخیش َو  ای  ربصاف  اروج ، املظ و  تِئُلم  امک  ًالدع  اطسق و  ضرالا  ألمی  ّهنا  مّلس -  هلآ و  هیلع و 
(1)  . ریصّنلا معن  یلوملا و  معن  لیکولا ، معن  هّللا و  انبسح  و  هتاکرب ، هّلل و 

76 ص :

.يرتشوش هّللارون  یضاق  نینمؤملا ، سلاجم  زا  لقن  هب  ج 1 ص 496 ، ضقنلا ، تاقیلعت   . 1 - 1
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اه يراگن  کت   . 3

هرس سدق  یکارا  یمظعلا  هّللا  هیآ   . 1

دلوت

هب هدـید  كارا  رد  .ق  یناثلا 1312 ه  يدامج  مراهچ  تسیب و  رد  هرـس  سدق  یکارا  یلع  دـمحم  خیـش  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح 
زا زین  شردام  .دوب  ناماس  نآ  روهشم  ياملع  زا  یناهارف ،  اقآ  ازریم  هب  روهشم  اقآ ، دمحا  جاح  مالسالا  هجح  شردپ ، .دوشگ  ناهج 

.تسا  (1) فقاو نسح  دیس  هدازماما  ناگداون 

لیصحت

تفای روضح  یثیش  رفعج  دیس  داتسا  سرد  رد  دش و  كارا  هیملع  هزوح  دراو  یناوجون  رد  نتشون ، ندناوخ و  يریگدای  زا  سپ  يو 
یبوخ هب  يراـسناوخ  یقت  دـمحم  دیـس  یمظعلا  هّللا  هیآ  دزن  ار  هزوح  حطـس  سورد  .تفرگ  ارف  وا  زا  ار  یمالـسا  مولع  تامدـقم  و 

یکارا رقاـب  دـمحم  خیـش  هّللا  هیآ  هموـظنم  حرـش  سرد  رد  حطـس ، هرود  لیـصحت  اـب  ناـمزمه  یکارا  هّللا  هیآ  .تشاذـگ  رـس  تشپ 
.دیچ اه  هشوخ  هنازرف  میکح  نآ  شناد  زا  درک و  تکرش  يدابآ (2)  ناطلس  هب  فورعم 

خیش یمظعلا  هّللا  هیآ  یکارا و  نیدلارون  اقآ  یمظعلا  هّللا  هیآ  سرد  رد  اه  لاس  ناشیا 

77 ص :

.تسا هدش  عقاو  زنطن  ناتسرهش  هتشوفا  ياتسور  رد  هدازماما  نیا   . 1 - 1
ناهیک هماـنزور  و 38 ؛  ص 37  ناتسبات 1371ش ، )  ) و 6 هرامـش 5  روضح ، هلجم  هب : دوش  عوـجر  يو  لاـح  حرـش  يارب   . 2 - 2

 . ص 149 یشعرم ،  یفجن  نیدلا  باهش  دیس  هریبکلا ،  هزاجالا  1368 ؛   / 4 خیرات 14 /  هرامش 835 ،  ییاوه ، 
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هقالع يرئاح  هّللا  هیآ  .درب  اه  هرهب  نایعیش ، دیلقت  گرزب  عجرم  ود  نآ  ياوقت  شناد و  زا  درک و  تکرـش  يدزی  يرئاح  میرکلادبع 
اب دـش و  ممعم  داتـسا  شرافـس  هب  یکارا  هّللا  هیآ  .تفرگ  رارق  داتـسا  هجوت  دروم  یکارا  هّللا  هیآ  يرکف  غوبن  تشاد و  وا  هب  يداـیز 

.دومن (1) جاودزا  ناگتسب  زا  یکی 

ماما اب  ییانشآ 

هزوح دراو  مق ، هب  يدزی  يرئاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترجه  لابند  هب  كارا ، هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  اـه  لاـس  زا  سپ  یکارا  هّللا  هیآ 
ینیمخ ماما  هب  یـصاخ  هقالع  يو  .دـش  انـشآ  ینیمخ  ماما  اب  اه  لاـس  نیا  رد  وا   (2) .درک تکرـش  ناشیا  سرد  رد  دـش و  مق  هیملع 

.دومن یم  ینابیتشپ  يولهپ  میژر  هیلع  ناشیا  یسایس  ياه  تیلاعف  زا  هراومه  تشاد و 

، یلم ياروش  سلجم  بوصم  یمالسا  ریغ  نیناوق  نویسالوتیپاک و  هحیال  هیلع  لاس 1341 ، رد  ینیمخ  ماما  هدنبوک  هیمالعا  لابند  هب 
يریگتسد و زا  سپ  .دندش  مالسا  فلاخم  تابوصم  وغل  راتـساوخ  دندرک و  رداص  يا  هیمالعا  ناشیا  ینابیتشپ  هب  زین  یکارا  هّللا  هیآ 

.درک یم  تیامح  ناشیا  زا  هراومه  یکارا  هّللا  هیآ  لاس 1342 ، رد  ینیمخ  ماما  دیعبت 

: هک دنک  یم  لقن  ناشیا  دنزرف 

هب ناشهاگن  یتقو  تشگ ، یمرب  هیـضیف  زا  هک  یکارا ) هللا  هیآ   ) اقآ ترـضح  .دوب  هدز  مرا  نابایخ  رد  ماما  زا  یـسکع  امه ، یـساکع 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـکر  رد  دوب ، یم  ـالبرک  رد  رگا  سکع  نیا  بحاـص  هک  مروخ  یم  مسق  دوـمرف : داـتفا ، سکع  نآ 

قوش و کشا  دـندرک و  یم  هیرگ  رایـسب  میدـناوخ ، یم  ناشیا  رب  ار  اه  هیعالطا  ام  دـندمآ و  یم  لزنم  هب  یتقو  .دیـسر  یم  تداهش 
...دنتخیر یم  اه  هیعالطا  نیا  ندینش  زا  طاشن 

نامهیم امامت  تماقا ،  تدم  مامت  رد  تفر و  فجن  قارع و  هب  لاس  نامه  فجن ، هب  ماما  دـیعبت  يریگتـسد و  یپ  رد  یکارا  هّللا  هیآ 
یم در  ار  رگید  دارفا  ینامهیم  باوج  دوب و  هتفرگ  رارق  راشف  تحت  میژر  يوس  زا  ناشیا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب .  ماـما  ترـضح 

يزور دنچ  بارطضا  سرت و  نودب  تفریذپ و  ار  ماما  ینامهیم  راختفا  اب  ناشیا  درک . 
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.درک تماقا  اجنآ  رد  ار 

لاح رد  ماما  ترضح  دش ،  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  یکارا  هّللا  تیآ  دوب .  البرک  رد  ناشیا  اب  ماما  تاقالم  نیلوا 
یکارا ياقآ  دـنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  رگیدـکی  ود  نآ  .دـندوب  هدـیدن  ار  رگیدـمه  هک  دوب  لاس  هدزناپ  دودـح  دوب .  مرح  زا  جورخ 

هجح ...درک  هیرگ  هب  عورـش  هراـبود  دـعب  .داـتفا  رو  داـتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اـب  دوـمرف : ار  هلمج  نیا  سپـس  درک و  هیرگ  هب  عورش 
یکارا ياقآ  شیپ  متـسناوتن  دوب و  هتفرگ  ار  میولگ  ضغب  دنتفگ : نم  هب  ماما  دیوگ : یم  ماما  داماد  یقارـشا ، نیدلا  باهـش  مالـسالا 

...متسیاب

: دیامرف یم  ینیمخ  ماما  اب  دوخ  ییانشآ  هرابرد  یکارا  هّللا  هیآ 

نآ رد  نم  دنا .  هتفر  یم  ربنم  یتح  دندرک و  یم  لیصحت  اجنآ  هزوح  رد  دنا و  هدوب  كارا  رد  ار  یتدم  کی  ینیمخ  ياقآ  ترضح 
یهاگ .دندوب  هدنب  ياه  تبحـص  مه  زا  یکی  میدش و  انـشآ  بوخ  میدوب  مق  رد  هک  یتقو  نآ  اما  متـشادن ، ییانـشآ  ناشیا  اب  تدم 

اه و تبحص  نمـض  میدرک و  یم  یط  مه  هارمه  هب  ار  هار  نیا  هزمح ،  هدازهاش  کیدزن  مق ،  هنهک  نادیم  ات  لزنم  زا  داتفا  یم  قافتا 
نم هب  ناشیا  مدـش ،  مق  دراو  هک  لیاوا  نآ  .میدوب  سونأم  یلیخ  مه  اب  داـتفا .  قاـفتا  رایـسب  هلأـسم  نیا  میتشگ و  یم  رب  اـه  هثحاـبم 
اذل درادن و  یتبسانم  نآ  تاحالطـصا  هقف و  لوصا و  اب  یفاص  ریـسفت  دییوگب .  نم  يارب  یفاص  ریـسفت  سرد  کی  امـش  درک  راهظا 

...درکن يرارصا  مه  ناشیا  متفرن ، رگید  اما  مدرک  سیردت  بش  دنچ  مدوبن  سونأم  تاحالطصا  نآ  اب  نم  نوچ 

ینورد یتاذ و  یکاپ  دراد ، سفن  یکاپ  كاپ ، تسا ، یکاپ  درم  رایـسب  تلـالج ، هب  ار  وا  متخانـش  تسا و  یلیلج  رایـسب  درم  ناـشیا 
.تسا هدش  مولعم  قلخ  همه  رب  نیا  دراد و 

تماهـش و تعاجـش و  تواخـس و  تناید و  اوقت و  زج  میا ، هدرک  ادـیپ  ییانـشآ  گرزب  صخـش  نیا  اب  هک  لاس  هاجنپ  تدـم  رد  ام 
دق درم  نـیا  .میتفاـین  وا  رد  ...و  یلاـع  تاـماقم  یلقع و  یلقن و  موـلع  رد  تیدـج  تناـید و  ترثـک  بـلق و  یگرزب  سفن و  یگرزب 
چیه دوب و  لوقعلا  ریحم  هک  يروط  هب  درک ، یهارمه  وا  اـب  مه  یبیغ  تسد  درک و  یگداتـسیا  رفک  لـباقم  رد  درک و  ملع  یگنادرم 

تسا و هتشاذگ  تسد  فک  رد  ناج  وا  هاش .  رب  گرم  دش : هتفگ  رگم  دنامن  یقاب  تکلمم  نیا  يایاوز  زا  يا  هیواز  چیه  يا و  هناخ 
دنوادخ .تسا  هدـش  تداهـش  يارب  رـضاح  هتـشاذگ و  فک  رد  ناج.دـنک  یم  يزابناج  مالـسا  فینح  نید  نآرق و  غیلبت  لباقم  رد 

هک هدومرف  قلخ  درم  نیا  رد  یبیرغ  هوق  کی 
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یبا نب  یلع  شّدج  دننام  وا  هدادن .  يدحا  هب  هک  تسا  هداد  وا  هب  يدید  یتعاجـش و  نینچ  یتأرج ، نینچمه  .هدادن  يدحا  چـیه  هب 
(1) .درادن ریظن  تسا و  ریظن  مک  تسا ،  بایمک  یسک  نینچ  کی  .تسا  بلاط 

فیلأت سیردت و 

اسر ینایب  اویـش و  يراتفگ  اب  ار  یملع  ثحابم  نیرت  هدیچیپ  مق ، هیملع  هزوح  رد  سیردت  لاس  زا 35  شیب  لوط  رد  یکارا  هّللا  هیآ 
ناشداقتعا .درک  یم  ءادا  ینعم  رپ  هدیزگ و  ار  مالک  .دوب  ییوگ  هدایز  رارکت و  زا  زیهرپ  ناشیا  سرد  ياهیگژیو  زا  .درک  یم  حرطم 

.دیامن هعلاطم  سرد ، رد  روضح  زا  لبق  دیاب  ملع  بلاط  هک  دوب  نیا  رب 

هب وا ، نادرگاـش  زا  يرامـش  تساوـخرد  هب  ياـفوتم 1371 )  ) يراـسناوخ یقت  دـمحم  دیـس  هّللا  هیآ  تاـفو  زا  سپ  یکارا  هّللا  هـیآ 
زا اهلاس  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  نـالووسم  مق و  هیملع  هزوح  هتـسجرب  ناداتـسا  زا  رایـسب  .تخادرپ  لوصا  هقف و  جراـخ  سیردـت 

.دندومن ضیف  بسک  ناشیا  رضحم 

: زا دنترابع  شراثآ  .تشون  لوصا  هقف و  ملع  رد  زین  ییاه  باتک  شیوخ ، تکرب  رپ  رمع  لوط  رد  نایعیش  دیلقت  گرزب  عجرم 

؛  املعلا ناطلس  دمحم  هّللا  هیآ  سرد  تاریرقت   . 1

؛  يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیش  هّللا  هیآ  هقف  سرد  تاریرقت  . 2

؛  يدزی يرئاح  میرکلا  دبع  خیش  هّللا  هیآ  هقف  لوصا  سرد  تاریرقت  . 3

؛  يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیش  هّللا  هیآ  هتشون  لوصالا »  ررد   » رب هیشاح  . 4

؛  يراسناوخ یقت  دمحم  دیس  هّللا  هیآ  هقف  سرد  تاریرقت  . 5

؛ » یقثولا هورع   » رب هیشاح  . 6

؛ » یقثولا هورع   » حرش . 7

؛  لئاسملا حیضوت  . 8

؛  جح کسانم  . 9
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؛  تائاتفتسا هلاسر  . 10

؛  یکارا نیدلا  رون  دیس  هّللا  هیآ  هتشون  لقعلا » نآرقلا و   » باتک رب  همدقم  . 11

 . قالطلا حاکنلا و  . 12

هعمج زامن  ییاپ  رب 

: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  ناشیا  دنزرف  .درک  یم  هماقا  مق  رد  ار  هعمج  زامن  یکارا  هّللا  هیآ  بالقنا ، زا  شیپ 

يرت شیب  قنور  هعمج  زامن  هتفر  هتفر...دـندرک  یم  هعلاـطم  نآ  ياـه  هبطخ  هعمج و  زاـمن  يارب  سرد ، هسلج  کـی  دـننامه  ناـشیا 
همادا دندمآ ، مق  هب  ماما  ترـضح  هک  بالقنا  زا  دعب  ات  هعمج  زامن  رب  ناشیا  تماما  ودیدرگ  رازگرب  يرت  شیب  تیعمج  اب  تفرگ و 

زاب ناتتسد  نآلاامش  دومرف  ینیمخ  ماما  هب  یکارا  هّللا  هیآ  .دمآ  ناشیا  لزنم  هب  يزور  دوب  مق  رد  هک  یتدم  رد  ماما  ترـضح  .تشاد 
امش دومرف  ناشیا  هب  ماما  یلو  دینک .  هعمج  زامن  هماقا  دیاب  امش  دیراد  رارق  یمالسا  تموکح  نامز  رد  نوچ  دیتسه ، ردتقم  تسا و 

(1) .دندرک هماقا  مامت  هوکش  اب  ار  زامن  یتدم  اذل  دینک .  هماقا  دیاب  ار  هعمج  زامن 

تضهن ناماگشیپ  زا  لیلجت 

دیـس هّللا  هیآ  ترـضح  زا  ناشلیلجت  دوب و  لئاق  نانآ  يارب  هداعلا  قوف  مارتحا  دـیزرو و  یم  قشع  دـهاجم  ناملاع  هب  یکارا  هّللا  هیآ 
داهنـشیپ يراسناوخ ، هّللا  هیآ  یهارمه  هب  اهراب  ناشیا  .دوب  ساسا  نیمه  رب  يراسناوخ  یقت  دمحم  دیـس  هّللا  هیآ  یکارا و  نیدـلارون 

يربهر هب  مالـسا  نایئادـف  يارجام  رد  زین  دـندوب و  هتـشاذگ  نایم  رد  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  هیآ  اـب  ار  توغاـط  هیلع  هزراـبم  ماـیق و 
.تشاد دعاسم  رظن  مه  ناشیا  درک ، یم  تیامح  نانآ  زا  يراسناوخ  هّللا  هیآ  موحرم  نوچ  يوفص ، باون  دیهش 

زا لاس  هد  زا  شیب  هک  نیا  اب  دـندمآرب ، ناشیا  زا  یناـبیتشپ  هب  هراومه  لاس 1341 ، رد  ینیمخ  ماـما  تضهن  زاـغآ  زا  یکارا  هّللا  هیآ 
يزوریپ زا  سپ  .دندوب  رتگرزب  ینیمخ  ماما 

81 ص :

.1373  / 9  / 10 تلاسر ، همانزور   . 1 - 1

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 127 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دندومرف یمالسا  بالقنا  دییأت  رد  ناشیا  دندرک .  تیامح  یمالسا  يروهمج  ماظنو  تلود  زا  یمالسا ، بالقنا 

دنتـسه و فرط  کی  رد  یگمه  دنتـسه ، نانآ  هتـسب  تسد  هک  نیریاس  تسا و  يوروش  اکیرمآ و  اـه  نآ  سیئر  هک  اـیند  تعاـمج 
نیا ...تسین  نید  جیورت  زج  وا  رد  یـضرغ  چیه  درادن و  کش  ياج  .تسا  یـسفن  کین  صخـش  ینیمخ  ياقآ  ...اهنت  ینیمخ  ياقآ 

، دننکب هشیر  زا  یلک  هب  ار  مالسا  نید  لصا  دنتساوخ  یم  دندرک ؛  هک  اهراک  هچ  هاش ) اضر  دمحم  هاش و  اضر   ) رـسپ ردپ و  رفن ، ود 
امـش نم و  نآلا  دوبن ، مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  تضهن  رگا  .دربب  نیب  زا  ار  نید  هشیر  یلک  هب  تساوخ  یم  هک  دیزی  لثم 

(1) ...دوبن ام  نیب  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  .میدوب  رفاک 

: دندومرف یلیمحت  گنج  هرابرد  ناشیا  .دومن  ینابیتشپ  مالسا  ناگدنمزر  زا  سدقم ، عافد  لاس  تشه  لوط  رد  یکارا  هللا  هیآ 

مامت دـیاب  دـشاب ، رطخ  رد  مالـسا  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  ناشرظن  املع  همه  ینیمخ و  ياـقآ  .تسا  ینیمخ  ياـقآ  لـثم  مه  نم  هیرظن 
هک دنتـسه  نایوج  گنج  نامه  مه  نارادساپ  تسا و  عافد  نامه  گنج  ...دناوت  یم  هک  سک  ره  دـنیآرب ، عافد ، ماقمرد  ناناملـسم 

...و دننک  یم  تیامح  مالسا  تقیقح  زا 

(2) .دنتسه هیآ  نیمه  وزج  اهرادساپ  مُکَماْدقَا و  ْتِّبَثَی  مُکُرُْصنَی َو  هّللا  اورُْصنَت  ْنِا 

باختنا زا  یمایپ ، لاـسرا  اـب  بـالقنا  يربهر  هب  يا  هنماـخ  هّللا  هیآ  ترـضح  باـختنا  ینیمخ و  ماـما  تلحر  زا  سپ  یکارا  هّللا  هیآ 
ییانتعا یب  ای  تفلاخم و  دیما  هب  یناهج  رابکتـسا  ینیمخ ،  ماما  تلحر  زا  سپ  .دندومن  یلاحـشوخ  راهظا  بالقنا  يربهر  هب  ناشیا 

فعیـضت هب  تاـعوبطم  نویزیولت و  ویدار ، هلیـسو  هب  بـالقنا ، يربهر  هب  يا  هنماـخ  هّللا  هیآ  باـختنا  هب  تبـسن  هعیـش  دـیلقت  عجارم 
يا هنماخ  هّللا  هیآ  زا  لاس  لهچ  دودح  هک  یکارا  یمظعلا  هّللا  هیآ  هژیو  هب  هیعش ، دیلقت  عجارم  تیامح  اما  دنتـساخرب ؛  ماظن  يربهر 

.تشاد موقرم  نینچ  دوخ  مایپ  زا  یشخب  رد  ناشیا  .تخاس  لدبم  سأی  هب  ار  یمالسا  بالقنا  نانمشد  دیما  دندوب ، رتگرزب 
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تسین یکش  تسا ، ناریا  نامرهق  تلم  يراودیما  یمرگلد و  هیام  ناریا  یمالسا  يروهمج  يربهر  ماقم  هب  یلاعبانج  هتسیاش  باختنا 
.دـشاب یم  مهم  رما  نیا  هب  فقوتم  تسا ، یعرـش  تابجاو  مها  زا  هک  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ظفح  ینونک  ساسح  تیعقوم  رد  هک 

هجرف یلاعت  هّللا  لجع  رـصع -  یلو  ترـضح  هسدـقم  هیحان  هب  هثاغتـسا  اـب  یبوبر و  هاـگرد  هب  عرـضت  لاـهتبا و  اـب  بناـجنیا  کـنیا 
.مراتساوخ نیگنس  رایسب  تیلوؤسم  نیا  ماجنا  رد  ار  بانج  نآ  تاقیفوت  تادییأت و  ماود  فیرشلا - 

یهلا تسایس 

هام رد  دـناوخ و  یم  نآرق  ءزج  کی  زور  ره  دـش ، یم  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  لـبق  داد ،  یم  تیمها  یلیخ  تداـبع  هب  یکارا  هّللا  هیآ 
.دناوخ یم  لیمک  ياعد  تونق ، رد  هعمج ، ياه  بش  ياه  هلفان  رد  ناشیا  .دناوخ  یم  نآرق  ءزج  هس  هنازور  ناضمر 

رتریپ و نم  زا  دـندومرف : .دـیهدن  لوط  دایز  ضیرم ، لاسنهک و  دارفا  رطاخ  هب  ار  تعامج  زامن  هک  دـندرک  داهنـشیپ  ناـشیا  هب  یتقو 
!؟ تسه یسک  زامن  رد  رت ، فیعض 

: دیوگ یم  یکارا  هّللا  هیآ  اب  شرادید  هرابرد  بالقنا  ریهش  نارعاش  زا  یخرهاش ، دومحم  داتسا 

تخـس يرادید ! هچ  میدش ؛  فرـشم  هتاکرب  تماد  یکارا  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترـضح  رـضحم  هب  هیـضیف ،  رعـش  ياه  بش  لالخ  رد 
یناشیپ زا  تفرعم  راونا  دوب و  رادیدپ  شکرابم  يامیـس  رب  نامز  تشذگ  راثآ  هک  گرزب  يدرم  رادـید  زیگنا ! تربع  زیخ و  تجهب 

رادید ار  گرزب  نآ  هداس ، زا  رت  هداس  رقحم و  یقاتا  رد  .دشاب  یم  هعیش  شوک  تخس  تیناحور  يالج  رهظم و  وا  .عطاس  شنـشور 
.دوب هتفای  رارقتسا  يا  هیاپ  راهچ  يور  رب  هدیشوپ و  یمسر  سابل  جازم ، طرفم  فعض  اب  هک  میدرک 

رثأتم تخـس  ار  ناگمه  هک  درک  داریا  غیلب  اسر و  یظعاوم  عّتمم و  طوسبم و  ینانخـس  گرزب  نآ  هفراـعم ، ندروآ  ياـج  هب  زا  سپ 
نافراع زا  یتاـیبا  هب  ررکم  .دـنتخاس  يراـج  ناگدـید  زا  کـشا  نارـضاح  رثکا  ناـشیا  تاـنایب  ریثأـت  روش و  تیاـغ  زا  هک  تخاـس ،

...تسیرگ (1) یم  دوخ  دومرف و  یم  دانتسا  داهشتسا و  ییاهب  خیش  يرتسبش و  خیش  زاریش و  خیش  هلمج  زا  لدبحاص ،
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تلحر

: دلوت  ) نرق کی  زا  سپ  نایعیش  دیلقت  عجرم  .تسویپ  توکلم  هب   1373  / 7 رد 23 /  یکارا  یمظعلا  هّللا  هیآ  یتوکلم  حور  ماجنارس 
تلود .تسوـیپ  تـشهب  رد  دـیلقت  عـجارم  عـمج  هـب  تـفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  مدرم ، تیادـه  يارب  شـالت  ( 1373 تاـفو :  1273

زا نارهت ، رد  ماـقم  ـالاو  عجرم  نآ  كاـپ  رکیپ  .دوـمن  مـالعا  یموـمع  يازع  ار  هتفه  کـی  لـیطعت و  زور  کـی  یمالـسا  يروـهمج 
ماظن نالوئسم  بالقنا و  مظعم  ربهر  يا ، هنماخ  هّللا  هیآ  .دش  عییشت  مدرم  هوبنا  شود  رب  نهآ  هار  نادیم  ات  ییاجر  دیهش  ناتـسرامیب 
كاخ هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رد  مق  مدرم  هوکش  اب  عیشت  اب  شرکیپ  ماجنارس  .دنتشاد  روضح  هوکش  اب  عییشت  نیا  رد 

.داب وا  رب  ادخ  تمحر  ناوضر و  .دش  هدرپس 
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هرس سدق  ییابطابط  ققحم   . 2

هراشا

هرس (1) سدق  ییابطابط  ققحم   . 2

میدیشچ لابقا  فک  زا  بارش  هنوگدص  میدیشک  زاب  ناهج  یگرزب ز  شرف  ام 

میدیرب خرچ  هن  لزنم  کلف  تشپ  رب  میدادب  کلم  دص  لصاح  اخس  يور  زا 

میدیزگ دندیزگ  رارحا  هک  زیچ  نآ  میتسشن و  دنتسشن  راربا  هک  ياج  نآ 

میدینش میتفگ و  هک  بوخ  نخس  سب  زا  میدرک  هتسارآ  همه  شوگ  دوخ و  شوگ 

میدیرخ زاب  همه  ناج ز  یکی  هب  ار  دوخ  میلابو  هنوگ  دص  هدهع  رد  هک  میدید 

میدیدب میدادب  هار  نیرد  هک  اه  نآ  شاداپ  ملاع  رد  هک  دینادب  هلمج  رد 

میدیسر (2) دوصقم  هب  هک  هّلل  هنملا  دوب  قح  شیاشخب  هب  دوصقم  همه  ار  ام 

تیآ ترضح  ریبخ ، سانـش  باتک  اناوت ، دنمـشناد  ققحم ، همالع  ناضمر 1416 ه ق ) متفه   ) نمهب 1374 ش  8 هبنـشکی ،  زور  رد 
ریذپان ناربج  يا  هعیاض  اب  قیقحت  ملع و  ملاع  دیـشک و  دـیواج  يارـس  هب  تیفاع  تخر  يدزی ، یئابطابط  زیزعلادـبع  دیـس  جاح  هّللا 

 . مییامن وگزاب  ار  درم  گرزب  نآ  یقیقحت  راثآ  یملع و  تایح  زا  يا  همش  ات  مینآرب  رصتخم  نیا  رد  .دش  هجاوم 

 ، شردپ .دش  دلوتم  فرشا  فجن  رد  1318 ش  اب 4/8 / ربارب  .ق  یناثلا 1348 ه  يدامج  مکی  تسیب و  رد  یئابطابط  زیزعلادبع  دیس 
1327 ه  ) يدزی مظاک  دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  يرتخد  هون  1363 ه ق )  - 1306  ) يدزی یئابطابط  داوج  دیـس  موحرم 

 . دوب ماقم  یلاع  دهتجم  نآ  يرسپ  هون  ناشردام  و  ق ، )

تالیصحت .درکن  یهاتوک  لامک  ملع و  بسک  يارب  شالت  یعس و  زا  يا  هظحل  نکل  داد ،  تسد  زا  ار  شردپ  یگلاس  هدزناپ  رد  وا 
فرشا فجن  رد  يو  یملع  بتارم  ریس  و 
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 . تسا هدش  ریرحت  يو  تشذگرد 

نا لضف  هّللا و  نم  همعنب  نورشبتسی   » هیآ لیذ  نرق 6 )  ) يروباشین دومحم  نب  دمحم  نیدلا  نیعم  فیلأت  ینیمی ، رئاصب  ریسفت   . 2 - 2
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.تسا هتفرگ  تروص  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یتوکلم  هاگراب  راوج  و 

: زا دنترابع  دندومرف ،  موقرم  ناشتشوندوخ  همانیگدنز  رد  هک  نانچ  يو ،  لیصحت  نارود  ناداتسا 

.دارملا حیحوت  هیبرعلا و  مولع  باتک  فلؤم  يافوتم 1411 ه ق )  ) ینارهت ینیسح  مشاه  دیس  وحن :) فرص و   ) تایبدا فلا )

( . یناثلا 1413 ه ق عیبر  يافوتم 10   ) يدزی یئابطابط  یحلادبع  دیس  دنزرف  لیلج  دیس  قطنم : ب )

يافوتم  ) یبوکداب اردص  خیش  دزن  ار  رافسا  يراوزبس و  یلعالادبع  دیس  هّللا  تیآ  دزن  ار  يراوزبس  هموظنم  حرـش  ناشیا  هفـسلف : ج )
.دنتفرگ ارف  نابعش 1392 ه ق )  11

زا ار  یمق  يازریم  نیناوق  تخومآ و  یناچوق  هّللا  حـیبذ  خیـش  يوبن و  نسح  ازریم  رـضحم  رد  ار  هعمل  حرـش  ناشیا  لوصا : هقف و  د )
نیسحلادبع خیش  رضحم  رد  ار  حطس  یلاع  سورد  هاگ  نآ  لاوش 1409 ق . ) يافوتم 23   ) یناهفصا یناف  همالع  یلع  دیس  هّللا  تیآ 

نابعش يافوتم 12   ) ینارگنل یبتجم  خیـش  و  هابتـشالا ؛  فشک  هیاـفک و  حرـش  فلؤم  یناثلا 1373 ه ق ) يامج  يافوتم 12   ) یتشر
.دندرب نایاپ  هب  نایبلا  یفوأ  باتک  فلؤم  1406 ه ق )

يافوتم 1382 ه ق)  ) يزاریش يداهلا  دبع  دیس  یمظعلا  هّللا  تیآ  رضحم  زا  لوصا ،  هقف و  جراخ  سرد  نتخومآ  يارب  ماجنارس  يو 
.درب اه  هرهب  1413 ه ق )  ) یئوخ يوسوم  مساقلاوبا  دیس  جاح  یمظعلا  هّللا  تیآ  و 

رد هک  دومن ،  یملع  ياه  هدافتسا  ناشرـضحم  زا  تشاد و  رـشن  رـشح و  يدایز  ناگرزب  اب  دوخ  رمع  تدم  رد  يو  نانآ ،  رب  هوالع 
بتارم نانآ و  زا  هشیمه  وا  دـندوب و  تیمها  زئاـح  ناـشیا  یقیقحت  یملع و  شور  یحور و  قـالخا  نیوکت  رد  نت  هس  اـه  نآ  ناـیم 

: زا دنترابع  داتسا  هس  نآ  .دندرک  یم  دای  ناش  یملع 

هعیـشلا و فیناصت  یلا  هعیرذلا  هعیـش ،  یـسانش  باتک  فراعملا  هریاد  هدنـسیون  يافوتم 1389 ه ق )  ) ینارهت گرزب  اـغآ  خیـش   . 1
 . تسا رگید  باتک  اههد 

اغآ خیـش  زا  هشیمه  يو  دوب .  مود  گرزب  اغآ  خیـش  قح ،  هب  دنتـشاد و  یملع  طابترا  گرزب  اـغآ  خیـش  اـب  لاـس  دودح 25  داتسا 
.درک یم  فیرعت  ناشیا  تاقیقحت  زا  يدایز  تارطاخ  درک و  یم  دای  يراوگرزب  تمظع و  هب  گرزب 
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فرـص گرزب  اـغآ  خیـش  تاـقیقحت  ندـیناسر  رمث  هب  لـیمکت و  ماـمتا و  رد  ناـشیا  رمع  رت  شیب  تفگ ،  میهاوـخ  ادـعب  هک  ناـنچ 
.دیدرگ

: دومرف یم  گرزب  اغآ  خیش  دروم  رد  یئابطابط  موحرم 

یب هتسراو و  درم  ناشیا  .دوب  مه  يور  هب  ور  ناملزنم  متشاد و  رایـسب  تدارا  ناشیا  هب  تبـسن  هدوارم و  ناشیا  اب  لاس  دودح 25  نم 
ترشاعم زین  ناشیا  اب  مرادن  غارس  ناشیا  دننام  سفن  تمالـس  تهج  زا  نم  تشادن و  یگتـسباو  رورغ و  ربکت ، چیه  دوب و  یـشیالآ 

قیقحت رد  نارگید  هب  یملع  کمک  ار  يدابودرا  موحرم  زراب  تایـصوصخ  زا  یکی  درک و  یم  دای  یگرزب  هب  وا  زا  هشیمه  تشاد و 
مان هب  تیاهن  رد  دـش و  حیحـصت  قیقحت و  ناشیا  کـمک  اـب  يداـیز  ياـه  باـتک  دومرف : یم  تسناد و  یم  یملع  تالکـشم  عفر  و 

.دیدرگ رشتنم  پاچ و  نارگید 

زاب ناققحم  يور  هب  شا  هناخ  ِرَد  تاـقوا  رت  شیب  يداـبودرا ،  هّللا  تیآ  شیوخ  داتـسا  نوچ  تلـصخ  نیا  رد  زین  یئاـبطابط  موحرم 
شیب دیاش  زور  ره  هک  يروط  هب  تشاد ؛  یناوارف  شزرا  یملع  تهج  زا  هک  دومن  یم  ناققحم  هب  یساسا  مهم و  ياه  کمک  دوب و 

.درک یمن  عانتما  نارگید  هب  دوخ  تاقیقحت  هجیتن  نداد  زا  تقو  چیه  دوب و  نارگید  رایتخا  رد  ناشیا  تقو  تعاس  هد  زا 

راثآ

هراشا

رد ینیما  همالع  ینارهت و  گرزب  اغآ  خیـش  موحرم  اب  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  زواجتم  یئاـبطابط  موحرم  دـش ،  داـی  ًـالبق  هک  ناـنچمه 
تاقیقحت و رت  شیب  تهج ،  نیمه  هب  تشاد و  اه  نآ  لـیمکت  داتـسا و  ود  نیا  راـثآ  هب  یفـصولا  دـیاز  هقـالع  دوب و  یملع  طاـبترا 

.تسا هتفرگ  تروص  نانآ  تافیلأت  لیمکت  همادا و  رد  ناشیا ،  تافیلأت 

هب .تشاد  لوذـبم  ناـنآ  هار  موادـت  رد  ار  شیوخ  تمه  ناـنآ  زا  سپ  دوب و  گرزب  ود  نآ  یقیقحت  یملع و  ثراو  تقیقح ،  رد  وا 
ياه ترفاسم  وا  .دوب  عیـشت  تیناقح  تابثا  هعیـش و  ثاریم  گـنهرف و  ياـیحا  ناـشتاقیقحت  رد  داتـسا  هدـمع  فدـه  تهج ،  نیمه 
يارب ار  اه  یـسانش  باتک  یطخ و  خـسن  سراهف  زین  داد و  ماـجنا  روشک  زا  جراـخ  لـخاد و  رد  هعیـش  راـثآ  ییاسانـش  يارب  يداـیز 

دوخ یمالسا  یتاقیقحت  هسسؤم  ققحم و  چیه  هک  دندوب  هاگآ  اناوت و  یسانش  باتک  ناشیا  .دومن  یسررب  تقد  هب  هعیش  راثآ  فشک 
.دید یمن  ناشیا  هب  عوجر  زا  زاین  یب  ار 

زین ناریا و  ياهرهش  ریاس  دهشم و  نارهت ، مق ، رد  یمالسا  تاقیقحت  تاسسؤم 
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سانشرس فورعم و  یمالسا  ناققحم  نیب  رد  اوزنا ، ینیشن و  هشوگ  مغر  یلع  ناشیا  دندوب و  سامت  رد  يو  اب  هشیمه  روشک  جراخ 
.دوب

: درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  دنچ  هب  ار  وا  راثآ 

: دومن فیلأت  گرزب  اغآ  خیش  تافیلأت  لیمکت  رد  هک  يراثآ  فلا )

.دنا هتشاگن  هعیرذلا  باتک  لیمکت  رد  داتسا  ار  باتک  نیا  هعیرذلا : كردتسم   . 1

 . دنمجرا باتک  نیا  تاهابتشا  عفر  تاعالطا و  لیمکت  اب  هارمه  هعیرذلا ،  رب  تسا  یتاقیلعت  هعیرذلا : یلع  ءاوضا   . 2

دندوب و هدشن  تسرهف  بترم و  اه  هناخ  باتک  زونه  دوب ،  هعیرذلا  فیلأت  لوغـشم  گرزب  اغآ  خیـش  هک  ینامز  هعیرذلا : بذهم   . 3
کلمت رد  هک  اه  باتک  زا  ییاه  هخـسن  یفرعم  هب  دراوم  بلغا  رد  ناشیا ،  رت  شیب  اذـل  دوب ،  هدـشن  پاـچ  مجارت  بتک  زا  يرایـسب 

ندش صخشم  یطخ و  خسن  سراهف  پاچ  اب  هزورما  هک  دنک  یم  رکذ  فلوم  زا  یلصفم  لاح  حرش  ای  دزادرپ و  یم  دوب ،  صاخـشا 
اذـل دـشاب .  یمن  تسا ، یـسانش  باتک  صتخم  هک  هعیرذـلا  رد  اـه  نآ  دوجو  هب  يزاـین  مجارت ،  بتک  پاـچ  نینچمه  اـه و  هخـسن 

یم طخ  دنداد  یم  صیخـشت  مزال  ار  نآ  فذح  هک  یبلاطم  يور  باختنا و  ار  هعیرذلا  هرود  کی  رمع ،  رخاوا  رد  داتـسا  ترـضح 
زا هکنآ  نودب  تفای ، یم  شهاک  فصن  هب  هعیرذلا  تادلجم  دیـسر  یم  ماجنا  هب  راک  نیارگا  ناشیا ، دوخ  هدومرف  هب  انب  دندیـشک و 

.تفرن شیپ  دلج  دنچ  زا  شیب  راک  نیا  هک  سوسفا  یلو  دوش ، هتساک  يزیچ  نآ  ياوتحم 

ابفلا بیترت  هب  نرق  ره  رد  نرق و  بیترت  هب  تسا و  گرزب  اغآ  خیش  هعیشلا  مالعا  تاقبط  كردتسم  رثا  نیا  هعیشلا : مالعا  مجعم   . 4
.تسا پاچ  هدامآ  دلج  نیدنچ  رد  باتک  نیا  .دشاب  یم 

باتک لصا  نوچ  .تسا  هتشاگن  گرزب  اغآ  خیش  هعیشلا  مالعا  تاقبط  رب  هک  تسا  یتاقیلعت  هعیشلا : مالعا  تاقبط  یلع  تاقیلعت   . 5
نرق  » هرربـلا مارک  تاـقیلعت  تاـقیلعت ، نیا  زا  دـشاب و  یم  نرق  بیترت  هب  زین  داتـسا  تاـقیلعت  هدـش ، میظنت  نورق  بـیترت  هـب  تاـقبط 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  باتک  لصا  هارمه  مهدراهچ » نرق   » رشبلا ءابقن  و  مهدزیس »

یم گرزب  اغآ  هعیشلا  مالعا  تاقبط  باتک  زا  مهدراهچ  نرق  هب  طوبرم  شخب  هک  رشبلا  ءابقن  رشبلا : ءابقن  همتت  حیحصت  میظنت و   . 6
هدنام یقاب  طوطخم  نانچمه  ءای »  » فرح ات  نیع »  » فرح زا  یلو  تسا ، هدیسر  پاچ  هب  دلج  راهچ  رد  نیع »  » فرح نایاپ  ات   ، دشاب
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اب دنتـشاد  انب  دـندوب و  هدرک  بترم  ار  رثا  نیا  گرزب ، اغآ  خیـش  سیون  تسد  ياه  تشاددای  زا  هدافتـسا  اـب  داتـسا  ترـضح  .تسا 
.دادن ناما  لجا  هنافسأتم  هک  دنناسرب  پاچ  هب  ار  نآ  تاررکم ، فذح  لیمکت و  حالصا و  رورم و 

: تشاگن ینیما  همالع  تافنصم  لیمکت  رد  هک  يراثآ  ب )

: دنا هدومرف  نینچ  باتک  نیا  دروم  رد  داتسا  ریدغلا : باتک  یلع   . 7

یشخب دنسیونب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  بقانم و  هرابرد  دنتـساوخ  یم  ینیما  همالع  ار  ریدغلا  دعب  هب  مهدزاود  دلج  زا  ... 
دروم نیا  رد  يراک  هثرو  ناشیا ،  توف  زا  دعب  یلو  دنا ، هدومرف  دیق  مه  دوخ  همان  تیـصو  رد  هک  دـندرک  راذـگاو  نم  هب  ار  راک  زا 
یتاور نیعبات و  هباحـص ، یماسا  نتفای  هب  عورـش  نم  .راک  نیا  هلابند  نتـشون  هب  مدرک  عورـش  ناریا  رد  مدوخ  اذل  دنا و  هدادـن  ماجنا 

.تسا مامتان  زونه  هک  متشون  ریدغلا  باتک  یلع  مان  هب  ار  نآ  هدمآین و  ریدغلا  لوا  دلج  رد  هک  مدرک 

، دوب هدیـسرن  ینیما  همـالع  تسد  هب  هک  ار  یعباـنم  كرادـم و  داتـسا  ریدـغلا .  باـتک  رب  تسا  يا  هلمکت  ریدـغلا : فافـض  یلع   . 8
.دنا هدومن  بترم  رثا  نیا  رد  ینیما  همالع  بولسا  قبط  هدرک و  جارختسا 

 . ناوارف تافاضا  هارمه  هتبلا  تسا ؛  ینیما  همالع  ِرثا  انتّنس ،  انتریس و  باتک  میظنت  لیمکت و  رثا  نیا  ءالبرک : هّیزرب  ءامسلا  ءابنا   . 9

یطخ خسن  سراهف  ج )

يدایز شزرا  هعیـش  گنهرف  هب  طوبرم  یطخ  خسن  يارب  تشاد و  اه  نآ  یفرعم  ییاسانـش و  یطخ و  خـسن  هب  يرفاو  هقالع  داتـسا ، 
هک راـثآ  نیا  .دـندومن  یطخ  خـسن  تسرهف  هیهت  هب  مادـقا  هناـخ ، باـتک  دـنچ  یطخ  خـسن  یفرعم  يارب  اتـسار  نیا  رد  دوـب و  لـئاق 

: زا دنترابع  دنا ، هدشن  پاچ  زونه  ناشرت  شیب  هنافسأتم 

رد ینیما  همالع  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  باتک  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  هناـخ  باـتک  یطخ  ياـه  هخـسن  تسرهف   . 10
مالسا ناهج  رسارس  زا  ار  یمهم  یطخ  بتک  تهج  نیمه  هب  دومن و  سیسأت  ریدغلا  باتک  یملع  هناوتشپ  نیمأت  يارب  فرـشا  فجن 

هک دندومن  نآ  یطخ  خسن  يراگن  تسرهف  هب  مادقا  اه  هخسن  نیا  تیمها  هب  انب  داتسا  .درک  يروآ  عمج  نآ  رد 
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 : تسا شخب  ود  لماش 

یبرع یطخ  ياه  هخسن  لوا : شخب 

یسراف یطخ  ياه  هخسن  مود : شخب 

دیـس ياهتـشاددای   » ناونع اب  نآ  زا  هتـسج و  هرهب  یـسراف  یطخ  ياه  هخـسن  باتک  فیلأت  رد  شخب  نیا  زا  يوزنم  یقن  یلع  ياـقآ 
.تسا (1) رشن  پاچ و  هدامآ  تسرهف  نیا  درب ، یم  مان  یئابطابط » زیزعلادبع 

یهقف و ياه  باتک  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  توعد  هب  داتـسا  دهـشم : يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخ  باـتک  یطخ  خـسن  تسرهف   . 11
هدشن رشتنم  لاح  هب  ات  رثا  نیا  هنافسأتم  هک  دندومن  نآ  شراگن  فرص  يدایز  تدم  دنا و  هدرک  تسرهف  ار  هناخ  باتک  نآ  یثیدح 

.تسا

لاس یمالـسا (  ثاریم  همانلاس  لوا  رتفد  رد  تسرهف  نیا  زاریـش : یئابطابط  همـالع  هاگـشناد  هناـخ  باـتک  یطخ  خـسن  تسرهف   . 12
.تسا هدیسر  پاچ  هب  1373 ش )

.زیربت رد  یضاق  یئابطابط  یلع  دمحم  دیس  دیهش  هناخ  باتک  ياه  هخسن  تسرهف   . 13

.دادغب رد  ینالیگ  رداقلادبع  رازم  هناخ  باتک  تسرهف   . 14

، یطخ ياه  هخـسن  هیرـشن  رد  یلبق  تسرهف  ود  تسرهف و  نیا  زیربت : رد  مالـسالا  هقث  هناخ  باـتک  یطخ  ياـه  هخـسن  تسرهف   . 15
.تسا هدیسر  پاچ  هب  ات 543  هحفص 511  زا  متفه ، رتفد 

ناگرزب راثآ  حیحصت  قیقحت و  د )

هجوت اب  ناشیا  یلو  دش ، رشتنم  مق  رد  داتسا  ترضح  حیحـصت  قیقحت و  اب  .ق  لاس 1404 ه  رد  رثا  نیا  نیدلا : بجتنم  تسرهف   . 16
.دنتشاد ار  نآ  ددجم  پاچ  يانب  دندوب  هتشون  باتک  نیا  رب  نآ  زا  دعب  هک  یهجوت  لباق  تاقیلعت  هب 

لقتسم تروص  هب  زین  انثارت و  هلجم  لوا  هرامش  رد  یناقلاط : یمکاح  ریخلاوبا  فیلأت  یـضترملا ،  بقانم  نم  یقتنملا  نوعبرالا   . 17
.تسا هدش  پاچ 

نیسح ماما  نسح و  ماما  ترضح  همانیگدنز  ناشیا  مالسلاامهیلع :  نیسحلا  نسحلا و  همجرت   . 18
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پاچ هب  انثارت  هلجم  مهدزای  مهد و  ياه  هرامش  رد  رثا  نیا  .دنا  هدومرف  حیحصت  جارختسا و  دعـس ، نبا  تاقبط  زا  ار  مالـسلا  امهیلع 
.تسا هدیسر 

.تسا هدش  رشتنم  انثارت  هلجم  مهدزاود  هرامش  رد  رثا  نیا  ایندلا : یبا  نبا  فیلأت  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  لتقم   . 19

.لبنح نب  دمحا  ِرثا  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  بقانم   . 20

.یبهذ ِرثا  هالوم ، » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح قیرط   . 21

.رکاسع نبا  خیرات  نم  نینمؤملاریما  همجرت   . 22

.نیطمسلا دئارف   . 23

.یقشمد یملس  ییحی  نب  فسوی  ِرثا  رظتنملا ،  يدهملا  رابخا  یف  رردلا  دقع   . 24

 . یسوط خیش  تسرهف   . 25

.لوؤسلا بلاطم   . 26

اه همانباتک  ه )

یصخش هقالع  ربانب  نوگانوگ ،  تاعوضوم  رد  دنتـشاد ،  هنیمز  نیا  رد  هک  يا  هبناج  همه  تاعالطا  هب  هجوت  اب  سانـش  باتک  همالع 
.دنتسه هجوت  دروم  تیمها و  زئاح  دوخ  تاعوضوم  رد  هک  دنا  هتشون  ییاه  همانباتک  فلتخم ، ياهتبسانم  و 

: زا دنترابع  اه  همانباتک  نیا 

، یناگدنز خیرات ، بقانم ، یگدنز ، هرابرد  تنس  لها  هک  ییاه  باتک  رثا  نیا  رد  هیبرعلا : هبتکملا  یف  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها   . 27
هلجم رد  تالاقم و  هلـسلس  تروص  هب  باتک  نیا.دنا  هدـش  یفرعم  یـسانش و  باتک  دـنا ، هتـشون  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ...تاملک 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  انثارت 

زا يرـصتخم  یفرعم و  هدـش ،  هتـشون  مخ  ریدـغ  هراـب  رد  هک  یتـالاقم  اـه و  باـتک  رثا  نیا  رد  یمالـسالا : ثارتـلا  یف  ریدـغلا   . 28
تروص هب  توریب  رد  سپس  دش ، رشتنم  انثارت  هلجم  رد  يا  هلاقم  تروص  هب  ادتبا  باتک  نیا  .تسا  هدش  رکذ  اه  نآ  نیفلوم  یگدنز 

رد دـیدرگ و  قحلم  یتافاضا  نآ  نایاپ  رد  دـش و  تسفا  توریب  پاچ  يور  زا  ناریا ،  رد  نآ  زا  دـعب  ودـیدرگ  پاچ  لقتـسم  باتک 
.دیسر پاچ  هب  يریزو  عطق  رد  لاس 1373 ش ،  رد  هحفص ،   432
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.یکجارک فیناصت  تسرهف   . 29

تالاقم هلسلس  رد  هدش و  هتشون  دیفم  خیش  هرازه  تشادگرزب  هرگنک  يارب  هک  تسا  يا  هلاقم  هتافنصم : دیفملا و  خیـشلا  هایح   . 30
.تسا هدیدرگ  رشتنم  لوا ) دلج   ) لئاسرلا تالاقملا و  مان  اب  هرگنک  نآ 

نیا رد  نآ .  ددـعتم  ياه  پاچ  اه و  همجرت  حورـش و  هغـالبلا و  جـهن  یطخ  خـسن  یفرعم  هنیمز  رد  هغـالبلا : جـهن  باـحر  یف   . 31
.تسا هدش  یفرعم  نآ  پاچ  عون  دودح 100  .ق و  لاس 1000 ه  زا  لبق  هب  قلعتم  هغالبلا  جهن  زا  یطخ  هخـسن  زا 180  شیب  باتک 

لجا هک  دنتـشاد  ار  نآ  لقتـسم  پاچ  دصق  داتـسا  رخاوا  نیا  رد  .دیدرگ  جرد  انثارت  هلجم  رد  تالاقم  هلـسلس  تروص  هب  باتک  نیا 
.تخاس نکمم  ریغ  ار  بولطم  يزورآ  موتحم 

رکذ اب  هک  یبرع  تغل  عوضومرد  ناریا  ياه  هناـخ  باـتک  هیلک  هب  طوبرم  یطخ  ياـه  هخـسن  لـماش  هیبرعلا : هغللا  تاـطوطخم   . 32
.تسا هدش  میظن  خسن  تایصوصخ 

.ناهج ياه  هناخ  باتک  رد  اه  نآ  رد  دوجوم  یطخ  خسن  رکذ  یلح و  همالع  راثآ  یفرعم  لماش  یّلح : همالع  هبتکم   . 33

یطخ خسن  زا  باختنا  تشاددای و  و )

نوگانوگ ياه  ترفاسم  روظنم  نیا  يارب  تشاد و  نآ  راثآ  يایحا  هعیـش و  گنهرف  هب  يرفاو  هقالع  داتـسا  دـش ،  رکذ  هک  ناـنچمه 
ياه تشاددای  رذـگهر  نیا  زا  داد و  رارق  دـیدزاب  دروم  ار  يدایز  ياه  هناـخ  باـتک  داد و  ماـجنا  روشک  جراـخ  ناریا و  لـخاد  رد 

دانتـسا هدافتـسا و  دروـم  اهتـشاددای  نیا  رت  شیب  تسج و  یم  هرهب  اـه  نآ  زا  ناـشتافیلأت  رد  هـک  دوـمن  يروآ  عـمج  ار  يدـنمدوس 
هک دـنا  هدومن  میظنت  يدـنب و  هقبط  نوگاـنوگ  ياـه  تروص  هب  ار  اـه  تشادداـی  نیا  یئاـبطابط  موـحرم  .تفرگ  یم  رارق  ناـققحم 

: زا دنترابع 

ياهترفاسم رد  زین  ینیما  همالع  دنا ، هدومن  يراذگ  مان  ینیما ،  همالع  ناشداتـسا  زا  يوریپ  رد  داتـسا  ار  رثا  نیا  رافـسالا : جئاتن   . 34
.دنا هدرک  طبض  رافسالا  تارمث  مان  هب  یباتک  رد  ار  ناشیاهتشاددای  دوخ 

.هیکرت ياه  هناخ  باتک  زا  هبختنم  ياه  هخسن  تسرهف   . 35

باتک باتک و  نیا  هیکرت : ياه  هناخ  باتک  زا  هبختنم  یطخ  ياه  هخسن  یلیصفت  تسرهف   . 36
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یطخ خسن  تسرهف  رد  دوش و  یم  يرادهگن  هرامش 4172 و 4173  هب  هر )  ) یـشعرم یفجن  یمظعلا  هّللا  تیآ  هناخ  باتک  رد  یلبق 
.دنا هدش  هدناسانش   ، 184 ص 183 -  ج 11 ،  هناخ ،  باتک  نآ 

باتک ِلماش  زاجح _  ياه  هناخ  باتک  زا  هک  ییاهتـشاددای  راـثآ  نیا  رد  زاـجح : یطخ  خـسن  زا  بختنم  یطخ  خـسن  تسرهف   . 37
هناخ باتک  یکم و  مرح  رهظم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  مرح  هیدومحم ، هرّونم ، هنیدـم  تمکح ، فراـع  ياـه : هناـخ 

.تسا هدش  هتشون  هدمآ ، مهارف  هکم _ 

باتک ِلماش  زیربت ، ياه  هناخ  باتک  یطخ  خـسن  زا  تسا  ییاهتـشادای  زیربت : ياه  هناخ  باتک  زا  بختنم  یطخ  خـسن  تسرهف   . 38
.یناوریا مالسالا و  هقث  یئابطابط ، یضاق  یلع  دمحم  دیهش  ياه  هناخ 

.رافسالا جئاتن  هیبش  تسا  يرتفد  دراوشلا : عمج  دباوالا و  دیق   . 39

راثآ ریاس  ز )

.تسا هدیسر  پاچ  هب  مق  رد  .ق  لاس 1397 ه  رد  هنسلا : نیسحلا و   . 40

.هیوبنلا هنسلا  یف  يدهملا   . 41

رشتنم لقتـسم  تروص  هب  سپـس  هدیـسر ، پاچ  هب  هرظانلا  قئادحلا  باتک  همدقم  رد  ادتبا  رثا  نیا  ینارحب : فسوی  خیـشلا  هایح   . 42
 . دیدرگ

 . دیسر پاچ  هب  لاس 1374 ش )  ) یمالسا ثاریم  همانلاس  مود  رتفد  رد  یسوط : خیش  خیاشم  یملع و  تیصخش   . 43

لیحر مزع 

ناضمر متفه  هبنـشکی  زور  رد  عیـشت ،  تابثا  هعیـش و  راثآ  يایحا  قح و  هملک  يالتعا  رد  شـشوک  شالت و  يرمع  زا  دـعب  تبقاـع 
دینش و ناج  شوگ  هب  ار  هیضرم » هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئطملا  سفنلا  اهتیا  ای   » یبیغ شورـس  گناب  ( 8/11/1374  ) 1416 ه ق

تکرـش اب  هوکـش و  اب  زرط  هب  مق ،  رد  زور  نامه  رهظ  زا  دعب  رد  عییـشت  مسارم  .درتسگ  تماقا  لحر  دوخ  نیرهاط  دادجا  راوج  رد 
زا یکی  رد  تفرگ و  ماجنا  بالط  املع و 

93 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


داـش و شحور  .تـفرگ  رارق  دوـخ  يدـبا  هاـگمارآ  رد  مالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  روـنا  دـقرم  راوـج  رد  وـن  نحــص  تارجح 
.داب رون  رپ  شعجضم 

94 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


يو هرکذت  یلدگیب و  يرذع   . 3

هراشا

هرکذت زا  ینخـس  یمق ، ناسیون  هرکذـت  یفرعم  رد  يدـهاجم  یلع  دـمحم  ياقآ  بانج  رـصاعم  رعاش  مق  همانلـصف ،  مود  هرامـش  رد 
دیاش دسیونب ، هرکذت  نیا  هرابرد  يرصتخم  یفرعم ، نآ  لیمکت  تهج  هک  دید  بسانم  هدنراگن  دروآ .  نایم  هب  يرذع  گیب  قحـسا 

اتمدقم .ددرگ  هضرع  گنهرف  بدا و  ملاع  هب  هدش ، هدیـشک  نوریب  اه  هناخ  باتک  يایاوز  زا  یلـضاف  تّمه  هب  دنمـشزرا  باتک  نیا 
.تسا يرورض  هرکذت  نیا  فلوم  لاح  حرش  زا  هاتوک  ینخس 

« یلدگیب يرذع  »

رذآ هدکشتآ  ِبحاص  یلدگیب  رذآ  یمق  یمان  رعاش  کچوک  ردارب  يافوتم 1185 ه ق )  ) يرذع هب  صلختم  یلدگیب  گیب  قاحسا 
هیلـست رارحالا و  هبرجت  رذآ و  هدکـشتآ  زا  لقن  هب  مق ،  نارونخـس  هرکذـت  ِباتک  رد  يدـهاجم  ياقآ  ار  يرذـع  لاـح  حرـش  .تسا 

لقن نادـیواج  رازلگ  ءاحـصفلا و  عمجم  راکفالا و  جـیاتن  هرکذـت  راـجاق و  ازریم  دومحم  هنیفـس  یلبند و  نوتفم  قازرلا  دـبع  راربـالا 
(1) .دنا هدرکن  رکذ  یسرتسد  مدع  تهج  هب  اردومحملا  نایب  قاشعلا و  ناتسب  ناقاخ و  نمجنا  بلاطم  هدومن و 

هرکذت بلاطم  هوالعب  تسا  یـسرتسد  لباق  هک  ناقاخ  نمجنا  هرکذت  بلاطم  نکل  درادن ،  یـسرتسد  ریخا  هرکذت  ود  هب  زین  هدنراگن 
.دش دهاوخ  رکذ  رتخا 

هک دوخ  هرکذت  رد  يافوتم 1232 ه ق )  ) رتخا هب  صلختم  يزیربت  داژن  یجرگ  دمحا 
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: تسا هدروآ  نینچ  ار  يرذع  لاح  حرش  تسا ،  روهشم  رتخا  هرکذت  هب 

تنیط و یکاپ  هب  فوصوم و  تالامک  رثکا  هب  هیلع ، یلاعت  هللا  همحر  یلدـگیب  رذآ  ردارب  گـیب  قحـسا  هب  یمـسم  یلدـگیب  يرذـع 
هب درک ، یناـف  ملاـع  عادو  یناوج  رد  هنـس 1205  .لـیام  ییارـسلزغ  هب  رثکا  هقیلـس ، شوخ  رایـسب  مظن ، بتارم  فورعم ، تاذ  یکین 

(1) .دومن لاقتنا  ینادواج  يارس 

.تسا هدـش  هابتـشا  راچد  رتخا  تسا و  باطخلا  لـصف  هنیمز  نیا  رد  رذآ  شردارب  راـتفگ  هدرک و  توف  .ق  لاس 1185 ه  رد  يرذع 
لقن ار  نآ  لاح ،  حرـش  همادا  رد  رتخا  هتخاس و  يرذـع  گرم  رد  یلدـگیب  یحابـص  هک  تسا  یتوف  خـیرات  هداـم  نآ ،  رگید  لـیلد 

: تسا هدومن 

گیب قحسا  نادواج  تشهب  رد  اداب  تفگ : شتلحر  لاس  خیرات  متساوخ  یحابص  زا 

.تسا ربارب 1185  دجبا  باسح  هب  گیب » قحسا  نادواج  تشهب  رد  اداب   » ترابع

: دسیون یم  يرذع  لاح  حرش  رد  ناقاخ  نمجنا  هرکذت  رد  یسورگ  يوار  نینچمه 

رظنم کی  رب  ردام و  ردپ و  کی  زا  افص  یفیلح  ناهر  یقیتع  نانع  یکیرش  نابل  یعیضر  رذآ  بانج  اب  گیب  قحسا  شمـسا  يرذع :
میلـس شنم و  یمدآ  دنیوگ  هدرک ،  یفیلأت  رعاش  مسا  درجم  داریا  هیفاق و  ظاحل  بیترت  هب  ار  هدکـشتآ  هرکذـت  هصالخ  دـنربخم .  و 

دای هدرک .  یناگدنز  دوردـب  هنـس 1185  رد  هتـشاد  یـشوخ  هقیلـس  لزغ  هصاخ  يرعاش  رد  هدوب  عبطلا  میرک  هجولا و  حیبص  سفنلا 
ماع صاـخ و  زا  هک  شعییعـشت  زورب  یتفگ  مدرک ، تبحـص  كاردا  ردـنا ، دوخ  تیـالوب  ار  وا  ياقدـصا  زا  یکی  یتقو  رد  هک  مراد 
نیا نیزح  نینح  فیفخ و  نینأ  اب  هک  مدینـش  داد ، ربعم  برق  رمم  قیـض  رذآ  ترـضح  اب  ارم  دوب ، مامت  یماحدزا  ار  توباـت  نوماریپ 

: دناوخ یمه  تسا  روکذم  مال  هیفاق  رد  هک  ار  ردارب  رعش 

(2) لمحم یپ  زا  يرهش  رهش و  زا  دور  یم  لمحم  هک  لزنم  دوب  لمحم  نیرد  بر  ای  ار  هام  نیمادک 

ار تیب  دنچ  نیا  دوخ  رونخس  تسیود  باتک  رد  يزیربت  یمظن  یلع  رصاعم  رعاش 
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: تسا هدورس  يرذع  خیرات  هدام 

یهاوگ دهد  شلزغ  لوق  وا  يداتسوا  هب  هک  يرذع 

یهابم وا  لامک  لضف و  رب  ملاع  دوب  هک  وک  هردان  نآ 

یهاو دید  هنامز  راک  نوچ  یتسه  لد ز  تسسگب  هگان 

یهار تشگ  تسود  بناج  رب  هگرذگ  نیا  زا  وا  وچ  هصقلا :

یهلا (1) تمحر  هب  هتسویپ  شتوف  لاس  يارب  دنتفگ 

یلدگیب يرذع  راعشا 

یسورگ يوار  تیب و  رذآ 46  نآ ،  رب  هوالع  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  1380 ش )  ) اریخا هک  هداد  بیترت  یناوید  دوخ  يارب  يرذـع 
.دنا هدومن  لقن  ار  يرذع  راعشا  زا  رذآ _  هدکشتآ  زا  لقن  هب  تیب _  تیاده 18  ناخ  یلق  اضر  تیب و   25

يرذع هرکذت 

، همانشناد گیب ، قاحـسا  هرکذت  هدکـشناد ، هدکتفلا ، يرذع ، قاحـسا  هرکذت  دننام : تسا ، هدش  هدیمان  ددعتم  یماسا  هب  هرکذت  نیا 
.ارعشلا هرکذت  هلعش و  هرکذت 

راهچ رد  هدروآ ،  نارعاـش  لاـح  حرـش  لـیذ  رد  رذآ ،  هدکـشتآ  هرکذـت  رد  رذآ  شردارب  هک  ار  يراعـشا  هرکذـت ، نیا  رد  يرذـع 
.تسا هدومن  میظنت  يروآ و  عمج  تایعابر ،  تایلزغ و  تاعطقم ، دئاصق ، شخب :

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يزاریش  فسوی  نبا  موحرم 

، اه شخب  زا  کی  ره  رد  و  تایعابر ،   . 4 تایلزغ ؛   . 3 تاعطقم ؛   . 2 دئاصق ؛   . 1 هدومن : شخب  راهچ  ار  هرکذت  نیا  کیب  قحسا 
هدومن و بترم  ءای ) ات  فلا  زا   ) یجهت فورح  بیترت  هب  اه  نآ  رخاوا  فورح  تاـعارم  اـب  ار  هدکـشتآ  رد  هدرب  ماـن  يارعـش  تاـیبا 

نیا رد  هدکشتآ  زا  يرعش  هک  هداتفا  قافتا  مک  رایسب  دومن  هدنراگن  هک  یتّقد  اب  دراد و  دوجو  رعـش  تیب  هرکذت 7200  نیارد  ابیرقت 
زا ار  يزاریش  ظفاح  زا  هبختنم  راعشا  دشاب  یم  هدکشتآ  راعشا  زا  هدش  بترم  هرکذت  نیا  هک  نیا  هب  دامتعا  يارب  دشابن و  هرکذت 
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(1) متفای .  صقن  نودب  هدرک  وجتسج  قحسا  هرکذت  نیا  رد  هرکذت  نآ 

هب عورـش و  یناهفـصا  قشاع  هدیـصق  اب  هرکذت  نتم  هدیدرگ و  فذح  اه  هخـسن  بلغا  رد  هک  هتـشاد  رثن  هب  يزاغآ  رـس  هرکذـت  نیا 
: زا دنترابع  هرکذت  نیا  همتاخ  نیزاغآ و  تایبا  .دبای  یم  همتاخ  يا  هجنگ  یتسهم  یعابر 

یناهفصا قشاع  هلمسب ، زاغآ :

اهب رد  دهد  هچ  ات  يرتشم  دوش  هک  ات  افو  مدوس  هیام  فک  هب  مقشع  رجات 

يا هجنگ  یتسهم  نایاپ :

یهدن يزیوم  يروخ  لوغم  بوچ  دص  یهدن  يزیچ  وت  سک  چیه  هب  هک  ینآ 

یهدن يزیت  دنهن  تمکش  رب  رگ  دنریگ  دجنک  نغور  نآ  زا  هک  یگنس 

گیب قاحسا  هرکذت  ياه  هخسن 

نایسن قاط  هب  اه  هناخ  باتک  جنُک  رد  نآ  زا  يددعتم  ياه  هخسن  هدشن و  هتسارآ  عبط  رویز  هب  نونکات  يرذع ، گیب  قاحسا  هرکذت 
 ، دوش یم  یفرعم  کی  ره  تایصوصخ  رکذ  اب  هدیدرگ  ییاسانـش  نونکات  هک  هرکذت  نیا  زا  هخـسن  اج 33  نیا  رد  .دنا  هدـش  هدرپس 

 . دزاس رشتنم  ار  نآ  ددنب و  تمه  رمک  یتمه ، بحاص  دیاش 

« . هدکشناد  » ناونع اب  ص 2677 ،  ج 12 ،  نارهت ،  هاگشناد  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 1

« . گیب قاحسا  هرکذت   » ناونع اب  ص 2764 ،  ج 14 ،  نامه ،   . 2

« . هدکشناد  » ناونع اب  ص 4127 ،  ج 15 ،  نامه ،   . 3

« . هدکشناد ای  هلعش  هرکذت   » ناونع اب  ص 168 ،  ج 16 ،  نامه ،   . 4

« ، هلعش هرکذت   » ناونع اب  ص 209 ،  ج 16 ،  نامه ،   . 5

« . همانشناد ای  هلعش  هرکذت   » ناونع اب  ص 296 ،  ج 16 ،  نامه ،   . 6

« . قحسا هرکذت   » ناونع اب  هرامش 2716 ،  هخسن  ص 469 ،  ج2 ،  رالاسهپس ،  یلاع  هسردم  هناخ  باتک  تسرهف   . 7
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« . قحسا هرکذت   » ناونع اب  هرامش 2722 ،  هخسن  ص 470 ،  ج2 ،  نامه ،   . 8

« . قحسا هرکذت   » ناونع اب  هرامش 2732 ،  هخسن  ص 471 ،  ج2 ،  نامه ،   . 9

 . ص 140 ج 3 ،  یمالسا ،  ياروش  سلجم  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 10

ناونع اب  ص 258  ص 42 و ج 25 ، ، 158 و ج 21 ، ، 103 و ج 17ص ،  ص 663 و ج 17ص ،  ج 10 ، ، ناـمه ،  ات 15 .   11
« . قحسا هرکذت  »

اب هرامش 4505 ،  هخـسن  ص 120 ،  ترکف ،  فصآ  يوضر ،  سدـق  ناتـسآ  هناخ  باتک  یطخ  ياـه  هخـسن  ییاـبفلا  تسرهف   . 16
« . هدکتفلا قحسا =  هرکذت   » ناونع

« . هدکتفلا قحسا =  هرکذت   » ناونع اب  هرامش 5755 ،  هخسن  نامه ،   . 17

« . هدکتفلا قحسا =  هرکذت   » ناونع اب  هرامش 5754 ،  هخسن  نامه ،   . 18

« . هدکتفلا قحسا =  هرکذت   » ناونع اب  هرامش 7002 ،  هخسن  نامه ،   . 19

« . هدکتفلا قحسا =  هرکذت   » ناونع اب  هرامش 10452 ،  هخسن  نامه ،   . 20

« . هدکتفلا قحسا =  هرکذت   » ناونع اب  هرامش 10785 ،  هخسن  نامه ،   . 21

« . هدکتفلا قحسا =  هرکذت   » ناونع اب  هرامش 13459 ،  هخسن  نامه ،   . 22

ءارعشلا هرکذت   » ناونع اب  هرامش 5851 ،  هخسن  ص 234 ،  ج 15 ،  یشعرم ،  هّللا  تیآ  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف   . 23
« . یلدگیب گیب  قحسا  ازریم  زا 

زا همان  تفلا   » ناونع اـب  هرامش 6969 ،  هخسن  ص 148 ،  ج 18 ،  یـشعرم ،  هّللا  تیآ  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف   . 23
« . گیب قاحسا 

 . ص 503 و 537 ج 2 ،  دهشم ،  تایهلا  هدکشناد  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  25 و 26 . 

هرامش 23 و 24. هخسن  دهشم ،  یسودرف  هدکشناد  27 و 28 . 

« يرذـع گیب  قحـسا  هرکذـت   » ناونع اب  نارهت  کلم  یلم  هناخباتک  هناخ  باـتک  یطخ  ياـه  هخـسن  تسرهف  رد  هک  يا  هخـسن   . 29
.تسا هتشگ  یفرعم 

هیرـشن رد  هدوب و  هرکذت  نیا  زا  هخـسن  راهچ  ياراد  دهـشم ،  رد  هدازرغـصا  رغـصا  یلع  دیـس  جاح  یـصخش  هناخ  باتک   . 33 ات  30
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.تسا هدش  یفرعم  ص 621 ،  مجنپ ، رتفد  نارهت ، هاگشناد  يزکرم  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن 
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همانباتک

: تسا هدش  یفرعم  ریز  رداصم  رد  هرکذت  نیا 

.183 ص 182 -  ج 1 ، یناعم ، نیچلگ  دمحا  یسراف ، ياه  هرکذت  خیرات   . 1

ص 709. ج 9 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا   . 2

ص 244. مود ، ج  يوضر ، سدق  ناتسآ  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 3

.471 ص 469 -  ج 2 ، رالاسهپس ، هسردم  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 4

ص 1866. ج 3 ، يوزنم ، دمحا  یسراف ، ياه  باتک  هراوتسرهف   . 5

ص 872 و 1337. ج2 ،  يراوتسا ، فیلأت  يانبم  رب  یسراف  تایبدا   . 6
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يرخف دیشروخ  كولملارخف  تشوندوخ  یگدنز   . 4

هراشا

(1) يرخف دیشروخ  كولملارخف  تشوندوخ  یگدنز   . 4

زا راکفالا  قرحم  (2) و  نشور هار  تسا .  يرجه  مهدراهچ  هدس  ناگدنسیون  زا  راجاق ،  سیئرلا  خیش  رتخد  دیشروخ ،  كولملارخف 
نیمه رد  ار  شلاح  حرش  يو  (3) و  دوش یم  يرادهگن  هرامش 672  هب  هناتسآ  هناخ  باتک  رد  مود  رثا  لصا  هخـسن  هک  تسا  وا  راثآ 

: تسا هتشاگن  نینچ  رهم 1311 ،  رد 6  گنروا ،  ياقآ  تساوخرد  هب  رثا ، 

داژن یناریا  ناد  ردـق  میکح  هناگی  تساوخرد  یلاعلا و  هّلظ  دـم  گنروا  ياقآ  رورپ  شناد  بیدا  ترـضح  يروآدای  هدومرف و  هب  انب 
: هلابقا ماد  هاش  نید  ياقآ 

تّزع هب  موسوم  مردام  هماقم ، هللا  یلعا  سیئرلا  خیش  جاح  ياقآ  موحرم  رتخد  راجاق ،  كولملا  رخف  هب  رهتـشم  دیـشروخ و  هدنب  نیا 
ماقم مردـپ  هجوت  تیبرت و  تحت  رد  اتمه و  یب  تباجن  تلاـصا و  رد  بط  هداوناـخ  زا  اـهارث _  باـط  هلودـلا _  جاـهتبا  هب  بقلم  و 

.هدش تقفش »  » یناشن هب  رختفم  ینامثع  ناطلس  فرط  زا  تسا و  هدوب  زئاح  دنمجرا 

هلئاع لافطا و  لایع و  قافتا  هب  ناسارخ  كاخ  زا  راـجزنا  ضرعت و  اـب  مردـپ  هک  یناـمز  تسا ، هدوب  يرمق  لاس 1310  رد  نم  دـلوت 
هب دورو  نیح  رد  دـندوب و  نم  زا  رت  کـچوک  رگید  لاـفطا  مدوـب و  هلاـس  جـنپ  نـم  دـیامرف ،  یم  هجراـخ  هـب  ترجاـهم  تـکرح و 
رد دندومن و  تمیزع  ناتـسودنه  هب  لاس  کی  زا  سپ  مدومن .  سرد  هب  عورـش  نامز  نآ  زا  دـندرازگ و  یناتـسبد  هب  ارم  لوبمالـسا 
هب گنرد  نودب  دورو  تاقوا  نامه  رد  دنیامن و  یم  دورو  هتشاد ،  مردپ  اب  تبارق  تمس  هک  هاش  دمحم  ناطلس  اقآ  راک  رس  هلگین ، 

101 ص :

حرش نیا  دوش و  یم  يرادهگن  مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  هناتسآ  هناخ  باتک  رد  يرخف  راعـشا  ناوید  رـصحنم  هخـسن   . 1 - 1
 . تسا هدش  لقن  هخسن  نآ  زا  لاح 

 . تسا دوجوم  مق  رد  یمالسا  ثاریم  ءایحا  زکرم  هناخ  باتک  رد  هرامش 238  هب  باتک  نیا  زا  يا  هخسن   . 2 - 2
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راهچ ياه  هکسلاک  اب  هبترم  راهچ  يزور  هدش و  لیـصحت  لوغـشم  دنمـشناد  نیملعم  دزن  هاش ،  دمحم  ناطلـس  ياه  هدازردارب  قافتا 
 . تشذگ لاونم  نیمه  هب  لاس  هس  تدم  ات  مدش .  یم  رضاح  سرد  لحم  لزنم و  هب  باهذ  بایا و  يارب  زا  یتنطلس  هبسا 

دوجو نآ  زا  دـیآرد و  یتـشآ  حلـص و  رد  زا  مردـپ  هب  تبـسن  هاـش  نیدلارـصان  هک  دومن  اـضتقا  نینچ  تلود  تسایـس  نآ ،  زا  سپ 
ره هک  دیدرگ  یم  هرباخم  هنطلـسلا  بئان  طسوت  هب  هاش  فرط  زا  هک  دوب  اه  هدعو  اه و  فارگلت  هزور  همه  دیامن و  ینادردق  سدقم 

: دیامرف یم  مردپ ،  اهذغاک  اه و  فارگلت  نیا  زا  یکی  باوج  رد  دنیامن .  تمیزع  ناریا  بوص  هب  دیاب  رتدوز  هچ 

تشون تیب  نیا  نم  هب  ناسارخ  لها  زا  یکی  هک  تشرس  کین  هشب  وگ  رب  هنطلسلا  بئان 

تشنک هچ  دجسم  هچ  میتفرگ  هنوپ  هر  ام  ینازرا  داب  وتب  ناسارخ  کلم  فصآ و 

اب مردپ ،  تماقا  يارب  ناخاقآ ،  راک  رس  فرط  زا  هک  ناتسودنه  لامش  رد  دوب  ییاوه  شوخ  افـص و  اب  ياه  قالیی  زا  یکی  مان  هنوپ 
.دوب هدش  نییعت  مارتحا  لیلجت و  تیاهن 

ناطلـس ياـقآ  هدـلاو  یب  یب  ترـضح  محارم  هب  رظن  فرط ،  نآ  زا  دـنیامن .  یم  تمیزع  هب  روبجم  ار  مردـپ  دـنراذگ و  یمن  يراـب 
ار ام  تابتع  ات  دـنیامن و  یم  تکرح  ام  قافتا  هب  مرتحم  هداوناـخ  ماـمت  مردـپ ،  هب  تبـسن  اـقآ  راکرـس  هقـالع  سنا و  هاـش و  دـمحم 
 ، دنتشاد فقوت  تابتع  رد  مردپ  هک  یلاس  کی  تدم  میوش و  یم  هرـصب  دراو  یتنطلـس  صوصخم  یتشک  اب  دنیامرف و  یم  لابقتـسا 

تموکح هلودـلا  نکر  هدازهاش  فرط  زا  نیب ،  نیا  رد  .دنتـشاد  تماقا  لحر  سدـقم  ناکم  نآ  رد  مه  اقآ  راکرـس  یب و  یب  راکرس 
هچنآ .دیورب  نارهت  هب  دراذگ  مهاوخن  نم  دیئامن و  تکرح  زاریش  فرط  هب  امش  دیاب  هک  دیـسر  یم  یپ  رد  یپ  ياه  فارگلت  سراف 

.دیشخبن يا  هدیاف  ما ،  هدومن  تکرح  مزع  نیا  هب  ناتسودنه  زا  تسا و  هتساوخ  نارهت  هب  هاش  ارم  هک  دومرف  یم  باوج  مردپ 

قافتا اب  مردپ  دش و  یـضار  هاش  دنیامن .  تکرح  زاریـش  تمـس  هب  مردپ  هک  دـیامن  یـضار  ار  شردارب  شدوخ  هک  دـش  نیا  هب  رارق 
سرد و هب  عورـش  اـه  نآ  دزن  هیهت و  یبرجم  ناراـگزومآ  زا  زاریـش ،  هـب  دورو  ضحم  هـب  دـندیدرگ و  راپـسهر  زاریـش  هـب  هداوناـخ 
دیشکن و یلوط  مدومن .  یم  یط  ههام  کی  هر  هزور  کی  هک  مدش  لیصحت  لوغشم  ششوک  یعس و  تیاهن  اب  نم  مدومن و  لیصحت 

یتخبشوخ تغارف و  مایا  نیا  زا  ینامز 

102 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


شیپ نیا  تلـصاوم و  نیا  تقیقح  رد  نوچ  .دندرپس  رهوش  هناخ  هب  دندرب و  تراسا  اب  هتـسب  ینابز  هتـسب و  مشچ  ار  ام  هک  تشذگن 
زا سویأم  اه  لاس  زا  سپ  هدینارذگ و  ییور  شرت  یخلت و  هب  ار  رمع  زا  ینامز  تدـم  دوب ،  یعیبط  ینـس و  ياضتقا  فالخ  رب  دـمآ 
 . مشخب یـصالخ  هناروکروک  تعاطا  دنب  زا  مروآ و  رد  هب  تراسا  دیق  زا  ار  دوخ  هک  مدش  ممـصم  مردپ  تلحر  زا  دعب  یناگدنز ، 
رد تموادم  هک  دوخ  يزورآ  ياهتنم  هب  اددجم  .دـش  هداد  همتاخ  ندـنک  ناج  زا  رت  تخـس  یناگدـنز  هب  هتفایرد و  يدازآ  طخ  رس 

مراهچ و جرادم  وحن و  فرص و  یبرع  بتک  یسراف و  تایبدا  یسیلگنا و  نابز  ندناوخ  لوغـشم  مدیزرو و  لاغتـشا  دوب ،  لیـصحت 
هب تسا  موسوم  یکی  متـشون  باتک  ود  لیـصحت  نامز  نیا  رد  .متفگ و  یم  یتایبا  مدورـس و  یم  يراعـشا  مه  یهاگ  .مدش و  مجنپ 
هب تسا  موـسوم  هک.تسا  نم  راعـشا  یمود  هدـیدرگ و  رداـص  نآ  پاـچ  هزاـجا  گـنهرف  ترازو  فرط  زا  هک  نشور » هار   » باـتک

.ما هتشون  هک  تسیاه  همان  راعشا و  راکفالا » قرحم  »

یکی هب  ارم  دیدرگ ، سیسأت  گنهرف  ریزو  هلودلاریـصن  موحرم  نامز  رد  دنچ  یـسرادم  نارتخد ،  تیبرت  میلعت و  يارب  هک  یماگنه 
مدق تابث  تیّدج و  تیاهن  اب  تسا  لاس  هدراهچ  تدم  نامز  نیا  ات  دـندومن  باختنا  تیریدـم  هب  هرامش 1 ،  هب  نارتخد  سرادم  زا 

ددعتم و ياه  همانریدـقت  هب  هعوبتم  ترازو  فرط  زا  .مشاب  یم  رت  قایتشا  اب  رت و  قیقد  دوخ  ياهراک  رد  هزور  همه  مراک و  لوغـشم 
 . ما هدیدرگ  زارفارس  رختفم و  یملع  هجرد  ناشن  ود 

تشذگرد

 . تفگ عادو  ار  یناف  راد  لاس 1347ش  رد  تبقاع  كولملارخف 

راعشا هنومن 

: تسا نینچ  يرخف  راعشا  زا  يا  هنومن 

دراد ّالوت  وت  رب  همه و  زا  زاین  یب  دراد  اوأم  وت  رکف  ورد  هک  لدنآ  مرخ 

دراد اورپ  هچ  بادرگ  قشع ز  هتشک  الب  بادرگب  ياپ  هنم  تفگ  محصان 

دراد او  شفکب  ناج  دوش  لیّذلا  رَّمَش  لتق  زا  دسارهن  شدنمکب  دتفا  هک  ره 
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دراد اوأم  وت  برق  رد  هک  تفای  نآ  تلود  رخف  يا  تداب  كرابم  قشع  تلود 

: تسا هدورس  دادرم 1322  رد  کلملاردب ،  مناخ  رتخد  ابص ،  مناخ  نیورپ  يارب  ار  هعطق  نیا  وا 

تسا نیریش  يرتخد  سفن  تّزع  اب  تسا  نیورپ  شمان  هک  هتفکش  ون  لگ  ون  نیا 

تسا نیکمت  یقرت و  یلاعت و  رکف  رد  تسا  دوخ  نارقا  رس ز  لامک  ملع و  رد 

تسا نیبدب  ناهج  نیا  هب  وا  هک  دنچ  ره  ددرگ  شدارم  رب  هنامز  هک  دشاب 

تسا نیا  نتفکش  هچنغ  شور  مسر و  شابم  گنتلد  دنخب و  وگب  شاب و  شوخ 

تسا نیورپ  نآ  زا  يا  هراتس  هک  یخرچ  شدرگ  رد  میکح  ریبدت  رکف و  رازه  رثا  دنکن  یناد 

: تسا هدورس  خیرات 25/12/1325  رد  ار  یعابر  نیا  زین 

تفرب نم  رب  هچ  نانود  روج  زا  هک  میوگ  هچ  تفه  تسیب و  دشب  تمدخ  لاس  ارم 

تفر جارات  هب  مرمع  یناوج و  تشذگرس  نیا  حرش و  نآ  رگ  یهاوخب 

: تسا هدورس  هنایم  رهش  هب  دورو  ماگنه  ار  یعابر  نیا  و 

هنایمب یترودک  يدوبن  هک  یتلاحب  هنایم  هب  میدیسر  زور  نایم 

هنایم (1) تسا  تحص  هنایم و  تسا  طسوا  هک  روما  ریخ  مکح  هب  دش  ام  لزنم  هنایم 
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هدس 11 و 12 رد  مق  نافوسلیف  مراهچ  شخب 

هراشا

دمآرد * 

یمق ناخ  یلق  یلع  میکح   . 1

یجیهال قازرلادبع  الم   . 2

یناشاک ضیف  نسحم  الم   . 3

یمق دیعس  یضاق  میکح   . 4

یمق نسح  ازریم  میکح   . 5
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دمآرد

 . دیدرگ مق  رد  یفـسلف  يرکف و  تضهن  راذگ  هیاپ  مق ،  کهک  رد  اردصالم ) هب  روهـشم   ) يزاریـش نهیلأتملاردص  هلاس  تماقا 20 
یفسلف تکرح  رادلعـشم  اه ، نآ  نادرگاش  یمق و  نسح  ازریم  شا  هون  یجیهال و  ضایف  یناشاک و  ضیف  شنادرگاش  يو ،  زا  سپ 
هخـسن ياهگرب  يال  هبال  زا  هدنراگن  هک  يرجه _  مهدزای  هدـس  رد  مق  رد  هفـسلف  قنور  زا  دروم  دـنچ  هنومن ،  يارب  دـندش .  مق  رد 

: دوش یم  رکذ  هدومن _  تشاددای  یطخ  ياه 

لوا هنومن 

هدیناسر نایاپ  هب  نابعـش 1077  رد  ریرحت و  مق  رد  ار  يافوتم 1050 ه ق )  ) اردصالم همکحلا  هیاده  حرـش  یناوضر ،  میهاربادمحم 
: تسا هتفگ  نینچ  اردصالم  حدم  رد  هخسن  نایاپ  رد  و 

نع رـصق  يذـلا  رهاملا  فیرعلا  رهازلا  مجنلا  رهابلا  ماقمقلا  رخازلا  میلا  ققحملا  فوسلیفلا  ققدـملا  ریرحنلا  حراـشلا  مـالک  یهتنا  ... 
یف ضوخلا  نع  زجع  ءابطخلا و  عقاصم  هنِـسلَا  هلئاضف  نونف  نم  همذرـش  رکذ  نع  ّلَک  ءاـغلبلا و  تاـنایب  هبقاـنم  عومج  نم  فرط  ءادا 

تبتک ءاربغلا و  لوح  ءارضخلا  ترادام  ءافرعلا  مخافال  ًابطق  ءامکحلا و  مظاعال  ًاردص  لازال  ءاملعلا  ریراحن  راکفا  هبقاثلا  همولع  ججل 
 . هیلصالا هتدوسم  هدوسم  نم  اهضعب  هیلصالا و  هتدوسم  نم  اهضعب  الوقنم  هفیرشلا  هخسنلا  هذه 

هب هخسن  رخآ  رد  یناوضر » نیسح  هدبع  قحلا  هللاالا  هلاال   » عجس اب  یعبرم  رهم  اب  زین  يو  ِدنزرف  ُکلَمَت  هک  هخـسن _  بتاک  ریباعت  زا 
هدوب نافوسلیف  نامیکح و  زا  دوخ  هدوب و  اردصالم  دزن  رد  تفرعم  نانیچ  هشوخ  زا  زین  وا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  دروخ -  یم  مشچ 

107 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


 . (1) تسا هتشون  دوخ  هدافتسا  يارب  ار  هخسن  و 

مود هنومن 

ناـیاپ هب  .ق  رفـص 1094 ه  مود  تسیب و  رد  ریرحت و  مق  رد  اـیوگ  ار  یفـسلف  يا  هعوـمجم  ینیـسح  یمق  قداـص  دـمحم  نب  نـسح 
: تساه هلاسر  نیا  يواح  هعومجم  نیا  تسا .  هدیناسر 

 . اردصالم داعملا ،  أدبملا و   . 1

رد 9 تسا و  يربک  تمایق  ات  گرم  زا  دعب  لاوحا  نایب  رد  هدیسرن و  پاچ  هب  هاتوک  هلاسر  نیا  اردصالم ،  زا  داعملا ،  یف  هلاسر   . 2
 ، داعم ءدبم و  هیبوبرلا ،  دهاوش  رافـسا ،  لیبق  زا  اردصالم  بتک  هب  هعجارم  اب  تسا .  هدـش  هتـشون  همدـقم ،  هبطخ و  نودـب  لصف  هن 

كارتشا دراوم  نیدـنچ  رد  بتک  نآ  هباشم  باوبا  اب  هلاـسر  نیا  دـش  مولعم  ...و  تایآلارارـسا ،  بیغلا ،  حـیتافم  رعاـشم ،  هیـشرع ، 
 . تسا اه  نآ  زا  ریغ  نکل  دراد ، یترابع 

: زا تسا  ترابع  نآ  یلیصفت  تسرهف 

.لمجم لوقب  قح  ربقلا  باذع  ّنا  یف  لصف   . 1

.رشحلا هقیقح  یلا  هراشالا  یف  لصف   . 2

.طارصلا یلا  هراشالا  یف  لصف   . 3

.نازیملا رکذ  لامعالا و  نزو  هیفیک  یلا  هراشالا  یف  لصف   . 4

.نیبتاکلا مارک  لامعالا و  فئاحص  یلا  هراشالا  یف  لصف   . 5

.باسحلا لها  تاقبط  یلا  هراشالا  یف  لصف   . 6

.هرخآلا موی  قئالخلا  فانصا  رکذ  یف  لصف   . 7

.میحجلا نزاخ  هنجلا و  نزاخ  یلا  هراشالا  یف  لصف   . 8

.تاصرعلا یف  قلخلا  فوقو  یلا  همیقلا و  موی  ثدحی  تالاح  یلا  هراشالا  یف  لصف   . 9

یف هنطاب  هریصبلا  رونب  دهاش  نم  لک  لمجم  لوقب  قح  ربقلا  باذع  نا  یف  لصف  زاغآ :
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میعن زا  يا  هیــشاح  نآ  لوا  رد  دوـش و  یم  يرادـهگن  هرامـش 151  هب  يوخ ،  يزامن  هسردـم  هناـخ  باـتک  رد  هخـسن  نیا   . 1 - 1
 . دروخ یم  مشچ  هب  شدوخ  طخ  هب  یناقلاط 
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.عابسلا فانصا  تایذوملا و  عاوناب  انوحشم  هآرل  ایندلا 

تاومـسلا تقرحال  هللا  اهنیـص  نا  الول  هررـش  هرـسنف  مهتاعقو  مهمدع  یلع  اهتدـهاشم  لوه  نم  قئالخلا  علطی  یتح  يری  نمل  ماجنا :
.هلاسرلا تمت  ضرالاو 

 ، یباراف مکحلا ،  صوصف   . 3

(1) ییاهب .  خیش  هدبزلازغل ،   . 4

موس هنومن 

ریرحت فنصم ،  تایح  نامز  رد  ار  یمق  قازرلادبعالم  دارم  رهوگ  باتک  لاس 1058 ه ق .  رد  قفشم ،  هب  صلختم  یمق  اضردمحم 
 . تسا هدومن  يو  زا  يدای  هخسن  نایاپ  رد  اریز  تسا ،  يو  نادرگاش  زا  دوخ  ایوگ  هدومن و 

نیا رد  مق  روهشم  نامیکح  نت  دنچ  لاح  حرش  هب  زین  لیذ  رد  يرجه .  مهدزای  هدس  رد  مق  رد  یفـسلف  طاشن  زا  هنومن  دنچ  دوب  نیا 
 . میزادرپ یم  هرود 

109 ص :

 . دوشیم يرادهگن  يوخ  يزامن  هسردم  رد  زین  هخسن  نیا   . 1 - 1
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( مهدزای نرق   ) یمق یجلخ  ینامکرت  ناخ  یلق  یلع   . 1

هـسردم ناخ ،  یلق  يدهم  دمحم  شدـنزرف ،  هک  تسا .  یمق  ینامکرت  ناخ  یلق  یلع  مق ،  يرجه  مهدزای  هدـس  نافوسلیف  زا  یکی 
 . تسا هتخاس  مق  رد  یناثلا 1123 ه ق .  عیبر  رد  ار  ناخ 

: تسا هدومن  موقرم  نینچ  ار  يو  راثآ  لاح و  حرش  هناتسآ ،  تسرهف  رد  هوژپ  شناد  ياقآ 

يراسناوخ نیـسح  اقآ  نادرگاـش  زا  هدـش و  دـلوتم  لاس 1020 ه ق .  رد  اـیوگ  هک  یمق  یجلخ  ناـخ  ياـغچ  رق  نب  ناـخ  یلق  یلع 
هدوب هدنز  رد 1076 و 1083  هدوب و  هتشذگ 1080 ه ق ) رد   ) يزیربت یلع  بجر  ینالیگ و  ياسمـش  و  هتشذگرد 9_1098 ه ق ) )

لاس شـش  لهچ و  هک  نونکات ،  یگلاس  هس  تسیب و  زا  هک  دـیوگ : یم  دوجولا  هآرم  رد  وا  تسا .  هتـشاد  ار  مق  تیلوت  تیـالو و  و 
 . ما هدرک  ثیداحا  ریسافت و  تمکح و  فرص  ار  دوخ  رمع  لاس  هسو  تسیب  تسرد  تسا ، 

رد وا  هک  دـیآ  یم  رب  نآ  رد  وا  طـخ  زا  هدوـب و  وا  ِنآ  زا  هـک  تسرهف 5/75 )  ) هرامـش 1721(1) هب  تسه  سلجم  رد  يا  هعوـمجم 
 . تسا هدوب  هدنز  یلوالا 1087 ه ق .  يدامج 

 . تسوا زا  ءامسالا  ءامس  تسا و  افص  وا  صلخت 

: فلؤم رگید  راثآ  تسرهف  تسا  نینچ 

(2)  . تمکح ءایحا   . 1

یلع دمحم و  تینارون  نامیا و  تفرعم  رد  هلاسر  ای  لماکلا  نامیالا  ای  رفک  نامیا و   . 2

110 ص :

 . ص 75 ج 5 ،  یمالسا ،  ياروش  سلجم  هناخ  باتک  ياه  هخسن  تسرهف   . 1 - 1
تسرهف  ) هرامـش 1130 هب  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخ  باتک  رد  باتک  نیا  زا  یـشخب  هخـسن  ص 308 ؛  ج 1 ،  هعیرذـلا ،   . 2 - 2

 . تسا دوجوم  ناخ » یلق  یلع  قطنم   » ناونع اب  ص 394 ،  ج 5 ،  سدق ،  ناتسآ 
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(1)  . لصف تفه  هلاقم و  هس  همدقم و  کی  رد 

 . تسا هدش  دای  نآ  زا   (3) هعیرذ رد  هک  نامه  ای  وگ   (2) تاراشالا حرش  یلع  تاقیلعتلا   . 3

تادیهمتلا (4)  . 4

تاحیقنتلا (5)  . 5

 . یسراف هب  هلاقم  هن  رد  سوفن  لوقع و  بجاو و  یلیصفت  یلامجا و  ملع  رد  ملع ،  رد  هلاسر   . 6

 . یسراف هب  نیفراعلا  روبز   . 7

 . همکحلا یف  تامدقم  تادیهمت و  یف  ایجولوثا  حرش   . 8

 . يولوم يونثم  زا  یتایبا  حرش  رد  یسابع ،  همان  قوش   . 9

انیـس و نبا  یباراف و  دننام  نارخأتم  وطـسرا و  نوطالفا و  دننام  ءامدـق  تمکح  نایم  قرف  رد  نیتمکحلا ،  نایبت  نییارلا و  ناقرف   . 10
 . يرهد ثودح  رایتخا  اب  هتسد  ود  نآ  نایم  یفالتخا  هلأسم  راهچ  تسیب و  رد  دامادریم 

 . تسا هتخاس  یسراف  هب  هلاقم  هدراهچ  همدقم و  کیرد  یگلاس  شش  لهچ و  رد  هک  هیهملا ،  دوجولا و  هآرم   . 11

 . باب هس  همدقم و  کی  رد  وا  دوخ  نیقشاعلا  قارب  نیفراع و  روبز  زا  یبرع  هب  تسیا  هدیزگ  هک  نیقشاعلا ،  ریمازم   . 12

يدهم دمحم  دوخ  رـسپ  يارب  رد 1076 ه ق .  یگلاس  شـش  هاجنپ و  رد  باتک  راـهچ  رد  وطـسرا  شور  هب  یـسراف  هب  قطنم ،   . 13
 . (6) دشاب وا  تمکح  ءایحا  زا  ییزج  ایوگ  تسا و  هتخاس 

: تسا تسد  رد  نآ  زا  هخسن  هس  هک  نآرقلا ،  رهاوج  نیازخ   . 14

 . گرب 130 ش 5899 ،  مق ،  هناتسآ  هناخ  باتک  کی )

 . تسا باتک  موس  دلج  هک  فلؤم ،  طخ  هب  ش 9139 ،  یشعرم ،  هّللا  تیآ  هناخ  باتک  ود )

111 ص :

 . 1/245 نارهت ،  تایهلا  هدکشناد  تسرهف   . 1 - 1
 . تسا دوجوم  هرامش 6353  هب  کلم  هناخ  باتک  رد  نآ  هخسن   . 2 - 2

 . 4/225 هعیرذ ،   . 3 - 3
 . 4/434 هعیرذ ،   . 4 - 4
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 . 4/468 نامه ،   . 5 - 5
 ، نآ رب  هوالع  صیخلت .  اب  ص 114_116 ،  هوژپ ،  شناد  یقت  دمحم  مق ،  هسدقم  هناتـسآ  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف   . 6 - 6

 . تسا یسرتسد  لباق  ص 410 ،  نرق 11 ،  هعیشلا ،  مالعا  تاقبط  تمکح و  يایحا  همدقم  رد  يو  لاح  حرش 
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(1)  . ش 14225 یمالسا ،  ياروش  سلجم  هناخ  باتک  هس )

زا يو  نیفراعلا  روبز  هدش و  رشتنم  يو  تمکح  يایحا  باتک  هدش و  هجوت  ناخ  یلق  یلع  ياه  هشیدنا  راثآ و  هب  ریخا  لاس  دنچ  رد 
 . تسا راشتنا  تسد  رد  مهدزای ) رتفد   ) هعیش ثیدح  ثاریم  نمض  رد  مق  ثیدحلاراد  هسسؤم  يوس 

112 ص :

 . 38/335 یمالسا ،  ياروش  سلجم  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 1 - 1
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یجیهال ضایف  قازرلادبع  الم   . 2

هراشا

دمآ ایند  هب  نالیگ _  ياهرهش  زا  ناجیهال _  رد  يو  .دشاب  یم  هیماما  سانشرس  نیملکتم  زا  هعیـش و  گرزب  هفـسالف  زا  قازرلادبع 
 . درک تافو  اج  نامه  رد  دیزگ و  تنوکس  مق  رد  و 

هفسلف لوصا و  هقف و  رد  عرشتم و  یمیکح  وا  .تسا  هدوب  يو  داماد  يزاریـش و  ياردصالم  نیهلأتملاردص  زّربم  نادرگاش  زا  ضایف 
هب شراعـشا ،  ناوید  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  هک  تسا  یتراشا  اعدم ، نیا  دـهاش  نیرتایوگ  .تسا  هدوب  رظن  بحاص  نافرع ، مالک و  و 

: ترابع نیدب  دیامن ، یم  دوخ  تالیصحت  هراب  رد  یتبسانم 

دای هب  متفرگ  ار  اه  هتکن  یسب  داتسوا  متخومآ ز  شناد  یسب 

اسراپ مدوب و  رودهز  یسب  اعد  باتک و  اب  ما  هدوب  یسب 

متشاد ناهن  ُدب  ییدنر  رگا  متشاد  ناد  هوزج  لغب  رد  یسب 

لوضفلب ره  ياسرف  هجنپ  مدش  لوصا  رد  یهگ  عورف و  رد  یهگ 

دوبن مبآ  هک  منان  تشاد  اجک  دربن  مباوخ  هرجح  رد  هک  اهبش  هچ 

مامت تمکح  بادآ و  ریسفت و  مالک ز  لوصا و  ثیدح و  هقف و  ز 

متفای نارگ  بیصن  کی  ره  متفاتشب ز  رمع  کی  هلمج  یپ 

متخاس يزجعم  نایب  رحس  متخادرپ ز  رعش  رد  زین  یهگ 

راثآ

: زا دنترابع  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تسا  یمالک  یفسلف و  ياهیرگن  فرژ  تاقیقحت و  زا  رپ  هیامنارگ  دنمشناد  نآ  تافیلأت 

هلئسم رد  يزاریش  نیهلأتملاردص  داماد و  ریم  نیب  تیمکح  رد  هبیطلا : تاملکلا   . 1
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 . دوجو ای  تیهام  تلاصا 

.یچشوق لضاف  داقتعالا  دیرجت  حرش  رب  يرفخ  هیشاح  رب  هیشاح   . 2

.یسوط ریصن  هجاوخ  تاراشا  حرش  هیشاح   . 3

ياه تبسانم  هب  یتایلزغ  دیاصق و  دوب و  نوزوم  اسر و  یعبط  ياراد  درک و  یم  صلخت  ضایف » ، » شراعـشا رد  وا  راعـشا : ناوید   . 4
(1) .تسا هدیسر  عبط  هب  اهراب  شناوید  هدورس و  فلتخم 

.ملاعلا ثودح  هلاسر   . 5

.تسا هدیسر  پاچ  هب  زین  باتک  نیا  قباس .  هلاسر  زا  رت  هاتوک  یلو  تسا ، مالک  هرود  کی  یسراف : هب  نامیا ، هیامرس   . 6

قراوش  » مان هب  طوسبم  یکی ،  تسا : هتشاگن  باتک  نیا  رب  حرـش  ود  ضایف  یـسوط : نیدلا  ریـصن  هجاوخ  داقتعالا  دیرجت  حرـش   . 7
نونکات مود  حرش  زا  يا  هخـسن  یلو  هدیـسر ، پاچ  هب  دلج  ود  رد  لوا  حرـش  ماهلالا . » قراشم   » مان هب  رـصتخم  يرگید ،  و  ماهلالا »

 . تسا هدشن  ییاسانش 

.يدرورهس رونلا  لکایه  حرش   . 8

ناور و اویـش و  تروص  هب  هیرـشع ، انثا  هعیـش  بهذـم  يانبم  رب  ار  یمالک  لئاسم  هرود  کی  نآ  رد  هک  یـسراف : هب  دارم ، رهوگ   . 9
.تسا ناوارف  نآ  یطخ  خسن  هدش و  پاچ  اهراب  باتک  نیا  تسا .  هدرک  نایب  رصتخم 

(2) نافرع .  رد  تاقیرشت ،   . 10

.(3) هیئریثالا هیادهلا  حرش  یف  هیاردلا  حابصم   . 11

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  یتوکلم  هاگراب  راوج  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  مق  رهش  رد  لاس 1072 ه ق .  رد  یجیهال  ضایف 
الم دمآ ، ) دهاوخ  شلاح  حرـش  هک   ) نسح ازریم  ياهمان : هب  هتـشاد ، دنزرف  هس  هدوب و  اردص  الم  گرزب  داماد  وا  .دـیدرگ  نوفدـم 

رقاب دمحم 

114 ص :

 . ص30 هرامش 21 ،  شهوژپ ،  هنیآ  هلجم  یجیهال ، » ضایف  ناوید  هب  یهاگن   » هلاقم  . 1 - 1
ناتسبات 1372ش)  ) موس رتفد  يوضر ،  سدق  ناتسآ  ياهشهوژپ  داینب  هیرشن  یسراف ،  لیاسر  هعومجم  نمـض  رد  هلاسر  نیا   . 2 - 2

 . تسا هدیسر  پاچ  هب  ص 153_213  ، 
 . تسا دوجوم  ياه 7561 و 10009  هرامش  هب  مق ،  رد  یشعرم  هّللا  تیآ  هناخ  باتک  رد  نآ  زا  هخسن  ود   . 3 - 3
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هیمکحلا و دعاوقلا  باتک  فلؤم  هک  میهاربا  ازریم  تسین ، تسد  رد  يو  زا  يرگید  عالطا  هدوب و  دـنه  رد  لاس 1083 ه ق .  رد  هک 
.تسا هیمالکلا 

 ، ناجیهال رد  يو ،  هاـگداز  رد  ماـقم  یلاـع  میکح  نیا  تشادـگرزب  رد  يا  هرگنک  لاس 1372 ش ، هاـم  ریت  و 24  ياهزور 23  رد 
.دش رازگرب 

همانباتک

: تسا یسرتسد  لباق  ریز  رداصم  رد  یجیهال  ضایف  لصفم  لاح  حرش 

؛  ص 156 يدابآ ، رصن  هرکذت   . 1

؛  ص 846 ج 2 ،  رذآ ،  هدکشتآ   . 2

؛  ص 382 نیفراعلا ، ضایر  هرکذت   . 3

؛  ص 196 ج 4 ،  تانجلا ،  تاضور   . 4

؛  ص 27 ج 2 ،  ءاحصفلا ،  عمجم   . 5

؛  ص 363 ج 4 ،  بدالا ،  هناحیر   . 6

؛  ص 12 و 13 دارم ، رهوگ  هدیزگرب   . 7

؛  یجیهال قازرلادبع  الم  میکح  تشادگرزب  هرگنک  تالاقم   . 6

ص24. ج 7 ،  یناود ،  یلع  مالسا ،  رخافم   . 9

115 ص :
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1091 ه ق)  _ 1006  ) یناشاک ضیف  نسحم  الم   . 3

تمکح رد  وا  تسا .  مهدزای  هدس  نونف  يذ  ناملاع  زا  یناشاک ،  ضیف  هب  روهشم  دومحم ،  هاش  نب  یـضترم  هاش  نب  نسحم  دمحم 
 ، روکذم ياه  هتشر  زا  مادک  ره  رد  دوب و  رظن  بحاص  دوخ ،  رصع  جیار  مولع  رگید  و  تایبدا ،  قالخا ،  ثیدح ،  هقف ،  نافرع ،  ، 

 . دراد هجوت  لباق  يرثا 

 . تشگ لیان  يو  يداماد  هب  رهش  نیمه  رد  تفرگ و  ارف  ار  تمکح  اردص ،  الم  رضحم  رد  مق ،  رد  لاس  وا 8 

رهـش نامه  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  لاس 1091 ه ق .  رد  یگلاس ،  رد 84  رهش ،  نامه  رد  دیزگ و  نکـسم  ناشاک  رد  ضیف 
: تسا نینچ  شربق  گنس  شقن  تشگ .  نوفدم 

هرـشح نینامث  عبرا و  نبا  فلا و  نیعـست و  يدحا و  نسحمب  وعدملا  یـضترم  نب  دمحم  نمیهملا  نموملا  هّللا  لبحب  مصتعملا  ضبق 
(1)  . نیموصعملا هیلاوم  عم  هّللا 

(2) دوش .  هعجارم  یناشاک  ضیف  ِتشوندوخ  ياه  تسرهف  باتک  هب  یناشاک ،  ضیف  راثآ  زا  عالطا  يارب 

116 ص :

ياروش سلجم  هناخ  باتک  رد  دوجوم  ءاضیبلا ،  هجحم  یطخ  هخـسن  هب  هدـش  قاصلا  یناـشاک ،  ضیف  ربق  سکع  زا  لـقن  هب   . 1 - 1
 . هرامش 7454 هب  یمالسا 

قیقحت حیحصت و  وا ،  راثآ  یسانش  هخسن  یسانش و  باتک  رد  یـشهوژپ  مامـضنا  هب  یناشاک  ضیف  ِتشوندوخ  ياه  تسرهف   . 2 - 2
 . 359ص زیمش ،  يریزو ،  1377ش ،  يوضر ،  سدق  ناتسآ  دهشم ،  يدابآ ،  رصن  یجان  نسحم 

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 165 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_116_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_116_2
http://www.ghaemiyeh.com


اهنت هب  صلختم  یمق ،  دیعس  یضاق   . 4

دمآرد

هب مشچ  مـق  رد  هدعق 1049 ه ق .  يذ  مهد  رد  اهنت ، میکح و  هب  صلختم  دیفم و  دمحم  دـنزرف  یمق ،  دیعـس  دـمحم  یـضاق  میکح 
یجیهال ضاّیف  قازرلادـبع  اـّلم  میکح  شردـپ و  دزن  لاس 1068 ه ق .  زا  لبق  اـت  ار  دوخ  یتامدـقم  تالیـصحت  يو  .دوشگ  ناـهج 

ار نآ  تسایر  هک  يوفص ، سابع  هاش  رابرد  یکـشزپ  میت  رد  تمدخ  نمـض  لاس 1068 ه ق .  رد  دـنارذگ و  مق  رد  (1072 ه ق ،)
زا دـــعب  لاـس 1077 ه ق .  رد  دـش .  رــضاح  یناـشاک  ضیف  یلعبجر و  اـّلم  سرد  رد  تـشاد ،  هدـهع  هـب  نیــسح  دـمحم  شردارب 

سوبحم رظن ،  تحت  لاوما ، هرداصم  زا  دـعب  دـیعبت و  مق  هب  هاش ،  ياوادـم  هجلاعم و  رد  یهاتوک  ماـهتا  هب  ساـبع ، هاـش  تشذـگرد 
هب يوفـص  ناطلـس  يوس  زا  رد 1105 ه ق .  و  مق ، یـضاق  تمـس  هب  يوفـص  نامیلـس  هاش  يوس  زا  لاس 1095 ه ق .  رد  دـیدرگ و 

ییاج رد  يو  زا  یعالطا  نآ  زا  سپ  دوب .  یقاـب  تمـس  نیا  رد  لاس 1107 ه ق .  ات  يو  دیدرگ .  بوصنم  مق  مالسالا  خیـش  تمس 
.تسا هدشن  تبث 

.تسا مومع  هاگترایز  نونکا  شا  هربقم  هک  دیدرگ .  نوفدم  یمق  هیوباب  نبا  هربقم  یکیدزن  رد  تافو  زا  دعب  دیعس  یضاق 

زا یملع  رثا  زا 30  شیب  تسا و  ناریا  رد  يرجه  مهدزای  هدس  ناکشزپ  زا  نایبدا و  ثیدح و  ناحراش  نافوسلیف و  زا  دیعـس  یـضاق 
.تسا هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ 

تیصخش ود  ای  کی  مان  یمق ، دیعس  دمحم 

117 ص :
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هلأسم تسا ، هتشاد  مان  ود  یمق  تیصخش  کی  هک  نیا  ای  تسا  تیصخش  ود  مان  مهدزای ، هدس  رد  یمق  دیعس  دمحم  میکح  هک  نیا 
.ددرگ صخشم  دیاب  دیعس  یضاق  لاح  حرش  رد  هک  تسا  یمهم 

ییاج رد  ار  شردپ  مان  و  دیعس »  » هب روهشم  دمحم ، »  » ار شیوخ  مان  شراثآ  بلغا  رد  زاغآ ،  رد  دیعس  یضاق  تسا ، ملـسم  هچ  نآ 
 ، یمق رقاب  دمحم  میکح  دنزرف  دیعـس  دمحم  مان  اب  یـصخش  زا  اه  هرکذت  رد  تسا .  هدومن  رکذ  دیفم » دـمحم   » ییاج رد  و  دـیفم » »

.تسا هدوب  زین  یتسدربز  رعاش  میکح و  تبابط ، رب  هوالع  هک  دوش  یم  دای  نیسح  دمحم  کچوک  ردارب 

دوجو یمق  دیعـس  دمحم  مان  هب  يرجه  مهدزای  هدس  رد  دنمـشناد  ود  هک  دنا  هتفرگ  هجیتن  يو ،  ناردپ  مان  دّدعت  هب  هجوت  اب  يا  هدع 
(1) .تسا هتشاد 

تسا و هداد  يور  دیعس  یـضاق  یحور  تیـصخش  یملع و  داعبا  رد  هک  تسا  یتالوحت  ددعت ، نیا  تلع  تسین و  حیحـص  هجیتن  نیا 
.دـش دـهاوخ  هداد  حیـضوت  ادـعب  هک  دراد  تواـفت  اوتحم  عوـضوم و  رظن  زا  يدـعب  راـثآ  اـب  يو  یناوـج  هرود  راـثآ  لـیلد  نیمه  هب 

یضاق دوش و  یم  بقلم  دیفم  هب  یتدم  زا  دعب  یلو  هدوب ، روهشم  رقاب  دمحم  هب  یضاق ، یناوج  نارود  رد  دیعس  یضاق  ردپ  نینچمه 
.دنک یم  دای  دیفم  دمحم  ای  دیفم و  هب  شردپ  زا  دوخ  یلاس  نایم  هرود  راثآ  رد 

يو تبابط  رکذ  رب  هوالع  نآ  رد  هدروآ و  دیعس  یـضاق  زا  املعلا ،  ضایر  رد  يدنفا  هک  تسا  یلاح  حرـش  بلطم ، نیا  مکحم  لیلد 
راثآ یلعبجر و  الم  دزن  يو  يدرگاش  هب  هدیدرگ ) رکذ  رقاب  دمحم  نب  دیعس  دمحم  لاح  حرش  رد  اه  هرکذت  رد  هک   ) رعش ندورس  و 

.درادن یهجو  ناونع  ود  نیا  ندوب  یکی  رد  دیدرت  نیا ،  ربانب  تسا .  دیعس  یضاق  هب  قلعتم  اعطق  هک  دراد  هراشا  دیعس  یضاق  یفسلف 

شناد ملع و  بسک  تسخن : شخب 

هراشا

نادنمشناد زا  یمق ،  نیـسح  دمحم  نب  دیفم  دمحم  خیـش  شردپ ،  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  مق  رد  لاس 1049 ه ق .  رد  دیعس  دمحم 
 ، نآ زا  سپ  يو  .دومن  تفایرد  تیاور  لقن  هزاجا  يو  زا  تفرگ و  ارفار  مولع  تامدقم  ردپ ،  دزن  مق ،  رد  دیعس  دمحم  .دوب  مق 

118 ص :

 . ص 852 ج 7 ،  ناتسکاپ ،  یسراف  یطخ  ياه  هخسن  كرتشم  تسرهف   . 1 - 1
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.دیدرگ رضاح  يافوتم 1072 ه ق )  ) ضایف هب  صلختم  یمق ،  یجیهال  قازرلادبع  اّلم  میکح  رضحم  رد 

یجیهال ضایف  دیعس و  دمحم 

 ، دومن كرد  ار  وا  رـضحم  يو ،  رمع  رخاوا  رد  دیعـس  دمحم  .تسا  يزاریـش  اردصالم  نادرگاش  زا  ینالیگ ، ضایف  قازرلادبع  اّلم 
ياهلاس 1066 رد  (1) و  دومن رپ  میکح  نیا  رـضحم  رد  ار  تفرعم  هنامیپ  یلاس  دنچ  يو  تشادن .  لاس  هدزناپ  زا  شیب  هک  یلاح  رد 

.دیدرگ ناهفصا  یهار  تشاد ،  لاس  ای 18  هک 17  یلاح  رد  1067 ه ق .  - 

یتیاضران دومن ، لاسرا  يو  هب  هک  يا  هییاوکـش  هعطق  رد  اذل  دوبن ،  ناسآ  ضاّیف  ياربدیعـس  دـمحم  دـننام  يدرگاش  نداد  تسد  زا 
.دراد یناوج  نارود  رد  دیعس  دمحم  یملع  يالاب  هبترم  یگتسیاش و  رب  تلالد  هعطق  نیا  دومن .  مالعا  ار  شیوخ 

ناهفصا رد  کچوک  میکح 

هک تسا  یحدم  نآ  هناشن  .دوب  هتفرگ  دای  ناهفـصا  هب  تمیزع  زا  لبق  ار  ملع  نیا  تشاد و  لماک  تراهم  یکـشزپ  رد  دیعـس  دمحم 
هب باطخ  ضایف  .تسا  هدومن  هدورس ، دیعـس  دمحم  هب  باطخ  هک  شا  هییاوکـش  هعطق  رد  بط ، رد  وا  تراهم  زا  ضایف ،  شداتـسا ،

: دسیون یم  يو 

بارطضا هب  دیآ  رد  هدرم  ضبن  كاخ  رد  بط  ینز ز  مد  نوچ  وت  مرش  ار ز  طارقب 

باوج تبرش  نیمه  تسا  سب  افش  رهب  دنک  اود  لاؤس  وت  زا  هک  ار  رامیب 

بابش يا  هدرک  سَفَن  هب  ار  هنامز  بیش  تسا  بجعت  ياج  هچ  حیسم  تمیوگ  رگ 

نآ هدورس ، دیعس  دمحم  هعطق  باوج  رد  هک  تسا  ضایف  رگید  تیب  هدوب ، یناوج  نارود  رد  دیعس  دّمحم  مایا  نیا  رد  هک  نیا  لیلد 
: دیوگ یم  هک  اج 

119 ص :

یب یجیهال  ضایف  دزن  دیعـس  دمحم  يدرگاش  رد  دیدرت  هک  دش  دهاوخ  نشور  دمآ ، دهاوخ  نیا  زا  دـعب  هک  یتاحیـضوت  اب   . 1 - 1
توف خـیرات  يا  هدـع  نآ ،  ساسا  رب  تسا و  هتفرگ  تروص  ضایف  توف  خـیرات  رد  هک  تسا  یهابتـشا  دـیدرت  نیا  أشنم  .تسا  هجو 

رد نآ  موس  دلج  همدقم  رد  قودص  دیحوت  حرش  مرتحم  ححصم  هک  مه  يداعبتسا  .تسین  حیحص  هک  دنا  هتـسناد  ار 1052 ه ق  يو 
.درادن یهجو  هدومن ،  هنیمز  نیا 
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باوخ هب  دور  تلفغ  دابم ز  بدا  مشچ  راهبون  یناوج و  هک  مبلطم  دوب  نیا 

یهار دوب ، هدرک  بسک  هک  بط  رد  لـماک  تراـهم  دوب و  هتخودـنا  ضاـیف  رـضحم  زا  هک  تفرعم  زا  يراـب  هلوـک  اـب  دیعـس  دـمحم 
تسرپرس ای  یشاب  میکح  نیسح ، دمحم  يو  گرزب  ردارب  یفرط ،  زا  .تفرگ  ندیـشخرد  يو  لابقا  تخب و  هراتـس  .دش و  ناهفـصا 

تساوخرد هب  يزیربت  یلعبجر  اّلم  دیهش  فوسلیف  رگید ،  فرط  زا  دوب و  هاش  میدن  سیلج و  يوفص و  مود  سابع  هاش  یکشزپ  میت 
روتـسد هب  زین  یناشاک  ضیف  نینچمه  دوب و  هدرک  عورـش  ار  دوخ  یفـسلف  ياه  سالک  هدـیزگ و  تنوکـس  ناهفـصا  رد  سابع  هاـش 

.دوب هتشگ  ناهفصا  میقم  هاش ، نامه 

نتخاس هب  سابع  هاش  لاس 1068 ه ق .  رد  یتقو  هک  يروط  هب  درک ، ادیپ  یبوخ  تیعقوم  رابرد  رد  شردارب ،  هلیسو  هب  دیعس  دمحم 
ياه يدابآ  كالما و  ههبش ،  یب  لالح و  هوجو  زا  ات  درک  رومام  دوب ، ضیف  درگاش  هک  ار  دعیـس  دمحم  دومن ، مادقا  ضیف (1) هیکت 

یکـشزپ تباـبط و  رد  دوب و  رت  کـچوک  شردارب  زا  نوچ  دیعـس  یـضاق   (2) .دـیامن فقو  روبزم  هیکت  هب  يرادـیرخ و  ار  بوـغرم 
.دیدرگ روهشم  کچوک  میکح  هب  اه  لاس  نیا  رد  تشاد ،  لماک  تراهم 

يزیربت یلعبجر  اّلم  کچوک و  میکح 

نکاس دادغب  رهـشرد  تالیـصحت ، مامتا  زا  سپ  هک  ار  1080 ه ق )  ) يافوتم يزیربت  یلعبجر  اّلم  هتـسیاش ، مادـقا  کی  رد  سابع  هاش 
مرتحم سابع  هاش  شیپ  یلعبجر ،  الم  .تسین  تسد  رد  ناهفصا  هب  یلعبجر  اّلم  دورو  قیقد  خیرات  .دناوخ  ارف  ناهفصا  هب  دوب ، هتشگ 

وا سیردت  لحم  .دومن  ریاد  ناهفصا  رد  ار  دوخ  یفسلف  هسردم  تیبوبحم ،  نیمه  زا  هدافتسا  اب  يو  .درک  یم  ندید  وا  زا  هاش  دوب و 
ضحم هب  دوب .   (3) هّللا فطل  خیش  دجسم 

120 ص :

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  ادعب  هیکت  نیا  هرابرد  .دوب  هداهن  انب  یناشاک  ضیف  يارب  سابع  هاش  ار  هیکت  نیا  ایوگ   . 1 - 1
ص 100. ج 8 ، يرصان ، يافصلا  هضور  زا  لقن  هب  ص 9 ، تشهب ، دیلک  همدقم   . 2 - 2

یخیرات راثآ  نیرتابیز  زا  یکی  هدـش و  عقاو  روپاق  یلاع  نامتخاس  لباقم  ناهج  شقن  نادـیم  یقرـش  بناـج  رد  دجـسم  نیا   . 3 - 3
نیا .تسا  هدیـسر  ناـیاپ  هب  رد 1028 ه ق .  نآ  يراک  یـشاک  هدش و  ثادـحا  مهدزای  هدـس  لیاوا  رد  دجـسم  نیا  .تسا  ناهفـصا 

يراذـگ ماـن  يو  ماـن  هـب  نآ ، رد  يافوتم 1032 ه ق )  ) یلماع ییـسم  هللا  فطل  خیـش  طسوت  تعاـمج  زاـمن  هماـقا  تهج  هب  دجـسم 
ص 16. ج 2 ،  یحطبا ، دحوم  ناهفصا ، هیملع  هزوح  عیشت و  ياه  هولج  اه و  هشیر  .تسا  هدیدرگ 
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کچوک و میکح  هب  بقلم  دیعـس  دمحم  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دندش  عمج  یلعبجر  اّلم  رود  ناروشیدنا  الـضف و  هفـسلف ، سرد  عورش 
.دوب سابع  هاش  یشاب  میکح  نیسح  دمحم  شگرزب  ردارب 

هک ینابم  نیا  .دـنام  یقاب  ینابم  نیا  رب  زین  رمع  نایاپ  ات  دومن و  ذـخا  یلعبجر  اّلم  زا  ار  دوخ  هفـسلف  یناـبم  لوصا و  دیعـس ،  دـمحم 
شخب رد  هک  تیهام ،  تلاصا  دوجو و  یظفل  كارتشا  هب  داقتعا  زا : تسا  ترابع  تسا ،  اردـص  اّلم  یفـسلف  یناـبم  لـباقمرد  بلغا 

.دش دهاوخ  هتخادرپ  نادب  دیعس  دمحم  يارآ 

عطاق ناهرب  ار  نآ  مان  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  یلعبجر  اّلم  یظفل  كارتشا  هلاسر  شداتـسا ، راثآ  هب  هقالع  رثا  رد  کـچوک  میکح 
.درک یم  دای  یهلالا »  میکحلا  انداتسا   » هب یلعبجر  اّلم  زا  نآ  همدقم  رد  داهن و 

بتکم وریپ  نامیکح  فالخرب  .تفرگ  ارف  یلعبجر  اّلم  زا  زین  ار  یعامتجا  روما  رد  تکراشم  یفـسلف ، ینابم  رب  هوالع  دیعـس  دمحم 
هب يریپ  رد  هک  یلعبجر  اّلم  شداتسا  دننامدیعـس  یـضاق  دنتـسناد ، یم  دنیاشوخ  ان  يرما  ار  یعامتجا  روما  رد  تلاخد  هک  اردص  اّلم 
راد هدـهع  رمع ، نایاپ  ات  دـمآ _  دـهاوخ  هک  نانچ  دـیزرو و _  تکراشم  یعامتجا  روما  رد  تفر ، ناهفـصا  هب  سابع  هاـش  توعد 

.دش یعامتجا  بصانم 

نیارد دش -  دـهاوخ  هتفگ  هک  نانچ  يو  اریز _  هتفرگ ، تروص  لاس 1077 ه ق .  زا  لبق  یلعبجر  ّالم  دزن  دیعس  دمحم  تالیصحت 
لاس 1107 رد  هک  دیحوت -  حرـش  موس  دلج  دوخ -  رثا  نیرخآ  رد  دیعـس  دمحم  .دیدرگ  دیعبت  مق  هب  سابع ، هاش  گرم  رثارد  لاس 

.تسا هدرک  دای   (1)« يرونلا یلعبجر  انالوم  یهلالا  میکحلا  يذاتسا   » هب یلعبجر  ّالم  زا  هتشاگن ،  ه ق . 

یناشاک ضیف  رضحم  رد 

دوب يا  هزادنا  هب  هقالع  شـشک و  نیا  .تفای  داتـسا  رد  ار  دوخ  هتـشگ  مگ  درک و  تکرـش  یناشاک  ضیف  سرد  رد  کچوک  میکح 
دنک یم  هیصوت  ضایف  نادرگاش  زا  یکی  هب  یسلجم  رد  تشگ و  دامتعا  یب  ضاّیف ،  دوخ ،  قباس  داتـسا  هب  تبـسن  دیعـس  دمحم  هک 

ضاّیف رضحم  هک 

121 ص :

ص 283. ج 3 ، قودص ، دیحوت  حرش   . 1 - 1
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راهظا بلطم  نیا  زا  ار  دوخ  يدنـسرخان  يا  هییاوکـش  رد  هدمآ ،  نارگ  ضاّیف  قاذم  هب  هیـصوت  نیا  .دنویپب  ضیف  هب  دنک و  كرت  ار 
هدوب يو  ياه  شالت  رثا  رد  هدیدرگ ،  ضیف  رـضحم  زا  ینیچ  هشوخ  دعتـسم  نونکا  رگا  هک  هدـش  روآدای  دیعـس  دـمحم  هب  هتـشاد ، 

: تسا

بانتجا يدوب  شنم  ریغز  یکشاک  يا  دای  هب  یهد  یم  شنم  زارتحا  هک  ار  نآ 

باقن هشوگ  نیا  نم  تسد  تسا  هتشادرب  تسوت  ماک  هب  ینعم  دهاش  هک  ما  هدرک  نم 

باکر رد  وت  ياپ  هدایپ و  منم  نونکا  تشذگ  نانچمه  نم  فک  رد  دوب  هک  یتقو 

باتفآ دریذپ ز  رون  هک  دسر  ار  هم  تسوت  رنه ز  يدیسر  ضیف  هب  نم  زا 

(1) بآریس جیردت  هب  کیل  تسا  لودج  رد  تسادخ  مه  ضایف  أدبم  ادخ و  زا  ضیف 

ار تمصع  نادناخ  راتفگ  زومر  حرش  يولع و  تاملک  مهف  ثیدح و  حرـش  ریـسفت و  دنز و  یم  وناز  ضیف  سالک  رد  دیعـس  دمحم 
.دریگ یم  دای  وا  زا 

ضیف هب  میدقت  ار  نآ  هک  ار  شا  تانیعبرا  لوا  هلاسر  همدقم  رد  هدرک و  دای  تمظع  هب  ضیف  زا  شراثآ  ياج  ياج  رد  دیعس  دمحم 
لاس رد  هک  دوخ  ثیدح  نیعبرا  حرش  رد  وا  .دنک  یم  دای  نسح » دمحم  انالوم  هیهلالا  مولعلا  یف  انذاتـسا  ترـضح   » هب وا  زا  هدومن ، 
موس دلج  دوخ -  رثا  نیرخآ  رد  دنک و  یم  دای  هقیقحلا » مولعلا  یف  انذاتـسا   » هب ضیف ،  زا  هدومن  عورـش  ار  نآ  شراگن  1079 ه ق . 
مادأ هماقم و  هّللا  یلعا  هینیدـلا  مولعلا  یف  انذاتـسا   » هب ضیف  زا  هدـیناسر  ناـیاپ  هب  لاس 1107 ه ق .  رد  هک  قودصلا -  دـیحوت  حرش 

.تسا هدوب  یقاب  رمع  نایاپ  ات  ضیف  هب  دیعس  دمحم  دامتعا  هقالع و  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  دنک و  یم  دای  هضیف »

دمحم .ددرگ  یم  ضیف  زا  تیاور  لقن  هزاجا  ذـخا  هب  قفوم  ضیف ، رـضحم  رد  ینید  مولع  لیـصحت  اه  تدـم  زا  سپ  دیعـس  دـمحم 
 ، دوخ یتیاور  خیاشم  ناداتسا و  رکذ  رد  يو  دراد .  تیاور  لقن  هزاجا  زین  يزاریش  هّللا  حتف  هاش  شردپ و  زا  ضیف ،  رب  هوالع  دیعس 

: دهد یم  حیجرت  اه  نآ  همه  هب  ترابع  نیا  اب  هدومن و  رکذ  همه  يادتبا  رد  ار  ضیف 

يدلاو مث  يرفعجلا ، هّللا  هبه  نب  هّللا  حتف  هاش  یعملألا  لضافلا  مث  یشاکلا  نسحم  انالوم  هلأتملا  فراعلا  ذاتـسالا  مهلـضفأ  مهلجأ و 
(2) ...نع

122 ص :

.379 ص 376 -  هدادزناشیرپ ، حیحصت ،  یجیهال ، ضایف  ناوید  هب : دوش  عوجر  دیعس .  دمحم  هب  ضایف  موظنم  همان  زا   . 1 - 1
 . ص 310 هرشعلا ، ) دعب  یناثلا  نرقلا  یف  هرشتنملا  بکاوکلا   ) هعیشلا مالعا  تاقبط   . 2 - 2
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یبدا و تهج  زا  هک  دریگ  تروـص  ود  نآ  نیب  یتاـبتاکم  هک  ددرگ  یم  بجوـم  مـه  هـب  درگاـش  داتـسا و  یحور  طاـبترا  هقـالع و 
نیا زا  هناتخبـشوخ  میرادن .  یعالطا  دیعـس  دمحم  ضیف و  نیب  تابتاکم  دادعت  زا  .تسا  هجوت  لباق  دوخ ، عون  رد  ینافرع ، نیماضم 

(1) .تسا هدیسر  ام  تسد  هب  همان  دنچ  تابتاکم 

راگزور تامیالمان 

هرابکی ریدـقت  تسد  اما  تشاد ،  یـشوخ  یگدـنز  تشاد ،  رابرد  رد  شردارب  هک  یتیعقوم  هب  هجوت  اب  دیعـس ،  دـمحم  ناهفـصا  رد 
: ظفاح لوق  هب  .تخیر  مه  رب  ار  شردارب  وا و  یگدنز  شمارآ 

دوب لجعتسم  تلود  یلو  دیشخرد  شوخ  یقاحساوب  هزوریف  متاخ  یتسار 

یناثلا 1077 ه ق عیبر  مشش  تسیب و  رد  مود  سابع  هاش  گرم  اب  بیبط ،  نیسح  دمحم  شرادرب  کچوک و  میکح  ِلجعتسم  تلود 
هظحل نیرخآ  رد  يو  هک  اصوصخ  سابع ، هاـش  گرم  اـب  دنتـشاد و  هدـهع  رب  ار  هاـش  یتمالـس  تیلوئـسم  ناـنآ  نوچ  درک ؛  لوفا  ، 

دوب هاش  یکشزپ  هورگ  تسرپرس  هک  بیبط  نیـسح  دمحم  فرط  هب  ماهتا  تشگنا  دوب ، هدومن  حیرـصت  دوخ  تیمومـسم  هب  یگدنز 
رد دوخ  ماقم  زا  ود  نآ  هلـصافالب  .دنام  یمن  نوصم  ثداوح  دنزگ  زا  يو  هب  یگتـسویپ  ببـس  هب  زین  دیعـس  دمحم  دور و  یم  هناشن 

.دنوش یم  مازعا  مق  هب  لاوما ،  هرداصم  تشادزاب و  رارق  اب  علخ و  رابرد 

دروم نیا  رد  يدابآرـصن  هنومن ،  يارب  .تسا  هدیدرگ  رکذ  ارذگ ، هاتوک و  یترابع  اب  مق  هب  دیعـس  دمحم  دـیعبت  یناریا ،  ذـخآم  رد 
: تسا هتشون  نینچ 

دش ررقم  هدش ،  ذخاؤم  نایوگدب  تیاعس  هب  تسشن -  تنطلس  تخت  هب  سابع  هاش  زا  دعب  هک  یفص  هاش  فرشا -  باون  سولج  رد 
تعاط و هب  مق  رد  هدیـشخبار  ناشیا  فرـشا  باون  هدـش  ثعاب  ناشیا  تاذ  تمالـس  زاـب  دـنزاس .  سوبحم  توملا  هعلق  هب  ار  ناـشیا 

(2) .دنلوغشم هاشداپ  تلود  ياعد  مولع و  لیصحت  تدابع و 

کی رد  هتشادن و  لیصفت  تأرج  هدوب ، يو  يرهش  مه  هک  زین  یلدگیب  رذآ 

123 ص :

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  ادعب  اه  همان  نیا  هرابرد   . 1 - 1
ص 168. يدابآ ، رصن  هرکذت   . 2 - 2
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: دسیون یم  رطس 

توف اج  نآ  رد  هدوب و  لوغـشم  تدابع  ترایز و  هب  مق  رد  جارخا و  تمزالم  زا  رمالا  رخآ  هدوب  کلـسنم  قذاح  ياـبطا  کلـس  رد 
(1) .هدش

میکح ود  لزع  زا  يرت  شیب  تایئزج  دوخ ، همانرفس  رد  هتشاد ، روضح  رابرد  رد  نامیلس  هاش  يراذگ  جات  ماگنه  هک  ندراش  هیلاوش 
: دسیون یم  يو  .تسا  هدومن  طبض  حلاص » دمحم   » ار نیسح  دمحم  مان  ندراش  دهد .  یم  هیارا  یمق 

 ، کچوک ازریم  حـلاص و  ازریم  داد  روتـسد  دـش ، هاگآ  نایرابرد  ناریزو و  تأیه  دورو  زا  هک  نیمه  يوفـص -  نامیلـس  هاش  هاش - 
زا سپ  هک  نیا  هنارکش  هب  رمع  نایاپ  ات  دنـشاب و  رظن  تحت  مق  سدقم  مرح  کیدزن  یتلود  تارامع  زا  یکی  رد  سابع ،  هاش  يابطا 

رـسپ موصعم  ازریم  دـنزادرپب و  شنطلـس  تلود و  ماود  و  هناکولم ، تاذ  ییوگاعد  هب  اجنآ  رد  دـنا ،  هدـشن  هتـشک  دـیقف  هاـش  گرم 
هب دنک و  يرادرب  تروص  طبـض و  ار  بیبط  ود  نیا  ییاراد  مامت  مق ،  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ناتـسآ  یلوتم  مظعا و  ردـص 

نآرد رمع  نایاپ  ات  دیاب  ود  نیا  هک  دومرف  ررقم  مولعم و  وکا  رازه  تسیب  ود ، نآ  هنایلاس  تشیعم  نارذـگ  يارب  هاش  .دتـسرفب  رابرد 
(2) .دننک تعانق  هجو  نآ  هب  دنوشن و  نوریب  اج  نآ  زا  دننک ، یگدنز  ترامع 

: تسا هتشاد  رظن  تخس  نارود  نیا  هب  دوخ  تیب  نیا  رد  ایوگ  دیعس  یضاق 

(3) دور یم  الاب  هب  یتسپ  زا  هک  سک  ره  دوش  مخ  تسا  مزال  ندوب  تساران  ار  يوج  تعفر  درم 

رد تسا و  هدـش  راـچد  زور  نیا  هب  هدوـب ،  وـج  تقیقح  تسار و  نوـچ  هک  دـنامهفب  دـهاوخ  یم  هیاـنک  قـیرط  هب  تیب ،  نیا  رد  وا 
ود رـضحم  زا  ناهفـصا ، زا  دیعبت  رثا  رد  کچوک  میکح  .دمآ  لیان  عیفر  الاب و  تاماقم  هب  ناوت  یمن  یتسپ  یتساران و  اب  زج  شنامز 

دـشر و لیـصحت و  هرود  تقیقح ،  رد  دـنام و  مورحم  یناـشاک _  ضیف  يزیربـت و  یلعبجر  اـّلم  میکح  دوخ _  هقـالع  دروم  داتـسا 
.ددرگ یم  عورش  يو  یگدنز  رد  يدیدج  لصف  نآ ،  زا  سپ  دبای و  یم  نایاپ  اج  نیا  رد  يو  یملع  لامک 

124 ص :

.تسا هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  زین  ص 284  ج 2 ،  ءاملعلا ،  ضایر  رد  ص 220 .  رذآ ، هدکشتآ   . 1 - 1
ص 1665. ج 5 ، ییامغی ، لابقا  همجرت  ندراش ، همانرفس   . 2 - 2

ص 168. يدابآ ، رصن  هرکذت   . 3 - 3
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مهیلع تیب  لها  فراعم  ثیداـحا و  حرـش  فرـص  ار  دوخ  رمع  دریگ  یم  میمـصت  دـنیب ، یم  سبح  رد  اـیوگ  هک  یباوخ ،  ِرثا  رد  وا 
 - ناهفـصا زا  دـیعبت  زا  دـعب  لاس  ود  لاس 1079 ه ق -  رد  ار  دوخ  ثیدح ) لهچ  « ) اثیدح نیعبرا   » حرـش شراگن  دـیامن و  مالـسلا 

.دنک یم  عورش 

ارف ناهفـصا  هب  هرابود  ار  اه  نآ  هنایوجلد  دوش و  یم  بیبط  میکح و  ردارب  ود  نیا  هرابرد  دوخ  ياطخ  هجوتم  رابرد  یتدم ، زا  دـعب 
یضاق هب  کچوک  میکح  دعب ، هب  نآ  زا  دوش و  یم  بوصنم  مق  تواضق  تمـس  هب  نامیلـس  هاش  يوس  زا  دیعـس  دمحم  دناوخ و  یم 

.دمآ دهاوخ  راتشون  نیا  همادا  رد  نآ  لیصفت  هک  ددرگ ، یم  روهشم  یمق  دیعس 

دیعس دمحم  نادناخ  مود : شخب 

( ردپ  ) یمق دیفم  دمحم 

خیش هب  روهـشم  نید ،  ناملاع  کلـس  رد  وا  هک  میناد  یم  هزادنا  نیمه  .تسین  تسد  رد  ینادنچ  عالطا  دیفم  دمحم  تشذگرـس  زا 
جاح مان  هب  شناتـسود  زا  یکی  اب  دوش  یم  دراو  ناهفـصا  هب  یتقو  دیفم  دمحم  .تسا  هدوب  نیـسح  دمحم  شردپ  مان  دیفم و  دمحم 

هب مادقا  زین  وا  دـیامن .  یم  ار  ینازاتفت  قطنملا  بیذـهت  باتک  حرـش  ياضاقت  يو  زا  وا  دوش و  یم  هجاوم  يزاریـش  رجات  یلعلادـبع 
اغآ خیش  تسا و  یسراف  هب  حرش  نیا  .دنک  یم  يراذگمان  بیذهتلا » قطنم  حرـش  یف  بیدالا  هینغ   » ار نآ  هدومن و  باتک  نیا  حرش 

(1) .تسا هدومن  هدهاشم  فجن  رد  هدوب ،  لماش  ار  سمخ  تایلک  ثحبم  ات  هک  ار  نآ  زا  يا  هخسن  گرزب 

سیردت زا  رمع  رخآ  رد  يو  هک  ینامز  يدزی _  نیـسح  جاح  یلوم  دزن  رد  هداد و  ماجنا  مق  رد  ار  شتالیـصحت  یمق ، دیفم  دـمحم 
.تسا هدومن  تفایرد  تیاور  لقن  هزاجا  يو  زا  لیصحت و  دوب _  سیردت  لوغشم  مق  هیموصعم  هسردم  رد  صخرم و  دهشم  رد 

مود دنزرف  داهن و  مان  نیـسح » دمحم   ، » شردپ مارتحا  هب  ار  دوخ  دشرا  دنزرف  تشاذگ .  یقاب  دوخ  زا  هنازرف  دنزرف  ود  دیفم  دمحم 
.دراد تیاور  لقن  هزاجا  شردپ  زا  هک  تسا  کچوک  میکح  دیعس و  یضاق  هب  بقلم  دیعس ، » دمحم   » وا

.تسین تسد  رد  یعالطا  یمقدیفم  دمحم  خیش  تافو  خیرات  زا 

125 ص :

ص 65. ج 16 ،  هعیرذلا ،   . 1 - 1
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( ردارب  ) یمق نیسح  دمحم  میکح 

دوب و گرم 1077 ه ق ) سولج 1052 _   ) يوفص سابع  هاش  ناکشزپ  تسرپرس  وا  .تسا  یمق  دیعس  دمحم  یضاق  رتهم  ردارب  يو 
کچوـک میکح  هب  دوـب ،  وا  زا  رت  کـچوک  هک  نیا  تهج  هب  درک و  یم  تیلاـعف  زین  دیعـس  دـمحم  شرادرب  يو ،  یکـشزپ  میت  رد 

رد وا  .میرادن  یعالطا  يو  یکشزپ  ناداتـسا  زا  یلو  دوب ،  تبابط  شا  یلیـصحت  یلـصا  هتـشر  نیـسح ، دمحم  میکح  .تفای  ترهش 
رد دـمآ و  ناهفـصا  هب  دادـغب  زا  مود  سابع  هاش  مکح  هب  يزیربت  یلعبجر  اّلم  هک ، نآ  زا  دـعب  هتـشاد و  تسد  زین  ریـسفت  تمکح و 

نیرت مهم  زا  یکی  دش و  رضاح  يو  سرد  رد  دیعـس  دمحم  شرادرب  هارمه  دومن ، زاغآ  ار  هفـسلف  سیردت  هّللا ، فطل  خیـش  هسردم 
ینباکنت بارسدمحم  اّلم  زا  سپ  ار  وا  یلعبجر ،  اّلم  شنادرگاش  شرامـش  رد  يدنفا  هک  يروط  هب  دیدرگ ،  بوسحم  يو  نادرگاش 

.دنک یم  رکذ  يو  درگاش  نیمود  فیدر  رد  ، 

گرزب اقآ  خیـش  هدوب و  لصفم  هک  هتـشاگن  میرک  نآرق  رب  یـسراف  هب  يریـسفت  تشاد و  یتسد  زین  ریـسفت  رد  بیبط  نیـسح  دمحم 
.تسا هدومن  هدهاشم  فجن  رد  ار  نآ  هخسن 

عیبر مشـش  تسیب و  رد  سابع  هاش  تشذـگرد  زا  سپ  دوب ، وا  یکـشزپ  میت  هتـسد  رـس  مود و  سابع  هاش  نامیدـن  زا  هک  یمق  بیبط 
یتدـم زا  سپ  یلو  دـش ،  سوبحم  نارومأم  رظن  تحت  مق  رد  لاوما ،  هرداـصم  زا  سپ  راـنکرب و  دوخ  تمـس  زا  یناثلا 1077 ه ق . 

ياه لاس  نیب  يو  تافو  نیاربانب ،  .تفر  ایند  زا  تمـس  نیا  رد  دـش و  هدـناوخارف  ناهفـصا  رد  نامیلـس  هاش  راـبرد  هب  تباـبط  يارب 
.تسا هداتفا  قافتا  1105 ه ق .   - 1077

نادنزرف

سدقم دهشم  رد  ینالوط  تماقا  ببـس  هب  ایوگ  هک  نیدلاردص  نیدلاردص .  بلاطوبا و  ياه  مان  هب  تشاد  دنزرف  ود  دیعـس  یـضاق 
نیطالس هاگمارآ  رد  هموصعم ،  ترضح  مرح  رد  رمع  رخاوا  رد  دیمان ، یم   (1) يوضرلا فیرشلا  دمحم  نیدلاردص  ار  دوخ 

126 ص :

.تسا هدومن  جاسنتسا  ار  شردپ  یفاک  لوصا  موس  دلج  زا  يا  هخسن  لاس 1132  رد  وا   . 1 - 1
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وا .تسا  هریبکلا ) هزاجالا  بحاص   ) يرتشوش هّللادـبع  اّلم  سرد ، نیا  نادرگاـش  زا  یکی  درک و  یم  سیردـت  یفاـک  لوصا  يوفص ،
راپسهر ناغم  تشد  هب  هاشردان ،  يراذگ  جات  مسارم  رد  تکرش  يارب  بوصنم و  ناجیابرذآ  یـضاق  ناونع  هب  لاس 1148 ه ق .  رد 

یم ناج  دوش و  یم  ترخآ  یهار  هار ، نیب  رد  وا  یلو  دوب ، يو  هارمه  زین  يرتشوش  هّللادـبع  اّلم  شدرگاـش  رفـس  نیا  رد  دوش و  یم 
(1) .دراپس

هارمه قه .  لاس 1139  رد  هتشاد و  هدهع  رب  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ناتـسآ  یمـسر  سردم  تمـس  لاس  دنچ  نیدلاردص 
یفاک لوصا  سیردـت  هب  فیرـش  ناکم  نآ  رد  هدوب و  ماقم  نیا  راد  هدـهع  یقن ،  یلع  ازریم  اب  قه .  لاس 1148  رد  هّللادبع و  ازریم 

.تسا هدوب  روهشم  سردم  نیدلاردص  ازریم  هب  تهج  نیمه  هب  هتشاد و  لاغتشا 

یمق دیعس  یضاق  ناداتسا  موس : شخب 

يزیربت یلعبجر  ّالم   . 1

زا هورگ  ود  ره  شور  .دومن  ملع  لیـصحت  اردـصاّلم ، یفـسلف  نادرگاش  نینچمه  دوخ و  رـصع  ییاشم  ناـفوسلیف  دزن  دیعـس  یـضاق 
یلعبجر اّلم  ناهفـصا ،  رد  رکف  نیا  صخاش  دامن  دزن  ار  ءاـشم  تمکح  وا  .تسا  ناـیامن  يو  یملع  یفـسلف و  راـکفا  رد  شناداتـسا 

.تفرگ ارف  دحاو  هب  صلختم  يزیربت 

راـکنا ار  يرهوج  تکرح  دـیدرگ و  دوجو  یظفل  كارتـشا  هب  لـئاق  دومن و  يریگ  عـضوم  هیلاـعتم  تمکح  لـباقم  رد  یلعبجر  اـّلم 
اّلم میلک ،  نیدلاوق  ریم  همکحلا ، ) نیع  بحاص   ) ینارهت نیدلا  ماوق  ریم  دننام :  يرگید  نادرگاش  دیعس ،  یـضاق  رب  هوالع  وا  .دومن 

و تسا ) هدومن  ریرحت  هیهلا » فراعم   » ماـن هب  ار  یلعبجر  اـّلم  تاریرقت  هک   ) هدازریپ عیفر  دـمحم  دـیاوفلا ، ) لوصا  بحاـص   ) ساـبع
اّلم ياـه  هشیدـنا  دنتـسناوتن  اـه  نآ  یلو  دومن ،  تیبرتار  يافوتم 1124 ه ق ) بارـس و  هب  فورعم   ) ینباکنت حاتفلادـبع  نب  دـمحم 

.دنهد هعسوت  جیورت و  ار  یلعبجر 

ار ناهج  فلتخم  ياهرهش  اه  تدم  يو  تسا .  زیربت  لها  اتلاصا  یلعبجر  اّلم 

127 ص :

ص 382. هرضنلا ،) هضورلا   ) هعیشلا مالعا  تاقبط   . 1 - 1
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هب يدنچ ،  زا  سپ  وا  .تسا  هدوب  سفن  هیکزت  تضایر و  لوغشم  اه  تدم  اج  نآ  رد  نکاس و  دادغب  رد  ماجنا  رـس  هدومن و  تحایس 
هللا فطل  خیش  هسردم  رد  ودوش  یم  نکاس  ناهفصا  دابآ  سابع  هلحم  رد  دنک و  یم  كرت  ار  دادغب  يوفص ، سابع  هاش  تساوخرد 

.ددرگ یم  تمکح  سیردت  لوغشم  ناهفصا ، 

یم ناشیا  لزنم  هب  دوخ  زین  یهاگ  دناوخ و  یم  ارف  تولخ  هب  ار  وا  تاقوا  یخرب  تشاد و  يا  هژیو  تیانع  یلعبجر  اّلم  هب  سابع  هاش 
: هتفگ نینچ  يو  تافو  خیرات  رد  يدابآرصن  .تفگ  عادو  ار  یناف  راد  لاسرد 1080 ه ق .  یلعبجر  اّلم  .تفر 

(1) یلاخ یلعبجر  اّلم  درک  ار  شناد  ملع و  يوقت و  رهش 

 . درک یمن  يراددوخ  نایاورنامرف  ياهراک  رد  تلاخد  یعامتجا و  روما  رد  تکراشم  زا  ییاشم ،  نامیکح  هریس  قبط  یلعبجر ،  اّلم 
همادا ار  هویش  نیمه  زین  دیعس ،  یضاق  اصوصخ  يو ،  نادرگاش  و  تشاد .  یبوخ  هطبار  يوفص  سابع  هاش  اب  وا  تهج ،  نیمه  هب  و 

هک ار  يا  هلاسر  دیعس ، یـضاق  .دش  دهاوخ  رکذ  ادعب  هک  دندیرفآ  شقن  دوخ  رـصع  یـسایس  تالوحت  یعامتجا و  روما  رد  دنداد و 
میکحلا انذاتـسا   » ناونع اب  يو  زا  نآ ،  زاغآ  رد  هدومن و  همجرت  یبرع  هب  هتـشاگن ،  دوجو  یظفل  كارتشا  رد  یلعبجر  اـّلم  شداتـسا 

.تسا هداهن  مان  عطاق  ناهرب  ار  دوخ  همجرت  هدرک و  ریبعت  یهلالا »

1091 ه ق)  - 1007  ) یناشاک ضیف  نسحماّلم   . 2

ریسفت رد  هتـشاد و  یهجوت  لباق  تیعماج  دوخ  یملع  یگدنز  رد  ضیف  .تسا  یناشاک  ضیف  نسحماّلم   ، دیعـس یـضاق  داتـسا  رگید 
(2) .تسا هدراذـگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یهجوت  لباق  راثآ  کی ، ره  رد  هدوب و  رظن  بحاص  نافرع  تایبدا و  هفـسلف ، ، قالخا ثیدـح ،

دای وا  زا  ررکم  دوخ  نیعبرا  حرـش  رد  هتخودنا و  ضیف  زا  ار  ثیداحا  حرـش  هب  مامتها  هجوت و  یثیدح و  ياه  هشیدنا  دیعـس  یـضاق 
.تسا هدرک 

128 ص :

ددع 1080 مینک  مک  تسا  ربارب 416  هک  ار  یلعبجر » اـّلم   » هملک فورح  رگا  تسا ،  اب 1496  ربارب  هک  لوا  عرـصم  ددع  زا   . 1 - 1
.تسا یلعبجر  اّلم  تافو  خیرات  هک  دیآ  یم  تسد  هب 

حیحـصت قیقحت و  یناشاک » ضیف  ِتشوندوخ  ياـه  تسرهف   » هناـققحم دنمـشزرا و  باـتک  هب  ضیف ، راـثآ  زا  یهاـگآ  يارب   . 2 - 2
.دوش هعجارم  يدابآ ، رصن  یجان  نسحم  ياقآ  بانج 
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: تسا هدومن  هیده  ضیف  هب  ار  دوخ  تانیعبرا  لوا  هلاسر  دیعس  یضاق 

(1)  . هتجرد هّللا  یلعا  نسحم  دمحم  انالوم  هیلالا  ملعلا  یف  انذاتسا  ترضح  یلا  هیدهلل  هولصلا  هلاسر  یه  یلوالا و  هلاسرلا 

(2) .تسا تسد  رد  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هدش ، لدب  در و  ییاه  همان  ضیف ، شداتسا  دیعس و  یضاق  نیب 

یم دای  نآ  زا  میرک  دـمحم  شدرگاش  هب  هزاجا  رد  دراد و  تیاور  لقن  هزاـجا  وا  زا  ضیف ، دزنرد  لیـصحت  رب  هوـالع  دیعـس  یـضاق 
.دنک

یجیهال ضایف  قازرلادبع  یلوم   . 3

تروص مق  رد  شا  یعامتجا  یملع و  تامدخ  تالیـصحت و  یلو  تسا ، ناجیهال  ِیمان  بیدا  ملکتم و  میکح ،  قازرلادـبع ،  یلوم 
مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  یتوکلم  هاـگراب  راوـج  رد  عادو و  ار  یناـف  راد  .ق  لاـس 1072 ه  رد  رهـش  نیمه  رد  تسا و  هـتفرگ 

یم ار  رفن  ود  لقادح  يو  یفـسلف  نادرگاش  زا  تفرگ .  ارف  اردص ،  اّلم  شیوخ ، نز  ردپ  دزن  ار  تمکح  وا  تسا .  هدیدرگ  نوفدـم 
.یمق دیعس  یضاق  یمق و  نسح  ازریم  شدنزرف  میسانش :

درگاش ار  دیعـس  یـضاق  يدنفا ، هّللادبع  ازریم   (3) .تسین يدیدرت  کش و  چـیه  ياج  ضایف ، دزن  دیعـس  یـضاق  يدرگاش  دروم  رد 
هدومن و بلطم  نیا  هب  ددعتم  دراوم  رد  شراعشا ،  رد  ضایف  هک  تسا  یحیرصت  همه ، زا  رتمهم   (4) .تسا هتسناد  ضایف 

129 ص :

( . طوطخم  ) تانیعبرا همدقم   . 1 - 1
دیعس یضاق  زا  یـسراف  هب  يا  همان  ياه 361-356 ) گرب  هرامش 28/4602 ،  یطخ  هخسن   ) نارهت هاگـشناد  هناخ  باتک  رد   . 2 - 2

یسردم حیحـصت  هب  هخـسن  نیا  يور  زا  اه  همان  نیمه  هک  تسرهف 14/3533 )  ) .تسا دوـجوم  يو  هب  ضیف  زا  خـساپ  ود  ضیف و  هب 
هللا هیآ  هناخ  باتک  رد  نینچ  مه  .تسا  هدـش  رـشتنم   678 ص 667 -  هرامش 6 ، لاس 11(1352 ش ، ) دـیحو ،  هلجم  رد  یئابطابط 

سکعلاب دیعـس و  یـضاق  هب  ضیف  زا  همان  دنچ  هدـش  ریرحت  ضیف  دـنزرف  يدـهلا  ملع  طخ  هب  هک  هرامش 9407 ) هعومجم   ) یـشعرم
.تسا دوجوم  يودهم  رغصا  رتکد  هناخ  باتک  رد  ضیف ، زا  ایوگ  هدش  هتـشون  یـضاق  خساپ  رد  هک  يا  همان  نینچ  مه  .تسا  دوجوم 

 . ص 178 مود ، رتفد  یطخ ،  ياه  هخسن 
ناگراتس باتک  رد  هدومن و  دیدرت  هراب  نیا  رد  باتک  نیا  موس  دلج  همدقم  رد  قودص  دیحوت  حرش  باتک  مرتحم  ححـصم   . 3 - 3

.تسا هدش  هدرمش  دعبتسم  ضایف  دزن  دیعس  یضاق  لیصحت  زین  ص 56  مرح ج 2 ،
ص 153. ج 2 ،  ءاملعلا ، ضایر   . 4 - 4
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: تسا هدش  وا  هب  يو  دح  زا  شیب  هقالع  يو و  دزن  دیعس  یضاق  يدرگاش  رکذتم 

(1) دوب دیعس  ازریم  هولج  دید  هک  اج  ره  دنکف  لد  ياپارس  هب  رظن  وچ  ضایف 

(2) ظوظحم بآز  رگج  هنشت  وچ  مدیعس  ازریم  ضایف ز 

(3) لد زا  تفر  ضایف  هک  درک  بوخ  هچ  تساهنت  ام  دیعس  ازریم  هک  هلیسو  نیدب 

 ، یتدم زا  دعب  .دوب  ثحب  مه  سرد و  مه  ضایف ، رـسپ  نسح  ازریم  اب  دیـسر و  يو  تمدـخ  هب  ضایف ، يریپ  نارود  رد  دیعـس  ازریم 
طاشن دسر ،  یم  ضیف  تمدخ  هب  دیعـس  یـضاق  یتقو  دنک .  یم  ییامنهار  دوب ، رت  ناوج  وا  زا  هک  ضیف  رـضحم  هب  ار  اه  نآ  ضایف 

نیا زا  ضایف  .درب  یم  دیعـس  یـضاق  دای  زا  ار  ضایف  تفای ، یم  نادـنچ  ود  توق  زین  ضیف  یناوج  يورین  هب  هک  ضیف  سلجم  یملع 
: دراگن یم  دیعس  یضاق  هب  باطخ  مظن ،  هب  يا  هییاوکش  ددرگ و  یم  رطاخ  هدرزآ  شدرگاش  یهجوت  یب 

بات چیپ و  وحم  ناج  هتشر  هتشگ  مرش  زک  يا  هوکش  هداد  نابز  هب  تیتافتلا  یب 

بان دهش  وچ  دناکچب  ارچ  بل  هب  مرهز  ما  هدیرورپ  ناج  هویش  هب  نم  هک  یلخن 

باکر رد  وت  ياپ  هدایپ و  منم  نونکا  تشذگ  نانچمه  نم  فک  رد  دوب  هک  یتقو 

بارش زا و  دهاوخن  هشیش  هک  مغ  هچ  ار  مخ  شا  هدافتسا  زا  عمط  ما  هدیرب  هک  یتفگ 

بانتجا يدوب  شنم  ریغ  یکشاک ز  يا  دای  هب  یهد  یم  شنم  زارتحا  هک  ار  نآ 

(4) بارخ ردپ  مشچ  هناخ  دوس  هچ  هنرو  تسا  مزال  گرگ  زا  نتشاد  هاگن  فسوی 

: تسا نینچ  نآ  تیب  دنچ  هک  هداد  شداتسا  هییاوکش  هب  موظنم  یخساپ  دیعس  ازریم 

بارش دهد  ار  نخس  ماج  ناشک  يدرُد  وت  مالک  شناد  لفاحم  رد  هک  نآ  يا 

باوج دهد  ردقم  لاؤس  زک  تسا  يرمع  یلکشم  وت  ياشگ  هدقع  رکف  تشاذگن 

باجعلا نتفگ  نخس و  نیا  میوگب  نوچ  نم  نونک  مینغتسم  وت  ما ز  هتفگ  هک  یتفگ 

بات بآ و  هب  دنامب  غاب  ياوه  رد  لگ  لامتحا  هچ  ییادج  باتفآ  ار ز  هم 

بآ دز  یمن  رگ  ماوت  يوربآ  هرهچ  رب  یمدوب  هتفخ  نونک  لهج  هاگباوخ  رد 

بارخ ما  هناخ  ینک  دنچ  هوکش  جوم  زا  نآ  بابح  نم  لد  یشناد و  رحب  وت 
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ص 153. یجیهال ، ضایف  ناوید   . 1 - 3
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نانچ مه  تیاکش  هتشگن و  عناق  دیعس  یضاق  خساپ  زا  دیآ  یمرب  نآ  زا  هک  دیارس  یم  يرگید  هعطق  دیعس ، یضاق  باوج  رد  ضایف 
: تسا یقاب 

بآ رب  طخ  شقن  مقر  دنز  یم  هماخ  یب  راگن  خر  نوچ  قرو  وت  فک  رد  هک  نآ  يا 

باوصان هرذ  نیا  عضاوت  زج  هتکن  کی  تسین  هک  نانچ  نآ  نم  هعطق  باوج  یتفگ 

باتع بجوم  نم  هلان  دوبن  نیدنچ  دوب  هدنب  رازآ  دح  زا  هدایز  نکیل 

باوخ هب  دور  تلفغ  دابم ز  بدا  مشچ  راهبون  یناوج و  هک  مبلطم  دوب  نیا 

باتفآ دریذپ ز  رون  هک  دسر  ار  هم  تسوت  رنه ز  يدیسر  ضیف  هب  رگا  نم  زا 

بآریس جیردت  هب  کیل  تسا  لودج  رد  تسادخ  مه  ضایف  أدبم  ادخ و  زا  ضیف 

باتفآ تسین ز  مک  هدراهچ  بش  رد  هم  نم  يرتهب ز  نم  هدافتسا ز  رگ  يدرک 

باسح رد  عمش  زا  هتخورف  دوش  لعشم  تسا  یسب  مه  داتسا  زا  هب  لماک  درگاش 

(1) باوج زا  نم  قطن  بل  یتخود  هچنغ  نوچ  تسوت  رکف  دنب  رد  هک  لاوس  نی  زک  لصاح 

شیب ضایف  دزن  دیعس  یضاق  يدرگاش  .یجیهال  ضایف  ِدزن  دیعس  یـضاق  يدرگاش  رب  تسا  یمکحم  هاوگ  موظنم ،  بوتکم  هس  نیا 
هک مینک  ضرف  رگا  تسا و  هتشذگ  رد  دیعس  یـضاق  یگلاس  رد 23  .ق  لاس 1072 ه  رد  ضایف  اریز  دشاب ،  دـیابن  لاس  هس  ای  ود  زا 
رد یگلاس  تسیب  ات  هدزناپ  نینـس  رد  دیعـس  یـضاق  نیاربانب  تسا  هدرک  سیردـت  كرت  نس ،  تلوهک  رثا  رب  مه  یلاس  دـنچ  ضایف 

ِتیصخش يریگ  لکـش  رد  ضایف  شقن  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  هدیـسر و  ضیف  تمدخ  هب  نآ ،  زا  دعب  هدرک و  تکرـش  يو  سرد 
ضیف يزیربت و  یلعبجر  اّلم  شرگید  داتـسا  ود  فالخ  رب  ار ، يو  يارآ  شراثآ  رد  دیعـس  یـضاقو  هدوب  رتمک  دیعـس  یـضاق  یملع 

.تسا هدومنن  لقن  یناشاک ،

يزاریش یهاش  لامک  دیس   . 4

لاس رد  هدوب و  زاریـش  هیهاش  هلـسلس  زا  يزاریـش ،  یهاش  ینیـسح  ینـسح  هّللا  ءاطع  نب  هّللا  هبه  نب  هّللا  حتف  هاش  نیدلا  لامک  دـیس 
هب شا  هزاجا  رد  هک  نانچمه  دراد ، تیاور  لقن  هزاجا  يو  زا  دیعس  یضاق  تسا .  هتفگ  عادو  ار  یناف  راد  ناهفـصا ، رد  1098 ه ق . 

(2) .تسا هدش  نآ  روآدای  میرک ، دمحم 
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ص 310. هرشعلا ) دعب  یناثلا  نرقلا  یف  هرشتنملا  بکاوکلا   ) هعیشلا مالعا  تاقبط  مق 211 و  هعیرذلا 3/71   . 2 - 2
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یمق دیفم  دمحم  شردپ ،   . 5

.تسا هدومن  رکذ  دوخ  خیاشم  ءزج  ار  شردپ  دوخ ،  ییاور  خیاشم  ندرمش  رب  نمض  دیعس  یضاق 

یعامتجا تامدخ  مراهچ : شخب 

هراشا

لغاشم اب  هفـسلف  ناـفرع و  نیب  یتاـفانم  هک  تسا  یناـفوسلیف  ناـمیکح و  زا  ضاـیف ،  ضیف و  شداتـسا  ود  فـالخ  رب  دیعـس  یـضاق 
ات هدوب و  شقن  بحاص  دوخ  رـصع  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  رد  نف ،  ود  نیا  رد  تراهم  لاـمک  اـب  وا  تسا .  هدـید  یمن  یعاـمتجا 

: دومن نایب  ناوت  یم  روحم  دنچ  رد  ار  وا  یعامتجا  ياه  تیلاعف   . تسا هدوب  راد  هدهع  ار  ییاه  تیلوئسم  رمع  رخآ 

یکشزپ فلا )

رب دیعس  دمحم  گرزب  ردارب  ار  میت  نیا  یتسرپرس  .تسا  يوفص  سابع  هاش  یکشزپ  میت  رد  تکرش  يو ، یعامتجا  تیلوئسم  نیلوا 
میکح .تشاد  هدـهع  رب  ار  ساـبع  هاـش  یـشاب  میکح  تمـس  وا  دروآ .  مهارف  شردارب  وا و  يارب  ار  یمهم  زاـیتما  هک  تشاد  هدـهع 

هاش هارمه  یصوصخ  یمومع و  سلاجم  رد  رابرد و  ناکشزپ  دیفس  شیر  دوب و  رادروخرب  هاش  دزن  يا  هژیو  ياه  تیعقوم  زا  یـشاب 
نانآ جارخا  ای  یکشزپ  میت  رد  ناکـشزپ  تیوضع  شاداپ و  قوقح و  دش و  یم  ماجنا  وا  تسد  هب  زور  ره  رد  هاش  ضبن  نتفرگ  .دوب 

نآ زا  ار  يو  وا  دومن  یم  مادـقا  لغـش  نیا  هب  دراو  ریغ  یبـیبط  رگا  درک و  یم  بصن  مه  ار  راـبرد  یـشابراطع  وا  .دوب  يو  تسد  هب 
هدـهع هب  کشزپ  مازعا  باختنا و  دـندرک  یم  تساوخرد  بیبط  رابرد  زا  تالایا ،  نایگیب  رلگیب  رگا  نینچمه  تشاد .  یم  زاب  راـک 

(1) .تسا هدوب  یشاب  میکح 

قوقح و ياراد  دایز ، تارایتخا  فیاظو و  نیا  اب  یشاب  میکح  هک  تسا  نشور 
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ناکشزپ يرمتسم  هدرک ، ندید  ناریا  زا  يوفص  سابع  هاش  هرود  يوفـص و  رـصع  رد  هک  ندراش  .تسا  هدوب  يا  هداعلا  قوف  يایازم 
هب هک  ییاه  شکـشیپ  يو  اعبط  دنک .  یم  دروآرب  ناموت ) زا 555/55  شیب   ) رویل رب 000/500/2  غلاب  ار  هاـش  هنازخ  زا  ریگب  قوقح 

.تسا هدرکن  ظوحلم  باسح  نیا  رد  دش ،  یم  هداد  نانآ  هب  قافتا  لیبس  رب  فداصت و  روط 

هب هجوت  اب  زین  دیعس  یـضاق  دوب و  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تارایتخا  تاناکما و  نینچ  زا  سابع  هاش  رابرد  رد  دیعـس  یـضاق  ردارب 
.تسا هتشاد  رابرد  رد  یبوخ  تیعقوم  شردارب ،  تیعقوم 

: دسیون یم  نینچ  اه  نآ  حرش  رد  املعلا  ضایر  رد  يدنفا  رابرد ، رد  ردارب  ود  نیا  صاخ  تیعقوم  نیمه  هب  هجوت  اب 

کلذ دنع  امظعم  ناک  مهـسیئر و  ءابطالا و  سأر  يوفـصلا  یناثلا  سابع  هاش  ناطلـسلا  نمز  یف  ناکف  نیـسح  دـمحم  میکحلا  امأ  و 
(1) .روکذملا ناطلسلا  دنع  امظعم  هیخأ  لثم  ناکف  دیعس  دمحم  میکحلا  امأ  ...هسیلج و  همیدن و  راص  دق  هیاغلا و  یف  ناطلسلا 

نآ اب  نآ  زا  لبق  يوفص و  رـصع  رابرد  ناکـشزپ  بلغا  هک  تشاد  زین  ار  يرامیب  رثا  رب  هاش  تشذگ  رد  ِرطخ  یمهم ، نیا  هب  بصنم 
یـضاق .دش  یم  هرداصم  ناش  ییاراد  یمامت  دـندش و  یم  رانک  رب  دوخ  تمـس  زا  ناکـشزپ  هاش ،  توف  تروص  رد  دـندوب .  هجاوم 

.دیدرگ رکذ  نآ  لیصفت  ًالبق  هک  دندش  راچد  تشونرس  نیا  هب  سابع  هاش  گرم  اب  زین  شردارب  دیعس و 

تمـس رابرد ، فرط  زا  نآ  رب  هوالع  دوب و  یقاب  هفرح  نیا  رد  يوفـص  نامیلـس  هاش  هرود  رخآ  اـت  شردارب ،  زا  دـعب  دیعـس ، دـمحم 
دـیعبت و مق  هب  رمع  رخآ  نینـس  رد  دـیدرگ و  رابرد  بوضغم  زاب  تیاهن ،  رد  یلو  دومن ، تفایرد  زین  ار  یمالـسالا  خیـش  تواضق و 

.درک عادو  ار  ایند  راد  ات  دیدرگ  سوبحم 

و  » هلمج اب  و  تشادن -  لیـصفت  تأرج  هک  تسا  مولعم  هداد -  شرازگ  ار  بلطم  نیا  ارذگ ،  يا  هراشا  اب  ءاملعلا  ضایر  رد  يدـنفا 
هک هدـیدرگ  بجوم  رما  نیمه  ایوگ  هداد و  شرازگ  ار  نآ   (2)« اهب تام  نأ  یلا  مقب  ماقا  نکل  هیخا و  رما  لآ  اـم  یلا  اـضیا  هرما  لآ 

لاح حرش 
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یباتک چیه  رد  شتوف  خیرات  هک  دـسرب  ییاج  هب  شراک  روهـشم  نانچ  یتیـصخش  هتـشادن و  ار  يو  تافو  تبث  تأرج  یتح  ناسیون 
 . تسا هدشن  جرد 

هتشاد یکشزپ  رد  ییالاب  تراهم  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  بلطم  ود  زا  یکـشزپ ، رد  دیعـس  یـضاق  تراهم  عالطا و  نازیم  هرابرد 
: تسا

دنا هدرک  دای  دـنتفگ  یم  زین  کچوک ،  میکح  شگرزب  ردارب  لباقم  رد  هک  میکح ،  بقل  اب  ار  يو  ناسیون  لاـح  حرـش  رت  شیب   . 1
.دراد یکشزپ  رد  يو  ییاناوت  تراهم و  زا  ناشن  هک 

 . دیدرگ لقن  رت  شیپ  هک  هدومن  يو  تبابط  زا  شدرگاش ،  زا  هییاوکش  نمض  رد  ضایف ،  شداتسا  هک  یحدم   . 2

تواضق ب )

هب وا  باصتنا  .تسا  هدش  روهشم  دیعس  یضاق  هب  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  راد  هدهع  ار  مق  ِرهش  ِتواضق  تمـس  اه  تدم  دیعـس  دمحم 
دوخ تانیعبرا  نیودت  لاس  نیمه  رد  دیعس  یضاق  تفرگ .  تروص  یگلاس  هاجنپ  رد  قه .  لاس 1099  رد  رابرد  يوس  زا  تمس  نیا 

، تمـس نیا  اب  وا  هک  نیا  دش .  بوصنم  مق  رهـش  یمالـسالا  خیـش  تمـس  هب  لاس 1105 ه ق .  رد  يو  دومن .  زاـغآ  ناهفـصا  رد  ار 
.دوب و یقاب  تمس  نیا  رد  لاس  تدم 6  هب  لقادح  دیعـس  دـمحم  لاح ،  ره  هب  .تسین  مولعم  هن ، ای  هدومن  ظفح  ار  دوخ  یلبق  تمس 

بوصنم ناجیابرذآ  یتاضقلا  یضاق  تمـس  هب  قه .  لاس 1148  رد  نیدلاردص  شدـنزرف  هک  هدوب  وا  نادـناخ  رد  تمـس  نیا  ایوگ 
.تسا هدش 

سیردت ج )

سیردت ياه  باتک  تاعوضوم و  سرد و  قیقد  لحم  زا  .دوب  ینید  مولع  سیردت  یمق ، دیعـس  یـضاق  یعامتجا  تامدـخ  رگید  زا 
باتک يو  دزن  نایمق  زا  نت  دـنچ  هدـش و  لیکـشت  مق  رد  اه  سرد  نیا  هک  میناد  یم  هزادـنا  نیمه  یلو  میرادـن ؛  یعالطا  يو  هدـش 

رداص شنادرگاش  زا  نت  ود  يارب  وا  هک  يا  هزاجا  زا  .دنا  هتفرگ  سرد  ار  وا  ياه 
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 . لاس 1099 ه ق زا  دعب  هدوب و  دوخ  دیحوت  حرش  سیردت  ِلوغـشم  ات 1099 ه ق .  ياـهلاس 1095  رد  هک  دوش  یم  مولعم  هدومن ، 
هدیدرگ دیحوت  حرش  موس  دلج  سیردت  فیلأت و  لوغـشم  هتفای و  يرت  شیب  تغارف  ایوگ  هدش ،  بوصنم  مق  تواضق  تمـس  هب  هک 

.تسا هدیناسر  نایاپ  هب  ار  نآ  قه  رد 1107  و 

 ، وا دنزرف  دندوب .  راد  هدهع  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ناتـسآ  یمـسر  سیردت  بصنم  مق ،  رد  دیعـس  یـضاق  ناگدنامزاب 
.تشاد هدهع  رب  ار  یفاک  لوصا  سیردت  سدقم  ناکم  نآ  رد  اه  لاس  یمق  نیدلاردص 

یمالسالا خیش  د )

لاس رد  بصنم  نیا  تسا .  مق  رهش  یمالسالا  خیـش  هدیدرگ ،  نآ  يدصتم  دوخ  رمع  ياهلاس  نیرخآ  رد  دیعـس  یـضاق  هک  یبصنم 
رد هدیناسر ،  نایاپ  هب  ار  دوخ  دیحوت  حرـش  موس  دـلج  يو  هک  لاس 1107 ه ق _ .  ات  هدش و  ضیوفت  دیعس  یـضاق  هب  1105 ه ق . 

 . تسا هدوب  راد  هدهع  ار  تمس  نیا  هدوب _  يو  یمالسالا  خیش  لاس  نیمود  لاس  نیا  هک  هدومن  حیرصت  نآ  رخآ 

نیمود نراقم  يافوتم 1110 ه ق )  ) یـسلجم یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم  همالع  لاس 1106 ه ق .  هجح  يذ  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش 
رد یمهم  تارییغت  نآ ،  زا  سپ  و   (1) دیدرگ بوصنم  ناهفصا  یمالـسالا  خیـش  هب  يوفـص ،  نیـسح  ناطلـس  هاش  تنطلـس  لاس 

: دسیون یم  نینچ  ینیوزق  نسحلاوبا  هنیمز  نیا  رد  دمآ .  دوجو  هب  اهرهش  یمالسالا  خیش  بصانم 

یلاع لصتم  هک  هناخ  دـیحوت  هلمج  نآ  زا  هیفوص ،  هقیرط  .دوب  نورقم  تباجا  هب  دومن  یم  ضرع  یـسلجم  رقاب  دـمحم  اّلم  هچنآ  ... 
تـسیب اب  یناتـسدرا  قداص  اّلم  نامز  همالع  هلمج  زا  دندرک ؛  نوریب  ناهفـصا  زا  ار  هیفوص  خـیاشم  عیمج  دومرف ، فوقوم  دوب ،  وپاق 

یقاب زا  و  دـندرک ، جارخا  ناهفـصا  زا  تسا ،  یجیهال  نیزح  یلع  دـمحم  خیـش  یکی  اـه  نآ  هلمج  زا  هک  واربتعم  نادرگاـش  زا  رفن 
(2) .دندرک ردب  دندوب ، ناشنادیرم  هیفوص و  هچ  نآ  زین  هسورحم  کلامم 
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هدیناسر نایاپ  هب  اوزنا ،  هب  مق  رد  ار  یناگدنز  هدش و  رانکرب  دوخ  بصنم  زا  دیعـس  یـضاق  تالوحت ، رییغت و  نیا  رثا  رد  تسین  دیعب 
تام نأ  یلا  مقب  ماقأ  نکل  هیخا و  رما  لآ  ام  یلا  هرما  لآ  و  : » تسا هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  ءاملعلا  ضایر  رد  يدنفا  هلمج  .دـشاب 

یسردم تمس  ضیوفت  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  يردان  هرود  رد  هیوفـص ،  طوقـس  زا  دعب  نیدلاردص  يو  دنزرف  هک  نیا   (1) « . اهب
لیلد هب  ینعی  دـشاب ؛  نایوفـص  راک  نایاپ  رد  شردـپ  ندوب  بوضغم  هناشن  دـناوت  یم  يو ،  هب  زیربت  یتاـضقلا  یـضاق  مق و  هناتـسآ 

يو نادنزرف  .دندمآ  راک  يور  هیوفص  نافلاخم  هک  هیوفص  ضارقنا  زا  سپ  يوفص ، رخاوا  هرود  ناملاع  برشم  اب  شردپ  تفلاخم 
.دنا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین 

یضاق لاچخی  ه ) 

: دسیون یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  کیب  بابرا  یقت  دمحم  .دوب  مق  رد  لاچخی  سیسأت  دیعس ، یضاق  یعامتجا  تامادقا  زا 

سیئر غاب  لاچخی  نابحاص  دزن  دوب  هداتسرف  دیعس  یضاق  ناتسبات ،  رخآ  رد  یلاس  ...تسا  یضاق  لاچخی  مق ،  ياه  لاچخی  زا  یکی 
نوچ .دزاسب  لاچخی  دوخ  دیاب  دنک  یم  یمکح  نینچ  هک  یـسک  دندوب : هتفگ  باوج  .دیراذگب  نم  يارب  ار  خی  لیلق  نیا  هک  لامک 

برقع نازیم و  هاـم  ود  رد  هدرک  نیعم  هیاـم  ترثـک  طلـست و  تدـش  زا  .دـنا  هتفگ  تسار  هک  دوب  هداد  باوـج  دیـسر ،  وا  عمـس  هب 
.لاح (2) ات  مق  رد  ریظن  یب  دوش  یم  هتخاس  لاچخی 

هلحم مق  رد  زین  نونکا  تسا .  هدوب  یقاـب  لاـچخی  نیا  يو  ناـمز  اـت  اـیوگ  هتـشاگن و  لاس 1295 ه ق .  رد  ار  شباتک  کـیب  باـبرا 
ياه لاس  رد  دیاب  لاچخی  نیا  ثادحا  .تسا  هتـشاد  رارق  هقطنم  نآ  رد  دیعـس  یـضاق  لاچخی  ایوگ  تسا و  فورعم  یـضاق  لاچخی 

زا  » ترابع هک  دشاب  هتفرگ  تروص  هتشاد ، هدهع  هب  ار  مق  یمالسالا  خیـش  تواضق  تمـس  دیعـس  یـضاق  هک  ات 1107 ه ق .   1095
.دراد تلالد  نآ  رب  کیب  بابرا  طلست » تدش 

ضیف هیکت  و )

، دش یم  هتخاس  ناهفصا  رد   (3) ضیف هیکت  سابع ،  هاش  رما  هب  هک  لاس 1068 ه ق .  رد 
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روبزم هیکت  رب  يرادیرخ و  بوغرم  ياه  يدابآ  كالما و  ههبش ، یب  لالح و  هوجو  زا  هک  دیدرگ  رومأم  هاش  فرط  زا  دیعس  یـضاق 
(2) (1) .دیامن فقو 

: هتفگ نینچ  ار  نآ  خیرات  هدام  یناتسرهش  نمؤم  ازریم  هدوب و  دالوف  تخت  رد  ارهاظ  ضیف  هیکت 

ضیف هیکت  ناکم  ار  حالص  لها  دش  ضیف  هیکت  ناهج  هاشنهش  تخاس  نوچ 

(3) ضیف هیکت  نادیقمان  تسا ز  یلاخ  تفگ  شمامتا  لاس  خیرات  یپ  نمؤم ،

راثآ مجنپ : شخب 

.درک میسقت  هرود  ود  هب  ناوت  یم  ار  دیعس  یضاق  راثآ  تسا .  هدراذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  رثا  لهچ  زا  شیب  دیعس  یضاق 

دیعس یـضاق  هرود ،  نیا  رد  ات 1079 ه ق ) لاس 1049  زا  ینعی   ) یگلاس یـس  هب  ندیـسر  ات  یملع  ومن  دـشر و  زاغآ  زا  لوا : هرود 
نارود نیا  هب  طوبرم  یضاق  راعشا  رت  شیب  تسا .  هتشاد  لاغتشا  یسراپ  راثآ  نتشاگن  راعـشا و  ندورـس  هب  ملع ،  ِلیـصحت  رب  هوالع 
میظنت .تسا  تانموس  هناخ  تب  يونثم  هراپ و  هم  دیشروخ و  يونثم  یجیهال ، ضایف  شداتـسا  اب  موظنم  هبتاکم  نآ  هنومن  هک  تسا . 

.دمآ دهاوخ  ادعب  نآ  حیضوت  هک  تسا  يو  یگدنز  زا  هرود  نیمه  لوصحم  زین  ناوید 

.یلعالا کفلا  یسارلا و  ماظع  حیرشت  هلاسر  زا : دنترابع  دنا ،  هتشون  هرود  نیارد  ناشیا  هک  یبط  راثآ 

يرعاـش وا  راـک  هک  دـنک  یم  حیرـصت  هدورـس ، شرمع  موـس  ههد  رد  هـک  هراـپ  هـم  دیـشروخ و  يوـنثم  رد  هرود ،  نـیا  رد  یـضاق 
یهلا و یعیبط و  مولع  داتسا  وا  هکلب  ؛ تسین
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.تسا یکشزپ 

ار هتشذگ  یملع  هیور  یباوخ ، رثا  رب  دیعس  یضاق  هرود ،  نیا  رد  ات 1107 ه ق )  1078 ، ) شرمع نایاپ  ات  مق  هب  دیعبت  زا  مود : هرود 
وا .دزادرپ  یم  هنیمز  نیا  رد  رثا  نتـشاگن  ثیداـحا و  ریـسفت  هب  دوش و  یم  نادرگ  يور  يرعاـش  یکـشزپ و  زا  دراذـگ و  یم  راـنک 

گرزب رثا  نآ ،  زا  سپ  دنک و  یم  زاغآ  1079 ه ق - یگلاس -  یس  رد  اثیدح » نیعبرا  حرـش   » مان اب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  رثا  نیلوا 
.تسا هتشاد  لاغتشا  نادب  رمع  نایاپ  ات  هک  دنک  یم  عورش  ار  قودص » دیحوت  حرش   » دوخ

مادک ره  لیذ  رد  رکذ و  یجهت ،  فورح  بیترت  هب  ما -  هتفای  تسد  نادب  هک  اجنآ  ات  ار -  دیعـس  یـضاق  زا  هدنام  اج  هب  راثآ  نونکا 
 . دوش یم  جرد  مادک  ره  تایصوصخ 

هبعصتسملا ثیداحالا  هلضعتسملا و  رابخالا   . 1

(1) هناخ باتک  نآ  تسرهف  رد  هک  هتشاد  دوجو  نارهت  کلم  هناخ  باتک  رد  یمق  دیعس  یـضاق  اثیدح » نوعبرا   » هلاسر زا  يا  هخـسن 
.تسا دیعس  یضاق  زا  يرگید  رثا  مان  ناونع  نیا  هک  هدش  روصت  رگید  رداصم  رد  نآ  زا  سپ  هدیدرگ و  یفرعم  الاب  ناونع  اب 

لوقعم لقاع و  داحتا   . 2

رثا دنچ  لماش  هک  دنک  یم  دای  یطخ  يا  هعومجم  زا  دیعـس ،  یـضاق  اثیدح » نوعبرا   » یگنـس پاچ  همدـقم  رد  دادـماب  یلع  دـمحم 
زا هن  تسه و  يربخ  هعومجم  نآ  زا  هن  نونکا  مه  یلو  تسا ؛  هدش  یم  لوقعم » لقاع و  داحتا  رد  يا  هلاسر   » هلمج زا  دیعس  یـضاق 

.يرثا هلاسر  نیا  زا  يرگید  هخسن 

اثیدح نوعبرا   . 3

انب هدومن و  عورش  یگلاس ، یس  رد  لاس 1079 ه ق .  رد  یضاق  ار  رثا  نیا  .تسا  دیعس  یضاق  فیلأت  نیرتروهشم  یملع و  رثا  نیلوا 
.تسا هدشن  نآ  لیمکت  هب  قفوم  شرمع  نایاپ  ات  یلو  دیامن ؛  ریسفت  حرش و  نآ  رد  ار  لکشم  ثیدح  لهچ  هک  هتشاد 

...و ایندلا  فراخز  نع  هتمکح  نداعمب  انانغا  يذلا  هّللا  دمحلا  تسا : نینچ  حرش  نیا  زاغآرس 

138 ص :

ص 19. مود ، ) پاچ   ) ج 1 کلم ،  یلم  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف   . 1 - 1
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خیش للع  زا  ثیدح   2 قودص ، خیش  دیحوت  زا  ار  ثیدح   12 هدومن ، حرش  نآ  رد  ار  ثیدح  طقف 23  هک  رثا  نیا  رد  دیعس  یـضاق 
ره ّتنس  لها  حاحص  یسربط و  جاجتحا  تاجردلا ، رئاصب  لوقعلا ، فحت  زا  تسا و  هدرک  لقن  نایبلا  عمجم  زا  ثیدح  قودص و 2 

.تسا هدومن  رکذ  ذخأم  نودب  ار  ثیدح  ود  ثیدح و  کی  مادک 

رد فلؤم  .تسا  هدوبن  نآ  دنس  یسررب  وج و  تسج و  لابند  هب  هدوب و  راوشد  لکشم و  ثیداحا  ریـسفت  فیلأت ، نیا  زا  فلؤم  دصق 
همین ار  حرش  نیا  شراگن  تهج ،  نیمه  هب  يو  دیامن .  حرش  لیصفت  هب  ار  قودص  دیحوت  باتک  تفرگ  میمـصت  حرـش ،  نیا  يانثا 

: دیوگ یم  هتشاگن  لاس 1099 ه ق .  رد  هک  دیحوت  حرش  مود  دلج  رد  یضاق  ترابع  زا  درک .  اهر  مامت 

نیعبرالا (1) ثیداحالل  یحرش  یف  هّللا .  ءاش  نا  اهنایبل -  يدصتا  نا  یتین  یف  و 

ثیدح زا 27  شیب  هدشن و  نآ  هب  قفوم  یلو  هتشاد ؛  دوخ  نیعبرا  لیمکت  هب  میمـصت  لاس 1099 ه ق .  رد  وا  هک  دیآ  یم  تسد  هب 
.تسا هدرکن  حرش  ار 

يال هبال  زا  ( 22 ياه 19 -  ثیدح   ) ثیدـح دـنچ  راگزور ،  ثداوح  رثا  رد  هدـیدرگ و  زین  رگید  بیـسآ  کی  راچد  نیعبرا  حرش 
نیا هب  هداد -  ماجنا  یطخ  هخسن  یگنـس و  پاچ  يور  زا  ار  نآ  حیحـصت  هک  باتک -  نیا  مرتحم  ححـصم  هدیدرگ و  دوقفم  باتک 

(2) .تسا نآ  دقاف  زین  باتک  دیدج  پاچ  هدرکن و  ادیپ  یسرتسد  ثیدح  راهچ 

لاس 1379 ه رد  مود  راب  یگنـس و  پاچ  تروص  هب  لاس 1355 ه ق .  رد  لوا  راب  تسا : هدیـسر  پاچ  هب  راب  ود  نونکات  باتک  نیا 
(3) .تسا هدیدرگ  رشتنم  بوتکم ،  ثاریم  رشن  رتفد  يوس  زا  یبیبح ،  یلقفجن  ياقآ  حیحصت  اب  ش . 

ینارهت گرزب  اغآ  هک  هتشون  یضاق  نیعبرا  رب  يا  هیشاح  يرتست ، نیـسح  نب  هّللا  دبع  نب  یلعنـسح  مان  هب  یـضاق  نادرگاش  زا  یکی 
نآ زا  ص 151 ،  ج 11 ،  هعیشلا ،  مالعا  تاقبط  رد 

139 ص :

ص 34. نیعبرالا ، حرش  همدقم   . 1 - 1
زا هک  ثیدح  مولع  یطخ  خسن  ناگتسرهف  رد  نآ  لیصفت  هک  هدیدرگ  ییاسانش  دیعـس  یـضاق  نیعبرا  زا  هخـسن  نونکات 25   . 2 - 2

.تسا یسرتسد  لباق  تسا ، راشتنا  تسد  رد  ثیدحلاراد  هسسوم  يوس 
هرامش یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  یگنس و  پاچ  هخسن  یبیبح ،  یلقفجن  ياقآ  حیحـصت  ساسا   . 3 - 3

هدش رکذ  ققحم  همدقم  رد  هک  هخسن  هرامش  نیا  هک   ) هرامش 4896 سلجم ، هناخ  باتک  هرامش 1522 و  یلم ، هناخ  باتک  7351 و 
افصلا هضور  هرامش  نیا  ص 43  ج 14 ، یمالـسا ،  ياروش  سلجم  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف  رد  اریز  تسین ؛  حیحص 

.تسا هدوب  تسا ) هدش  یفرعم 
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.تسا هدومن  دای 

تایسدقلا راونا  فشکل  تانیعبرالا   . 4

وا .دـنک  يروآ  عمج  تانیعبرالا »  » مان اب  يا  هعومجم  رد  ار  دوخ  هاـتوک  راـثآ  دریگ  یم  میمـصت  لاس 1099 ه ق .  رد  دیعس  یـضاق 
: تسا هدروآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هتشون و  تانیعبرا  رب  يا  همدقم 

مث هقرفتلا ، ماظن  نم  دـئارف  يرارد  تمظن  هقرفتم و  رتافد  یف  ریاخذ  تعمجف  ...هدوهـش  همهم  هبویغ و  عرـشم  لوح  موحیـال  دـمحلا 
 . دوهشلا بابرا  لیاسر  هذهف  یلائللا ، هذه  هیافص  نم  ازنک  نیعبرا  عضا  نا  تیار 

هخـسن درکن و  تدـعاسم  يو  اب  راـگزور  ثداوح  یلو  دـیامن ، يروآ  عمج  راـثآ  هعومجم  نیارد  ار  دوخ  رثا  تشاد 40  انب  یـضاق 
: تسا نینچ  اه  نآ  ناونع  هک  دراد  رب  رد  ار  هلاسر  طقف 10  هعومجم  نیا  زا  دوجوم 

؛  هالصلا حور   . 1

؛  هراشب هراشا و  ای  عبسلا  تائارقلا  نع  فشکلا   . 2

؛  تولاجلا سأر  ثیدح  حرش  رد  هیوضرلا  دیاوفلا   . 3

؛  رارسالا هاقرم   . 4

؛  هیماهلالا رطاوخلا  هیهلالا و  تاحفنلا   . 5

؛  ینسالا دصقملا   . 6

؛  هیسدقلا راونالا   . 7

؛  هیجارعملا حناوسلا  هیدرولا ، هقیدحلا   . 8

؛  عطاقلا ناهربلا   . 9

 . هیتوکلملا قراوبلا  ای  قراوبلا  عیالطلا و   . 10

.تسا هدومن  قحلم  هعومجم  نیا  هب  رفص 1103 ه ق .  موس  رد  ار  هلاسر  نیمهد  یضاق 

هالصلا رارسا   . 5

« هولصلا حور  ای  هولصلا  هقیقح   » ار اه  نآ  تشاگن و  یبلاطم  نآ  رارسا  زامن و  زومر  قیاقح و  نایب  رد  هلاسر ،  دنچ  رد  دیعس  یـضاق 
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یفرعم ناونع  نیمه  لیذ  رد  دیمان _ 

140 ص :
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حرـش رد  ِمود  دلج  نایاپ  رد  نینچمه  وا  .تسا  رـضاح  هلاسر  هک  دیمان  هولـصلا » رارـسا   » داد و یطـسب  ار  نآ  سپـس  دش _  دـهاوخ 
بلطم نامه  تادابعلا  رارـسا  باتک  رد  نآ ،  زا  سپ  تساه و  نآ  زا  یکی  زامن  هک  درک  رکذ  ار  اه  تدابع  رارـسا  قودص ،  دـیحوت 

هّللا یلا  قاتفملا  دبعلاف  هّللا ، لآ  هتیب  لها  هلوسر و  یلع  هالصلا  هللا و  دمحلا  : » تسا نینچ  هالصلا  رارسا  هلاسر  زاغآ  دومن .  رارکت  ار 
«. یصولا یبنلاب و  مصتعملا  یلولا و 

عیانصلا رارسا   . 6

قیاقح زا  باتک  نیا  نیودت  رد  هک  هدومن  ِحیرصت  وا  .مادک  ره  تیمها  بتارم و  رکذ  هقف و  مالک ،  قطنم ،  رد  تسا  یفراعملا  هریاد 
.تسا هتسج  هرهب  یکسردنف  ریم  عیانصلا 

.قطنتلا نع  ینمصع  مالکلا و  هملکلا و  نساحمب  ینقطنا  يذلا  هّللا  دمحلا  زاغآرس :

هرامـش هب  يوخ  يزامن  هسردم  رد  تسا ،  هقف  رارـسا  شخب  لماش  هدـش و  ریرحت  لاس 1085 ه ق .  رد  هک  هلاسر  نیا  زا  يا  هخـسن 
 . دوش یم  يرادهگن   946

تادابعلا رارسا   . 7

 . تسا هدومن  نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  جح ، سمخ ، تاکز ، هزور ، زامن ، رارـسا  هلاسر ،  نیارد  دیعـس  یـضاق 
هلاسر رد  لقتـسم  تروص  هب  ار  اـه  نآ  سپـس  هدومن ، رکذ  قودـص (1) دـیحوت  حرـش  لوا  دـلج  نایاپ  رد  ار  بلاطم  نیا  ادـتبا ،  وا 

.تسا هدرک  نایب  رضاح 

...يری نا  ریغ  نم  هدابعل  یلجت  يذلا  دمحلا  زاغآ : رس 

هحفص رد 289  لاس 1339 ه ش .  رد  نارهت  هاگشناد  يوس  زا  قیقحت و  حیحـصت و  يراوزبس  رقاب  دمحم  دیـس  هلیـسو  هب  هلاسر  نیا 
.تسا هدش  رشتنم  فلؤم ،  هولصلا  هقیقح  هلاسر  اب  هارمه  يریزو ، 

عبسلا تائارقلا  نع  فشکلا  ای  تائارقلا  فالتخا  ای  هراشب  هراشا و   . 8

یناثلا 1088 ه يدامج  رد  هلاسر  نیا  فیلأت  تسا .  هدومن  جرد  دوخ  تانیعبرا  هعومجم  رد  دیعس  یضاق  هک  تسا  يا  هلاسر  نیمود 
نآ عوضوم  ناونع و  هرابرد  يو  تسا .  هتفرگ  تروص  يدامج 1099 ه ق .  هرغ  رد  تانیعبرا  رد  نآ  جرد  و  ق . 

141 ص :

.745 ص 575 -  یمق ، دیعس  یضاق  قودص ، دیحوت  حرش   . 1 - 1
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فـالتخا رد  ثحب  هلاـسر ، عوضوم  هک  تسا  نشور  عبـسلا . » تاـئارقلا  یف  عـقاولا  فـالتخا  هقیقح  یف  هراـشب  هراـشا  : » هتفگ نینچ 
رد ار  یقیقد  هیرظن  هدـیدرگ و  لقتنم  نآرق  فیرحت  ثحب  هب  عوضوم  نیا  زا  فلؤم  اما  تسا ؛  میرک  نآرق  هناـگ  تفه  ياـه  تئارق 

: تسا هتشاد  راهظا  هراشا و  بلطم  نیا  هب  هلاسر ،  نیا  یفرعم  رد  يرئاح  داتسا  .تسا  هدرک  هئارا  هنیمز  نیا 

نیا رد  يرکتبم  قیقد و  هیرظن  فنـصم  نآرق و  صقن  فیرحت و  هرابرد  تسا  رابخا  فالتخا  لح  هراـشب ،  هراـشا و  هلاـسر  عوضوم 
(1)  . تسا هدرک  رکذ  ینافرع  همدقم  دنچ  رب  ینتبم  هراب 

.نایبتلا کلذ  عّبس  نآرقلا و  مجن  يذلا  هّلل  دمحلا  زاغآ : رس 

تائارقلا فالتخا   . 9

.تسا هراشب » هراشا و   » هلاسر رگید  مان 

یلاعت هّللا  ءامسا  یناعم  یف  یظفللا  كارتشالا   . 10

همجرت هک  تسا  عطاق  ناهرب  دارم ،  ایوگ  تسا .  هدـیدرگ  ناونع  دیعـس ،  یـضاق  راثآ  زا  ص 78 ،  ج 11 ، هعیرذـلا ،  رد  باتک  نیا 
 . دوجو یظفل  كارتشا  رد  تسا  يزیربت  یلعبجر  الم  شداتسا  هلاسر  یسراپ 

( هیفصآ لوصا   ) لیصلا لصالا   . 11

دیعس یضاق  هب  هابتشا ،  هب  عبانم ،  یخرب  رد  یلو  تسا ؛ يزیربت  یلعبجرالم  فیلأت  دوش ، یم  هدیمان  زین  هیفصآ  لوصا  هک  هلاسر  نیا 
هدیسر پاچ  هب   ، 244 ص 271 -  ج 1 ، ناریا ، » یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   » ِباتک رد  هلاسر  نیا  .تسا  هدش  هداد  تبسن  یمق 

.تسا

هیسدقلا راونالا   . 12

نآ رد  تسا .  هدـناسر  نایاپ  هب  مق  رد  ق   . لاس 1085 ه مرحم  هرغ  رد  ار  نآ  فلؤم  تسا .  تانیعبرالا  زا  متفه  هلاـسر  هلاـسر ،  نیا 
ثحب دیاوف ، رگید  لقع و  سفن و  یلویه ، هرابرد  حوتف ، ياه : ناونع  اب  شخب  دنچ  رد  رون  ره  و  رون »  » ياه ناونع  اب  ثحبم  هس 

142 ص :

ص 3. ج 4 ، یلم ، ياروش  سلجم  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 1 - 1
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 . تسا هدش 

 . هیدل ام  یلا  اهب  لصوتن  یکل  همکحلا  اناتآ  هّلل  دمحلا  زاغآرس :

تانموس هناخ  تب   . 13

نآ يونزغ  دومحم  ناطلس  دوب و  دنه  تارجگ  رهـش  رد  هناخ  تب  نیا  تسا .  هدورـس  تانموس  هناخ  تب  هرابرد  هک  تسا  يا  يونثم 
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  یناقاخ  .درک  بارخ  ار 

مزر (1) هب  دمآ  ناسربا  ات  دز  قرب  راو  دومحم  ار  ملظ  تانموس 

عطاسلا رونلا  عطاقلا و  ناهربلا   . 14

هب دوجو ، یظفل  كارتشارد  يزیربت  یلعبجرالم  شداتـسا  هک  ار  يا  هلاسر  نآ ، رد  دیعـس  یـضاق  تسا و  تاـنیعبرالا  زا  مهن  هلاـسر 
زا نآ  رد  یـضاق  تسا و  همتاخ  کی  بلطم و  جنپ  همدقم و  کی  يواح  هلاسر  نیا  .تسا  هدنادرگرب  یـسراپ  هب  دوب  هتـشاگن  یبرع 

.دنک یم  دای  یهلا » میکح  انذاتسا   » ترابع اب  یلعبجر  الم  شداتسا 

هیتوکلملا قراوبلا   . 15

.تسا قراوبلا » عیالطلا و   » هلاسر زا  يرگید  ناونع 

نامزلا تآرم  بختنم  همجرت   . 16

: هدمآ نینچ  نآ  یفرعم  رد  هناخ ،  باتک  نآ  تسرهف  رد  .تسا  دوجوم  نارهت  کلم  هناخ  باتک  رد  رثا  نیا  هخسن  اهنت 

همدقم و کی  رد  ناهج ،  بیارغ  ایفارغج و  رد  تسا  یباتک  لصا  و  یمق ، یضاق  فیرش  دمحم  همجرت  نامزلا : هآرم  بختنم  همجرت 
رد مود  باب  لصف ، ) هس   ) اهدور اه و  هریزج  اهایرد و  رکذ  رد  لوا  باب  نیمز ، لکـش  ملاع و  تروص  نایب  رد  همدـقم  باـب ،  جـنپ 

ناشیا و فحت  ایادـه و  ناهاشداپ و  لاوحا  بیاجع  ایبنا و  روما  بئارغ  مراهچ  باب  لصف ،) کی   ) اـه تراـمع  اهرهـش و  ياـنب  رکذ 
(2) ( . لصف هس   ) هقرفتم بئاجع  رکذ  رد  مجنپ  باب  لصف ،) راهچ   ) نانهاک رکذ 

يراحص رد  هتشگرس  ناماک  خلت  ماک  شخب  ینشاچ  هک  یتیاکح  نیرت  نیریش  : » زاغآ

143 ص :

«. تانموس  » هژاو ادخهد ، همان  تغل   . 1 - 1
هرامش 8742. هخسن  ص 209 ،  ج 17 ،  نارهت ،  هاگشناد  يزکرم  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 2 - 2
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«. ...يراب تفرعم 

یلعالا کفلا  یسارلا و  ماظع  حیرشت   . 17

هدرک فیلأت  همتاخ ،  تاقیقحت و  لصف و  دـنچ  همدـقم و  کی  رد  یفـص ،  هاش  ماـن  هب  ار ،  نآ  یـضاق  هک  بط  رد  تسا  يا  هلاـسر 
.تسا (1) دوجوم  نارهت  هاگشناد  رد  یضاق  راثآ  زا  يا  هعومجم  نمض  رد  هلاسر  نیا  هناگی  هخسن  .تسا 

: تسا نینچ  هلاسر  زاغآرس 

بیبطلا رقاب  دمحم  نب  دیعـس  دمحم  ...لوقیف  دعب  اما  ....نیملاعلا  لوقع  هلالج  كاردا  نع  ریحت  يذـلا  هّللدـمحلا  .یتقث  هب  هلمـسب و 
 . ًالکشم ارما  ...ماظعلا  حیرشت  تیار  امل 

ایجولوثا تاقیلعت   . 18

لالج دیس  همالع  داتسا  ار  تاقیلعت  نیا  زا  رَمیم  راهچ  نیطولفا .  ینانوی  خیـش  فیلأت  ایجولوثا »  » باتک رب  تسا  یهاتوک  ياه  هقیلعت 
(2)  . تسا هدناسر  پاچ  هب  لاس 1356 ) هفسلف ، تمکح و  نمجنا  پاچ   ) ایجولوثا هیشاح  رد  ینایتشآ  نیدلا 

دیحوت هروس  ریسفت  ای  دیحوتلا   . 19

: تسا هدومن  حیرصت  باتک  نیا  فیلأت  هب  تادابعلا » رارسا   » شباتک رد  یضاق  یلو  هدیدرگن ، ییاسانش  يا  هخسن  نونکات  رثا  نیا  زا 

هانلعج مث  قودصلا  دیحوتل  انحرـش  یف  دوقعم  باب  یف  اّنم  عقو  دق  کلذ  ناک  امل  نکل  دیحوتلا ، هروس  ریـسفت  ًالوا  رکذـن  نا  یلوالا 
.هریاوذ نونف  هثحابم و  هرثکل  هدرفنم  هلاسر  یف  اعومجم 

نیملاعلا و تاجرد  عفار  هّللدـمحلا  :» تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  نآ  زاغآ  هدومن و  هظحالم  ار  رثا  نیا  زا  يا  هخـسن  گرزب  اـغآ  خـیش 
(3)« نیملاعلا یلع  مهنازیم  جحرم 

رایتخا ربج و   . 20

144 ص :

هآرم باـتک  زا  روظنم  اـیوگ  هرامش 534 .  هخـسن  ص 144 ،  ج 2 ،  کلم ،  یلم  هناـخ  باـتک  یطخ  ياـه  باـتک  تسرهف   . 1 - 1
.دنا ر ك: هدرک  صیلخت  ار  نآ  رفن  نیدنچ  هک  تسا  يزوج  نبا  طبـس  فیلأت  نایعالا  خـیرات  یف  نامزلا  هآرم  باتک  نامه  نامزلا ،

ص 1647. نونظلا ج 2 ،  فشک 
کلم هناخ  باتک   ، نارهت 3/209 و ش 3662 هاگـشناد  هناخ  باتک  هخـسن  زا : دنترابع  تاقیلعت  نیا  زا  دوجوم  هخـسن  دـنچ   . 2 - 2

.1/157
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.4/479 هعیرذلا ،  . 3 - 3
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هخـسن نونکات  نآ ، زا  سپ  یلو  هدوب ؛  نآ  نمـض  رد  هلاسر  نیا  هک  هدومن  هظحالم  ار ، یـضاق  راثآ  زا  يا  هعومجم  دادماب ، موحرم 
.تسا هدشن  ییاسانش  نآ  زا  يا 

ضرعلا هیسنج   . 21

هدومن در  ار  روکذـم  هیرظن  رـضاح ، هلاسر  رد  یـضاق  .یـضرع  هناـگ  هن  تـالوقم  يارب  تسا  سنج  ضَرَع ،  تسا  دـقتعم  داـمادریم 
: زاغآ .تسا 

 . اهل امزال  عستلل  ایضرع  ناک  ول  هناب  ضرعلا  هیسنج  یلع  ...هنارفغب  هّللا  هدمغت  دامادلا  دیسلا  لدتسا 

تاراشا حرش  هیشاح   . 22

(1) .تسا هدنام  مامتان  هک  هتشاگن  یسوطریصن  هجاوخ  تاراشا  حرش  رب  يا  هیشاح  یضاق ،

ینیلک یفاک  هیشاح   . 23

.دراد کلمت  رد  ار  نآ  زا  يا  هخسن  شدوخ _  راهظا  هب  انب  الضف _  زا  یکی 

هیجارعملا حناوسلا  یف  هیدرولا  هقیدحلا   . 24

ترضح قرع  زا  خرس  لگ  شنیرفآ  هرابرد  قودص  خیـش  عیارـشلا  للع  زا  ار  یثیدح  نآ  رد  هک  تسا  تانیعبرالا »  » زا متـشه  هلاسر 
لماش حرـش  نیا  .تسا  هدومن  حرـش  جارعم ،  بش  رد  ترـضح  نآ  بکرم  قرع  زا  درز  لگ  ِشنیرفآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

: زاغآ تسا : هقیدح  هس 

.هنس فلا  نیسمخ  هرادقم  ناک  موی  یف  هیلا  حورلا  هکئالملا و  جرعت  يذلا  هّلل  دمحلا 

هولصلا حور  ای  هولصلا  هقیقح   . 25

رد ادـتبا  هلاسر  نیا  .تسا  هدومن  فیلأت  ار  نآ  هولـصلا ، رارـسا  هلاسر  زا  لبق  دیعـس  یـضاق  هک  زامن  رارـسا  رد  تسا  یهاتوک  هلاسر 
زا ص تادابعلا ، رارـسا  همیمـض  هب  نآ  زا  سپ  یگنـس و  پاچ  تروص  هب  دـعب ، هب  ص 357  اردص ، الم  هیریثا  هیاده  حرـش  هیـشاح 

: زاغآ .تسا  هدیسر  پاچ  هب  هدش  ینیچفورح  تروص  هب  ات 286   270

.یمقلا فیرشلا  دیعسب  وع  دملا  دمحم  ...هّللا  لوسر  یلع  هولصلا  دمحلا و  دعب 

نآ زا  سپ  هدیسر و  نایاپ  هب  لاس 1086 ه ق .  لاوش  مهدزیس  رد  هلاسر  نیا  فیلأت 

145 ص :
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.2/285 املعلا ، ضایر   . 1 - 1
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.تسا هدومن  میدقت  یناشاک ، ضیف  شداتسا ، هب  ار  نآ  همدقم ، رد  هداد و  رارق  تانیعبرا ، لوا  هلاسر  ناونع  هب  ار  نآ  دیعس ، یضاق 

انعر لگ  ای  هراپ  هم  دیشروخ و   . 26

هدومن و صلخت  میکح »  » يونثم نیا  رد  یـضاق  تیب .  دودـح 3300  رد  هراپ ،  هم  دیـشروخ و  ِقشع  زا  تسا  ینافرع  یمزب و  ِيونثم 
.تسا هدورس  لاس 1069 ه ق .  زا  دعب  ینعی  دوخ ؛  یناگدنز  موس  ههد  رد  سابع  هاش  مان  هب  ار  نآ 

يونثم هیقب  ندورس  هب  قفوم  ایوگ  یلو  تسا ؛  نآ  يونثم  نیلوا  يونثم ، نیا  هک  دیارسب  لگ  هتسد  جنپ  مان  هب  يا  هسمخ  تشاد  انب  وا 
.تسا هدیدرگن  اه 

.تسا ير  رهش  نآ  ییایفرغج  لحم  هراپ و  هم  دیشروخ و  مان  هب  تسا  يا  هدادلد  ود  قشع  ناتساد  يونثم  نیا  عوضوم 

: تسا نینچ  يونثم  نیا  زاغآ 

يزاجم یقیقح و  قوشعم  يزاب  قشع  يامن  هلبق  يا 

زوس نمجنا  عمش  وت  يادوس  زورفا  شتا  تشهب  وت  دای 

: دنک یم  هراشا  نینچ  دوخ  صلخت  هب  يو 

تساهنت تخس  میکح  هراچ  یب  تسادیش  ناسک  یب  سک  فطل 

: درب یم  نایاپ  هب  نینچ  ار  يونثم  و 

یتفکش ام  راهب  لگ ز  نوچ  یتفگ  بوخ  میکح  هک  ییوگ 

شداب شون  شیع  رغاس  مه  شدارم  رب  هنامز  داب  مه 

(1)  . تسا هدش  ییاسانش  هخسن  شش  نونکات  يونثم  نیا  زا 

راعشا ناوید   . 27

: دسیون یم  هنیمز  نیارد  يدنفا   . تشاد ییالاو  ماقم  ، رعش ندورس  یسراپ و  بدا  رد  یضاق 

(2) ادیج » ائشنم  ارعاش  ناک  دق  «و 

هبتاکم یناوج  نارود  رد  وا  .تسا  هدورس  رعش  رت  شیب  یناوج  نارود  رد  یضاق 

146 ص :
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ص 251 و یـسراف ،  ياـه  هموظنم  نینچمه ر ك : 4028 و 3124 .  ج 4 ،  يوزنم ،  یـسراف ،  یطخ  ياـه  هخـسن  تسرهف   . 1 - 1
ص 852. ج 7 ،  ناتسکاپ ،  یسراف  یطخ  ياه  هخسن  كرتشم  تسرهف 

.2/284 املعلا ، ضایر   . 2 - 2
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نیا زا  شیپ  هک  هدورس  ار  هراپ  هم  دیشروخ و  تانموس و  هناخ  تب  ياه  يونثم  نینچمه  هتـشاد و  یجیهال  ضایف  شداتـسا  اب  موظنم 
.تشذگ شرکذ 

رد يافوتم 1080 ه ق )  ) يافوتم يزیربت  بئاـص  هک  هدرک  میظنت  يرعـش  ناوید  دوخ  يارب  یـضاق  روکذـم ، ياـه  يونثم  رب  هوـالع 
: تسا هدورس  نینچ  هتشون  نآ  رب  هک  یظیرقت 

تسا نامرد  ار  درد  رازه  هخسن  نیا  دراد  يدرد  هب  تبسانم  هخسن  ره 

ناوید ایوگ  هک  یناتـسغاد  هلاو  .تسا  هدرک  میظنت  ار  دوخ  ناوید  لاس 1080 ه ق .  زا  لبق  یـضاق  هک  دوش  یم  مولعم  ظیرقت  نیا  زا 
دنلب تایونثم  هدـید ،  هلاو  هک  ار  يا  هخـسن  اـعبط  تسا .  هدرک  رکذ  تیب  ار 10000  نآ  تایبا  دادعت  هدومن ، تیور  ار  دیعـس  یـضاق 
باتک رد  يو  ناوید  هناگی  هخسن  و  درک .  یم  صلخت  دیعس »  » و میکح » «، » اهنت  » شراعشارد یضاق  .تسا  هدش  یم  لماش  ار  یـضاق 

رعش تیب  بیرق 3000  يرطـس و  گرب 15  ياراد 105  هخـسن  نیا   (1)  . دوش یم  يرادـهگن  هرامش 3445  هب  نارهت  هاگـشناد  هناخ 
تایلزغ زا  سپ  هدش و  میظنت  یجهت  فورح  بیترت  هب  رعاش  تایلزغ  نآ  زا  سپ  هدیـصق و  کی  یعابر و  دنچ  ادـتبا ،  نآ  رد  .تسا 

 . تسا هدمآ  يونثم  کی  یعابر و  دنچ 

رـصن هرکذت  تیب ، ) دصیـس  یلا  تسیود  دودـح   ) ترـصن (2) ریـصن  دمحم  لایخلا  فیاطل  هرکذـت  رد  ناشیا  زا  يراعـشا  نینچمه 
هلاقم هرامـش 9 ،  مق ،  هماـن  هلجم  و  تیب )  27  ) يدنه يوگـشوخ  هرکذـت  رد  و  تیب )  5  ) نشور ِزور  هرکذـت  رد  تیب ، ) هن   ) يداـبآ

.تسا هدش  جرد  تیب )  64  ، ) يدهاجم یلع  دمحم  ياقآ  بانج  یمارگ  لضاف 

هولصلا حور   . 28

.تسا هولصلا » هقیقح  هلاسر   » زا يرگید  ناونع 

نیملکتملا تاحالطصا  حرش   . 29

دمحم هجار  هناخ  باـتک  رد  باـتک  نیا  زا  يا  هخـسن  تسا .   (3) ق ) ه  يافوتم 460   ) یسوط خیش  نیملکتملا » تاحالطـصا   » حرش
.تسا (4) دوجوم  هرامش 3  هب  دنه ،  رد  يدابآ  ضیف  يدهم 

147 ص :

 . ص 2456 ج 1 ،  نارهت ،  هاگشناد  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 1 - 1
باتک یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف  .ر ك :  ) تسا دوجوم  یمالـسا  ياروش  سلجم  هناخ  باـتک  رد  هرکذـت  نیا  زا  يا  هخـسن   . 2 - 2

(. سلجم 3/450 هناخ 
.2/495 هعیرذلا ،  . 3 - 3

.13/93 نامه ،  . 4 - 4
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قودص دیحوت  حرش   . 30

حرش نیا  .تسا  هدومن  جرد  حرش  نیا  رد  ار  دوخ  راکفا  هدیکچ  هک  تسا  قودص  دیحوت  حرش  یمق ، دیعس  یـضاق  رثا  نیرت  لصفم 
: بیترت نیدب  تسا ، دلج  راهچ  رد 

 . دیحوت باتک  زا  مود  لوا و  باب  حرش  لوا : دلج 

نیا فیلأت  یحور . » نم  هیف  تخفن  و   » هیآ ینعم  مجنپ  تسیب و  باب  ات  دـحوملا » دـیحوتلا و  دـحاولا و  یف   » موس باب  زا  مود : دـلج 
 . تسا هتفای  نایاپ  ناهفصا  رد  لاس 1099  مرحم  مجنپ  رد  دلج 

یم متخ  هب » الا  فرعی  لج ال  وزع  هنا  یف  باب «  هب  عورـش و  نوکـسلا » نامزلاو و  ناـکملا  یفن   » مشـش تسیب و  باـب  زا  موس : دـلج 
 . تسا هدیناسر  نایاپ  هب  مق  رهش  رد  دوخ  یمالسالا  خیش  لاس  نیمود  رد  ناضمر 1107  رد 18  ار  دلج  نیا  فلؤم  دوش . 

ایوگ یلو  تسا ؛  دـیدرت  دروم  هن ، ای  هدـیدرگ  فیلأت  حرـش ، نیا  زا  مراهچ  دـلج  هک  نیا  .تسا  لماش  ار  باـتک  هیقب  مراـهچ : دـلج 
: تسا هدرک  تیؤر  ار  نآ  مراهچ  دلج  هاشنامرک  رد  ینارهت  گرزب  اغآ  خیش  موحرم 

رادرسلاب ریهشلا  ناخ  یلقردیح  همالعلا  دنع  اهنم  نانثا  هاشنامرک  یف  هدوجوم  اهلک  تادلجم  عبرأ  اهادحا  هخسن ، نم  رثکا  ذنم  تیار 
(1) كانه .  هداسلا  ضعب  دنع  نا  رخآ  یلباکلا و 

، یمالـسا داـشرا  گـنهرف و  ترازو  يوس  زا  دـلج  هس  رد  یبیبح ،  یلقفجن  رتکد  حیحـصت  قیقحت و  اـب  حرـش  نیا  دوجوم  دـلج  هس 
رد موس  دلج  رد 920 ص و  .ق  لاس 1416 ه  رد  مود  دلج  يرون و  یلعالم  تاقیلعت  اب  رد 876 ص  .ق  لاس 1415 ه  رد  لوا  دلج  )

.تسا هدش  رشتنم  رد 712 ص ) لاس 1419 ه ق . 

ثیدح حرش   . 31

زا یخرب  هک  هتشاگن  اه  نآ  رب  يددعتم  حورش  هتشاد و  هلکشم  ثیداحا  ییاشگزمر  ریسفت و  هب  يدایز  مامتها  هقالع و  دیعس  یـضاق 
هدومن و يراذگمان  لقتـسم  ناونع  اب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  يو  تسا .  دلج  دنچ  هزادنا  هب  یخرب  هحفـص و  کی  هزادـنا  هب  حورـش  نیا 

یخرب

148 ص :
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هدش تبث  یفیـصوت  چیه  نودـب  گرب و  هس  رد   (1)« ثیدح حرـش   » مان هب  حورـش  نیا  زا  یکی  .دنفورعم  ثیدح  حرـش  ناونع  اب  زین 
.تسا

« طاسب  » ثیدح حرش   . 32

.تسا همامغلا » ثیدح   » حرش زا  يرگید  ناونع 

« تولاجلا سأر   » ثیدح حرش   . 33

.تسا هیوضرلا » دئاوفلا   » زا يرگید  ناونع 

« شرعلاب هقلعم  محرلا  نا   » ثیدح حرش   . 34

« رفک هکرت  كرش و  ایرلا   » ثیدح حرش   . 35

« هعیرشلا حابصم  باتک  نع  اضرلا  یف   » ثیدح حرش   . 36

« هلیمنلا ای  هلمن   » ثیدح حرش   . 37

...هدانس اب  عیارشلا  للع  باتک  یف  یمقلا  انخیش  قودصلا  يور  هلسمب  زاغآ :

« هیحسم ای  حسم   » ثیدح حرش   . 38

هویحلا رثوک  نم  يربحا  يذلا  هیثعب  یلع  هولصلا  لها و  دمحلل  وه  هّلل  دمحلا  زاغآ :

« هیموص ای  یل  موصلا   » ثیدح حرش   . 39

.تایکازلا تاولصلا  لوسرلل  تاصلاخلا و  دماحاملا  هّلل  زاغآ :

رارق هدنراگن  رایتخا  رد  یلضاف  یلع  خیش  یمارگ  تسود  تیانع  هب  نآ  زا  یسکع  هک  يا  هعومجم  رد  حرش ، شش  نیا  هناگی  هخسن 
 . تسا دوجوم  هتفرگ ،

« یباص نارمع   » ثیدح حرش   . 40

نارمع ياه  شـسرپ  يواح  هدومن و  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  باـتک  رد  قودـص  خیـش  هک  یثیدـح  رب  تسا  یحرش 
.تسا دیشرلا  نومأم  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ياه  باوج  یباص و 

مالسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  هباتک  یف  قودص  لجالا  خیشلا  يور  هلمسب  زاغآرس :
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«( طاسبلا ثیدح   » حرش « ) همامغلا  » ثیدح حرش   . 41

رما هب  نامسآ  زا  يربا  نآ ،  نومضم  هب  هک  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تازجعم  هرابرد  یـسراف  ناملـس  هک  یثیدح  حرش 
زا يدادعت  هدش و  هدرتسگ  نیمز  رب  لزان و  مالسلا  هیلع  یلع 
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 . لاس 1099 ه ق رد  دوخ  یگلاس  رد 50  ناهفـصا  رد  فلؤم  ار  حرـش  نیا  ...و .  دوش  یم  دنلب  ربا  هتـسشن و  نآ  يور  رب  ماما  نارای 
.تسا هدش  یفرعم  تانیعبرا  مهدزای  هلاسر  ناونع  هب  ذخآم  یخرب  رد  هدومن و  فیلأت 

جاجتحالا باتک  نم  ثیدح  حرش   . 42

: زاغآ .گرب  رد 6  هقراب  دنچ  رب  لمتشم  یسربط ، جاجتحا  باتک  زا  تسا  یثیدح  حرش 

 .... هّللا لوسر  یلا  ءاج  ایدوهی  نیا  لاق  هنا  نابوث ، نع  دانساب  جاجتحالا  باتک  یف  یسربطلا  انخیش  يور 

« احابص نیعبرا  هّلل  صلخا  نم   » ثیدح حرش   . 43

زا دـعب  هک  هدـش  هداد  تبـسن  دیعـس  یـضاق  هب  مان  نیا  اب  يا  هلاسر  ص 143 ) ج 6 ،   ) کلم هناـخ  باـتک  یطخ  خـسن  تسرهف  رد 
.تسا مولعلا  رحب  يدهم  دیس  هب  بوسنم  كولس  ریس و  هلاسر  هک  دیدرگ  نشور  صحفت 

ملعلا هلاسر  حرش   . 44

: زاغآ ینانوی .) فوسلیف   ) نیطولفا ملعلا » هلاسر   » رب هلوق » هلوق -   » ياه ناونع  اب  تسا  يرصتخم  حرش 

.سدقلا هریظح  یف  اریثک  کحبسن  نحنف  سوسحملا  قلاخ  لوقعلا و  عدبم  ای  كرکشن  اننغأ و  سوفنلا  بیغم  نم  ای  كدمحن 

هّیموصلا  . 45

.تسا موص  ثیدح  حرش  زا  يرگید  ناونع 

هیتوکلملا قراوبلا  ای  قراوبلا  عیالطلا و   . 46

رد لاس 1095 ه ق .  رد  دیعـس  یـضاق  ار  هلاسر  نیا  .تساه  نآ  نیرتهب  تیناسنا  تروص  هک  نیا  هیناکما و  قیاقح  قیقحت  هراـب  رد 
قحلم تانیعبرا  هب  هلاـسر ،  نیمهد  ناونع  هب  لاس 1103 ه ق .  رفص  موس  رد  هدرک و  فیلأت  ناسارخ  رفس  زا  تشگزاب  رد  ناهفـصا 

...روصلا ملعلا و  بهاو  هّلل  دمحلا  زاغآ : .تسا  هدومن 

قیقحت یهلا و  ملع   . 47

سپ تسا .  هداد  ربخ  هلاسر  نیا  زا  هدومن ، تیور  نارهت  رد  هک  يا  هخسن  رد  دادماب  موحرم  یهلا .  ملع  دصقم  لئاسم و  عوضوم  رد 
يربخ هلاسر  نیا  تشونرس  زا  نآ ،  زا 
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.تسین تسد  رد 

لماکلا درفلا   . 48

.ههکاف دنچ  ياراد  هرجش و  کی  رد  تسا  تقیقح  نآ  دارفا  نیرت  لماک  هک  تسا  يدرف  ياراد  قیاقح  هک  نیا  رد 

....کیلا ءانثلا  بقاوع  عجری  مث  دماحملا  هنم  نم  ای  زاغآ :

«( تولاجلا سأر   » ثیدح حرش  « ) هیوضرلا دئاوفلا   . » 49

دیحوت هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـشسرپ  تولاجلا  سأر  هلاـسر ،  نیا  رد  تولاـجلا .  سأر  ماـن  هب  يروهـشم  ثیدـح  حرش 
میظنت و هسـسوم  يوس  زا  هک  هتـشاگن ،  حرـش  نیارب  یلـصفم  تاقیلعت  هر )  ) ینیمخ ماما  .تسا  هداد  خساپ  نآ  هب  اضر  ماما  هدومن و 

هدیناسر نایاپ  هب  لاس 1084 ه ق .  ردار  هلاسر  نیا  دیعس  یضاق  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  حرـش ،  لصا  هارمه  ینیمخ ،  ماما  راثآ  رـشن 
.تسا هدومن  قحلم  شتانیعبرا  هب  هلاسر  نیموس  ناونع  هب  لاس 1099 ه ق .  لوالا  عیبر  مهدراهچ  هبنش  هس  زور  رد  و 

...هدحوت یف  دیحوتلاب  دیحوت  يذلا  درفتملا  درفلا  دحالا و  دحاولا  هّلل  دمحلا  زاغآ :

عبسلا تائارقلا  نع  فشکلا   . 50

« . هراشب هراشا و  هلاسر   » زا تسا  يرگید  ناونع 

نانجلا حاتفم  ای  تشهب  دیلک   . 51

یلعبجرالم تافیلأت  زا  ار  هلاسر  نیا  رداصم ،  یخرب  رد  .تسا  هتشاگن  مدرم  مومع  يارب  هک  داعم ،  أدبم و  عوضوم  رد  یـسراف و  هب 
هلاسر رد  هدوب و  یبرع  هب  هتـشاد و  مان  ناـنجلا » حـیتافم   » یلعبجر ـالم  هلاـسر  هک  هدـش  رظن  راـهظا  یخرب  رد  دـنا و  هتـسناد  يزیربت 
رشتنم نارهت  هاگشناد  هخـسن  يور  زا  هوکـشم ، دمحم  دیـس  موحرم  حیحـصت  اب  باتک  نیا  .تسا  هدش  هدنادرگرب  یـسراف  هب  رـضاح 

ام هک  اج  نآ  ات  رثا  نیا  .تسا  يرورـض  هلاسر  نیا  ددـجم  حیحـصت  دـیدج ، خـسن  ییاسانـش  هب  هجوت  اب  نونکا  مه   (1)  . تسا هدش 
: زاغآ .تسا  رثن  هب  دیعس  یضاق  یسراپ  رثا  اهنت  میراد ، عالطا 

فال و زا  ار  نابز  ادنوادخ ! .ینسحلا  ءامسالا  ءایریبکلا و  هل  هّللا  الا  هلا  ال  هلمسب . 
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.نادرگ فاص  كاپ و  فالخ  گنز  زا  ار  لد  فازگ و  زا  ار  نایب 

نیدباعلا نیز  سمتلم  یف  نیفراعلا  تآرم   . 52

تافیلأت زا  اریز  تسین ؛  حیحص  هک  هداد  تبـسن  یـضاق  هب  هلاسر  نیا  ص 469 ) ج 5 ،   ) کلم هناخ  باتک  یطخ  خـسن  تسرهف  رد 
.تسا یبرع  نبا  نیدلا  ییحم 

رارسالا هاقرم   . 53

رد نآ  فیلأت  هک  همتاخ  کی  هجرد و  ود  رد  میدـق ، » هب  ثداح  طبر   » هلأسم ثودـح و  مدـق و  نایب  رد  تانیعبرا ، زا  مراهچ  هلاسر 
.تسا هتفای  نایاپ  لیلد » ّرس  هاقرم   » هلمج اب  قباطم  هدعق 1084 ه ق .  يذ  مهد 

...سوفنلا حاورالا و  نیملاعلا  بر  ءایشالا  لکب  ملاعلا  هّلل  دمحلا  زاغآ :

هّیحسم  . 54

.تسا حسم »  » ثیدح حرش  هلاسر  زا  يرگید  ناونع 

ینسالا دصقملا   . 55

نیعبرا 1099 ه رد  فیلأت و  لاس 1088 ه ق .  رد  هک  دـصقم ،  ود  رد  نآ ،  تقیقح  تکرح و  هراب  رد  تانیعبرا ، زا  هلاسر  نیمـشش 
.تسا هدش  قحلم  تانیعبرا  هب  ق . 

...اهدوجو هکرحلا و  قیقحت  یف  هلاجع  هذه  نیملاعلا ، بر  هّلل  دمحلا  زاغآ :

هیماهلالا رهاوخلا  هیهلالا و  تاحفنلا   . 56

رد فلؤم  فقوت  ماـگنه  یناـثلا 1099 _  عیبر  متفه  رد  هدـیدرگ و  فیلأـت  لاس 1084 ه ق .  مرحم  رد  هک  تاـنیعبرا  مجنپ  هلاـسر 
.تسا هدش  قحلم  تانیعبرا  هب  ناهفصا _ 

...لها لآ و  ریخ  هلآ و  لسرلا و  متاخ  یلع  هولصلا  لقعلا و  ملعلا و  بهاو  هّلل  دمحلا  دعب  زاغآ :

هیلمن  . 57

.تسا هیلمن »  » ثیدح حرش  زا  يرگید  ناونع 

تازاجاو تابتاکم  مشش : شخب 

تابتاکم فلا )
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دادعت و زا  هک  تسا  هتشاگن  دوخ  نارصاعم  يارب  تسا  ییاه  همان  دیعس  یضاق 
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هب باـطخ  هک  تسا  یموـظنم  هبتاـکم  تسا ،  اـم  تسد  رد  یـضاق  ياـه  هماـن  زا  هچنآ  .تسین  تسد  رد  یعـالطا  اـه  نآ  ناـبطاخم 
رد ار  يرگید  يو و  زا  يروتسد  ياضاقت  رد  ار  یکی  یناشاک _  ضیف  هب  هک  تسا  رثن  هب  همان  ود  هتشون و  یجیهال  ضایف  شداتـسا 

.تسا هتشاگن  يو _  همان  خساپ 

هرامش 1352 ش ،  مهدزای ،  لاس  دیحو ،  هلجم  رد  ضیف  هب  یضاق  همان  ود  یجیهال و  ضایف  ناوید  رد  ضایف  هب  یـضاق  موظنم  همان 
يور زا  نآ  زا  سپ  نارهت (1)و  هاگشناد  هرامش 4602  هخـسن  يور  زا  یئابطابط  یـسردم  ياقآ  حیحـصت  هب   ، 678-667 ص ،   6

.تسا هدیسر  پاچ  هب  یبیبح ) ياقآ  حیحصت   ) نیعبرالا حرش  همدقم  رد  يو ،  حیحصت 

 _ هدـیدرگ ریرحت  ضیف  دـنزرف  يدـهلا  ملع  طخ  هب  هک  یـشعرم _  هللا  هیآ  ترـضح  هناخ  باتک  هرامـش 9407  یطخ  هعومجم  رد 
.تسا دوجوم  دیعس  یضاق  ضیف و  تابتاکم  زا  یخرب 

تازاجا ب )

تیاور لقن  هزاجا  دـیفم ،  دـمحم  شردـپ  يزاریـش و  هّللا  حـتف  هاش  یناشاک و  ضیف  هلمج  زا  دوخ ،  ناداتـسا  زا  نت  دـنچ  زا  یـضاق 
یحیرـصت میراد  اه  نآ  زا  ام  هک  یعالطا  اهنت  تسا و  هدیـسرن  ام  تسد  هب  تازاـجا  نیا  زا  يا  هخـسن  هنافـسأتم  هک  هدومن  تفاـیرد 

: تسا هدومن  شنادرگاش ،  زا  یکی  هب  هزاجا  رد  دیعس  یضاق  دوخ  هک  تسا 

مث يرفعجلا ، هّللا  هبه  نب  هّللا  حـتف  هاش  یعملـألا  لـضافلا  مث  یناـشاکلا ، نسحم  اـنالوم  هلأـتملا  فراـعلا  داتـسألا  مهلـضفأ  مهلجأ و 
.يدزیلا (2) دیس  جاح  انالوم  همالعلا  لضافلا  داتسألا  نع  يدلاو 

تیاور لقن  هزاجا  یخرب ،  سرد و  رد  تکرش  قیدصت  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هتشون  هزاجا  دوخ ، نادرگاش  زا  نت  دنچ  هب  دیعس  یضاق 
: تسا تسد  رد  تازاجا  نیا  اه ،  نآ  هلمج  زا  .تسا 

عیفش دنزرف  فیرش  میرک  دمحم  یلوم  هب  هزاجا   . 1

153 ص :

نارهت 14/3533 هاگشناد  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 1 - 1
ص 310. هرشعلا ،) دعب  یناثلا  نرقلا  یف  هرشتنملا  بکاوکلا   ) هعیشلا مالعا  تاقبط   . 2 - 2
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رد هک  ناضمر 1096 ه ق .  مدزای  رد  مود  راب  لاس 1095 ه ق .  لاوش  رخآ  رد  لوا  راب  تسا : هتشون  هزاجا  يو  يارب  راب  هس  یـضاق 
تیاور لقن  هزاـجا  يو  يارب  هک  لاس 1099 ه ق .  رد  موس  راب  (1)  ، هدومن ار  قودص  دیحوت  حرـش  لوا  دلج  تئارق  قیدصت  ود  ره 

(2) تسا .  هداد 

يدهم دمحم  هب  هزاجا   . 2

.تسا (3) هتشاگن  حرش  نیا  زا  يا  هخسن  هیشاح  رد  قودص  دیحوت  حرش  لوا  دلج  ِسرد  رد  ار  يو  تکرش  قیدصت  یضاق 

(4) يافوتم 1148 ه ق )  ) یمقدیعس یضاق  نب  نیدلاردص  شدنزرف  هب  هزاجا   . 3

154 ص :

هرامـش 293 هب  یـشعرم  هّللا  هیآ  ترـضح  هناخ  باتک  رد  قودص  دیحوت  حرـش  لوا  دـلج  زا  يا  هخـسن  نایاپ  رد  هزاجا  نیا   . 1 - 1
.تسا هدیسر  پاچ  هب  قودص 1/8  دیحوت  حرش  همدقم  رد  هخسن  نیمه  يور  زا  یلوا  هزاجا  .تسا و  دوجوم 

هعیرذلا 1/196. .تسا  هدومن  تیور  ار  هزاجا  نیا  زا  يا  هخسن  گرزب  اقآ  خیش   . 2 - 2
دیحوـت حرـش  همدـقم  رد  نآ  يور  زا  دوـش و  یم  يرادـهگن  هرامـش 4871  هب  ياروـش  سلجم  هناـخ  باـتک  رد  هخـسن  نیا   . 3 - 3

.تسا هدش  پاچ  قودص 1/8 
ص 142. يریازج ، هّللادبع  دیس  هریبکلا ، هزاجالا   . 4 - 4
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یمق یجیهال  نسح  ازریم  میکح   . 5

هراشا

 . تسا یجیهال  قازرلادبع  الم  دنزرف  یمق  ینالیگ  یجیهال  نسح  ازریم  يوفص ، رصع  عرشتم  نامیکح  دبعتم و  ناملاع  زا  یکی 

ردپ

نیا زا  لبق  هک  تسا  ضایف  هب  روهـشم  یجیهال  نیـسح  نب  یلع  نب  قازرلادـبع  یلوم  ققحم ، ملکتم  فراع ، میکح  حـلاص  فلخ  وا 
 . دیدرگ نایب  شلاح  حرش 

ردام

 . لاس 1019 ه ق ناضمر  مهدجیه  رد  تسا و  يزاریش  ياردصالم  رتخد  یجیهال ،  نسح  ازریم  ردام  يافوتم 1090 ه ق ، )  ) هیردب
 . دوشگ ناهج  هب  مشچ 

رد داد و  ماجنا  شردـپ  دزن  ار  شتالیـصحت  .تفر  یم  رامـش  هب  دوخ  رـصع  لـضاف  ملاـع و  ناـنز  زا  دوب و  موثلک » ما   » هب بقلم  يو 
.دش داتسا  مولع ،  بلغا  رد  تخادرپ و  تالیـصحت  لیمکت  هب  يو  دزن  دمآرد و  یجیهال  ضایف  جاودزا  هب  لاس 1034 ه ق .  دودح 

« هدـیبز  » و هیردـص »  » رهاوخ وا  .درک  یم  ثحب  اه  نآ  اب  تغـالب  تحاـصف و  اـب  رازگرب و  یملع  تاـسلج  اـملع  اـب  يو  دـنیوگ  یم 
(1) .تسا

دلوت لحم  خیرات و 

يو هک  هداد  لامتحا  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  .تسین  تسد  رد  يو  دلوت  قیقد  خیرات 

155 ص :

ص 28. یبجر ، نسح  دمحم  هطورشم ، ات  زاغآ  زا  يوگ  یسراپ  یناریا و  نانز  ریهاشم   . 1 - 1
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اردص الم  رتخد  اب  رهش  نیمه  رد  دوب و  مق  نکاس  شردپ  تسین .  مولعم  زین  شدلوت  لحم  تسا .  هدمآ  ایند  هب  لاس 1045 ه ق .  رد 
تسا هدش  دیکأت  بلطم  نیا  هب  ءاملعلا  ضایر  رد  .تسا  هدمآ  ایندب  مق  رهـش  رد  نسح  ازریم  نیقی ، هب  بیرق  نامگ  هب  درک .  جاودزا 

(1).

ناداتسا تالیصحت و 

ياه باتک  رد  يو  ناداتسا  ریاس  زا  اما  درک ،  هدافتسا  يو  رـضحم  زا  لاس  نیدنچ  زاغآ و  ردپ  دزن  ار  دوخ  تالیـصحت  نسح  ازریم 
.دیآ یمن  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  یبلطم  زین  يو  راثآ  زا  تسا  هدشن  رکذ  يزیچ  حرش ، هرکذت و 

لـضف و زا  يراـع  .ق  لاـس 1072 ه  رد  شردـپ  توف  ماـگنه  نسح  ازریم  هک  هدومن  ناوـنع  لـمآلا » لـما  میمتت   » رد ینیوزق  هک  نیا 
؛  دـسر یمن  رظن  هب  یقیقحت  یملع و  نادـنچ  هک  تسا  یبـلطم   (2)  ، دش تیبرت  شردـپ  نادرگاش  طسوت  نآ  زا  دـعب  و  هدوب ، لامک 

دننام تسا ،  هدومن  فیلأت  لاس 1072 ه ق )  ) شردپ توف  زا  لبق  هک  تسا  تسد  رد  نسح  ازریم  زا  یقیقحت  یملع و  رثا  دـنچ  اریز 
.دش دهاوخ  هراشا  اه  نادب  راثآ  شخب  رد  هک  راثآ ، رگید  یناشاک و  ضیف  یفاو  هیشاح  نیرحبلا و  عمجم 

هلاخ رهوش  یمق و  دیعـس  یـضاق  میکح  دزن  يوق  نظ  هب  ضیف و  بسک  شردپ  نادرگاش  زا  ردپ ،  توف  زا  دـعب  یتدـم  نسح  ازریم 
.تسا هدومن  لیصحت  یناشاک ،  ضیف  دوخ ،

درگاش رصع ، ناداتسا  دزن  لوصا  هقف و  رد  هدومن و  رفس  ارماس ) البرک و  فرشا ،  فجن   ) تایلاع تابتع  هب  لیـصحت  يارب  یتدم  وا 
(3) .تسین مولعم  راید  نیا  رد  يو  ناداتسا  رفس و  نیا  خیرات  اما  درک ، 

نادرگاش

البرک فجن و  هیملع  ياه  هزوح  گرزب  ناداتـسا  دزن  درب و  رـس  هب  تایلاع  تابتع  رد  ار  یتدـم  هک  نآ  زا  سپ  یجیهال  نسح  ازریم 
ییالاو لحارم  هب  دومن و  نایاش  هدافتسا 

156 ص :

ص 207. ج 3 ، يدنفا ، هّللادبع  یلوم  ءاملعلا ، ضایر  ر ك :  . 1 - 1
ص 108. لمآلا ، لما  میمتت   . 2 - 2

 . نامه  . 3 - 3
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اب تخادرپ و  دنمـشزرا  بتک  فینـصت  فیلأت و  قیقحت ، هعلاطم ، هب  تشگزاب و  مق  سدـقم  رهـش  هب  تفای ، تسد  تمکح  ملع و  زا 
زا نت  دنچ  رکذ  هب  اهنت  اج  نیارد  .دومن  تیبرت  ار  یلضاف  نادرگاش  مق ، هیموصعم  هسردم  رد  ردپ ، دننامه  سیردت  یـسرک  رب  هیکت 

: ددرگ یم  هدنسب  هدش ، هدرب  اه  نآ  زا  یمان  مجارت  بتک  رد  هک  نادرگاش  نیا 

نیدلا لامک  دیس  دنزرف  نمحرلادبع  ریم   . 1

مق بیجن  تاداس  زا  يو  هک  تسا  هتـشون  هدروآ و  رامـش  هب  یجیهال  نسح  ازریم  نادرگاش  زا  ار  يو  دوخ  باـتک  رد  يداـبآ  رـصن 
(1) .تسا ملع  لیصحت  لوغشم  نسح  ازریم  دزن  رد  زین  نونکا  مه  .تسا و 

ینیسح يراتخم  نیمالا  حور  ریما  دنزرف  یضترم  دیس   . 2

يدهلا و حیباصم  شداتـسا ،  باتک  رب  لاس 1115 ه ق .  رد  هک  نانچ  تسا ؛ یجیهال  نسح  ازریم  نادرگاش  زا  وا  يوق ،  لاـمتحا  هب 
 . تسا هدز  هیشاح  ینملا  حیتافم 

ینیسح دمحم  دیس  نیدلا  یفص  دنزرف  دمحم   . 3

مامتا هب  ار  نآ  لاس 1104  مرحم  رخآ  رد  هدومن و  ریرحت  ار  یجیهـال  نسح  ازریم  نیملاـعلا » قیبطت  یف  نیرحبلا  عمجم   » هلاـسر يو 
(2) .تسا هدومن  لیلجت  يو  زا  هدرب و  مان  شیوخ  داتسا  ناونع  هب  یجیهال  نسح  ازریم  نآ  رخآ  رد  هدناسر و 

یمق يوضر  فیرش  یقت  دمحم  ازریم   . 4

ثیدـح تمکح و  ملع  شیوـخ ، همع  رـسپ  دزن  مقرهـش  رد  تـسا و  یجیهـال  نـسح  ازریم  ِییادرـسپ  و  اردـصالم ، يرـسپ  هوـن  يو 
.دراد زین  تیاور  لقن  هزاجا  وا ،  زا  تسا و  هتخومآ 

یملع راثآ 

يردقنارگ راثآ  مولع  نیا  زا  مادک  ره  رد  هدوب و  رظن  بحاص  نافرع  هقف و  ثیدح و  هفـسلف ، مالک ، رد  دوخ  ردپ  دننام  نسح  ازریم 
: تسا نینچ  یجیهال  راثآ  تسرهف  .تسا  هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا 

157 ص :

ص 180 و ینارهت ، گرزب  اقآ  هرشتنملا ،) بکاوکلا   ) هعیـشلا مالعا  تاقبط  نینچمه ر ك : ص 365 و  يدابآ ، رصن  هرکذت   . 1 - 1
مقر 478. ص 686 ، ج 9 ، ینارهت ، گرزب  اقآ  هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا 
 . ص144 ج1 ،  انس ،  سلجم  هناخ  باتک  یطخ  ياه  باتک  تسرهف   . 2 - 2
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نید هنیآ  ای  نیقی  عمش   . 1

اه باب  ریاس  هب  تبـسن  يرت  شیب  طسب  حرـش و  تماما  باب  هک  باب ، جـنپ  رد  لصفم  تروص  هب  يداقتعا  هناـگ  جـنپ  لوصا  لـماش 
یمالک و رثا  نیرت  مهم  رثا  نیا   (1) .تسا ناوارف  نآ  یطخ  ياه  هخسن  هدیسر و  پاچ  هب  نارهت  رد  لاس 1303 ش  رد  رثا  نیا  .دراد 

.دور یم  رامش  هب  یجیهال  يداقتعا 

هسمخ لوصا  ای  نید  لوصا   . 2

.تسا هداد  حیضوت  ار  يداقتعا  هناگ  جنپ  لوصا  نآ ، رد  یجیهال  تسا و  فلؤم  نیقی  عمش  زا  یصیخلت  تقیقح ،  رد  باتک  نیا 

هعجرلا تابثا  ای  نوزخمّرس   . 3

.تسا هدرک  تابثا  ار  نآ  تایاور ،  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  هعیش و  هدیقع  يانبم  رب  تعجر  هراب  رد  تسا  یلصفم  ثحب 

ضارتعالا باوج  ای  نونکم  ّرُد   . 4

مایق راصنا  نتشادن  تهج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ارچ  هک  نیا  رب  ینبم  نایعیـش ، رب  ار  تنـس  لها  ضارتعا  رثا ، نیا  رد  یجیهال 
.تسا (2) هداد  خساپ  دومن ؟ مایق  تشادن ، رای  هک  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نکل  درکن ،

شردپ ماهلالا  قراوش  رب  هیشاح   . 5

.تسا هدیسر  پاچ  هب  ماهلالا  قراوش  هارمه  هب  یشاوح  نیا 

هیتاکزلا هیکزلا  هلاسر   . 6

.نآ لیاسم  تاکز و  ماکحا  هرابرد 

رفاسملا هیده   . 7

158 ص :

فقو هلجم  رد  هدش  پاچ  وا ، » نیقی  عمـش  یجیهال و  نسح  ازریم   » هلاقم هب  دنمـشزرا ،  باتک  نیا  اب  رت  شیب  ییانـشآ  يارب   . 1 - 1
ص 967، يوزنم ج 2 ،  یسراف ، یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  93 و  ص 88 -  مجنپ ، هرامش  1373 ش ،)  ) مود لاس  نادیواج ، ثاریم 

تسرهف ص 93 و  زیربت ، تیبرت  هناخ  باتک  تسرهف  ص 189 و  ج 27 ،  یشعرم ،  هّللا  تیآ  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف 
.دوش هعجارم  ص 233 ، ج 14 ،  هعیرذلا ،  513 و  ص 511 _  ياباتآ ، يردب  ناتسلگ ، خاک  یطخ  ینافرع  یبدا و  ياه  باتک 

هدش رشتنم  لاس 1375 ه ق .  رد  یجیهال ، قازرلا  دبع  نب  نسح  یسراف  لیاسر  نمـض  رد  فـیدر 2 و 3 و 4 )  ) رثا هس  نیا   . 2 - 2
.تسا
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(1) .تسا هتشاد  ار  یهقف  ماکحا  طابنتسا  داهتجا و  هوق  وا  هک  دوش  یم  مولعم  هلاسر  نیا  زا  رفاسم .  ماکحا  هرابرد  ییاهاوتف 

هبیغلا یف  هلاسر   . 8

.نآ لیاسم  ماکحا و  تبیغ و  عوضومرد 

هبحملا فیلأت  ای  هبحصلا  هیکزت   . 9

(2) .یجیهال زا  یبلاطم  هارمه  یناث ،  دیهش  هبیغلا » ماکحا  یف  هیبرلا  فشک   » همجرت

نیحلاصلا لامج   . 10

عومجم رد  لصف و  دـنچ  رد  لماش  باب  ره  باب و  هچابید و 12  لماش  یـسلجم ، رقاب  دمحم  الم  داعملا  داز  ریظن  ترایز ،  اعد و  رد 
هدورـس ار  عرـصم  نیا  نآ ، فیلأت  خیرات  هدام  رد  هدومن و  فیلأت  .ق  لاس 1073 ه  رد  ار  رثا  نیا  یجیهال  تسا .  لـصف  ياراد 132 

: تسا

ار نامیا  بادآ  دش  هعومجم  نیحلاصلا  لامج 

.تسا ناوارف  نآ  یطخ  خسن  هدیسر و  عبط  هب  رثا  نیا 

هیداجس هفیحص  حرش   . 11

دوجوم يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخ  باـتک  رد  نآ  موس  دـلج  هک   (3) گرزب دلج  هس  رد  هیداجـس  هفیحـص  رب  تسا  یلـصفم  حرش 
(4) .تسا

رفاسملا هفحت   . 12

 . تسا طوبرم  ترفاسم  رفس و  هب  هک  ییاهاعد  هدنراد  رب  رد  نیحلاصلا و  لامج  هدیزگ 

مکحلا رهاوز   . 13

نمـض رد  هلاسر  نیا  .بلطم  دنچ  رد  مادک  ره  باب  هس  دصقم و  هس  همدقم ،  کی  رد  یلالدتـسا ،  تروص  هب  هفـسلف  لئاسم  هرابرد 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  ناریا ،  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  موس  دلج 

مکحلا عیادب  ملکلا و  عیاور   . 14

درگاش تسا .  هوکشم  دنچ  رد  دصقم  ره  دصقم و  دنچ  رد  باب  ره  تسا .  باب  هس  رد 
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159 ص :

.تسا هدش  پاچ  یجیهال  یسراف  لیاسر  نمض  رد  زین  رثا  نیا   . 1 - 1
.تسا هدش  پاچ  یجیهال  یسراف  لیاسر  نمض  رد  زین  رثا  نیا   . 2 - 2

.13/349 هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا   . 3 - 3
.15/324 يوضر ، سدق  ناتسآ  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 4 - 4
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(1) .تسا هتشاگن  رثا  نیا  رب  یتاقیلعت  يراتخم ، ینیسح  نیمالا  حور  ریما  نب  یضترم  دیس  یجیهال ،

ینملا حیتافم  يدهلا و  حیباصم   . 15

.تسا هدش  نایب  یلالدتسا  تروص  هب  حابصم ، » حابصم -   » نیوانع اب  باب ،  هس  همدقم و  کی  رد  هفسلف  لئاسم  هلاسر ،  نیا  رد 

هیاردلا حابصم   . 16

.تسا هدشن  ییاسانش  نآ  زا  يا  هخسن  نونکات  نکل  هدومن ،  دای  باتک  نیا  زا  يدهلا  حیباصم  باتک  رد  نسح  ازریم 

نیرحبلا عمجم   . 17

هدیـسر نایاپ  هب  لاس 1070 ه ق .  رد  نآ  شراگن  .فیرظ  نیوانع  اب  عیدـب و  زرط  هب  هفـسلف  لئاسم  ناـیب  رد  تسا  یهاـتوک  هلاـسر 
.تسا

هیهنملا هرجشلا   . 18

.تسا ههکاف » هبح ،  » نآ نیوانع  نیرحبلا و  عمجم  هیبش  هلاسر  نیا  کبس  دوجولا .  بجاو  تابثا  رد  تسا  یهاتوک  هلاسر 

نیهارب هثالثب  خسانتلا  لاطبا   . 19

هلاسر نیا  زا  يا  هخـسن  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  .تسا  هدومن  در  ار  خسانت  ناهرب ،  هس  اب  نآ  رد  فلؤم  هک  تسا  يرـصتخم  هلاسر 
(2) .تسا هدومن  تیور  شرازگ و  نارهت  رد  ءاملعلا  ناطلس  رفعج  خیش  ياه  باتک  نمض  رد 

هقطان سفن  درجت  رد  هلاسر  ای  سفنلا  هقیقح   . 20

.سفن درجت  تابثا  دننک و  یم  یفن  ار  ناسنا  سفن  درجت  هک  یناسک  راتفگ  ّدر  رد 

تمکح هنیآ   . 21

: اه ناونع  نیا  اب  لصف ،  دنچ  رد  باب  ره  باب  هس  رد  یسراف ، هب 

160 ص :

.دیدرگ یفرعم  یجیهال ص 29  یسراف  لئاسر  همدقم  رد  ملکلا  عیاور  زا  دوجوم  یطخ  ياه  هخسن   : هعیرذلا 4/153 و 6/90  . 1 - 1
رد تسا و  دوـجوم  هرامـش 883  هب  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناخ  باـتک  رد  نآ  زا  يرگید  هخـسن  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  اـجنیا  رد 

.تسا هدش  یفرعم  ص 298  هناخ ج 3 ، باتک  نآ  یطخ  خسن  تسرهف 
 . هعیرذلا 1/67  . 2 - 2
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.لصف هس  رد  نآ ، تلیضف  نایب  تمکح و  تقیقح  فیرعت و  لوا : باب 

.لصف هد  رد  دننک ، عازن  اه  نآ  رس  رب  هک  یلئاسم  رکذ  رد  مود : باب 

امکح تمکح و  حدم  لضف و  هب  تسا  رعشم  ای  حیرص  هک  ءاملع  زا  یعمج  لاوحا  لاوقا و  رکذ  رابخا و  یـضعب  رکذ  رد  موس : باب 
(1) .لصف ود  رد 

هقرفلا هفلا   . 22

(2) .تسا تمکح  هنیآ  یبرع  همجرت  هلزنم  هب  هک  لصف  هدزاود  رد  یبرع ،  هب 

یفاولا هیشاح   . 23

باتک لماش  نآ _  زا  يا  هخـسن  .تسا  هتـشاگن  نآ  رب  ییاـه  هیـشاح  هدومن و  خاسنتـسا  ار  یناـشاک  ضیف  یفاو  باـتک  نسحازریم ،
(3) .تسا دوجوم  فجن ،  رد  اهیرتشوش ،  هینیسح  هناخ  باتک  رد  نیمی _  هرافک  ات  موصلا 

یفاولا نم  هعطق  باوبا  سرهف   . 24

(4) .تسا هتشاگن  یناشاک  ضیف  یفاو  باتک  باوبا  رب  یجیهال  هک  تسا  یتسرهف 

بوسنم راثآ 

هلاسر نیمه  زا  يرگید  مان  ای  بلغا  هک  هدش  یفرعم  یجیهال  نسحازریم  مان  هب  سراهف ،  رد  يرگید  ياه  هلاسر  راثآ ، نیا  رب  هوالع 
: زا دنترابع  هلاسر  نیا  .دنشاب  یم  اه  نآ  زا  يا  هعطق  ای  اه 

هیقت  . 25

روظنم ایوگ  میرادن .  غارس  ار  نآ  زا  يا  هخـسن  یلو  هدرب ، مان  ار  نآ  نسح  ازریم  تافیلأت  نمـض  رد  دوخ  حناوس  رد  یجیهال  نیزح 
(5) .تسا هتشاگن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هیقت  هرابرد  هک  تسا  نونکم » ّرد   » باتک يو 

ءاجرلا فوخلا و   . 26

161 ص :

.تسا هدش  رشتنم  یجیهال  یسراف  لیاسر  نمض  رد  هلاسر  نیا   . 1 - 1
باتک مان  یلو  هدش  یفرعم  مهدراهچ  رطس  زا  دعب  ص 25  یجیهال ،  یسراف  لیاسر  همدقم  رد  هلاسر  نیا  یطخ  ياه  هخسن   . 2 - 2

.تسا هدش  فذح  اهابتشا  ینیچ  فورح  رد  ، 
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ص 229. هعیرذلا ج 6 ،   . 3 - 3
مقر 1879. نامه 16/399 ،  . 4 - 4

هعیرذلا 4/404. ءامسلا ص 184 ، موجن  ص 16 ، نیزح ،  ناوید  لوا  رد  هدش  پاچ  نیزح ، حناوس   . 5 - 5
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(1) .تسا هدش  یفرعم  مان  نیا  اب  هاگشناد  تسرهف  رد  هک  تسا  نید  لوصا  هلاسر  نامه 

فوصتلاب همکحلا  طبر   . 27

 . تسا فلؤم  هقرفلا  هفلا  زا  يرگید  مان  هدنراگن  داقتعا  هب  یلو  (2) ؛  هدومن رکذ  ار  نآ  گرزب  اقآ  خیش 

همکحلا لها  اهدروا  هیفاش  تاباوج  همکحلا و  نالطبل  دروی  تالاؤس   . 28

.دشاب تمکح  هنیآ  باتک  زا  یشخب  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  هدش ، دای  نآ  زا   (3) هاگشناد تسرهف  رد  یسراف ، هب 

ملاع ثودح  مدق و   . 29

يارب یلقتسم  باتک  ار  نآ   (5) هعیرذلا رد  نآ ،  زا  لقن  هب  زین  گرزب  اقآ  خیـش  هدـش و  دای  نآ  زا   (4) تایهلا هدکشناد  تسرهف  رد 
.تسا تمکح  هنیآ  باتک  مجنپ  لصف  هناخ ، باتک  نآ  رد  دوجوم  شخب  نیا  یلو  تسا ، هدرک  یفرعم  نسح  ازریم 

نارگید هاگن  زا 

هدرک میرکت  لیلجت و  يو  زا  دنا  هتخادرپ  یجیهال  نسح  ازریم  لاح  حرش  هب  دوخ  ياه  باتک  رد  هک  خیرات  هتسجرب  ياه  تیصخش 
، ددرگ نشور  شیپ  زا  شیب  ناگدـنناوخ  يارب  هیعـش  ياملع  نایم  رد  اناوت  ملاع  نیا  يالاو  هاگیاج  هک  نیا  يارب  شخب  نیا  رد  .دـنا 

: مینک یم  یفرعم  اه  تیصخش  نیا  زا  نت  دنچ  هاگن  زا  ار  وا 

یجیهال نیزح   . 1

نـسح ازریم  نایرهـشمه  زا  هک  یجیهـال ، » نیزح   » هب فورعم  1180 ه ق )  - 1103  ) بلاطوبا دـنزرف  یجیهال ،  نیزح  یلع  دـمحم 
اب کیدزن  زا  دمآ و  مق  رهـش  هب  ردپ  هارمه  یکدوک  رد  يو  دیآ .  یم  رامـش  هب  بدا  رعـش و  روهـشم  ياه  تیـصخش  زا  یجیهال و 

زا هتشاد و  هراشا  هرطاخ  نیا  هب  دوخ  همانرفس  رد  وا  درک .  رادید  یجیهال  نسح  ازریم 

162 ص :

نارهت 10/1511. هاگشناد  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 1 - 1
 . ص/242 ج 10 ،  هعیرذلا ،   . 2 - 2

ياهگرب 81 و 82. هرامش 7698  هعومجم  نامه 16/675 ،  . 3 - 3
ص 110. تایهلا ، هدکشناد  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف   . 4 - 4

.17/51 هعیرذلا ،  . 5 - 5
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: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  نسح  ازریم 

یجیهال قازرلادبع  انالوم  موحرم  دنزرف  نسح  ازریم  ققحم  لضاف  دش ، رادـید  يو  اب  رفـس  نیا  رد  هک  یمالعا  لضافا و  زا  یکی  ... 
رس تشپ  مق  نینمؤملاراد  رهش  رد  ار  شیوخ  رمع  رخاوا  یگدروخلاس و  نارود  يو  هک  دش  ام  بیصن  یلاح  رد  تداعـس  نیا  دوب و 

لامعا و رد  نیحلاصلا » لامج  ، » دـیاقع رد  نیقی » عمـش  : » دـننام دراد  یتاـفیلأت  .دوب  تاـیآ  زا  یکی  اوقت  ملع و  رد  وا  .تشاذـگ  یم 
(1) ...و هیقت » هلاسر  »

يدنفا هّللادبع  ازریم   . 2

: دنک یم  دای  نینچ  يو  زا  دوخ  دنمشزرا  باتک  رد  تسا ، یجیهال  نسح  ازریم  رصاعم  نادنمشناد  زا  هک  يدنفا  هّللادبع  یلوم 

هدش نکاس  رهش  نیا  رد  هتفای و  دلوت  مق  رهـش  رد  یلو  تسا  یجیهال  شلـصا  هک  نیـسح  دنزرف  یلع  قازرلادبع  دنزرف  نسح  یلوم 
هدومن ذملت  شردپ  رـضحم  زا  مق  رهـش  رد  نم  .دشاب  یم  رـصاعم  نارود  یفوص  میکح و  ملاع ، لضاف ، ياهتیـصخش  زا  یکی  تسا ،

(2) .ما

يدنوامد قلاخلادبع   . 3

هدومن ریرحت  .ق  لاس 1070 ه  رد  ار  یجیهال  نسح  ازریم  تمکح » هنیآ   » هب موسوم  هلاسر  هک  دومحم  دنزرف  يدنوامد  قلاخلا  دـبع 
: هدوتس نینچ  ار  نآ  فلؤم  و  هدومن ،  دادملق  نآ  تقیقح  یتسه و  ناهج  يامن  مامت  هنیآ  ار  نآ  باتک ،  نایاپ  رد  ، 

رد هدننک  ریس  ...لیاضف و  ناوکا  هدننک  هطاحا  تداعـس ، کلف  بطق  ...هک  تسا  هتفای  فیلأت  تیـصخش  کی  هراشا  هب  هلاسر  نیا  ... 
نایم رد  نیرخآ  نیلوا و  لضفا  هدوب و  لقعت  بابرا  لقن و  باحـصا  هاگ  هیکت  لمأت ، تقد و  لها  هاگهانپ  وا  .تسا  یتوهـال  ياـضف 

(3) ...دشاب یم  قارشا  يامکح 

لـضف و نازیم  زا  یبوخ  هب  هتفرگ ،  تروص  نسح  ازریم  یگلاـس  زا 30  رتمک  مایا  رد  نآ ،  شراگن  خـیرات  هب  هجوت  اـب  تراـبع  نیا 
.دنک یم  تیاکح  يو  یملع  ترهش 

163 ص :

.1350 نارهت ، یقرت ، نژیب  حیحصت : یجیهال ، نیزح  ناوید  همدقم  رد  هدش  پاچ  ص 16  نیزح ، همانرفس  خیرات و   . 1 - 1
ص 207. ج 3 ، يدنفا ، هّللادبع  ءاملعلا ، ضایر   . 2 - 2

256  ) هرامش هخسن  ص 193 ،  نارهت ، هاگشناد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف   . 3 - 3
( . ج
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ینیوزق یبنلادبع   . 4

یم دای  لصفم  روط  هب  تیـصخش  نیا  زا  لمآلا ،  لما  میمتت  رد  يرجه ،  مهدزاود  نرق  هتـسجرب  ياملع  زا  ینیوزق ،  یبنلا  دبع  خـیش 
: تسا نینچ  نآ  هدیکچ  هک  دنک 

تردق زا  هک  یلـضاف  تیـصخش  تساهرهد ؛  ردانو  اه  نامز  ریظن  مک  ناملاع  زا  یکی  یجیهال  قازرلادبع  انالوم  دنزرف  نسح  ازریم 
زا هتفر و  ورف  تمکح  ملع و  ياه  سونایقا  قامعا  رد  وا  .دنا  هدش  وا  میلـست  هداتفا و  بجعت  هب  همه  مکحم ، بلاطم  هئارا  رد  شملق 
هب تبـسن  ار  همه  قیقد  لئاسم  حرط  رطاخ  هب  دـنک ، یم  سولج  فراعم  میلعت  يارب  یتقو  ...تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  عفان  ءایـشا  اـجنآ 

تاجن یهارمگ  تلاهج و  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  دـمهف  یمن  ار  يو  فیرظ  قیقد و  مالک  ...دزاس  یم  عشاـخ  مرن و  دوخ 
...دوش یم  هدیشود  اه  ناتسپ  زا  هک  يریش  دننامه  دروآ ، یم  رد  یمالـسا  لوصا  قامعا  زا  ار  تمکح  ماکحا و  عورف  وا  .دشاب  هداد 

(1) ...دوب لضفا  زین  شردپ  زا  يو  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا 

ییوخ يزونز  نسح  دمحم   . 5

یم رحبتم  و  میکح ، فراع ، ققدم ، ققحم ، لضاف ، ملاع ، دـننام : ینیوانع  اب  ار  وا  هنجلا  ضایر  رد  ییوخ  يزونز  نسحدـمحم  ازریم 
: دنک یم  لقن  يو  زا  ار  یبلاج  ناتساد  دیاتس و 

اهنم هفیرش : بتک  هفیطل و  تافیلأت  هل  .اریرحن  ارحبتم ، امیکح ، افراع ، اققدم ، اققحم ، ًالضاف  املاع  ناک  قازرلادبع ،  نب  نسحازریملا 
نم هآر  نم  ضعب  نم  هتعمـس  .نیتم  دـّیج  طوسبم  .انیـس  نبال  ءافـشلا  باتک  وحن  یلع  مولعلا  رثکا  رکذ  یلع  لمتـشم  عیاورلا ، باتک 

باتک یـسراف و  نیدـلا ، لوصا  یف  نیقیلا  عمـش  باتک  .دـّیج و  ریغـص  هیلاعلا ، بلاطملا  یف  مکحلا  رهاوز  باتک  اـهنم : .لـضافألا و 
.اتّیم اّیح و  مق  هدلبب  نینطاق  اناک  هدلاو  ریرحنلا و  اذه  .هریغ و  طوسبم و  یسراف  هیعدألا ، یف  نیحلاصلا  لامج 

نآ یمق  رهاط  دـمحمالم  انی  _ لوم دوب و  فوصت  هب  نوعطم  مدرم  نایم  رد  روبزم  نسحازریم  انی  _ لوم هک  تفر  عامتـسا  تاقث  زا  و 
يزور .تشاد  تراهم  ترهـش و  لامک  گنفت  اب  ندز  هناشن  يزادـناریت و  رد  نسحازریم  انیلوم  بانج  .دومن و  یم  ریفکت  ار  باـنج 

اب ار  انی  _ لوم هتفر و  هک  دندرک  رومأم  ار  مق  لها  هماع  یمق ، رهاطالم 
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دنداهن ور  انیلوم  هناخ  بناـج  هب  مهعمجأـب  مق  لـها  .دنـشکب  دـنکن  تعاـطا  رگا  اـنی  _ لوم دوخ  جارخا و  مق  رهـش  زا  چوک  هناـخ و 
(1)  ... دندوب هتفرگ  تسد  رد  یگنفت  هتسب و  ار  دوخ  راصح  انی  _ لوم

يزیربت سردم   . 6

: دسیون یم  نینچ  یجیهال  قازرلادبع  الم  لاح  حرش  لیذ  رد  دوخ ، باتک  رد  يزیربت  سردم  یلع  دمحم  ازریم 

تافو و مق  رد  ترجه  مکی  تسیب و  دصکی و  رازهکی و  لاس  رد  هک  حـلاص  هدوب  یلـضاف  مان ، نسح  ازریم  تشاد  يرـسپ  ضایف  ... 
مود هاجنپ و  دصیس و  رازه و  بجر  هام  رد  هدنراگن  نیا  دشاب و  یم  ناخیش  هب  کیدزن  مق  گرزب  ناتسربق  یقرـش  تمـس  رد  شربق 

...تسا هدش  هداج  هب  قحلم  عراوش ، قرط و  عیطست  عقوم  رد  اریخا  متفر و  شفیرش  ربق  رس  هب  هبّیط  هدلب  نادب  فرـشت  عقوم  ترجه ،
(2)

اوزنا رد  نسح  ازریم 

 - 1052  ) مود ساـبع  هاـش  يوفـص : ناـهاشداپ  زا  نت  هس  تموکح  اـب  1121 ه ق )  - 1042  ) یجیهـال نسح  ازریم  یگدـنز  نارود 
ناریا مایا ، نیا  رد  .دـش  فداـصم  1135 ه ق )  - 1105  ) نیـسح ناطلـس  هاش  و  1077-1105 ه ق )  ) لوا نامیلـس  هاـش  1077 ه ق )
تحت هک  تسا  ینویناحور  دوجو  دراد ، تیمها  یجیهال  نسح  ازریم  لاح  حرـش  رد  هک  هچنآ  یلو  دوب ، يدایز  ياهدادخر  نتـسبآ 

رد یبهذم  روما  ماکحا و  يارجا  رد  ار  ییازس  هب  شقن  دنتشاد و  ریگمشچ  ذفان و  روضح  يوفص  تموکح  رد  مالسالا  خیـش  ناونع 
زا يرایـسب  رد  تموکح  مدرم ، هدوت  یـسایس و  لاجر  نایم  رد  یملع  ماقم  ذوفن و  نیمه  ببـس  هب  دـندرک و  یم  اـفیا  روشک  حـطس 

.دیامن هجوت  نانآ  ياه  هیصوت  هب  دش  یم  روبجم  دراوم 

نافرع دض  هفـسلف و  دـض  کلـسم  وا  .تسا  یمق  يزاریـش  رهاط  دـمحم  یلوم  موحرم  اه ، نآ  نیرتروهـشم  نیرتذوفن و  رپ  زا  یکی 
رصع نافوسلیف  گرزب و  ياملع  اب  تشاد و 
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ار ییاه  هلاسر  دوب و  ریگرد  تدش  هب  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  یجیهال و  قازرلا  دبع  الم  یسلجم ، یقت  دمحم  الم  نوچمه : دوخ 
رد گرزب  تیـصخش  هس  نیا  هک  ییالاو  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  اـما   (1) .تشون نانآ  یفـسلف  ینافرع و  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  یفن  رد 

و لاس 1070 ه ق .  رد  یـسلجم  یقت  دمحم  الم  تلحر  زا  سپ  .دوش  عقاو  رثؤم  نادـنچ  تسناوتن  يو  تفلاخم  دنتـشاد ، مدرم  نایم 
یـسلجم رقاب  دـمحم  همالع  هک  ناـنچ  دـیدرگ ،  گـنت  ود ، نآ  يرکف  ناوریپ  نادـنزرف و  رب  هصرع  لاس 1072ه ق .  رد  قازرلادـبع 

یجیهال نسح  ازریم  .دیامن  بیذکت  هفـسلف  نافرع و  اب  ار  شردپ  طابترا  دیایب و  رانک  یمق  رهاط  دمحم  الم  اب  رهاظ  رد  دـش  روبجم 
انگنت رد  تمکح ، نافلاخم  رمتسم  ياهتفلاخم  ببس  هب  تفر ، یم  رامش  هب  قازرلادبع  الم  شردپ  ياه  هشیدنا  راکفا و  نیـشناج  هک 

.دیزگرب اوزنا  يا  هشوگ  رد  تفرگ و  رارق 

ملکلا عیاور  يدهلا و  حیباصم  هیرادلا ، حابصم  دننام : یفسلف  هلاسر  دنچ  يو  یعامتجا  تیعقوم  رب  هیکت  اب  ردپ و  تایح  نامز  رد  وا 
هماـقا قطنم و  اـب  اـت  درک  شـالت  هقرفلا ،  هفلا  تمکح و  هنیآ  ياـهمان : هب  شرگید  باـتک  ود  رد  و  دومن .  فیلأـت  مکحلا ،  رهاوز  و 

نافلاخم دیدش  تفلاخم  رثارد  شردـپ ،  تلحر  زا  سپ  دـیوگ .  خـساپ  نافرع  هفـسلف و  ِنافلاخم  تالاکـشا  هب  ناهرب ،  لالدتـسا و 
لئاسم يوس  هبو  تشادرب  تسد  یفـسلف  لئاسم  هب  مامتها  زا  یجیهال  نسح  ازریم  دـش و  نوگرگد  ًـالماک  طیارـش  ناـفرع  هفـسلف و 

.دروآ يور  هقف  فیلأت  هیعدا و  یقالخا ، یمالک ،

يارب وا  دـندرک و  رداص  مق  رهـش  زا  ار  وا  جارخا  ریفکت و  مکح  يو ، نافلاخم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یخیرات  ياه  باـتک  یخرب  زا 
راـک رد  يو  هک  دـنا  هدرک  هراـشا  تبـسانم  نیمه  هب  هـک  ناـنچ  درک ، یم  لـمح  حالـس  دوـخ  اـب  شیوـخ ،  زا  عاـفد  ناـج و  ظـفح 

زین یجیهال  نسح  ازریم  ياه  هتشون  یشخب  زا   (2) .تشاد ار  تراهم  ترهـش و  لامک  مه  گنفت  اب  فده  يریگ  هناشن  يزادناریت و 
.دوب هدـش  عیاش  شا  هراب  رد  يدایز  ياهارتفا  اه و  تمهت  تشاد و  رارق  دـیدش  يانگنت  رد  نارود  نیا  رد  يو  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ 

هفلا باتک  زاغآ  رد  وا 
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: دراگن یم  نینچ  هقرفلا 

کی زاب  ما ، هداتفا  تلزنم  ردق و  زا  مرادن و  مدرم  نایم  رد  یناشن  مان و  چیه  ما و  هدـیزگرب  اوزنا  نم  هک  نیا  اب  همه ، زا  رت  بیجع  ... 
کی دـنا و  هدینـشن  نم  زا  دوـخ  شوـگ  اـب  ار  نآ  هک  دـنهد  یم  دانتـسا  نم  هب  ار  ییاـهفرح  کـی  دـننک و  یم  نم  زا  تبحـص  هدـع 

هب ار  ییاهارتفا  دنناوخ و  یم  ارم  دهاوخ ، یم  ناشلد  هک  روط  ره  ...دنا  هدیدن  ناشنامشچ  اب  هک  دنهد  یم  تبـسن  نم  هب  ار  ییاهزیچ 
یم هانپ  وت  هب  تبیـصم  نیا  رد  نم  یتسه ،  هزنم  كاپ و  هک  ییادـخ  يا  سپ  ...مدرواین  ناـبز  هب  ار  نآ  نم  زگره  هک  دـندنب  یم  نم 

(1) ...و ینک  یم  تیافک  تداهش  رد  وت  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وت  منک و  یم  لکوت  وت  هب  رما  نیا  رد  مرب و 

، فراع فوسلیف و  ياملع  تیناقح  تیثیح و  زا  عافد  رد  تمکح ،  هنیآ  باتک  زا  موس  باـب  زا  مود  لـصف  رد  یجیهـال  نسح  ازریم 
: دسیون یم 

ینامز ره  رد  دنا و  هدوب  فلتخم  تمکح  ملع  رد  هشیمه  مالـسا  ياملع  هک  دـناد  دـشاب ، املع  لاوحا  هب  تفرعم  كدـنا  ار  سک  ره 
باتفآ و ینشور  رد  کش  زا  رتمک  ناشیا  عینـشت  تسین و  ناشیا  نامیا  شناد و  رد  حدق  کش و  هک  فورعم  ياملع  زا  ریثک  یعمج 

ریغ داماد و  رقاب  دمحم  ریما  یلح ، همالع  یـسوطلا ، نیدلا  ریـصن  هجاوخ  نوچ : دـنا ، هدوب  نآ  هب  فورعم  تمکح و  لها  تسین ، هام 
زا رگید  تعاـمج  تعاـمج و  نیا  .دوـش  یم  باـنطا  هب  يدؤـم  ناـشیا  یماـسا  لیـصفت  هک  مهحاورا -  هللا  سّدـق  اـملع -  زا  ناـشیا 

تیاعر تمکح و  تسرادم  نامیا و  لضف و  هب  دنروهشم  فورعم و  همه  هک  ام  نامز  نیبراقتم  نیرـصاعم و  نیرخأتم و  نیمدقتم و 
: هک هتفگ  هتشون ، موجن  ملع  قیقحت  رد  هک  مومهملا  جرف  باتک  رد  هر )  ) سوواط نب  یلع  دیـس  نأشلا ، میظع  ياملع  هلمج  زا  و  نآ ،
ار ناشیا  هتـشگ و  هبتـشم  مدرم  رب  هدوب ، ینانوی  نابز  هب  ناشیا  ياه  مان  نوچ  اما  دـنا ، هدوب  ایبنا  اـمکح  رثکا  سویملطب و  سخربا و  »

«. دنا هتخانشن 

سک ره  هچ  درادن  يداعبتسا  دّیس  مالک  : » هک هتفگ  مالک ، نیا  لقن  زا  دعب  نیحلاصلا » قئادح   » باتک رد  نیدلا  هلملا و  ءاهب  خیـش  و 
نیا هب  مزج  مکح  تسا و  مالسلا  مهیلع  ایبنا  زا  دافتسم  نآ ، بلاطم  لوصا  هک  تسناد  دناوت  دنک ، فیرش  ملع  نیا  رد  قمعت  لمأت و 

(2) « . دشاب هتشادن  نآ  رد  بیر  کش و  چیه  هک  یتیثیح  هب  دنک  ینعم 
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ملاظ ملظ  اب  هزرابم 

باتک رد  وا  درکن .  توکس  زگره  يوفص ،  تموکح  ناراکردنا  تسد  ملظ  فالخ و  ياهدرکلمع  لباقم  رد  یجیهال  نسح  ازریم 
نآ هعماج  رد  يراج  ياه  ملظ  هب  ماـکحا ،  ناـیب  يـال  هبـال  رد  دـنک ، یم  رکذ  ار  رفاـسم  ماـکحا  یتقو  رفاـسملا ،  هیدـه  دوخ  یهقف 

: دسیون یم  نینچ  هدرک و  هراشا  نارود ،

تسا لطاب  رفس  لخاد  همه  ناشیا ، لاوما  نتفرگ  ناناملسم و  رب  روج  ملظ و  رب  تسا  لمتشم  هک  يرفـس  ره  هک  تسناد  دیاب  اضیا  و 
مالسا لها  ظفح  هک  دننک  نامگ  تعامج  نیا  هک  دشاب  هاگ  .دشاب و  مارح  ياهنتسشن  اهنتـشگ و  نّمـضتم  ینعم  نیا  هک  دشاب  اسب  و 
ینمشد هاگره  هک  تسا  نیا  هیبش  نیا  باوج  .تسا و  ّقح  ناشرفـس  تهج  نیا  زا  دننک و  یم  ناشیا  زا  نانمـشد  عفد  اهدحرـس و  و 

زا دشاب  يرورـض  ررـض  عفر  نمـشد و  نآ  عفد  رد  هچنآ  ردـق  هب  هک  تسا  نیا  شتیاهن  دـشاب  ناشیا  زا  يررـض  میب  ای  دـنک  تکرح 
، تامّعنت تالّمجت و  اهتنیز و  فرص  هک  دایز  لاوما  همه  نیا  اّما  .تفرگ  ناوت  ناشیا  لاوحا  تبـسن  ردق  هب  نیملـسم  تعامج  لاوما 

لاـثما ناـمیتی و  ناـنز و  هویب  هزَجَع و  ارقف و  زا  رثـکا  تاسایـس  عاونا  هب  بوچ و  برـض  هب  دوش و  یم  یـصاعم  قسف و  فرـص  هکلب 
ببـس اهنیا  رثکا  هکلب  درادن ، نیملـسم  مالـسا  ظفح  رد  یلخد  تبـسن و  تسین و  ّقح  مادک  چیه  هک  تسا  مولعم  دـنریگ ، یم  ناشیا 

.دنوش یم  ییادگ  نطو و  ءالج  هب  ّرطضم  نیملسم  زا  يرایسب  ببس  نیا  هب  دوش و  یم  اهینادابآ  دالب و  یبارخ 

یعرـش و بصانم  بابرا  نینچمه  دـننک و  یم  اه  لام  نیا  جورخ  لـخد و  طبـض  اـهراک و  نیا  تناـعا  هک  ناگدنـسیون  نینچمه  و 
نیا هک  تسا  رهاـظ  زین  .دـش و  هتـسناد  هچ  ناـنچ  دـننک ، یم  تشیعم  لیـصحت  هک  دـننک  ناـمگ  هچ  رگا  دـنناشیا ، لـثم  همه  یفقو ،

.تسین عرش  قفاوم  کی  چیه  تسا ، فراعتم  نامز  نیا  رد  هک  يوحن  هب  بصانم 

دیجم و نآرق  زا  مارح  لالح و  ماکحا  طابنتـسا  دشاب و  سّدـقم  عرـش  ماکحا  هب  ملاع  هک  دراد  تبـسن  یـسک  هب  یعرـش  بصانم  اّما 
، دنرادن مه  دوخ  تایرورض  تابجاو و  هب  ملع  دارفا  نیا  رثکا  هک  تسا  مولعم  .درک و  دناوت  مالسلا _  مهیلع  تیب _  لها  رابخا 
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.دش دنناوت  نارگید  روما  قتف  قتر و  لّفکتم  هکنآ  ياج  هچ 

نیا رثکا  هکلب  دوش ، یمن  لمع  دـنا  هدومن  رّرقم  نآ  ناـفقاو  هک  یطورـش  هب  تاـفوقوم  رثکا  رد  هکنآ  تهج  هب  یفقو  بصاـنم  اـّماو 
مورحم هدـش ، ناشیا  يارب  فقو  هک  یتعامج  ناّقحتـسم و  دوش و  یم  لئاطال  ياه  یتدایز  فرـص  لطاب و  ياهفرـصم  رد  هک  تسا 

.دنشاب یم 

.تسا مولعم  دش  روکذم  هچنآ  زا  دننک  یم  رفس  یفرع  یعرـش و  بصانم  لاغرویـس و  هفیظو و  لیـصحت  يارب  هک  یتعامج  لاح  اّما 
يردق ای  يرورـض  تشیعم  يارب  رگاو  تسا  لطاب  دـشاب ، لالح  دـنچ  ره  تسا ، فرع  تالّمجت  تافّلکت و  يارب  لیـصحت  رگا  اریز 
یتروص دـش _  هتـسناد  هک  نانچ  اـهنیا _  رثکا  بصاـنم  اـّما  .تسا  ّقح  تشیعم  ردـق  نیا  لیـصحت  لـصا  تسا ، بحتـسم  هک  تسا 

(1) .درادن

یجیهال بدا  رعش و 

شیب هک  نانچ  ؛  تشاد یسیون  یسراف  یسراف و  نابز  هب  يا  هژیو  هجوت  يوفص ، رـصع  نادنمـشناد  رثکا  دننامه  یجیهال  نسحازریم 
نیا یـسراف  ياه  هتـشون  .دـشاب  یم  تیعقاو  نیا  رگناشن  تسا ، هتفاـی  فیلأـت  ناـبز  نیا  هب  هک  شـالت  رپ  ملاـع  نیا  بوتکم  راـثآ  رت 
يارب شیاه  هتشون  ات  تشاد  یعس  دوخ ،  یـسراف  راثآ  رد  وا  .تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  اویـش  ناور و  رایـسب  یملع  تیـصخش 

هویش هک  سونأمان  یملع و  نیگنـس  ياه  هژاو  تاحالطـصا و  ندروآ  یـسیون و  قلعم  زا  ببـس  نیمه  هب  دشاب ، مهف  لباق  مدرم  همه 
نیا نادنمـشناد  ریاـس  زا  ار  يو  هدـش ، عقاو  نارگـشهوژپ  هجوت  دروم  هک  مهم  عوـضوم  نیا  .تشاد  زیهرپ  دوـب ، نارود  نآ  نایـشنم 

.دهد یم  رارق  ییالاو  هاگیاج  رد  ار  گرزب  تیصخش  نیا  رثنو  دزاس  یم  زیامتم  رصع 

هتـشاگن و یـسراف  نابز  هب  ار  اعد  دـیاقع و  قالخا ، هقف ، دـننام : دراد  گنتاگنت  طابترا  مدرم  اب  هک  ار  یتاـعوضوم  همه  نسح  ازریم 
...و یهقف  يداقتعا و  تالکـشم  هب  ناشدوخ ،  نابز  اب  مدرم  داشرا  تیادـه و  هب  رگن ،  عقاو  تیـصخش  نیا  هک  تسا  نآ  هناـشن  نیا 

یصصخت روط  هب  صاخ ،  ياه  هتـشر  رد  صاوخ و  يارب  هک  زین  وا  یبرع  تافیلأت  .تشاد  یم  لوذبم  شیوخ  زا  یقیمع  هجوت  نانآ 
بلاطم و ماکحتسا  ینیگنس و  نیع  رد  هدش ، هتشون 
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.تسا رادروخرب  ییاویش  یسیون  هداس  یناور و  عون  کی  زا  نآ ، ياوتحم 

نیا .دشاب  دنمـشناد  نیمه  روظنم  دراد  لامتحا  هک  تسا  هدـمآ  ینالیگ » نسح  ، » مان اب  يراعـشا  یطخ ، خـسن  اه و  باتک  یخرب  رد 
: زا دنترابع  دراوم 

: تسا هدش  جرد  ینالیج » نسح   » مان هب  یمالسا ، ياروش  سلجم  هرامش 12188  یطخ  هخسن  رد  هک  تسا  یعابر   . 1

دوش اهر  لد  زا  وت  رهم  هک  عنتمم  نیو  دوشانف  بجاو  یتسه  هک  دوب  نکمم 

دوش ادج  یلویه  متروص ز  هک  مسرت  وت  لایخ  ضیقن  سکع  يانگنت  رد 

: تسا هدش  لقن  يو  زا  ار  راعشا  نیا  ینالیگ » نسح   » لاح حرش  نمض  يدابآ ، رصن  هرکذت  رد   . 2

شاب سخ  راخ و  رابتعا  هدید  رد  شاب  سلطا  هن  رومس و  بلط  رد  هن 

شاب سکان  سک و  لاماپ  وت  هداج ، نوچ  لزنم  زا  ینک  نورب  يرس  هک  یهاوخ 

مکاخ ثداوح ، بوک  دگل  روز  زو  مکالفا  ماوت ، غاد  ترثک  زا 

مکاشاخ دشک ، هلعش  مغ  شتآ  رو  مگنس  درابب ، رگا  طاشن  ناراب 

نـسح ازریم   » هب رگید  راـب  یجیهـال و  نسح  ازریم  هب  حیرـص  روط  هب  ار  راعـشا  نیا  راـب  کـی  هعیرذـلا  رد  ینارهت  گرزب  اـقآ  خـیش 
(1) .تسا هداد  تبسن  یناملید »  ینالیگ 

تافو

زا دعب  لاس  وا 49  نیا ، ربانب  .تسا  هتفرگ  تروص  مق  رد  .ق  لاس 1121 ه  رد  ءاملعلا  ضایر  رد  يدنفا  لقن  هب  انب  نسح  ازریم  تافو 
.تسا هدومن  یگدنز ،  شردام  توف  زا  دعب  لاس  و 31  یجیهال ،  قازرلادبع  الم  شردپ ،  توف 

نسح ازریم  1045 ه ق ،)  ) هداد يو  دلوت  رد  گرزب  اقآ  خیـش  هک  یلامتحا  قبط  تسا .  هدشن  لقن  يزیچ  يو  رمع  تدـم  هرابرد  اما 
هتفگ نخس  يو  دایز  رمع  زا  هدومن ، تاقالم  مق  ردار  يو  رمع ، رخاوا  رد  هک  یجیهال  نیزح  تسا .  هدرک  رمع  لاس  هب 76  کیدزن 

: تسا
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راد رد  تسا ، یجیهـال  قازرلادـبع  موحرم  فلخ  نسح  ازریم  قـقحم  لـضاف  هدـش ، تاـقالم  رفـس  نآ  رد  هک  مـالعا  لـضافا و  زا  و 
(1) .ما هتفای  ناشیا  تمدخ  تداعس  تایح ، رخاوا  تلوهک و  نس  رد  دوب ، شنطوم  هک  مق  نینمؤملا 

نفدم

رد ًالبق  هک  يو  ربق  .دیدرگ  نوفدم  درک و  توف  رهش  نیا  رد  و  دینارذگ .  مق  رهش  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  ابیرقت  یجیهال  نسح  ازریم 
اب نابایخ  نیا  عطاقت  رد  مرا ،  نابایخ  رد  نونکا  دوب ،  هدش  عقاو  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  فارطا  گرزب  ناتـسربق 

.تسا هدیدرگ  عقاو  نادرمراهچ  نابایخ 

گنس هتشون  رد  هنافسأتم  دومن .  هیبعت  شیارب  يربق  گنس  ریمعت و  ار  يو  ربق  هرس  سدق  یفجن  یشعرم  نیدلا  باهش  دیـس  هّللا  هیآ 
: تسا نینچ  يو  ربق  گنس  هتشون  .تسا  هداد  يور  نآ  رد  یشحاف  تاهابتشا  هدشن و  یفاک  تقد  ربق 

قازرلا دـبع  یلوملا  ءامکحلا  هوسأ  نبا  یفـشاکلا  نسح  ازریملا  هیقفلا  ثّدـحملا  ملکتملا  میکحلا  همـالعلا  عجـضم  اذـه   . یقاـبلا وه 
هنس 1043. یّفوت  .نیهلأتملا  ردص  تنب  هّمأ  قراوشلا و  بحاص  یجیهاللا 

: دراد دوجو  هتشون  نیا  رد  حضاو  هابتشا  ود 

یفـشاک بقل  يو  مسا  زا  دعب  یلیلد  چیه  نودـب  اجنیا  رد  طقف  .تسا و  هدـشن  رکذ  یفـشاک  یباتک ،  چـیه  رد  نسح  ازریم  بقل   . 1
.تسا هدش  رکذ 

ربق گنـس  رد  یلو  تسا ،  هدرک  رکذ  ءاملعلا  ضایر  رد  يدنفا  ار  نآ  هک  دـشاب  یم  لاس 1121 ه ق .  نسح  ازریم  تافو  خـیرات   . 2
.دشاب یم  يو  دلوت  زا  لبق  لاس  ود  هک  هدش  رکذ  لاس 1043 ه ق .  يو 
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دمآرد

زا داد .  یم  لیکشت  ار  عرـشتم  ياملع  زا  يرـشق  هک  تشاد  تیلاعف  يرگید  يرکف  نایرج  مق ،  رد  یفـسلف  يرکف  تکرح  لباقم  رد 
فوسلیف اب  ار  یتخـس  يرکف  يریگرد  هک  دوب  مق  رهـش  مالـسالا  خیـش  یمق ،  يزاریـش  رهاط  دـمحمالم  يرکف ،  تکرح  نیا  نارس 

 . دندیسر یمن  يو  ياپ  هب  یملع  راهتشا  رد  دنچ  ره  دنداد  همادا  ار  وا  هار  شنارکفمه  يو ،  زا  سپ  درک .  زاغآ  نابرشم 

یمق يزاریش  رهاط  دمحم  الم 

یسلجم همالع  داتسا  وا  تشاد .  هدهع  هب  ار  هعمج  تماما  یمالسالا و  خیش  تمس  مق ،  رد  تسا و  يزاریش  ًالصا  رهاط ،  دمحم  الم 
مدآ نب  ایرکز  راوج  رد  مق ،  ناخیـش  رازم  رد  دیـشک و  كاـخ  باـقن  رد  هرهچ  لاس 1098 ه ق .  رد  يو  دوب .  یلماـع  رح  خیـش  و 

 . تشگ نوفدم 

هدنهد همادا  شنادرگاش  يو  زا  سپ  هک  درک  زاغآ  یلقع  مولع  هیلع  ار  یمیظع  تضهن  دوب و  هفسلف  نافرع و  اب  نافلاخم  هتسدرس  وا 
هحرف باتک  رد  تشون و  یناشاک  ضیف  اردـص و  الم  ییاهب ،  خیـش  ياه  هشیدـنا  ّدر  رد  ار  نیفراعلا  همکح  باـتک  يو  دـندوب .  نآ 

(1) دومن .  ضرعت  یبرع  نبا  رب  نیرادلا 

هیفوصلا و ءامکحلا و  یلع  درلا  یف  هینیدـلا  دـئاوف  هیفوصلا ،  یلع  درلا  راربالا ،  سنوم  رایخالا و  هفحت  ياـه  باـتک  نآ ،  رب  هوـالع 
زا زین  یسلجم  یقت  دمحم  الم  نوچ  یناملاع  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  يو  هلمح  تدش  تشون .  هنیمز  نیا  رد  ار  حیضوتلا  لوصف  لوصا 

 . دندنامن ناما  رد  نآ 

نسح ازریم  هراب  رد  رهاط  دمحم  الم  بناج  زا  ار  اهیریگ  تخـس  نیا  زا  يا  هنومن  هنجلا  ضایر  رد  یئوخ  يزونز  نسح  دمحمازریم 
 . دیدرگ رکذ  يو  لاح  حرش  رد  هک  هدرک ،  لقن  یجیهال  قازرلادبع  دنزرف 

ياهاج رد  هک  یمق  رهاط  دمحم  الم  راثآ  زا  ریغ  هفسلف _  نافلاخم  رثا  یفرعم 4  هب  نونکا 
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 . میزادرپ یم  دنا ، هدشن  یفرعم  نونکات  هک  تسا _  هدش  یفرعم  ددعتم 

هناخ دیحوت  هفحت  ای  هماندیحوت   . 1

فلؤم

 . تسا هتسیز  یم  مهدزاود  نرق  لیاوا  مهدزای و  نرق  مود  همین  رد  وا  تسا .  ینیسح  نسح  مان  هب  يدنمشناد  رثا  نیا  فلؤم 

ضرعتم لاح  حرـش  ياه  باتک  تسین و  تسد  رد  یعالطا  هنوگ  چـیه  هفـسلف ،  دـقن  رد  باتک  ود  زج  هب  وا  یناگدـنز  تالاح و  زا 
دیحوت تسا ،  نایامن  اه  نآ  بلاطم  زا  فلؤم  یحور  يرکف و  تالاح  تسام و  رظن  دروم  هک  وا  باتک  ود  .دـنا  هدـشن  يو  تـالاح 

 . تسا بولقلا  ءالج  همان و 

باتک فیلأت  ببس 

هماندیحوت باتک  فنـصم  هب  یـصوا  ام  اذه  : » هدومن فیلأت  يو  داشرا  تیاده و  تهج  ییحی و  شدنزرف ،  ياربار  شباتک  فلؤم ، 
« ینیسحلا نسحلا  نب  ییحی  دیشرلا  هدلو 

 . تسا هدومن  میدقت  1135 ه ق )  - 1105  ) يوفص نیسح  ناطلس  هاش  شیوخ ،  رصع  ناطلس  هب  ار  نآ  و 

باتک مان 

مان فلؤم  .دوش (1)  یم  يرادـهگن  مق  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  هناـخ  باـتک  رد  باـتک  نیا  رـصحنم  هخـسن 
: تسا هتفگ  نآ  هیمست  هجو  رد  تسا و  هداهن  هماندیحوت » هفحت   » و همان » دیحوت   » ار شباتک 

ءاش نا  هب  مدخا  نادیرا  یناف  هاهتنم ، هتیاغ و  یلا  اریشم  هانعم و  نع  افشاک  همسا  نوکیل  هناخدیحوت  هفحت  هماندیحوتب و  هتیمـس  دق  و 
نیسح ناطلس  سلجم  هللا 

175 ص :
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رهـص دقف  مالـسلا  مهیلع  نیموصعملا  نیلوالا  هدادـجا  یلا  رظنلاب  اما  دـیحوتلا ، تیب  یف  ءاشن  حـضتا  ملع و  امک  کلملا  يوفـصلا و 
ممالا هلان  اذه  تیب  نم  نیدلاف  قبـسلا  بصق  اوزاح  نیذلا  نیبرقالا  مارکلا  هئابآ  یلا  رظنلاب  اّما  .مهیلا و  هللا  یحوا  امب  أدتبا  دیحوتلا و 

.هناخ دیحوتب  تعنی  نا  ردجاو  تیبلا  عفرا  امف 

رـصع رد  موـسرم   (1) هناـخ دـیحوت  يارب  ینییآ  روتـسد و  فیلأـت   ) باـتک هیمـست  هـجو  زا  هوژپ  شناد  داتــسا  تـشادرب  نـیا ، رباـنب 
 . تسین حیحص  ( (2) يوفص

باتک ياوتحم 

شدنزرف هب  ییاه  هیـصوت  نآ  رد  هدرک و  داریا  یبرع  هب  ار  يا  هماندـهع  ییحی ،  شدـنزرف  هب  باطخ  يا ، هبطخ  داریا  زا  دـعب  فلؤم 
بلاطم نایب  هب  عورـش  هماندـهع ،  نایاپ  زا  دـعب  يو  دـنک .  یم  رکذ  یـسانشادخ  يارب  یقیرط  هئارا  ار  شباـتک  فدـه  دـیامن و  یم 

.دیامن یم  لصف  دنچ  رد  دصقم  ره  دصقم و  دنچ  رد  باتک 

دنک و یفرعم  هدومن ، هبرجت  زین  شدوخ  هک  یـسانشادخ  هار  نیرتهب  ار  ادخ  رکذ  یهلا و  عنـص  رد  رکفت  هک  تسا  نآ  یپ  رد  فلؤم 
احیرـصت و دوخ  تاملک  ياـج  ياـج  رد  هتـشادن و  لوبق  ار  هفـسالف  هقیرط  وا  هک  ددرگ  یم  نشور  شیاهلالدتـسا  اـهلوق و  لـقن  زا 

دراوم رد  زج  رگید  بلاطم  لقن  زا  تسا و  تایاور  تایآ و  هب  دراوم  بلغا  رد  فلؤم  لالدتسا  دانتسا و  .دنک  یم  دقن  ار  نآ  احیولت 
، افرع زا  یضعب  )(3) و  وطسرا هب  بوسنم   ) ایجولوثا یناود و  لالج  الم  تایعابر  حرـش  زا  شباتک  رد  وا  .دنک  یم  يراددوخ  كدنا 

.دنک یم  لقن  ار  یبلاطم 

یفـسلف ياه  لالدتـسا  رب  ینتبم  هک  دـهد  هئارا  یـسانشادخ  يارب  یهار  دراد  یعـس  دـیوج و  یم  يرود  یلقع  تاـشیارگ  زا  فلؤم 
رب هوالع  دشاب و  یم  سفنا  قافآ و  رد  رکفت  یهلا و  تایآ  عنص و  رد  ربدت  یسانشادخ ، حیحص  هار  تسا  دقتعم  وا  .دشابن 

176 ص :
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هدهعب تلود  فرط  زا  هناخ  دیحوت  تسایر  هک  یـصخش  .دندومن  یم  فرـص  ماعط  اولح و  نان و  نآ  زا  دعب  .دـنتخادرپ و  یم  هللاالا 

 . ص 18 كولملا ، هرکذت  .تشاد  بقل  افلخلا  هفیلخ  دوب ، يو 
ص 27 و 95. مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف   . 2 - 2

یم ینانوی  خیـش  هب  بقلم  نیطولفا  فیلأت  باتک  نیا  .تسین و  تسرد  وطـسرا ، هب  باتک  نیا  تبـسن  هک  هدـش  تباث  هزورما   . 3 - 3
 . رصم پاچ  ایجولوثا ، همدقم  ك.ر : .دشاب 
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هب ییاه  هنعط  يو  .تسا  هتفاـی  تسد  یقیاـقح  هب  هدومن و  یط  ار  هار  نیا  دوخ  تسا  یعدـم  وا  .دـنک  یم  داهنـشیپ  زین  ار  رکذ  نآ ، 
.دنک یم  يراددوخ  اه  نآ  مان  ندرب  زا  اما  دنز ،  یم  اه  نآ  ناعبات  ینانوی و  نافوسلیف 

باتک نتم  زا  ییاه  هنومن 

.مینک یم  جرد  باتک  زا  ییاه  تمسق  وا ، یشم  فلوم و  هدیقع  ندش  نشور  تهج 

.دوش یم  عورش  شدنزرف  هب  فلؤم  هماندهع  لّوا  زا  تسا و  دقاف  ار  باتک  رخاوا  زا  ییاه  تمسق  نیزاغآ و  هبطخ  دوجوم ،  هخسن 

: هخسن زاغآ 

: تسا نیا  هماندهع  نآ  و  ... 

باتکلا و کلذ  یف  رظنلا  هرثک  نم  هیلع  هّثح  ینیسحلا و  نسحلا  نب  ییحی  دیشرلا  هدلو  همان  دیحوت  باتک  فّنـصم  هب  یـصواام  اذه 
.هفیطل قیاقو  هلیلج و  دیاوف  رکذ  عم  هلها  ریغ  نع  هنوص  هتیاعر و  نسح  هب و  کسمتلا  هوق 

هدـیحوت لیبس  کلاسلا  هللا ، تایآ  یف  (1) ...دلاولا هیـصول  عمتـسا  هنم ، حورب  هللا  كدیا  نطفلا ، بیبللا  دـشارلا  رابلا  زعالا  دـلولا  اهیا 
.هقطنم هملع و  کبجعی  هتمس و  کنیع  یف  مظعی  نم  ...ام  هنم  غلابلا 

.میظع ملظل  كرشلا  نا  هللااب  كرشت  ال  ینب : ای  لوقا  ینا  کل  یتیصو  لّوا  ...دیحوتلا و  نم  قثوا  لبح  هللا  نم  ینب ...: ای 

.هتوافتم بتارم  عیسو و  ضرع  وذ  اهنم  دحاو  لک  .یصاخ و  دیحوت  یماع و  دیحوت  نادیحوت : دیحوتلا ، نا  ملعا  و 

نا یصاخلا  دیحوتلا  هجرد  لّوا  ...كرحتم و  وا  بجاو  یلا  جاتحی  نکمم  ملاعلا  نا  ملعت  نا  یماعلا  دیحوتلا  بتارم  رخآ  نا  ملعا  مث 
.هئازجا فیلأت  نسح  ملاعلا و  ماظن  هدوج  یلا  رظنت 

هیفـسلفلا دیاقعلا  وا  هیماعلا  ماهوالا  ضعب  یـصاخلا  دـیحوتلا  نم  کل  تفـصو  امع  ّکلزی  نا  كایا و  کل و  لوقا  ام  ظفحا  ینب : ای 
.کلهت لضتف و 

177 ص :
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هفرعملا و لیالد  نم  هیف  ترکذ  یناف  دـیحوتلاو ، هفرعملا  رما  یف  هتعـضو  يذـلا  یباـتک  لـثم  قیرطلا  اذـه  یف  کـعفنی  ـال  هنا  ملعا  و 
.باتکلاذخ ییحی  ای  لوقا : قحلاف  .متصعا  نمل  هاجن  کسمت و  نمل  همصع  وه  ام  دیحوتلا  دهاوش 

یف رظنلل  مهراصباب  اوحمطی  مل  اهب و  اونأمطا  ایندلا و  بح  یلع  اوحلطـصا  دـق  سانلا  ناف  هلها  ریغ  نع  هنوص  هظفحب و  کیـصوا  مث 
.هلهج ام  ودع  ءرملا  توکلملا و  کلملا و  تایا 

هب مدخا  نادیرا  یناف  هاهتنم  هتیاغ و  یلا  اریشم  هانعم و  نع  افـشاک  همـسا  نوکیل  هناخ » دیحوت  هفحت   » و همان » دیحوت  هتیمـس ب« دق  و 
.يوسوملا ینیسحلا  يوفصلا  نیسح  ناطلس  لجالا  کلملا  مظعملا  انالوم  سلجم  هللا  ءاش  نا 

نیلّوالا هدادـجا  یلا  رظنلاب  اما  دـیحوتلا ، تیب  یف  ءاشن  راهنلا  هعبار  یف  سمـشلا  حوضو  حـضتا  ملع و  اـمک  هلظ _  ماد  کـلملا _  و 
نیبرقالا مارکلا  هئابا  یلا  رظنلاب  اما  .مهیلا و  هللا  یحوا  امبأدتبا  دیحوتلارهظ و  دـقف  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نیموصعملا 

دکأت دقف  مهتامارک  مهتابرق و  یف  داز  مهتاجرد و  عفر  مهتاماقم و  هللا  یلعا  نیبرقملا  هللا  ءایلوا  هیلح  یف  قبـسلا  بصق  اوزاح  نیذـلا 
.ممالا هلان  اذه  تیب  نم  نیدلاف  مهداشراب  يوصقلا  هتیاغ  غلب  یبرت و  و 

مهثعش مل  مهلمش و  عمجب  نومرک  الا  فالسالا  هیلا  مهاعد  ام  یلع  نیدحوملا  اوظفح  دق  عینملا  تیبلا  اذه  لها  نم  توکلملا  نا  مث 
لـضافا لاحرل  اطحم  لاز  ال  هناخ ، دـیحوتب  تعنی  نا  هر  دـجا  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  تیبلا  کـلذ  عفرا  اـمف  مه  رما  حالـصا  و 

.تیبلا یلع  یفخی  امک ال  هیرطش  الکب  ینعملا  قفا  نذا و  مسالاف  لابقالا  هکوشلا و  وذ  توکلملا  مظاع  أجتلم ال  لاجرلا و 

ضهنا مل  ینا  مث  .یلاعت  هللا  رکذ  ماود  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  رظنلا  ماودـبالا  دـیحوتلا  ملع  نم  تغلب  اـم  غلبا  مل  ینا  ملعا  و 
یلاعت هللا  نع  اغلبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یناعد  امب  ـالا  هللا  تاـیآ  یف  رکفلا  رکذـلا و  هقیرط  ینعا  هقیرطلا  هذـه  كولـسل 

.ضرالا تاومسلا و  یف  اذام  اورظنا  لاق : ثیح 

یلع ادوعقو و  امایق  هللا  نورکذـی  نیذـلا  بابالا  یلوـال  تاـیال  راـهنلا  لـیللا و  فـالتخا  ضرـالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  لاـق : و 
.ًالطاب اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاومسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و 

اتدسفل هللا  الا  ههلا  امهیف  ناک  ول  لاق : و 
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قلخلا و یف  هل  کیرـش  دحاو ال  عناصلا  نا  یلع  ریـصبلا  لقاعلا  لدـی  هئازجا  مایقلا  هدوجو  ملاعلا  ماظن  نسح  یف  رظنلا  نا  یلا  اریـشم 
.مالسلا هیلع  هتورعب  تکسمت  هتوعد و  یلا  تبدتناف  ریبدتلا ،

احوضو ضرالا  تاومسلا و  تایا  یل  داز  اناعما  اهیف  تدد  زا  املک  ینا  اهکولسل ، رمشتلا  هقیرطلا و  کلت  یفریـسلا  یلع  ینثح  امم  و 
هیاغ وه  ام  یلا  لوصولا  یف  اهوانغ  مظعا  اهردـق و  لجا  ام  هوعد  نم  اهلایف  اقوش  هیاـغلا  كاردا  یلا  اـقوثو و  یعادـلا  یلع  تددزاـف 
لهاو هیلع  همالـس  هتاولـص و  ءازجلا و  ریخ  یعادلا  انع  هللا  زج  هئالال  رکـشلا  هل و  صالخالا  هدیحوت و  یلاعت و  هللا  هفرعم  نم  هقلخلا 

.نیرهاطلا هتیب 

ضرالا و تاومـسلا و  هقلخ  هدوج  ملاعلا و  ماظن  نسح  نم  رکفتملل  فشکنا  اـم  تملع  باـتکلا و  اذـه  یف  ترظن  اذا  ینب  اـی  کـلف 
« ضرالا تاومسلا و  قلخ  یف  نا   » یلاعت هلوقب  لدتست  نارکذلا  رکفلا و  یلع  هموادملا  نم  هل  هللا  هقفو  امب  راهنلا  لیللا و  ریبدت  هحص 
، نسحلا مکحلالا  نعذت  عبطلا ال  ظیلغ  اّیبغ  نکت  مل  هحیرقلا و  دیج  نهذلا  یفاص  تنک  نا  هوبنلا  يوعد  هحـص  یلع  هیالا ، رخآ  یلا 
ام ضرـالا و  تاومــسلا و  قـلخ  یف  رظنلا  مادا  هللا و  رکذ  یلع  ماود  اذا  نـطفلا  لـقاعلا  نا  لوـقی : مالــسلا  هـیلع  هـتیار  اـمل  کـلذ  و 

« ...همیظع هلیلج  حلاصم  مکح و  یلع  هلامتشا  هئازجا و  ماتیلا  هدوج  ملاعلا و  ماظن  نسحل  هبنتامهنیب 

 . درب یم  نایاپ  هب  ار  هماندهع  دنک و  یم  وگتفگ  یهلا  عنص  رد  رکفت  راثآرد  فلؤم  نآ  زادعب 

باتک بلاطم 

: تسا نینچ  هدرک ،  رکذ  نآ  زاغآ  رد  فلؤم  هک  باتک  لوصف  دصاقم و  تسرهف 

؟ تسا مادک  ادخ  تخانش  هار  هک  نآ  نایب  رد  لوا : دصقم 

.دوش یم  ادخ  نتخانش  ببس  هنوگچ  یلاعت  هللا  ياهراک  هک  نیا  نایب  رد  مود : دصقم 

 . رکفت تلیضف  نایب  رد  موس : دصقم 

یم ثحب  نآ  هراب  رد  لصف ،  دنچ  رد  دنک و  یم  رکذ  ار  ناسنا  ملکت  تیفیک  رکفت ،  يارب  لاثم  ناونع  هب  يا ، همدقم  زا  دـعب  فلؤم 
: بیترت نیدب  دنک ، 

شـش و ین  شـش و  دـننام : تسا  دـنچ  ياهوضع  دراد ،  اـه  نآ  هب  جاـیتحا  ملکت  رد  یمدآ  هک  یتـالآ  بابـسا و  هلمج  زا  و  لـصف :
.اهنیا ریغ  بل و  نابز و  هرجنح و 
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.تسا هدارا  دراد  جایتحا  ملکت  رد  ناسنا  هک  یبابسا  هلمج  زا  و  لصف :

.ملکت هب  تسا  ناسنا  جایتحا  ملکت  بابسا  هلمج  زا  و  لصف :

 . تسا اوه  ملکت  بابسا  هلمج  زا  : لصف

.تسا هدرک  ناسنا  رّخسم  ار  ندب  باصعا  یلاعت  هللا  هک  تسا  نیا  ملکت  بابسا  هلمج  زا  لصف :

.تسا هدارا  لیم و  ملکت  بابسا  هلمج  زا  و  لصف :

یم نطفتم  دـسر  یم  یمدآ  هب  هک  يرورـش  هب  هک  تسا  نیا  یکی  ملاع ، رورـش  هب  تسا  قلعتم  هک  ییاه  تمکح  هلمج  زا  و  لـصف :
.تسا یلاعت  هللا  بناج  زا  تسین ، وا  بناج  زا  وا و  ببس  هب  دراد ، هک  ییاهتمعن  تاریخ و  هک  دوش 

ریمـضلا یف  ام  هک  نیا  هب  دنک  یمن  هدـعاسم  ناسنا  ساوح  رعاشم و  هک  تسا  قیقد  فیطل  رما  نیا  ملکت ،  بابـسا  هلمج  زا  و  لصف :
رد دـنجاتحم  هک  نآ  اب  دـنبایب ،  عالطا  رگیدـکی  ریامـض  رب  سان  هک  تسا  هدـشن  قولخم  نیا  يازا  هب  يا  هساح  دـنادب و  ار  يرگید 
هک دنتـشاد  یم  هکردـم  توق  رگا  و  دوخ ،  عون  يانبا  ریاس  ناوعا و  ءابآ و  مولع  هب  دـننک  تناعتـسا  هک  نیا  هب  داعم  شاعم و  حالص 

.درک یمن  قلخ  ناسنا  رد  ار  ملکت  توق  یلاعت  هللا  هتبلا  دندرک  یم  كاردا  ار  رگیدکی  مولع  تالایخ و 

دنچ لماش  یلاعت ،  هللا  تمکح  عنـص و  نایب  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  تسا  هدـش  روثأم  هک  یتاملک  رکذ  رد  مراهچ : دـصقم 
: لصف

نب لضفم  هک  تسا  یفیرـش  فیطل  ثیدح  یلاعت ، هللا  تمکح  عنـص و  رکذ  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تاملک  هلمج  زا  و  لصف :
تـسا يرحب  نافرع ،  لها  رظن  رد  دراد و  یمیظع  طـسب  ماـمت و  لوط  تسا و  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  رمع 

یلوط فیرـش  ثیدـح  نیا  نوچ  و  دراد ،  مامت  تمیـالم  رما  رد  و  فراـعم ، فئاـطل  یلـأل  زا  ولمم  مکح و  ررد  ررغ و  هب  نوحـشم 
.بسانم دیاوز  یضعب  مامضنا  هب  دوش ،  یم  روکذم  دصقم  نیا  رد  حضاو  همجرت  اب  نآ  دیاوف  دیارف  زا  یضعب  دراد 

ماظن و هک  نانچ  نآ  تسا ؛  یلاعت  هللا  عنص  لعج و  هب  ایشا  قیاقح  ملاع و  يایشا  تاوذ  هک  فیرش  بلطم  نیا  نایب  رد  مجنپ : دصقم 
: لصف دنچ  لماش  صلاخ ، دیحوت  عیفر  ماقم  هب  ندرک  یقرت  هبترم  نیا  زا  تسا و  یلاعت  هللا  عنص  لعج و  هب  ایشا  بیترت 
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.ندرک ناوت  یمن  ادخ  میظعت  ادخ و  رکش  دیحوت  یب  تسا و  نید  لصا  دیحوت ،  لصف :

.تسا یلاعت  هللا  بناج  زا  ایشا  صاوخ  تاوذ و  هک  نیا  نتسناد  قیرط  لصف :

.نیققحم يافرع  زا  یضعب  زا  لقن  هب  تسا ؛  یلاعت  هللا  بناج  زا  ایشا  صاوخ  تاوذ و  هک  نیا  رب  رگید  ینایب  لصف :

.ادخ اب  ناسنا  لاعفا  كارتشا  دساف  مهوت  یفن  رد  لصف :

.دنتسه ادخ  بناج  زا  همه  .دنرادن  يزیچ  دنتسین و  يزیچ  دوخ  زا  ءایشا  لصف :

تسا و یلاعت  هللا  تبهوم  لضف و  هب  تسا و  هدیـسر  مه  هب  یلاعت  هللا  عنـص  لـعج و  هب  ایـشا  تاوذ  هک  نیا  هب  ندـش  فراـع  لـصف :
.دشاب یم  تفرعم  هبترم  تیاغ 

.تافص زا  یلاعت  هللا  سیدقت  تیفیک  لصف :

.تسا ترثک  بجوم  قح  يارب  تافص  تابثا  هک : نیا  مهوت  یفن  لصف :

.تسا یلاعت  هللا  عنص  لعج و  هب  اه  نآ  راثآ  صاوخ و  ایشا و  تاوذ  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یصوصن  لصف :

.كارتشا دساف  مه  وت  یفن  لصف :

.باذع عاطقنا  مه  وت  یفن  لصف :

دیحوت نانزهار  لصف :

 . ضیوفت ربج و  در  دناد و  یم  دوخ  لاعفا  لعاف  ار  دوخ  ناسنا  هک  نیا  دیحوت  نانزهار  هلمج  زا  لصف :

.تسا ملاع  يرورش  ههبش  دیحوت  نانزهار  هلمج  زا  و  لصف :

كاکفنا مدـع  تاعنتم ، تامودـعم و  روصت  تاهبـش : رد  نیوانع : نیا  اـب  دـنک ،  یم  ناـیب  دـیحوت  نازهار  ناـیب  رد  لـصف  دـنچ  يو 
وت صلاخ ، دیحوت  هب  املع  بلغا  لهج  قح ، دیحوت  هب  ماوع و  لهج  ناکما ، تفص  هب  ءایـشا  فاصتا  ءایـشا ، تایـصوصخ  تافص و 
رد دـیاب  دوب  یم  قح  صلاخ  دـیحوت  رگا  هک  نیا  مهوت  بجاو ، تاـبثا  هقیرط  رد  دـیحوت  هار  یـسانشادخ و  هار  راـصحنا  لاـیخ  مه 

ملاع يایشا  هک  نیا  مهوت  ههبـش  دنناد و  یم  هنیابتم  عاونا  هفلتخم و  سانجا  ار  ءایـشا  دشاب ، روکذم  تیب  لها  ثیداحا  دیجم و  نآرق 
 . ...و تسا  ریثک 

.تسا هداتفا  هخسن  نیا  زا  باتک  یقاب  ددرگ و  یم  متخ  ههبش  نیا  هب  دوجوم  هخسن 
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باتک هخسن 

رصع رد  هخسن  نیا  .دوش  یم  يرادهگن  مق  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هناخ  باتک  رد  باتک  نیا  رـصحنم  هخـسن 
(1) .دشاب یم  رتم  یتناس  هزادنا 22×13  رد  گرب  رب 70  لمتشم  هدش و  ریرحت  خسن  طخ  هب  فلؤم و 

بولقلا ءالج   . 2

هتـشاگن و دوخ  لّوا  باتک  زا  دعب  ار  نآ  يو  .دشاب  یم  بولقلا » ءالج   » باتک هدنام ،  ياج  هب  همان  دیحوت  فلؤم  زا  هک  يرگید  رثا 
 . تسا هدرک  دای  دوخ  همان » دیحوت   » زا باتک  نیا  همدقم  رد 

نآ 78 ر »  3 پ -   » تاحفص تسا و  دوجوم  هرامش 6846 (2)  هعومجم  نمض  نارهت ،  هاگشناد  هناخ  باتک  رد  نآ  رصحنم  هخـسن 
 ، تسا هدومنن  رکذ  ار  ریرحت  خیرات  هک  هدش  ریرحت  یتشر  دمحم  یلعالم  نب  رفعج  دمحم  هلیسو  هب  دراد و  صاصتخا  باتک  نیا  هب 

ناوت یم  هدش ، میدقت  يوفص  نیسح  ناطلس  هب  دراد و  یلاعت » هللا  هملس  هنم   » ياضما اب  ییاه  هیـشاح  هخـسن ،  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما 
.تسا هتفرگ  تروص  1135 ه ق .  ياه 1105 -  لاس  نیب  فلؤم و  رصع  رد  نآ  ریرحت  فیلأت و  هک  دز  نیمخت 

دریگ یم  هدروخ  هفسالف  رب  تسا و  یـسانشادخ  بولطم  هار  یفرعم  یپ  رد  قباس ، باتک  رد  دوخ  شور  هب  زین  باتک  نیا  رد  فلؤم 
: دزات یم  ترابع  نیا  اب  انیس  نبا  هب  و 

(3) .هفسالفلا تفاهت  یف  اباتک  نینیدتملا  ءالضفلا  ضعب  فنص  دق  ریصبلا و  بیبللا  دنع  تفاهت  هلک  لب  افشلا  باتک  ّلُجَف 

دنچ همدقم و  کی  لماش  هدش و  هتشاگن  یسراف  هب  قباس ،  هلاسر  دننام  زین  باتک  نیا 
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.دشاب یم  همتاخ  کی  لصف و 

: دبای یم  همادا  نینچ  هبطخ  زا  دعب  باتک 

قلخ یف  رکفتلا  ملاعلا و  ماـظن  نسح  یلا  رظنلا  یلع  هقیفوت  هللا و  ماـهلاب  هدـیحوت  یلاـعت و  هللا  هفرعم  یف  رمـالا  تنیب  یناـف  دـعب  و  ... 
تعضوف ...هناخ  دیحوت  هفحت  همان و  دیحوتب  یمسملا  كرابملا  یباتک  یف  کلذ  تلمع  ....عنـصلا و  بئاجع  نم  امهنیب  تاومـسلا و 

وذـحی نم  نانوی و  هفـسالف  ینعا  یلاعت  هللا  رکذ  نع  مهبولق  هیـساقلا  نم  نوبوجحملا  هب  کسمت  اـم  لاـطبال  هفیرـشلا  هلاـسرلا  هذـه 
هقیرط نالطب  نایب  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  یف  رکفتلا  ملاعلا و  یف  رظنلاب  یلاعت  هللا  هفرعم  یف  بولقلا  ءالج  اهانیمس  ...مهوذح و 

«. همتاخ لوصف و  هدع  همدقم و  یلع  اهانیب  ....یلاعت و  هتفرعم  یف  هفسالفلا 

همدقم

ءافخ و حوضو و  بسح  هب  یلاعت  هللا  تفرعم  هک  نیا  نایب  و  اهبدتعم ،  حیحص  تفرعم  لیصحت  هب  بوجو  تفرعم و  فرـش  رکذ  رد 
لامک تسا و  يرطف  تفرعم ،  لصا  هک  نیا  و  دراد ،  میظع  توافت  دوش و  یم  فلتخم  صالخا  دـیحوت و  بتارم  فالتخا  رابتعا  هب 
تاـیآ رد  رظن  هب  حیحـص  تفرعم  تسا و  فـلتخم  تفرعم  لیـصحت  ساـن و  کلـسم  هک  نیا  و  باـستکا ،  هب  دراد  جاـیتحا  تـفرعم 
یلاعت هللا  نع  نیبوجحم  هقیرط  تسا و  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ایبنا و  هقیرط  هچ  نانچ  دسر ،  یم  مه  هب  راثآ  ضرا و  تاومس و 

.تفرعم يالعا  هبترم  هب  یلامجا  هراشا  رد  دوش و  یمن  حیحص  تفرعم  هب  يدوم 

.عرش هب  دیحوت  تابثا  هفسالف و  شور  هب  عناص  تابثا  رد  لصف :

.رگید هوحن  هب  هفسالف  تفرعم  هقیرط  فییزت  رد  لصف :

تایهم هب  دنلئاق  هفسالف  هک  دوش  راکشآ  شاف و  دزیخ و  رب  هفسالف  كارشا  يور  زا  هدرپ  هک  نیا  لصا و  نیا  لصف  يارب  زا  هرـصبت :
طیلخت هیومن و  لاجم  ات  تاذلاب ، ياهـسفن  یف  تایهم  يارب  زا  دـننک  یم  تاذـلاب  ياهریثات  اهاضتقا و  تابثا  تاذـلاب و  ياهـسفن  یف 

.دنامن بصعتم  نیدلقم 
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.تسا هتشاد  وگ  تفگ  یناصید  رکاش  وبا  هک  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هضیب  ثیدح  رکذ  هب  هقح  هقیرط  هراشا  رد  همتاخ :

نآ زا  یقرواپ  رد  هک  ، ) هدش هتخادرپ  یسراف  هب  نینچمه  رصع و  نیمه  رد  هک  اه  نآ  هباشم  ياه  باتک  نینچمه  باتک و  ود  نیا  زا 
زا .تسا  هتشاد  نایرج  هفسالف  هیلع  نیسح  ناطلس  هاش  تنطلـس  هرود  رد  يوق  يرکف  نایرج  کی  هک  تفایرد  ناوت  یم  دش ) دای  اه 

هدع نیا  هک  تفایرد  ناوت  یم  هدشن ،  دای  دعب  ياهرـصع  رـصع و  نآ  مجارت  بتک  زا  کی  چـیه  رد  نافلؤم  نیا  لاح  حرـش  هک  نیا 
شور هژیو  هب  هفسلف ،  جضن  دشر و  دهاش  اه  ناغفا  زا  دعب  دنا .  هتفر  نیب  زا  ًالامتحا  اه  ناغفا  طلست  اب  هتشاد و  تنوکس  ناهفـصا  رد 

.میتسه ناهفصا  رد  يرون ، یلع  الم  شدرگاش  يدابآدیب و  دمحم  اقآ  طسوت  هیلاعتم _  تمکح  هب  موسوم  اردصالم _  یفسلف 

هقرحم قعاوص  هقرشم و  قراوب   . 3

ناطلـس هاش  رـصع  ناملاع  زا  فلؤم  تسا .  هتـشون  یـسراف  هب  ار  باـتک  نیا  يرجه  مهدزاود  نرق  ياـملع  زا  یـشرفت  نیـسح  دـیس 
یم تابثا  دوخ  رظن  هب  ار  یقیقح  دیحوت  هار  هتفرگ و  هدرخ  هفـسالف  رب  همان  دیحوت  فلؤم  دـننام  رـضاح ،  هلاسر  رد  تسا و  نیـسح 

: دیوگ نآ  زاغآ  رد  .دنک 

«. نیدناعم تالاهج  ماهوا و  حیضفت  نید و  لها  دیحوت  تفرعم  قیقحت  رد  تسا  يا  هلاسر  نیا  زا  دعب  و  » 

نیدحوملا هفحت   . 4

ناـبز هب  ار  نآ  هک  تـسا  يرجه  نرق 12  ياملع  زا  یـشرفت ،  نیـسح  دیـس  درگاش  یمق  یلع  مـالغ  نب  عیمـس  باـتک ،  نیا  فلؤم 
نآ بلاطم  تسرهف  تسا .  هتـشون  همتاخ ،  کـی  لـصف و  تفه  همدـقم و  کـی  رد  رـصتخم ،  روط  هب  نید ،  لوصا  هراـبرد  یـسراف 

: تسا نینچ 

.نآ میسقت  دوجو و  ینعم  رد  همدقم :

.نآ دیحوت  الع و  لج و  قح  تابثا  رد  لوا : لصف 

.هیتوبث تافص  رد  مود : لصف 

.هیبلس تافص  رد  موس : لصف 
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.لدع رد  مراهچ : لصف 

.توبن تابثا  رد  مجنپ : لصف 

.تماما تابثا  رد  مشش : لصف 

.ینامسج داعم  رد  متفه : لصف 

.دنچ يدیاوف  نایب  رد  همتاخ :

 : تسا نینچ  نآ  زاغآ  رس  هتفای و  نایاپ  یلوالا 1125  يدامج  موس  ناهفصا  رد  باتک  نیا  شراگن 

.دمحم نیرخآلاو  نیلوالا  فرشا  یلع  یلصا  نیدحلملل و  میحجلا  أیهو  نیدحوملل  هنجلا  لعج  يذلا  هللادمحلا 

: تسا نینچ  باتک  ماجنا  و 

انکام اذـهل و  انادـه  يذـلا  هللادـمحلا  درک .  ناوتن  نآ  راـهظا  دـنچ  ره  یـشاب ؛  هتـشاد  هارکا  صخـش  نآ  زا  اـبلق  هک  تسا  بجاو  ... 
.هللا اناده  نا  الول  يدتهنل 
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هناتسآ هناخ  باتک  مشش  شخب 
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گنهرف رهش  مق ؛  . 1

هراشا

تفای يریگمـشچ  قنور  رهـش ،  نیا  رد  یگنهرف  یملع و  زکارم  مق  رهـش  هب  هیملع  هزوح  لاقتنا  اب  يرجه ،  مهدراهچ  هدـس  زاغآ  زا 
یملع تامدخ  تیلاعف و  لوغشم  رهش  نیا  رد  یـصخش  یمومع و  هناخ  باتک  اه  هد  هزورما  تساه .  هناخ  باتک  نآ  زراب  هنومن  هک 

دعب مق  رظن ،  نیا  زا  هک  تسا  یعیش  نادنمـشناد  یملع  ثاریم  يروآ  عمج  اه ،  هناخ  باتک  نیا  یـساسا  تامادقا  هلمج  زا  دنتـسه . 
 . تسا بلطم  نیا  رگناشن  لیذ  رامآ  هک  دوش ،  یم  بوسحم  راثآ  نیا  مهم  زکرم  نیمود  نارهت ،  زا 

مق یمومع  ياه  هناخ  باتک  رد  دوجوم  یطخ  ياه  هخسن 

هخسن هرس 34000  سدق  یشعرم  یفجن  هّللا  هیآ  ترضح  هناخ  باتک   . 1

هخسن هرس 10000  سدق  یناگیاپلگ  هّللا  تیآ  ترضح  هناخ  باتک   . 2

هخسن یمالسا 10000  ثاریم  ءایحا  زکرم  هناخ  باتک   . 3

هخسن مظعا 3500  دجسم  هناخ  باتک   . 4

هخسن هیضیف 3000  هسردم  هناخ  باتک   . 5

هخسن مالسلااهیلع 2500  هموصعم  ترضح  هناتسآ  هناخ  باتک   . 6

هخسن هیتجح 800  هسردم  هناخ  باتک   . 7

هخسن ثیدحلاراد 400  هسسؤم  هناخ  باتک   . 8

هخسن هیوضر 150  هسردم  هناخ  باتک   . 9

باتک رد  یطخ  ياه  هخسن  دادعت  نیا  هب  دیاب  هک  دوش  یم  يرادهگن  مق  یمومع  ياه  هناخ  باتک  رد  هخـسن  دودح 65000  نونکا 
 . ددرگ هفاضا  زین  مق  یصخش  ياه  هناخ 
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هناتسآ هناخ  باتک  هچخیرات   . 2

هراشا

، ردقنارگ سیافن  نیا  يرادهگن  يارب  هزورما  .تسا  یمالـسا  ياهروشک  یلم  ینید و  گنهرف  يایوگ  هدنز و  خـیرات  یطخ ،  خـسن 
هناتـسآ هناخ  باتک  .دـننک  یم  تباقر  رگیدـکی  اـب  ثاریم  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  هدـش  سیـسأت  يزکارم  ناـهج  رـسارس  رد 
شخب هلاقم ،  نیا  رد  .دراد  یفلتخم  ياهدـحاو  هناخ  باـتک  نیا  .تسا  زکارم  نیا  زا  یکی  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هسدـقم 

.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  نآ  یطخ  ياه  هخسن 

دوجو هب  ودـب  زا  رهطم ، هاگراب  نیا  .درک  نییعت  ناوت  یمن  ار  یـصخشم  نامز  هناتـسآ ،  نیا  هناخ  باـتک  سیـسأت  هچخیراـت  هراـبرد 
بلج برقت و  دـصق  هب  نایعـش  تسا و  هدوب  مق ، یلاـها  هژیو  هب  نایعیـش ، هجوت  دروم  هراومه  يرجه ، موس  نرق  لـیاوا  رد  شندـمآ 

نیا فقو  هک  تسا  ییاه  باتک  اه و  نآرق  تافوقوم  نیا  هلمج  زا  .دـنا  هدرک  فقو  هسدـقم  هضور  نیا  رب  ار  یلاوما  ادـخ ،  ياـضر 
.تسا هدش  هسدقم  هناتسآ 

يزار لیلجلادبع  خیش  فیلأت  ضقن ، »  » باتک هدرک ، حیرـصت  نآ  تافوقوم  هسردم و  هاگراب و  نیا  قنور  هب  هک  يدنـس  نیرت  نهک 
لماـک عـالطا  مق  عاـضوا  زا  تهج  نیمه  هب  دوب و  نارهت  نکاـس  نیوزق و  دـلوتم  يو  .تسا  يرجه ، مشـش  نرق  ياـملع  زا  ینیوزق ،

.تسا هدومن  فیلأت  .ق  لاس 560 ه  دودح  ار  باتک  نیا  يو  .تشاد 

مهم سرادم  زا  يدادعت  دننک ، یم  مهتم  یملع  سرادم  نتشادن  تلاهج و  هب  ار  نایعیش  هک  هعیـش ، نافلاخم  ّدر  رد  لیلجلادبع  خیش 
: دسیون یم  نینچ  درب و  یم  مان  ار  مق  رهش 

نوچ داقتعا  توق  نید و  راعـش  مالـسا و  راثآ  دنا ، تیعـش  همه  هک  مق  رهـش  رد  هک  تسا  مولعم  هک : تسنآ  لصف  نیا  باوج  اّما  ... 
تنیز اب  ياه  هروصقم  رهش و  نایم  رد  تسا  هدرک  تباث  لامک  هچنآ  رهـش و  نوریب  تسا  هدرک  یقارع  لضفلاوبا  هک  عماج  زا  دشاب ،

یـضترم نیدلازع  دیعـسدیهش  هسردـم  و  کلملا ، ریثا  سلاجم  دوقع  تبون  املع و  یـسارک  و  عیفر ، ياهرانم  فّلکتاب و  ياهربنم  و 
ماما دیس  هسردم  و  هحور ، هّللا  سدق 
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سّردم و فاقوا و  اب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  یتس  دهشم  نآ  تسا و  مکاح  یضاق و  هک  هاشفرش  ریما  نیدلا  نیز 
هرظانم سرد و  زا  تسا  مالسا  دعاوق  دیهمت  تعیرـش و  راعـش  هچنآ  ...زیزعلادبع و  ریهظ  هسردم  و  مظعا ، لوبق  مامت و  تنیز  اهقف و 

...یهابو یهاظ  مالسلا  اهیلع  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  دهشم  تکرب  تهزن و  رون و  و  ررقم ، نیعم و  رکذ  هقلحو  ظعو  سلجم  و 
(1).

لاس 574 ه ناضمر  رد  هک  تسا  ینآرق  ریسفت  نخـس ،  نیا  دّیؤم   . دوبن هناخ  باتک  زا  یلاخ  هوکـش  همه ،  نیا  اب  یهاگراب  تسادیپ 
: تسا هدمآ  نآ  همانفقو  رد  تسا و  هدش  فقو  هسدقم  هناتسآ  نیا  رب  ق 

جات برعلا  سمـش  لضافالا  لثامالا و  ...و  هافکلا  دیـس  مالـسالا  مجن  نیدـلا  ریثا  مرتحملا  ملاعلا  لجالا  ثلاـثلا ...  دـلجملا  ...فقو 
...هسدـقملا هضورلا  یلع  قودنـصلا  عم  دـلجم  ثلث  عم  ...فحـصملا  نم  دـلجملا  اذـه  ...عاجـش  یبا  نب  دـمحا  یـسیع  وبا  ءارزوـلا 

نوکی نا  یلع  اهیلع ، همالس  هّللا و  تاولص  مظاکلا  رفعج  نب  یـسوم  ....مامالا  تنب  همطاف  هرهاطلا  هیـضرلا  هفیرـشلا  هدیـسلل  هرونملا 
(2) .هئام سمخ  نیعبس و  عبرا و  هنس  ناضمر  كرابملا  هّللا  رهش  یف  بتک  ...ادبؤم و  ایعرش  احیحص  افوقوم 

، دنا هدرک  هعلاطم  ار  باتک  نیا  مق ،  هسدقم  هناتسآ  رد  .ق  .ق و 878 ه  ياهلاس 810 ه  رد  هک  ییاملع  طختسد  همانفقو ، نیمه  ياپ 
هتـشاد دوجو  ناملاع  هعلاطم  زین  باتک و  يرادـهگن  يارب  یلحم  هاگراب  نیا  رد  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  لـیلد  نیا  و  تسا ، دوجوم 

.تسا

لاس زا  لبق  هناتسآ  نیا  هک  تسا  تسد  رد  ینئارق  دش و  یم  هتفگ  هنازخ »  » سیفن يایـشا  اه و  باتک  يرادهگن  لحم  هب  هتـشذگ  رد 
(3) .تسا هتشاد  يا  هنازخ  .ق  574 ه 

هدش نیعم  نآ  يارب  رادباتک »  » مان هب  یلوئسم  تفای و  صاصتخا  اه  باتک  يرادهگن  يارب  یلحم  هاگراب  نیا  رد  يرجه  مهد  نرق  زا 
اه نآرق  زا  یکی  لوا  هحفـص  رد  هک  نآ ،  زا  يا  هنومن  .تسا  دوجوم  نارادـباتک  مان  رهم و  اه ،  هخـسن  زا  یـضعب  يادـتبا  رد  .تسا 

: تسا نینچ  هدمآ ،
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(1)  . ناضمر 1106 هدیدرگ  تاکرابم  تاراکرس  رادباتک  تاداسلا  لقا  لیوحت  ضرع و  لخاد 

نرق زا  هتـشاد و  دوجو  باتک  يارب  یلحم  هسدـقم ،  هناتـسآ  نیا  رد  يرجه  مشـش  نرق  زا  لقادـح  هک  دوش  یم  مولعم  قوف  نئارق  زا 
.دنا هدوب  تمدخ  لوغشم  هسدقم  هناتسآ  رادباتک  ناونع  هب  يدارفا  يرجه ،  مهدزاود 

ریذپان ناربج  تراسخ 

 ، نزرک .دید  ناوارف  بیـسآ  اه  گنج  یخیرات و  ثداوح  رد  ببـس  نیمه  هب  دش و  نایعیـش  مهم  زکرم  يرجه  مود  نرق  زا  مق  رهش 
: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  دوخ  باتک  رد 

یم زیگنا  تریح  تربره  هک  يروط  هباـی  تسا و  هدـنام  یقاـب  یناریو  همین  تلاـح  هب  سپ  نآ  زا  درک و  تراـغ  ار  رهـش  نیا  روـمیت 
رثا رد  فصو  نیا  اب  .تسا  یقاب  یماـن  طـقف  نآ  هتـشذگ  تمظع  زا  رـضاح  لاـح  رد  هکاریز  درادرب ، رد  نهک  هماـج  زونه  دـسیون :

زا رت  شیب  یتح  اه ، ناـغفا  يرمق ) يرجه   1135  ) يدالیم لاس 1722  رد  .دومن  تایح  دیدجت  رهـش  نیا  يوفـص ، ناهاشداپ  هجوت 
(2) .دندرک ناریو  یلک  هب  ار  رهش  دراو و  همدص  رومیت 

هناتسآ ياه  باتک  زا  يدادعت  هک  نانچ  .دش  تراغ  شوختـسد  ای  تفر  نیب  زا  هناتـسآ  ياه  باتک  رت  شیب  راوگان ، ثداوح  نیا  رد 
ریـسفت زا  دیاب  هنومن  ناونع  هب  .تفای  هار  روشک  ياه  هناخ  باتک  زا  یـضعب  هب  نتـشگ ،  تسد  هب  تسد  ددعتم و  ثداوح  زا  دعب  زین 

هموـصعم و ترـضح  هروـنم  هضور  رب  ار  نآ  .ق  لاس 1037 ه  رد  يوفـص  سابع  هاـش  هک  درک ، داـی  يزار  حوتفلاوبا  ناـنجلا  ضور 
.دوش یم  يرادهگن  هرامش 58،(3)  هب  هیضیف ، هسردم  رد  نونکا  درک و  فقو  هکرابم  هسردم 

191 ص :

همدقم ص 5 ، نامه ،  . 1 - 1
ص 8. ج 2 ، یناردنزام ، دیحو  .غ   ، مجرتم نزرک ، .ن  .جرج  ناریا ، هیضق  ناریا و   . 2 - 2

هـسردم دش  رکذ  هک  یخیرات  دـهاوش  هب  انب  ص 56 . ج 1 ، یقارع ، یبتجم  مق ، هیـضیف  هسردـم  هکرابم  هناخ  باـتک  تسرهف   . 3 - 3
.تسا هدوب  هسدقم  هناتسآ  تیلوت  رظن  ریز  نکاما  زا  یشخب  دوخ  لبق  ياه  هرود  رد  هیضیف 
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هناتسآ هناخ  باتک  یگنس  پاچ  یطخ و  ياه  هخسن   . 3

هراشا

هناتـسآ یلوتم  تیلوت ، لـضفلاوبا  جاـح  هلیـسو  هب  لاس 1331 ه ش .  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هناتـسآ  یلعف  هناخ  باـتک 
اب سپـس  داد و  صاصتخا  هناتـسآ  هناخ  باتک  هب  ار  دوخ  هناخ  باـتک  یپاـچ  یطخ و  بتک  زا  دـلج  تسخن 1500  وا  .دش  سیـسأت 

(1) .دوزفا نآ  هب  يرگید  بتک ،  هسدقم  هناتسآ  هنیزه 

 . دنا هدومرفن  غیرد  هناخ  باتک  نیا  هب  باتک  يادها  زا  زین  هعیـش  ناروشناد  دیلقت و  عجارم  رگید  هرـس و  سدـق  يدرجورب  هّللا  تیآ 
یطخ و ياه  هخـسن  دادـعت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .تسا  هدوب  ییادـها  بالقنا  زا  لبق  ات  هناخ  باتک  ياه  باتک  رت  شیب 

.تفای ینوزف  یپاچ  بتک 

هناخ باتک  یطخ  ياه  باتک 

رب لمتشم  هخسن  زا 2000  شیب  هب  اهنآ  دادعت  نونکا  مه  و  هدوب ،  شیازفا  رد  سیـسأت  ودب  زا  هناتـسآ ،  هناخباتک  یطخ  ياه  هخـسن 
 . ددرگ یم  يرادهگن  هناتسآ ،  هناخباتک  رد  يا  هناگادج  ِنزخم  رد  اه  هخسن  نیا  تسا .  هدیدرگ   ، 3000

هناخ باتک  یطخ  ياه  هخسن  سراهف 

: تسا هدش  میظنت  ریز  بیترت  هب  تسرهف و  دلج  هس  رد  نونکات  هسدقم  هناتسآ  یطخ  بتک 

192 ص :

ص 298. هعیرشلا ، رصان  نیسح  دمحم  مق ، خیرات   . 1 - 1
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مق هسدقم  هناتسآ  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف  . 1

نیا دش .  رـشتنم  پاچ و  هسدقم  هناتـسآ  هلیـسو  هب  لاس 1355 ه ش .  رد  هیهت و  هوژپ  شناد  یقت  دـمحم  داتـسا  طسوت  تسرهف  نیا 
: تسا شخب  دنچ  ياراد  تسرهف 

هدـش یفرعم  مق  هب  طوبرم  راثآ  اه و  باـتک  مق و  هراـبرد  یخیراـت  یقیقحت و  بلاـطم  همدـقم  نیا  رد  هحفـص .  لماش 116  همدقم :
.تسا

: تسا هدش  یفرعم  بیترت  نیدب  هناتسآ  یطخ  ياه  نآرق  شخب ،  نیا  رد  لوا : شخب 

؛  دلج لماش 7  هناخ ، باتک  ياه  نآرق 

؛  دلج  81 هزوم ، ياه  نآرق 

 . دلج  380 هتفای ، هزات  ياه  نآرق 

.تسا هدش  یفرعم  یطخ  نآرق  شخب 468  نیا  رد 

باتک هرامش  هسفق و  هرامش  تبث ، هرامـش  هخـسن ،  ره  یفرعم  زا  دعب  دراد .  صاصتخا  یطخ  ياه  هخـسن  هب  شخب  نیا  مود : شخب 
.تسا هدش  رکذ 

.سراهف تیمها و  اب  ياه  هخسن  زا  يریواصت  لماش  تاقحلم :

: دننام دراد  زین  ییاه  فعض  تسرهف  نیا 

.تسین جرد  لباق  نآ  رد  هدش  هفاضا  هک  يرگید  خسن  تسابفلا ،  فورح  ساسا  رب  خسن  یفرعم  بیترت  هکنیا  تلع  هب  فلا )

.تسا هدشن  هداد  یحیضوت  چیه  اهباتک  یسانش  باتک  هراب  رد  ب )

.درک تساوخرد  ار  اه  هخسن  اه  هرامش  نیا  اب  ناوت  یمن  دنا و  هدرک  رییغت  هدش ،  رکذ  اه  هخسن  یفرعم  زا  دعب  هک  ییاه  هرامش  ج )

هخـسن مادـک  هحفـص و  مادـک  هب  طوبرم  ریوصت  ره  هک  تفایرد  ناوت  یمن  تسین و  صخـشم  باتک  یناـیاپ  ياـه  سکع  تیوه  د )
.تسا

.تسا دلج  دودح 800  هدش ،  یفرعم  تسرهف  نیا  رد  هک  یطخ  ياه  هخسن  دادعت 

لوا دلج  مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هناخ  باتک  خسن  تسرهف   . 2
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خسن زا  هخسن ،  400 تسرهف ،  نیا  رد  تسا .  هدش  میظنت  هیهت و  یبیقن  نسح  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح  هلیـسو  هب  تسرهف  نیا 
.تسا هدش  یفرعم  هوژپ ،  شناد  ياقآ  تسرهف  زا  دعب  هدش  هدوزفا 

193 ص :
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مود دلج  مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف   . 3

.تسا هدش  یفرعم  ریقح ،  نیا  هلیسو  هب  هدش ،  هدوزفا  خسن  زا  هخسن   364 نآ ،  رد  هک 

.تسا هدش  یفرعم  لسلسم  هرامش  بیترت  هب  اه  هخسن  دلج ،  ود  نیا  تسرهف  رد  هوژپ ، شناد  تسرهف  تالاکشا  رارکت  مدع  تهج 

(1) .دوش یم  هدید  نیفلوم  بتک و  نیوانع  زا  یسراهف  زین  دلج  ره  نایاپ  رد 

هناتسآ یگنس  پاچ  ياه  باتک 

ناریا رد  پاچ  خیرات 

(2) .تفاین همادا  یلو  تفرگ ،  تروص  يدودحم  تروص  هب  ناهفصا  رد  يوفص ،  رصع  رد  پاچ  راب ،  نیلوا  ناریا ،  رد 

ندرک دراو  هب  مادـقا  تفرگ ،  هدـهع  هـب  ار  ناـجیابرذآ  ینارمکح  لاـس 1213 ه ق .  رد  هـک  نآ  زا  سپ  ازریم  ساـبع  نآ ،  زا  سپ 
.دومن زیربت  هب  یبرس  پاچ  ياههاگتسد 

 : درک هراشا  اه  باتک  نیا  هب  ناوت  یم  ناریا  رد  یپاچ  ياه  باتک  نیلوا  زا 

 . ماقم 1233ه ق مئاق  یسیع  ازریم  هیداهج ، »  . » 1

 . یئوخ 1241 ه ق یلبند  قازرلادبع  فیلأت  هیناطلسلا ، » رثآم   . » 2

یلبق 1245 میکح  هب  فورعم  ییوخ  روبصلادبع  نب  دمحم  ازریم  همجرت  یـسیلگنا ،  کمراک  ندز ، » هلبآ  لامعا  رد  همان  میلعت   . » 3
.ق ه 

.ق یسلجم 1240 ه  رقاب  دمحم  الم  بولقلا ، » هویح   . » 4

.ق یسلجم 1240 ه  رقاب  دمحم  الم  نویعلا ، » ءالج   . » 5

.ق 1240 ه  ینادمه اضرالم  جاح  هوبنلا ، » حاتفم   . » 6

.ق یسلجم 1241 ه  رقابدمحم  الم  نیقیلا ، » قح   . » 7

.ق یسلجم 1244 ه  رقابدمحم  الم  داعملاداز ، »  . » 8

یسابرک 1245 ه ق میهاربادمحم  یجاح  لوصالا ، » تاراشا   . » 9

194 ص :
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پاچ و لاس 1375 ه ش ، رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هناخ  باتک  یطخ  خسن  تسرهف  مود  لوا و  دلج   . 1 - 1
.تسا هدش  رشتنم 

.279 ص 272 _  زیربت ، دجم ، ییابطابط  اضرمالغ  ششوک  هب  تیبرت ، یلعدمحم  تالاقم  هعومجم  نونغرا ، _ 2 - 2
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یبرس پاچ  یتفش 1247 ه ق .  رقابدمحم  مالسالا  هجح  باوج ، » لاؤس و   . » 10

پاچ یگنـس ، پاچ  جاور  زا  سپ  پاچ ، عون  نیا  يـالاب  هنیزه  هب  هجوت  اـب  یلو  دـندوب ، یبرـس  پاـچ  ناریا  رد  اـه  هناـخپاچ  نیلوا 
ناتسگنرف زا  یبرع  فورح  اب  هناخپاچ  هاگتسد  کی  اپورا  هب  رفس  رد  هاش  نیدلارـصان  هک  لاس 1290 ه ق .  ات  دش و  هدیچرب  یبرس 

.تفرگ یم  تروص  یگنس  تروص  هب  ناریا  ياه  پاچ  مامت  دروآ ، ناریا  هب 

هب .تسا  هدـش  جراخ  پاچ  هنودرگ  زا  یلک  هب  زورما  دـش و  خوسنم  مک  مک  یگنـس  پاچ  رگید  دـیدج ،  یبرـس  پاچ  شرتسگ  اب 
يارب یگنس  پاچ  تروص  هب  اه  باتک  زا  یلیخ  اریز  تسا ،  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  یگنس  پاچ  ياه  هخـسن  تهج ،  نیمه 
پاچ ياه  هخـسن  رد  رـصحنم  نونکا  مه  اه  باتک  نآ  ياـه  هخـسن  هدـشن و  پاـچ  رگید  نآ  زا  سپ  هدیـسر و  پاـچ  هب  راـب  نیلوا 

(1) .میراد ناوارف  اه  باتک  لیبق  نیا  زا  تسا و  یگنس 

هناتسآ یگنس  پاچ  ياه  باتک  تسرهف 

باتک دلج  دودـح 3500  لماش  هناتـسآ  هناخ  باتک  میدـق  یبرـس  یگنـس و  پاچ  ياه  باتک  نزخم  دـیدرگ ،  رکذ  ًالبق  هک  نانچ 
هدشن رشتنم  نونکات  هنافساتم  هک  هدیدرگ  هیهت  هحفص  دودح 600  رد  لصفم  یتسرهف  لاس 1376ش  رد  اه  باتک  نیا  يارب  تسا . 

 . تسا

اه باتک  ناونع  يابفلا  بیترت  هب  و  يوسنارف ) یـسیلگنا و  ودرا ، یکرت ، یبرع ، یـسراف ، ياـه  باـتک   ) شخب دـنچ  رد  تسرهف  نیا 
.تسا هدش  میظنت 

 : تسا وحن  نیدب  تاعالطا  شنیچ  بیترت 

باتک مان   . 1

.تسا هتفرگ  رارق  زتنارپ  لخاد  رد  باتک  ناونع  يوربور  رد  هک  باتک :  عوضوم   . 2

.دراد رارق  باتک  ناونع  ریز  رد  هک  مجرتم :  ای  فلؤم   . 3

هخسن بتاک  مان   . 4

پاچ لحم  لاس و   . 5

هعبطم رشان و   . 6

195 ص :

.دوش هعجارم  راشم  اباب  ناخ  یبرع  یسراف و  ياه  باتک  تسرهف  هب  عالطا  يارب  . 1 - 1
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( یلحر گرزب ، يریزو  يریزو ، یتشخ ، یعقر ، یبیج ،  ) باتک عطق   . 7

تاحفص دادعت   . 8

.دومن تساوخرد  هناخ  باتک  زا  ار  باتک  نآ  اب  ناوت  یم  هدش  رقتسم  نزخم  رد  باتک  هرامش  نآ  اب  هک  باتک :  لسلسم  هرامش   . 9

.تسا هدش  هدوزفا  زین  نابتاک  نکاما و  اه ، هعبطم  نیفلؤم ، سراهف :  باتک ، نایاپ  رد  هعجارم  تلوهس  يارب   . 10

هنیمز نیا  رد  نونکات  دراد ،  عالطا  هدنراگن  هک  اج  نآ  ات  درادن و  ینادنچ  هقباس  ناریا  رد  یگنـس  پاچ  ياه  باتک  تسرهف  میظنت 
 : تسا هدش  رشتنم  باتک  ود 

.یمالسا بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  هناخ  باتک  رد  دوجوم  یگنس  پاچ  بتک  تسرهف   . 1

.ش راشتنا 1376  خیرات  ناریا ،  یلم  هناخ  باتک  یگنس  پاچ  یسرد  بتک  تسرهف   . 2

196 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


هناتسآ هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  زا  هدئاف  هدزون   . 4

هراشا

ینایاپ زاغآ و  ياه  گرب  زا  ار  يدـئاوف  لاس 1374ش ،  رد  هناتسآ  هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخـسن  یـسیون  تسرهف  ماگنه  هدنراگن 
یم میدـقت  اج  نیا  رد  هک  هدومن  هیهت  دـندرک _  یم  تشاددای  نآ  رد  ار  يا  هقرفتم  بلاطم  ناـملاع  اـعون  هک  یطخ _  ياـه  هخـسن 

: ددرگ

هدیاف 1

: تسا هدومن  ریرحت  هخسن  نایاپ  رد  هخسن ،  مامتا  زا  سپ  هخسن ،  بتاک  هک  يرعش 

يرآ دای  ریخب  ار  ام  هک  تسا  سب  نیمه  يراد  نم  باتک  رب  رظن  هک  یسک  ایَا 

يرآ شیپ  باتک  هگ  ره  هعلاطم  رد  هک  تسه  عقوت  نیا  وت  میمع  فطل  ارم ز 

يراذگن ورف  رطاع  رطاخ  ارم ز  شرارسا  ددرگ  فوکشم  وت  ریمض  رب  وچ 

يراپسب فطلب  یناهر  زاب  رهق  نآ ز  بتاک  فّنصم و  رب  ینک  ریخ  ياعد 

يرای دهد  ار  هدنام  ورف  شیوخ  فطلب  لج  زع و  يادخ  مهاوخ  هچ  ریغ  ددم ز 

يراّتس (1) روفغ و  میحر و  میرک و  مه  هک  اطخ  وهس و  شخبب  افج و  مرج و  شوپب 

هدیاف 2

يافوتم 909 ه ق)  ) یهارف نیکسم  زا  يراعشا 

ارادم یب  راگدرورپ  یئوت  اراگدرک  امیرک  ادنوادخ 

يزاون لد  ار  ناسلفم  نکیل  يزاین و  یب  ملاع  ود  زا  هچ  رگا 

دنسپم هقاف  رد  رگد  ار  ناریقف  دننام  لثم و  یب  مرک  رد  یتسه  وچ 

197 ص :

( [ 192 پ  ) ص هرامش 504 ؛  هخسن  یهارف [  هوبنلا  جراعم  نایاپ   . 1 - 1
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ناریسا هراما  سفن  تسدب  ناریقف  هلمج  ام  یناطلس و  وت 

تلامک رب  تافص  زا  کی  رهب  تلاثم  یب  تاذب  ادنوادخ 

نک اور  هلمج  تجاح  ایادخ  نک  اطع  اهنت  ارم  میوگ  یمن 

مهاوخ صاخ  ماع و  رهب  زا  دارم  مهاوخ  صالخا  رس  زا  یتجاح  وچ 

(1) نییعتب نک  تباجا  مه  شقحب  نیمآ  دیوگ  ار  اعد  نیک  سکنآ  ره 

هدیاف 3

یم نفد  یلحم  رد  دـندرک و  یم  الط  هب  ار  نآ  دوخ ،  ییاراد  تینوصم  يارب  نادـنمتورث  مایالا  میدـق  رد  یعامتجا  ياـه  نارحب  رد 
: تساه تشاددای  نآ  زا  یکی  ریز  هنومن  دندومن .  یم  جرد  یباتک  يال  هب  رد ال  ار  نآ  ناشن  دندرک و 

نـسح قرـش  هنماد  رد  هوک  نسح  مان  هب  هوک  هد  قرـش  رد  یجنرا  مان  هب  تسا  یهد  لیبدرا  لاـحم  رد  هام 1331  يد  خیرات 13  رد 
هدش يراجح  گرگ  هلک  گنس  يور  هک  دیفس  گنرب  تسا  گنس  کی  قالوب  فرط  رد  غالب  نامسآ  مان  هب  تسا  يا  همـشچ  هوک 

(2) « . رولغرط ریزو   .» مدرک نفد  ساملا  رتشگنا  کی  الط و  هکس  زا  رپ  هک  هزوک  ددع  ود  مدنک ، جرع  قرش 3  رد  تسا 

هدیاف 4

انکرومع زا  یتیب 

دشاب هدیسر  ادص  هچ  مدرم  شوگب  کلف  مه ز  زا  دنمر  یم  همه  یشحو  نارتوبک  وچ 

هدیاف 5

مدان صلخت  اب  يرعاش  زا  يرعش 

نیب راذعلگ  نآ  هولج  راذگ  ار  دوخ  نیب  رای  یلجت  ایب  دوخب  لد  يا 

198 ص :

منامگ هب  تسا  دوجوم  تیب  رد 26  يو  زا  رگید  دنلب  تاجانم  ود  تاجانم  نیا  زا  ریغ  دش  صیخلت  دوب  دنلب  تاجانم  نامه .   . 1 - 1
.دشاب هدمآ  هخسن  نآ  رد  ارصحنم 

 [. 163 پ گرب [  5 يرال ، لئاسملا  لح  هرامش 523 ، هخسن   . 2 - 2
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نیب رارقرب  یمئاد  وت  ار  لصا  نآ  رارق  یب  دنعرف  همه  ناهج  نیا  تارذ 

نیب رایتخا  هلسلس  ربج  نیع  رد  تسوا  تسد  تسد  ار  وت  يرهظُم  راثآ 

نیب رارطضا  نسر  رد  ریسا  ار  دوخ  درخ  یب  تسم  يا  یتسیک  وت  منم  یئوک 

نیب رامش  زا  نوریب  تاقالع  رگنب  ینز  مدق  یناوت  هچ  تفرعم  هار  رد 

نیب رازه  بیاعم  امن  رظن  دوخرب  رایع  مک  یماخ  يرادن و  رسب  يروش 

نیب راکشآ  قح  هر  ایب  یمد  ام  اب  یکلاس  وت  یهاوخ  یکولس  بلاط  رگ 

نیب رابتعا  رظن  زا  وت  ار  هار  نیا  قیرط  نیا  دید  ناوتن  يرهاظ  مشچ  اب 

نیب رایرهش  زا  هب  شوخ  یشاب و  شیورد  شاب  هاشداپ  مدق و  هنرقف  کلم  رد 

نیب رایدنارم  نکفا  رب  زا  هقرخ  نیا  رای  راید  يافص  ریس  وت  ینک  یهاوخ 

نیب رایشوه  دوخ  تدحو  ماج  تسموش  انشآ  دیآ  ماکب  فاص  بارش  یفوص 

نیب (1) راد  ياپ  دوخ  رس  ینک  قح  زاربا ، نالهاج  دزن  نانخس  نیز  وت  وگم  مدان » »

هدیاف 6

: نآ فلتخم  ياهتلاح  رد  هام  یماسا 

هـس و  رمق »  » زاب نآ  زا  دعب  و  ردـب »  » طساوا رد  و  رمق »  » هام طساوا  ات  مهدراهچ  بش  زا  و  لاله »  » میـس بش  ات  لوا  بش  زا  ار  ون  هام 
.دنیوگ یم  قاحم »  » ار رخآ  زور 

هدیاف 7

يوسوم مشتحم  ریم  زا  یتیب 

يرتشم ناسلیط  رب  دتف  یطورخم  لظ  تخادگ  مظعا  ّریَن  تریمض  مرش  زا  هکسب 

هدیاف 8

یفشک رفعج  دیس  زا  یتیب 

(2  ) يونش لبلب  هچ ز  رگ  دوب  هتفگ  لگ  يونش  لگ  یپ  لبلب ز  هلان  نوچ 
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199 ص :

س)  ) هموصعم ترضح  هناتسآ   ، لوا هحفص  عماوجلا ، عمج  [ 576  ] هخسن  . 1 - 1
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هدیاف 9

(1) هتخاس : هرقن  زا  نامیلس  هاش  هک  ار  ناهفصا  ماما  دجسم  ِرَد  تخاس  خیرات 

زاب ناهافص  رد  هبعک  ِرَد  دش 

 . تسا لاس 1045 ق  اب  ربارب  دجبا  باسح  هب  هک 

هدیاف 10

بحاص هللا  حتف  الم  تافو  خیرات  لاس 1245 ق و  یفجن ، رفعج  خیش  مولعلا و  رحب  درگاش  یبیرج  رازه  رقاب  دمحم  اقآ  تافو  خیرات 
 . تسا ءاهقفلا » ذالم   » اب ربارب  دجبا  باسح  هب  هک  لاس 988 ق  رد  نآرق  ریسفت 

هدیاف 11

: یبرع یتیب  ود  کی  یسراف و  یعابر  کی 

دندوب نادرم  هک  يوش  نانچ  هک  یهاوخ  دندومرف  ارت  هچنآ  ینکن  مد  کی 

دندوشگن شرد  هک  رد  نیا  دز  هک  هنر  دندومنن و  نآ  زا  يا  هتفرن  هار  وچ 

******

لیبسلا ءانبا  هیلع  ُّسمی  ٍقیرط  یف  ٍناخک  ایندلا  يرَا 

لیحرلل (2) اّیهت  دق  لفَق  ٌمیقم و  هیف  ًلزان  ٌلْفَقف 

هدیاف 12

یلع هجاوخ  الم  زا  یعابر 

دشابن درس  ناگتخوس  سَفَن  يرآ  دشابن  درم  الب  زا  دسرتب  هک  سکنآ 

دشابن درز  خر  یقیقع و  کشا  ات  لصاح  هچ  بارحم  دجسم و  هسردم و  زا 

200 ص :

.هناتسآ هرامش 615  هخسن  مود ، هحفص   . 1 - 1
.هناتسآ ( 629  ) هرامش هخسن  قارشالا ،» عماول   » رخآ هحفص   . 2 - 2
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هدیاف 13

(1) كالول نکا  مل  يالول و  رهظت  تسلو  يوت  زا  نم  دوجو  تسا و  نمب  وت  روهظ 

هدیاف 14

باتک نداد  تناما  رد 

راع قوشعملا  هراعإ  ّنإف  ینعد  باتکلا  ریعتسم  ای  الا 

راعی (2) اقوشعم  ترصبا  لهف  باتک  ایندلا  نم  یقوشعمف 

هدیاف 15

یلح ققحم  مالسالا  عیارش  باتک  حدم  رد 

رصتقا نیدلا و  مجن  عیارش  دصقا  ادهتجم  قافآلاب  ملعلا  بلاط  ای 

رصتخم (3) داشرإ و  لک  نع  کیفکت  ًهحقنم  ظافلا  اهیف  ّناف 

هدیاف 16

یناهفصا مشاه  دیس  همان  بسن 

: دنا هتشون  مهیلع _  هللا  ناوضر  ماظع _  ءابآ  دلجم  نیا  رهظ  رد  لصا و  هخسن  زا  هک  تاداسلا  لقا  بسن  رکذ  »

يافوتم حلاص  دمحم  نب  يافوتم 1232 ق )  ) یقت دمحم  نب  ناهفصا ) هاردصلا  بئان  يافوتم 1250 ق و   ) یقابلا دبع  نب  مشاه  هدبع 
دمحم نیدلارون  دیس  نب  ردیح  دیس  نب  یلع  دیس  نب  نیدلا  ردب  دیس  نب  دمحم  دیس  نب  رهاط  دمحم  دیس  نب  دمحم  دیس  نب   1221
دمحا نب  دمحم  نب  دماح  نب  یلع  نب  دیمح  نب  دومحم  نب  رهاط  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحا  نبا  ءالع  دیـس  نب  باتفآ  ریم  هب  بقلم 

یلع نب  دیز  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحا  نب  هزمح  نب  دمحم  نب  هزمح  نب  قحسا  نب  نسح  نب  میهاربا  نب  دومحم  نب 

201 ص :

هرامش 658. هخسن   . 1 - 1
.رهطم مرح  هرامش 297 ، هخسن  عیارش  لوا   . 2 - 2
.رهطم مرح  هرامش 697 ، هخسن  عیارش  لوا   . 3 - 3
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هنـس یعادـلا  بتک  نیدـلا و  موی  یلا  تایحتلا  ءانث  فلا  فلا  مهیلع  هیلع و  همالـس  هللا و  هولـص  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب 
« . 1222

: تسا هدش  تبث  نینچ  نادناخ  نیا  ناگرزب  زا  يدادعت  تشذگ  رد  خیرات  نآ  همادا  رد  و 

بـش هارث ،  باط  دجام  دـلاو  حـلاص  دـمحم  ریم  هللا  همحر  راوج  یلا  لصاولا  هاگمارآ  ناوضر  ّتنج و  هانپ  نارفغ  تمحرم و  تافو 
.هیوبنلا هسدقملا  هرجهلا  نم  فلالا 1221  دعب  نیتأم  نیرشع و  يدحا و  هنس  روهش  نم  لوالا  يدامج  رهش  هبنشراهچ 20 

هارث 1232. بلاط  دجام  دلاو  یقت  دمحم  ریم  ...ناوضر  تاّنج  هانپ  نارفغ  تمحرم و  تافو 

راد هرادـصلا  بئاـن  یقابلادـبع  ریماـقا  ینغلا  هبر  همحر  راوج  یلا  لـصاولا  هاـگمارآ  ناوـضر  ّتنج و  هاـنپ  نارفغ  تمحرم و  تاـفو 
هبنشراهچ موی  رهظ  لوا  نیدلا  موی  یلا  هللا  مالـس  مهیلع  نیرهاطلا  همئالا  نم  هالوتی  ناک  نم  عم  یلاعت  هللا  هرـشح  ناهفـصا  هنطلـسلا 

هنس 1250. دولوملا  عیبر  رهش   16

هدیاف 17

یعابر

ابیرغ توما  وا  يدارم  لانا  اهبرغ  دالبلا و  قرش  یف  ُبِرضَاس 

ابیرق عوجرلا  ناک  تملس  نا  اهّرُد و  هللف  یسفن  تفلت  ناف 

هدیاف 18

يزاریش یندم  ناخ  یلع  دیس  دنزرف  تشذگرد 

هدعقیذ 1072 ق هبنشراهچ 15  زور  رد  يافوتم 1118 ق  ریبک  ناخ  یلع  دیس  هب  روهشم  یندم  ناخ  یلع  دیـس  دنزرف  لیعامـسا  وبا 
هزاـنج هک  هتـشذگ  رد  دـنه  نکد  عباوت  زا  رجنی  هب  موسوم  هیرق  رد  یناثلا 1101  عیبر  هعمج 15  بش  رد  دلوتم و  هدـنکلک  رهـش  رد 

نآ علطم  هک  هدورس  تیب  تصش و  رد  يا  هدیصق  يو  گوس  رد  شردپ  و  دننک .  یم  نفد  اجنآ  رد  هدرب  رولکم  ياتـسور  هب  ار  شا 
: تسا نینچ 

(1) اهاساب تعطقت  کیلع  سفَن  اهادف  نونملا  لبق  ول  کیدفت 

202 ص :

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هرامش 731  یطخ  هعومجم  لوا  هحفص  زا  لقن   . 1 - 1
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هدیاف 19

کلام نبا  هغللا  تیلثت 

رد یمالسا  گرزب  فراعملا  هریاد  رد  هدشن و  ییاسانش  نآ  زا  ياه  هخسن  نونکات  ایوگ  يوحن  کلام  نبا  فیلات  هغللا  ثیلثت  باتک 
نیا زا  لقن  هب  یبلطم  هناتـسآ  ياه  هخـسن  زا  یکی  رهَظ  رد  تسا .  هدـمآین  نایم  هب  نآ  زا  يدای  يو  راثآ  رد  زین  کلام » نبا   » لخدـم

: تسا هدش  جرد  نینچ  باتک 

ماـن یتبـسانم  هب  دـشاب  یم  ریقف  نیا  هناـخ  باـتک  ءزج  فرـصت و  رد  نآ  درف  هخـسن  هک  کـلام  نـبا  هـغللا  ثـیلثت  سیفن  هخـسن  رد  »
: هدروآ ار  سویملطب 

وبا يوحنلا  يوغللا  رصعلا  همالعلا  مامالا  ءارقتـسالاب  مهقثوا  ءاصحالاب و  مهّقحا  رباکالا  ءالـضفلا و  نم  هعامج  کلذ  دعب  ینع  دق  و 
(1) « . هنس 521 ه ق بجر  فصتنم  یف  یفوتملا  سیوملطبلا ، دیسلا  نب  دمحم  نب  هللادبع  دمحم 

203 ص :

ص 124. قباس ، كردم   . 1 - 1
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هناتسآ هناخ  باتک  رد  ریسافت  یطخ  ياه  هخسن   . 5

هب دنا ،  هدش  یفرعم  نآ  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  دلج  هس  رد  دندوجوم و  هناتـسآ  هناخ  باتک  رد  هک  يریـسفت  ِیطخ  ياه  هخـسن 
: زا دنترابع  ییابفلا  بیترت 

( یبرع ) لیوأتلا رارسا  لیزنتلا و  راونا   . 1

685 ه ق)  ) يواضیب رمع  نب  هللا  دبع  نیدلارصان  یضاق  فلوم :

.ق لاس 1197 ه  ینیوزق ، قداص  دمحم  نب  یلع  دمحم  بتاک  خسن ، طخ  هب  هخسن ش 280 ، 

( یبرع «) یحور نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف   » هیآ ریسفت   . 2

505 ه ق)  ) یلازغ دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  فلوم :

.تباتک خیرات  بتاک و  مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 530 ،  هخسن 

( یبرع  ) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت   . 3

 . تباتک خیرات  بتاک و  مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 400 ،  هخسن 

( یسراف ) نآرق ریسفت   . 4

هتخانشان یفلؤم  زا :

 . تباتک خیرات  بتاک و  مان  نودب  قیلعتسن ، طخ  هب  هرامش 183 ،  هخسن 

( یسراف  ) نآرق ریسفت   . 5

هتخانشان یفلؤم  زا :

 . يرجه متفه  نرق  بتاک ،  مان  نودب  خسن ،  طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 392  هخسن 

ریسفت موس  دلج  هدش و  ریرحت  يرجه  مشش  ای  مجنپ  نرق  رد  دوجوم  هخـسن  تسا و  یـسراف  ياهریـسفت  نیرت  نهک  زا  ریـسفت ،  نیا 
نیرت نهک  زا  یکی  هخسن  نیا  رد  .تسا 

204 ص :
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رامش هب  هسدقم  هناتـسآ  یخیرات  بوتکم  دنـس  نیرت  نهک  هک  هدش  ریرحت  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  ياه  همانفقو 
 . دوش رشتنم  حیحصت  قیقحت و  اب  تسا  هتسیاش  هدش و  یفرعم  هرامش 392 ،  ص 90 ،  هوژپ ، شناد  تسرهف  رد  ریسفت  نیا  دور .  یم 

( یبرع ) نآرقلا ریسفت   . 6

هتخانشان یفلؤم  زا :

 . تباتک خیرات  بتاک و  مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 501 ،  هخسن 

یفرعم هرامش 501  اب  دیدج  تسرهف  مود  دلج  رد  ریسفت  نیا  .دشاب  یم  هتخانـشان  نآ  فلؤم  هک  یبرع ،  هب  تسا  يرـصتخم  ِریـسفت 
.دشاب یم  اه  نآ  زا  ریغ  هدش و  هلباقم  یفصا  یفاص و  ریسفت  ربش ، هّللادبع  دیس  ریسفت  نیلالج ،  ریسافت : اب  ریسفت  نیا  تسا .  هدش 

( یسراف ) صاوخلا همجرت   . 7

 ( يرجه مهد  نرق   ) يا هراوز  نسح  نب  یلع  نسحلاوبا  زا :

 . تباتک خیرات  بتاک و  مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 453 ،  هخسن 

.ق  1075 بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 457 ،  هخسن 

.ق  1089 يدابآ ، جرن  یلع  بلک  نب  کب  یلع  بتاک : قیلعتسن ، طخ  هب  هرامش 569 ،  هخسن 

( یبرع ) یمق میهاربا  نب  یلع  نآرقلا  ریسفت   . 8

یمق میهاربا  نب  یلع  زا :

 . بتاک مان  نودب  يرمق ،  1300 خسن ، طخ  هب  هرامش 459 ،  هخسن 

( یبرع ) عماجلا عماوج   . 9

548 ه ق)  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلعوبا  زا :

 . مهدزای نرق  ریرحت  بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 536 ،  هخسن 

 . مهدزاود نرق  ریرحت  بتاک ، مان  نودب  ثلث ، طخ  هب  هرامش 567 ،  هخسن 

 . مهدزاود نرق  ریرحت  بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 572 ،  هخسن 

 . مهدزای نرق  ریرحت  بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 736 ،  هخسن 
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 . تباتک خیرات  نودب  بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 737 ،  هخسن 
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.ق  1097 یناقلاط ، ینیسح  نموم  دمحم  نب  عیفش  خسن ، طخ  هب  هرامش 197 ،  هخسن 

( یسراف ) ریمالا هفحتل  ریسفتلا  رهاوج   . 10

910 ه ق)  ) یفشاک یلع  نب  نیسح  نیدلا  لامک  زا :

 . مهدزاود نرق  ریرحت  بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 570 ،  هخسن 

 . مهدزیس نرق  ریرحت  بتاک ، مان  نودب  قیلعتسن ، طخ  هب  هرامش 574 ،  هخسن 

( یبرع ) نآرقلا رهاوج  نئازخ   . 11

( مهدزای نرق   ) یمق یجلخ  ناخ  ياغچ  هرق  نب  ناخ  یلق  یلع  زا :

 . گرب  130 فلوم ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 5888  هخسن 

نیا زا  لبق  شلاح  حرـش  هک  تسا  مق  مهدزای  هدـس  ناهوژپ  نآرق  نامیکح و  زا  یکی  نآ  فلؤم  تسا .  فلؤم  طـخ  هب  هخـسن  نیا 
 . تسا راشتنا  قیقحت و  تسد  رد  بوتکم  ثاریم  رشن  رتفد  يوس  زا  باتک  نیا  دیدرگ .  رکذ 

( یسراف ) نیقداصلا جهنم  هصالخ   . 12

988 ه ق)  ) یناشاک هللا  رکش  نب  هللا  حتفالم  : زا

 . تباتک خیرات  بتاک و  مان  نودب  قیلعتسن ، طخ  هب  هرامش 455 ،  هخسن 

.ق  1048 هدعق ، يذ   15 دومحم ، نب  دوعسم  قیلعتسن ، طخ  هب  هرامش 458 ،  هخسن 

.ق  1333 يریسا ، دمحم  نیدلا  رون  نب  نیدلا  سمش  خسن ، طخ  هب   ، هرامش 462 هخسن 

( . لاس رکذ  نودب   ) لاوش هبنش 11  هس  بتاک ، مان  نودب  قیلعتسن ، طخ  هب  هرامش 179 ،  هخسن 

.ق هجحیذ 1054   21 ازریم ، مارهب  نب  یلق  نیسح  خسن ،  طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 6128  هخسن 

 . يرجه مهدزاود  نرق  بتاک ، مان  نودب  هوژپ ،  شناد  هرامش 6129  هخسن 

.ق  1123 بتاک ، مان  نودب  قیلعتسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 5967  هخسن 

.ق لوالا 1090  يدامج  هبنش 9  هس  متاح ، خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 6108  هخسن 
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 . مهدزای نرق  بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 6435  هخسن 

( یبرع ) روثأملاب ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا   . 13

یطویس نیدلا  لالج  زا :

 . يرجه مهدزاود  نرق  بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 6425  هخسن 

( یسراف ) نانجلا حور  نانجلا و  ضور   . 14

يزار حوتفلاوبا  زا :

 . مهدزای نرق  بتاک ، مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 6093  هخسن 

.ق  1015 ینیسح ، نامز  دمحم  خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 391  هخسن 

( یبرع ) یفاصلا  . 15

1091 ه ق)  ) یناشاک ضیف  یضترم  نب  نسحم  الم  : زا

.ق  1255 هدعقیذ ، هبنشود 4  دمحم ، نب  اضر  دمحم  ثلث ، هرامش 454 ،  هخسن 

( یبرع ) فاشکلا  . 16

538 ه ق)  ) يرشخمز رمع  نب  دومحم  هللا  راج  زا :

.ق بجر 1067   24 میهاربا ، نب  هللا  دبع  خسن ، طخ  هب  هرامش 456 ،  هخسن 

 . يرجه مهدزیس  نرق  بتاک ، مان  نودب  ثلث ، طخ  هب  هرامش 460 ،  هخسن 

 . يرجه مهدزاود  نرق  بتاک ، مان  نودب  ثلث ، طخ  هب  هرامش 481 ،  هخسن 

( یسراف ) رجاوزلا نداعم  رهاوجلا و  زونک   . 17

( يرجه مهدزیس  نرق   ) ینارآ یناشاک  یلع  دمحم  نباضر  مالغ  زا :

.ق رفص 1252  هبنشراهچ 24  ینادجنا ، یلع  خسن ، طخ  هب  هرامش 6114 ،  هخسن 

همان نایاپ  تروص  هب  هک  تسا  هتسیاش  تسا و  یعیش  مهدزیس  هدس  دنمشناد  نایهقف  زا  نآ  فلؤم  هدوب و  رصحنم  ریسفت  نیا  هخـسن 
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 . ددرگ رشتنم  قیقحت و  يا 

( یبرع ) نایبلا عمجم   . 18

548 ه ق)  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلع  وبا  زا :

 . يرجه مهدزاود  نرق  خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 5969  هخسن 

نب دمحم  مالسالا  جات  نیدلا  بطق  خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 5954  هخسن 

207 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


یناثلا 585. يدامج  هبنشود 14  يراوزبس ، یقهیب  يردیک  نسح  نب  نیسح 

 . دوش رشتنم  یسکع  تروص  هب  یعیش  راثآ  يارب  يدنس  ناونع  هب  هخسن  نیا  هک  دراد  اج 

( یبرع ) راونالا هوکشم   . 19

(505  ) یلازغ دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  زا :

 . تباتک خیرات  بتاک و  مان  نودب  خسن ، طخ  هب  هرامش 530 ،  هخسن 

( یسراف ) نیقداصلا جهنم   . 20

988 ه ق)  ) یناشاک هللا  رکش  نب  هّللا  حتف  الم  زا :

یناثلا 1056 يدامج  هبنش 24  کی  ینیس ، يزگ  یلع  رهم  نب  یلع  دمحم  خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 5992  هخسن 

.ق یناثلا 1089  عیبر  هبنشود ، ینیسح ، ظفاح  یلولا  یبا  نب  نسحم  خسن ، طخ  هب  هوژپ ،  شناد  هرامش 5898  هخسن 

( یسراف ) ینیسح ریسفت  ای  هیلع  بهاوم   . 21

910 ه ق)  ) یفشاک یلع  نب  نیسح  نیدلا  لامک  زا :

.ق  1287 ینایتشآ ، یلع  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  قیلعتسن ، طخ  هب  هرامش 452 ،  هخسن 

یسراف ياه  نابز  هب  ناونع ، رد 21  هماع ،  هعیش و  ریسافت  زا  یطخ  هخسن   41 مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  هناتسآ  هناخ  باتک  رد 
 . تسا دوجوم  یبرع  و 
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هناتسآ هناخ  باتک  یطخ  ياه  هخسن  زا  هدش  حیحصت  نتم  هس  متفه  شخب 

هراشا

قشع يابهص  هئشن  ناشوخرس   . 1

كولسلا ریسلا و  بادآ   . 2

يدابآدیب دمحم  اقآ  زا  رگید  یبوتکم   . 3
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( بحاص هب  صلختم   ) يدابآ یلع  یقت  يونثم   . 1

مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  ياثر  رد 

دایز تراهم  يرعاش  رعـش و  رد  ناردنزام و  دابآ  یلع  زا  يو  لصا  یکز ، ازریم  دـنزرف  یناردـنزام ،  يدابآ  یلع  یقت  دـمحم  ازریم 
بحاص  » هب تهج  نیمه  هب  داد و  رییغت  بحاص »  » هب ار  شـصّلخت  ادـعب  یلو  درک ،  یم  صیخلت  یلالم »  » ادـتبا یقت ،  ازریم  تشاد . 

 . تسا هتشذگرد  .ق  لاس 1256 ه  رد  يو   (1) .تفای راهتشا  ناوید »

لیذ رد  مجارت  هرکذـت و  بتک  رد  یکدـنا  رادـقم  تایبا  يو  راعـشا  زا  هدـشن و  رـشتنم  نونکاـت  يداـبآ  یلع  بحاـص  راعـشا  ناوید 
 . تسا هدیدرگ  لقن  شتالاح 

: زا دنترابع  هتفای ،  عالطااه  نادب  لاح  هب  ات  هدنراگن  هک  يو  ناوید  یطخ  خسن 

(2)  . یمالسا ياروش  سلجم  هناخ  باتک  رد  هخسن  ود  1 و2 . 

ياه 545 و 1216 و 1217. هرامش  هب  يرهطم  دیهش  یلاع  هسردم  هناخ  باتک  رد  هخسن  هس  3 و 4 و 5 . 

 . هرس سدق  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  ترضح  هناخ  باتک  هرامش 2103  هخسن   . 6

ءادهـشلا دیـس  ياثر  رد  ار  يونثم  نیا  وا  تالعاف . » تالعاف  تالعاف   » نزو رب  لمر ،  رحب  رد  تسا  يا  يونثم  يو ،  راعـشا  هلمج  زا 
رد هدورس و  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح 
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ش 906. یمالسا ،
ص 422 و 328. ج 3 ، یمالسا ،  ياروش  سلجم  هناخباتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف   . 2 - 2
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رد نآ  لّوا  تیب  لـهچ  تسا ، تیب  يونثم 60  نیا  .تسا  هدیـشک  مظن  هب  یلاـع  وحن  هب  ار  لـیئربج  ترـضح و  نآ  نیب  هرخاـفم  نآ ،
رگید رد  تایبا  نامه  نآ  زا  دـعب  هدیـسر و  پاـچ  هب  لاـس 1333ش  رد  یهوک ،  .ح  فیلأـت  ناریا ،  رد  یبدا  ياـهیراوگوس  باـتک 

.تسا هدیدرگ  لقن  بتک 

اب نونکا  تسا و  جردـنم  ینباکنت  هّللا  دـسا  خیـش  گنُج  رد  هدـشن ، پاچ  ییاج  رد  لاـح  هب  اـت  هک  يونثم  نیا  رخآ  تیب  تسیب  اـّما 
.دوش یم  يرادهگن  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هناخ  باتک  رد  هرامش 478 

 . ددرگ یم  رظن  لها  میدقت  یپاچ  هخسن  روکذم و  گنج  يور  زا  حیحصت  اب  يونثم  نیا  یمامت  اج  نیا  رد 

قشع يابهص  هئشن  ناشوخرس 

نیما مدناوخ  یمه  تزورما  رهب  نیملاعلا  بر  لیربج  اب  تفگ 

ارم ِناتسلگ  ِنابیلدنع  ارم  ناتسم  لیخ  نیا  نیبب  ور 

نم يابیز  هولج  ناشوهم  نم  يابهص  هئشن  ناشوخرس 

گنر گنر  ماف و  لعل  يوبکشم و  گنس  كاخ و  نایم  رد  لگ  نمچ  کی 

« نوملعت ام ال   » تفگ و ملعأ » ّینا   » نوچ وت  دنوادخ  هک  ینادب  ات 

دوب هچ  زا  مدآ  زازعا  همه  نیا  دوب  هچ  زا  ملاع  داجیا  ثعاب 

مرب یم  رهوگ  هدرک ، ناّمع  صوغ  مرب  یم  َرب  نونک  مدناشفا  مخت 

دوبن ملاع  وا  رون  يدوبن  رگ  دوجو  زا  دوب  يا  هئشن  نم  زا  قشع 

ار كاخ  ِناگتشک  نیا  سرپب  ور  ار  كاپ  قشع  تساوخ  یم  يرهظم 

هدر ردنا  هدر  وسکی  زا  دید  هدکمتام  نآ  رد  دمآ  لیئربج 

ناکدوک رگید  موثلک و  بنیز و  ناگتشک  ناگتسخ و  وس  رگد  زو 

دنزمیم رد  یگنشت  زا  نابل  هگ  دنزخ  یم  رد  هش  بسا  هیاس  هب  هگ 

نانز نآ  ناگتشک و  نآ  وس  ود  زا  نایم  رد  هداتس  اجنآ  نینچ  کی 

تسا رواد  لدع  رهب  زا  رشح  هک  ین  تسا  رشحم  انامه  نیا  لیربج  تفگ 

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


يرفاک ملظ و  ریغ  يو  رد  تسین  يرواد  لدع و  هزاوآ  وزا  تسه 
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رَدب راّرک  ردیح  نید  دمحا  ربص  بویا  يا  قشع و  نیسح  يا 

دیسران ناکلفط  نآ  نانز  نآ  دیهش  نارای  نآ  هداتفا  بیرغ  وت 

منز ادعا  نیا  رب  ات  هد  یتصخر  متس  نیز  دمآرد  اپ  زا  شرع  هک  نیب 

مرتوسنآ دوخ  فاصنا  نم ز  تفگ  متس  روج و  نیزا  رآ  فاصنا  دوخ  رب 

مدمآ کی »  » نآ رهب  زا  نم  تفگ : مدمآ  کئالم  لیخ  اب  تفگ :

ترگید مشچ  دوب  دیاب  تفگ : ترکشل ؟ منیبب  ات  امنب  تفگ :

قح يدروایب ز  ربمغیپ  هب  هک  قبس  رد   (1) اهْوََرت » مل  ٍدونُجب  »

رفظ ناشیا  زا  مراد  ادعا  رب  هک  ربخ  شوخ  يا  تسا  نم  ردنا  دونج  نآ 

تسا یسیع  راد  هن  نیا  الیئربج  تسا  یسوم  ران  هن  نیا  الیئربج 

تسیچ لاح  ار  ناگتشک  میوگب  ات  تسین  وت  ردنا  قشع  لاح  الیئربج 

تسین لیباه  هصغ  رپ  هصق  تسین  لیعامسا  حبذ  ثیدح  نیا 

افص ردنا  افص  منیب  یمه  نم  افج  روج و  همه  ینیب  رد و  وت 

مرد ایرد  نآ  ردنا  دوخ  نم  تفگ  مرک  يایرد  مرآ ز  بآ  تفگ 

ارم كاشاخ  هدرزآ  وا  لیس  ارم  كاخ  درب  یم  دوخ  وا  بآ 

میشتآ غرم  میبآ و  یهام  میشوخ  يد  زومت و  رد  شیاوه  اب 

میا هدروخ  رثوک  بآ  نوچ ؟ یگنشت  میا  هدرب  رسفا  وچمه  رس  رب  غیت 

يوج بآ  هنشت  هن  میوا  هنشت  يوج  بآ  ار  ناگنشت  يا  نم  تفگ :

« کل رصنلا  : » تفگب شمیرکت  رهب  کلم  لیخ  اب  لیربج  هش  دید 

نیمز رب  يدنار  شرع  زا  هچ  رهب  نیمالا  حور  يا  لقع و  لوسر  يا 

ما هدروآ  مایپ  تدنوادخ  زو  ما  هدروآ  مالس  تشرع  زا  تفگ 
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منک نابرق  ات  تسین  رگید  ِناج  منک  نامرف  ناج  هب  ات  وگرب  تفگ 

دوبن يدنوادخ  وت  يدوبن  رگ  دودو  دنوادخ  تدومرف  تفگ 

تساُرت يدنسپب  هچنآ  یتیگ  ود  رد  تسارت  يدنوادخ  نادنوادخ  رب 

« ْنُک  » رما زا  دارم  دوصقم و  وت  يا   (2) ندل » نِم   » ملع زومآزومر  يا 

214 ص :

.هبوت هروس  ملهچ  هیآ  هب  هراشا   . 2 - 1
.لمن هروس  مشش  هیآ  هب  هراشا   . 1 - 2

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 281 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13068/AKS BARNAMEH/#content_note_214_2
http://www.ghaemiyeh.com


تسین ریشمش  مد  زا  زج  وا  بآ  تسین  ریس  ایرد  ود  زا  قشع  هنشت 

يورسخیک ار  ملع  کُلم  هچ  رگ  يون  لفط  ارم  ناتسبد  وت 

لقع شیپ  رد  هر  تسین  ناز  نوزف  هک  لقع  شیک  رد  انف  دشاب  ار  سفن 

تسا شک  نامرف  نکاس و  نیکسم  كاخ  تسا  شتآ  داب و  بآ و  يانف  نآ 

تسا توهش  بآ  تسا و  مشخ  شتآ  تسا  توخن  داب  تسیچ  یناد  هس  نآ 

ار كاخ  رس  رب  كاخ  لّوا  دریگ  ار  كاپ  قشع  داتفا  انف  نوچ 

ادج نت  ادج و  رس  هداتفوا  الب  تشد  رد  هتشک  دش  نیسح  نآ 

ابه ددرگ  نآ  يازجا  ات  تساوخ  داتف  یبآ  نت ز  تشاذگن  شتریغ 

هد داب  رب  وا  يوک  رد  نم  كاخ  هد  داب  رب  نم  كاخ  اقشع  تفگ 

ناشمسا ناشمسج و  يادف  ناج  ناشمسج  رب  متس  بسا  هتخات 

(1)« دَسَم نم  ّلبح  اهدیج  یف   » ناشداب دسج  نآ  ناروتس  لاماپ  تشگ 

دش هچ  ناماس  ار  لقع  رتارف  نیز  دش  هچ  ناج  منادن  دش  ناج  وا  كاخ 

دننک نآ  دنهاوخ  هچنآ  ناج  زا  هب  ناج  دننک  ناج  ار  نت  هکنانآ  اشوخ  يا 

كاخ كاخ  قیال  تسه  ار  ام  قرف  كاچ  كاچ  اهنت  داتفا  نفک  یب 

نفک لسغ و  یب  شیوخ  ناگتشک  نحملاوذ  يا  نینچ  دهاوخ  یم  قشع 

ریت هب  شدنزود  غیت و  زا  دنُرب  هک  ریلد  نادرم  دنشوپ  نفک  ناز 

درکن یئایرد  ربا  زج  ناش  هیرگ  درکن  یئارحص  غرم  زج  ناش  هحون 

نمجنا نآ  رد  دیدنخ  یم  قشع  نحم  درد و  ناز  دییرگ  یم  لقع 

تسین لصف  سنج و  ياجنگ  ار  لصو  تسین  لصو  زج  يرذگب  نارجه  نوچ ز 

تام تسناریح و  تاذ  زا  نیسح  دص  تافص  فصو  زا  یسانشب  ار  تاذ 
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وا لعف  رد  دوش  شتآ  نوچ  کیل  وج  تاذ  يا  دوش  یک  شتآ  بآ 
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كولسلا ریسلا و  بادآ   . 2

همدقم

( یمق يازریم  هب  يدابآدیب  دّمحم  اقآ  همان  )

غرم ات  تسا  ییازفا  حور  همغن  دنمزاین  هظحل  ره  توکلم ، سدق و  نارکیب  ملاع  زا  هداتفا  رود  تعیبط و  ملاع  رد  هدمآ  راتفرگ  ِناسنا 
ره رد  سک ، همه  يارب  ار  تحیـصن  رکذـت و  قالخا  ياملع  ببـس ،  نیمه  هب  دروآ .  رد  زاورپ  هب  ناج  ملاع  رب  نت  سفق  زا  ار  حور 

.دنا هتسناد  يرورض  مزال و  نامز 

نآ ربنم  باتک و  نیدـنچ  هک  هداتفا  رگراک  نانچ  دعتـسم  ِسوفن  رد  يا ،  هتـسراو  ناج  زا  هدـمآرب  يا  هملک  هک  هداتفا  قاـفتا  هاـگ  و 
يا هملک  نآ  زونه  داد : خساپ  ینک ؟ یم  تکرش  رکذت  ظعو و  سلاجم  رد  همه  نیا  ارچ  دندیـسرپ : یگرزب  زا  دنا .  هتـشادن  ار  ریثأت 

زا دـندوب و  انـشآ  ياه  ناج  لابند  هب  ناگرزب  تهج  نیمه  هب  ما ! هتفاین  دـنک  داجیا  نم  رد  یتکرح  دـهد و  ناـکت  ارم  تسا  رارق  هک 
نآ دوخ ، ناگرزب  نآ  دنچ  ره  دشاب ، تاعاط  يارب  ندب  رد  یقایتشا  حور و  رد  یتکرح  بجوم  ات  دـندرک  یم  هظعوم  ياضاقت  نانآ 

.دندوب فقاو  لامک  وحن  هب  ار  یناعم 

هک یمق  يازریم  ریهـش  هیقف  تساوخرد  خـساپ  رد  يدابآ  دـیب  دـمحم  اقآ  هّللاب ،  فراع  هماخ  زا  ددرگ  یم  هضرع  اجنیا  هک  یبوتکم 
یملع و بتارم  همه  نآ  اب  یمق  يازریم  اریز  دنیـشن ،  یم  لد  رب  هدـمآرب  لد  زا  نوچ  و  هدومن ،  شوارت  هدوب ،  تایلاع  تابتع  مزاـع 

 . دیامن زردنا  دنپ و  هظعوم و  ياضاقت  دیاب  یسک  هچ  زا  هتسناد  یم  هتشاد ،  هک  يونعم  لامک 

1231 ه ق)  - 1150  ) یمق يازریم  همان : بطاخم 

هدـناوخ و سرد  شردـپ  دزن  ادـتبا  نیناوق ،  بحاـص  یمق و  يازریم  هب  فورعم  یتشر ،  یتفـش  ینـالیگ  نسح  نب  مساـقلاوبا  ازریم 
رد سپـس  .تسا  هدومن  ذـملت  تاضور ) بحاص  دـج   ) يراـسناوخ نیـسح  دیـس  دزن  نآ  زا  سپ  يو  .تسا  هتفر  راـسناوخ  هب  سپس 
رد سپس  ناهفصا و  رد  دعب  یکدنا  وا  .تسا  هتفر  قََلپاج  هب  وا  زا  داهتجا  یهاوگ  ذخا  اب  هدناوخ و  سرد  یناهبهب  دیحو  دزن  البرک ، 

تساوخرد هب  هک  نیا  ات  دیزگ ؛  تماقا  زاریش 
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نیرتمهم زا  .تسا  فورعم  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  وا  نفدم  .تسا  هدرب  رس  هب  اج  نآ  رد  رمع  رخآ  ات  نکاس و  رهش  نیا  رد  مق  مدرم 
.درب مان  ناوت  یم  ار  ماّیالا  مئانغ  تاتشلا و  عماج  همکحملا و  نیناوق  وا  راثآ 

تیمیمص نیا  تسا .  هتفر  یم  رامـش  هب  موحرم  نآ  نادیرم  زا  ازریم  هتـشاد و  دوجو  لماک  تیمیمـص  يدابآدیب  موحرم  ازریم و  نیب 
تالـسارم ناشنیب  ددرگ و  ازریم  نادـیرم  زا  يرون ،  یلع  اـقآ  میکح  ینعی  يدابآدـیب ،  فورعم  درگاـش  اهدـعب  هک  دـیدرگ  بجوم 

.تسا روهشم  هک  ددرگ  لدب  در و  يا  هناتسود 

م 1198 ه ق)  ) يدابآ دیب  دمحم  اقآ  همان : هدنسیون 

1135 ه  ) هیوفص طوقـس  اب  نراقم  وا  رمع  لیاوا  تسا .  هدش  يرپس  ناریا  خیرات  تاظحل  نیرت  ینارحب  رد  يدابآدیب  یگدنز  نارود 
یناوارف ياه  شکمـشک  اب  ناریا  یـسایس  یعامتجا و  عاضوا  زین  هیراشفا  هنغافا و  نامز  رد  .تسا  هدوب  هنغافا  ندمآ  راک  يور  و  ق )

یملع نادرگاش  تیبرت  هب  هرود  نیا  رد  يو  دوب .  1163 ه ق )  ) دنز ناخ  میرک  تموکح  اب  هجاوم  يو  رمع  رخآ  هرود  دوب .  هجاوم 
: تسا مّلسم  ناگرزب  زا  نت  هس  دزن  يدابآدیب  يدرگاش  .تسا  هدرامگ  تمه  یقالخا  و 

دمحم هاش  درگاـش  زین  وا  باـطخلا .  لـصف  هموظنم  بحاـص  1173 ه ق )  - 1100  ) يزاریـش يزیرین  دمحم  نیدـلا  بطق  دیـس   . 1
؛  تسا هدوب  یباراد 

؛  لوا یسلجم  ناگداون  زا  يافوتم 1159 ه ق )  ) یساملا یقت  ازریم   . 2

؛ ) يافوتم 1173 ه ق  ) يوجاوخ لیعامسا  الم  دنوخآ   . 3

ردیح دیـس  زا  يدابآدـیب  هک  هدـش  هتفگ  هتبلا  تسا ؛  لوهجم  اردـصالم ،  هیلاعتم ، تمکح  راذـگناینب  اب  يدابآدـیب  ناداتـسا  طابترا 
نایم هب  مجارت  بتک  رد  يرکذ  یلمآ  ردیح  دیس  زا  نکیل  دنا ؛  هتفرگ  دای  ار  تمکح  اردص  الم  زا  وا  یناشاک و  ضیف  زا  وا  یلمآ و 
فرط رب  هیراشفا  هیوفص و  رصع  مجارت  بتک  هب  هعجارم  اب  دیاب  هدمآ و  شیپ  هیوفص  طوقس  اب  هدوقفم  هطساو  نیا   (1) .تسا هدماین 

هک دنا  هدوب  ناگرزب  ریهاشم و  زا  زین  وا  نادرگاش  .ددرگ 
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مان ناوت  یم  ار  روهـشم -  فراع  یلوفزد -  فشاک  نیدلاردص  هیلاعتم و  تمکح  گرزب  سّردم  يرون ، یلع  یلوم  اه  نآ  نایم  زا 
.ددرگ یم  یهتنم  يدابآدیب  موحرم  هب  يو  زا  يرون و  یلع  یلوم  هب  ناشدیتاسا  هلسلس  رخأتم ، هفسالف  رثکا  .درب 

یلع دیـس  هب  يو  زا  ینادـمه و  یلقنیـسحالم  موحرم  هب  ار  دوخ  دـیتاسا  هلـسلس  بلغا  زین  مق  فـجن و  هیملع  هزوـح  رخأـتم  ياـفرع 
 ، يوق نئارق  هلـسلس  کـی  هظحـالم  اـب  یلو  تسه ؛  فـالتخا  يرتـشوش  موحرم  یناـفرع  ناداتـسا  دروم  رد  .دـنناسر  یم  يرتـشوش 

ینافرع ياهروتسد  یناسمه  زا  رتالاب  تسا .  هدوب  يدابآدیب  درگاش  زین  وا  هک  تسا  مّلـسم  یلوفزد  فشاک  موحرم  دزن  وا  يدرگاش 
ياه هشیدنا  تافیلأت و  دروم  رد  .دراد  یم  مّلسم  يو  یتیبرت  بتکم  هب  ار  نانآ  لاصتا  يدابآدیب ، موحرم  ياهروتـسد  اب  نافراع  نیا 

 . دوش هعجارم  هدش ،  فیلأت  يو  ياه  هشیدنا  لاوحا و  رد  هک  قح ،  يانشآ  باتک  هب  يدابآدیب  دمحم  اقآ 

كولس ریس و  هلاسر 

 . تسا یمق  يازریم  تساوخرد  هب  يدابآ  دـیب  خـساپ  تسا (1) موسوم  كولـس  ریـس و  هلاـسر  هب  ددرگ و  یم  هضرع  هک  يراتـشون 
یقوشم ات  هتـساوخ  يروتـسد  هتـشاد و  ار  قارع  هکربتم  دهاشم  ترایز  دـصق  ازریم  دـیآ _  یمرب  هلاسر  نتم  زا  هک  نانچنآ  ارهاظ _ 

بلاق رد  ار  كولـس  ياه  هنایزات  هتفای ،  رکذت  يارب  دعتـسم  هدامآ و  يدرف  ار  لئاس  هک  زین  يدابآدیب  .دشاب  تادابع  تاعاط و  يارب 
ینآرق و تایآ  زا  نآ  ظاـفلا  یتح  هلاـسر و  نیا  بلاـطم  بلغا  .تسا  هدروآ  رد  شزاون  هب  لاـمک  بلاـط  ناـج  رب  یپ  رد  یپ  ظاـفلا 

.تسین نآ  ياوتحم  زا  ثحب  هب  يزاین  ددرگ  یم  هضرع  نآ  نتم  نوچ  تسا و  هدش  ذخا  تایاور 

هدافتسا دروم  هخسن 

هّللادسا سیفن  گنُج  نمض  رد  هناتسآ ،  هناخ  باتک  رد  هک  تسا  يا  هخـسن  هتفرگ ،  رارق  هدافتـسا  دروم  حیحـصت  رد  هک  يا  هخـسن 
 . تسا دوجوم  دراد  رارق  ینباکنت 
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كولس ریس و  هلاسر  نتم 

.نایبلا یناعملا و  همّلع  اهّلک و  ءامسألا  َرارسأ  هیف  َعدوأ  ناسنالا و  هنیط  احابص ، نیعبرأ  هلالج  هلامج و  يَدیب  َرَمَخ  يذلا  هّلل  دمحلا 

قئاقد كرد  نآرقلا و  بئارغ  مهف  ثیدحلا و  ملع  هدافتس  اب  ناقیألا ، لیصحت  ناهربلا و  لیلدلا و  لامعتسا  مّلعت  دادعتساب  همرکأ  ّمث 
.نمحرلا ملق  نم  ناقرفلا  بئاجع 

ملعیل َهمکحلا » َباتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و  هتاـیا و  مهیلع  ولتی   » ٍلوسر ِثعبب  نیدـلل ، ًـالامکا  همعنلل و  اـمامتا  نینمؤملا  یلع  َّنم  َّمث 
«. لسرلا دعب  هجح  هللا  یلع  سانلل   » نوکی اّلئل  و  کتایآ » عبتنف  ًالوسر  انیلا و  تلسرأ  الول   » اولوقی اّلئل  نوملعی و  ام ال  هنم  دابعلا 

نم هاجنلا  َهقیرط  بولقلا و  ضارمأل  اءافـش  مهلاعفأ  تاراشا    َ قئاقد و  سوسحملا ، یبلاط  هیادـهل  ًهعیرـش  هلُـسُر  لاوقأ  َرهاوظ  َلعج  و 
.سوّدقلا ِکلَملا  هرضح  یلا  هقیقحلا  لهأ  جورعل  اجارعم  مهلاوحأ  ِتانج  َقئاقح َو  و  سوفنلا ، للع 

تابغاشم تاهبُش  تاملظ  نع  هتیاده  موجن  مالک  دصاقم  مهف  تاقارشا  ءاوضأ  تاعَُمل  هِملَک و  عماوج  هوکـشم  حیباصم  انبولق  ءاضأف 
.هیقارشالا هیئاّشملا و  ءامکحلا  تاملک  تاهباشتم  هیمالکلا و  بتکلا 

هّیرعشألا هلزتعملا و  لوصأ  تاعرتخم  هیضایرلا و  هیعیبطلا و  ّهلدألاب  دئاقعلا ، حیحـصت  نع  هینآرقلا  هینامیالا  هیهلالا  همکحلاب  انانغأ  و 
ضارمألا نع  هّیَولَولا  تاراشالا  راثآ  نم  هیلاعلا  بلاطملا  كرد  تاحوتف  هیوبنلا و  ثیداحَأ  حاحِـص  ءافـشب  هیفاعلا  هاـجنلا و  اـنَقرَر  و 

هیناوجلا و یف  فالـسألا  ءابآلا و  دـیلقت  هیناویحلا و  هعیبطلا  لامعأ  هلوازم  هینانویلا و  هفـسلفلا  تاملک  هظحـالم  نم  هلـصاحلا  هنمزملا 
.هیناّربلا

مازتلاب لومأملا  ِهقیقح  َكرد  انلرّرق  لوصولا و  َلیبس  انل  حضوأ  ثیح  هتَّمُأ ، نع  اّیبن  يزج  ام  لضفأ  اّنع  هازج  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـصف 
هقیرطلا لیبس  كولس  هعیرشلا و  مزاول 
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ناک نأ  نیدـلا و  ناکرأ  ّزعأ  نم  ناوخإلل  حـُصنلا  ضاحمإ  نیقّتملل و  ًهرکذـت  اهیف  و  نینمؤملا » عفنت  يرکذـلا  َّنا   » َنََّیب همیقتـسملا و 
 : هللا یف  یخأ  ای  كرمأل  ًالاثتمإ  ُلوقأف  .نیحصانلا  نوُّبحی  موقلا ال 

ءافیتساب لاغتـشالا  هینامـسجلا و  هعیبطلا  مزاول  یلع  بابکنالاب  لقاثتلا  دایدزا  هّداملا و  ضرأ  یلإ  دالخإلا  ّنأ  هرورـضلاب  ملعی  کـلثم 
هیفصتلا قیرط  كرت  هیمسرلا و  مولعلا  سیردت  یف  رمعلا  فاقوأ  مامت  فرص  لب  هیُعبَـسلا ؛  هیمیهبلا و  تایهتـشملا  هّیـسحلا و  تاّذللا 

هقیقحلا و فراـعملا  ءامـس  یلإ  جورعلا  عناوم  نم  هیعرفلا  هیلـصألا و  لـئاسملا  یف  خـیاشملا  ءاـبآلا و  دـیلقت  هیعرـشلا و  تایـضایرلاب 
.هیرمألا سفنلا 

.هضرمملا هلداجملا  ءارملا و  نع  هَبَناجملا  عم  هرورضلا  ردقب  اهنسحأ ، هیمسرلا  هفراعتملا  مولعلا  نم  ْذُخف 

یف ٌلوبجم  ملعلا  لب  هضاـفإلل ، هّدعتـسملا  بولقلا  یف  فذـقی  رون  وه  اـمنإ  مّلعتلا ، هرثکب  سیل  ملعلا  ّنإـف  ّرـسلا ؛  فیطلتب  لغتـشا  ّمث 
نم همکحلا  عیبانی  ْترج  احابص  نیعبرأ  هّللا  صلخأ  نم  و  همکحلا ، رطمی  ٌباحـس  عوجلاو  .هدجت  هیناحورلا  بادآلاب  بّدأت  بولقلا ،

.هناسل یلع  هبلق 

.ًهظحلف ًهظحل  امویف و  اموی  ثدحی  ام  ملعلا  .عامسألا و  یف  عرق  بولقلا و  یف  تکن  تیبلا :  لها  مولع  دّیس  و 

ّلک یف  ریوشتلا  كرتلا  َبابللا و  ذخف  ًهقیقح ، ِّقح  ّلک  ّنأل  قیاقحلل ، نیبلاطلا  هداهشلا  لهأ  قیرط  مزالو  هداعلا  موسر  کنع  ضفراف 
.ٍباب

.اعَلْطم ادح و  انطب و  ارهظ و  ٍهیآ  ّلکل  ّنأل  رهاظلاب ، رارتغلا  كاّیإ و  و 

نایبصل ءاسنلل و  اهرذف  نآرقلا ، ِّصنب  ٌبعل  ٌوهل و  اهتایح  ّناجلا و  سنإلا و  رورغ  راد  اّهنأل  اهیف ، ام  ایندـلا و  یف  نیدـهازلا  نم  نک  و 
.نافرعلا لهأ  دنع  ناویحلا  یه  هرخآلا و  بلط  یف  لاجرلا  لثم  ّرمش  و 

.لالظلا یف  ّبللا  لهأ  دنع  یهو  اهتبصأ  هئرما  وا  هسیبل  بوث  وأ  هیلکا  ماعط  ّالإ  یه  له  ایندلا ؟ ام  و 

لالظ وأ  ایارملا  یف  ٌسوکع  وأ  لایخ  وأ  ٌمه  نوکلا و  یف  ام  ّلک 

ّمث هللا  لیبس  یف  ًالّوأ  دهاج  هللا و  نم  هناعإلا  بلطا  تعطتسا و  ام  هتاُقت  قح  هللا  ِّقتا  و 
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«. انلبس مهّنیدهنل  انیف  اودَهاج  نیذلا  : » هناحبس هلوق  هیلإ  راشأ  امک  لوصولا  ببس  یناثلا  ّنأل  هللا ، یف 

لهأل سیلذإ  هراشبلل .» لهاف  کتاضرم  یف  اهدهجاو  کلذ  یف  هسفن  بعت  كدهعب و  افو  نم   : » مالسلا هیلع  داجسلا  لوق  هیلا  زمر  و 
.دوجلاو ناسحإلا  ّیلو  یلإ  هّلک  رمألا  میلست  دوجولا و  ایاقب  ءانفإب  ّالإ  ٍصالخ  نم  هیرصنعلا  هأشنلا  یف  صالخإلا 

.هیلع هللا  اودهاع  ام  اوقَدَص  نیذلا  نیقباسلا  لاجرلا  نم  نوکتف  کعمس ، كرصب و  ّقحلا  َنوکی  یتح  لفاونلاب ، هیلإ  ْبّرقتف 

.هریغ مهفرعیال  هبابق  تحت  ًءایلوأ  هِّلل  ّنإف  ّقحلا ، مهیلوم  هللا  یلإ  تانامألا  اوّداو 

« ْهُلبلا هّنجلا  لهأ  رثکأ  ، » نیمیلا باحصأ  هقیرط  مزالف  ٍهدیدش ، ٍهّقشم  لامتحا  ٍدیرجت و  ٍقیفوت و  هنوعمب  َعیطتـست  نلو  عطتـست  مل  نإ  و 
.ٍلاعتم ٍکیلم  دنع  ٍقدص  دعقم  دلخ  لامجلا و  ناوضر  هضور  نع  ناملغ  يراوج و  فاوطب  ناسحلا و  تاریخ  راوجب  نوعناقلا 

اهب لازی  یتلا  راجحألا  لاحب  هابتنِالا  لهأ  دـنع  مهلاح  هبـشأ  ام  مهنع و  ینغ  مهیف و ال  ریخ  ال  ٍهلفغ ، ُلهأ  ایندـلا  لهأ  رثکأ  ّنأ  ملعا  و 
مهَلضف و مهنم  لضفلا  يوذل  فرعا  مَهلزانم و  مهلّزنف  یلوألا ، هذه  هرامع  ایندلا و  هلبزم  تارورـض  نم  مهف  هایملا ، دْقَف  دنع  هرذعلا 
َررـضلا و مهنم  لمتحا  .نیملاظلا و  یلإ  ٍنوکر  نیّدلا و ال  یف  ٍهنهادم  لاب  مهـضرأ ، یف  َتمدام  مهـضرأ  مهراد و  یف  َتمدام  مهَراد 

.ًالیکو هذّختا  هللا و  یلع  لّکوت  ًالیمج و  اربص  اونمآ  نیذلا  َعم  کَسفن  ربصا  .هیویندلا و  ِهراکملاب  ٌفوفحم  هرخآلا  َمیعن  ّنأف  يذألا ،

نم لاجرلا و  نم  نیفعـضتسملا  ناوِسنلا و  لوقعلا و  ءافعُـض  نم  نامزلا  لهأل  هدراولا  هیعرـشلا  صَخُرلا  عتارم  یف  کنانع  ْلسرت  ـالو 
.نایبِصلا

.ناهدألا ضعبب  هریعش  قیقد  نع  َزرتحا  ّهنإف  ناجلا ؛  سنإلا و  یلوم  شیع  رکذا  و 

لهأ تاـجرد  نم  ناـمحرلل  هبجوملا  ناطیـشلا  تـالیوست  نم  ماقملااذـه  یف  کـلذ  َلـّیخت  ّنإـف  نمحرلا ؟ هنیز  َّمرَح  نَم  لـقن : ـال  و 
.ٌناقرف سفنلا  نامرح  میرحتلا و  نیب  .ناقیإلا و  نافرعلا و 

ءافتکالا نکمی  : » نبللاـب جوزمملا  نمیأ  ّمأ  لـسع  یف  هعیرـشلا  لـهأ  ناـسلب  هقیرطلا  لـیبس  دـئاق  هقیقحلا و  لـهأ  دـشرم  لاـق  اذـل  و 
«. اهمرحأ و ال  امهبرشأ ؟ ال  امهدحأب ،

یف مکتابّیط  متبهذأ  همیقلا : موی  یل  لاقی  نأ  فاخأ  صیبخ  لکأ  نم  بانتجالا  دنع  لاق  و 

221 ص :

مق گنهرف  خیرات و  مالسلااهیلع و  هموصعم  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


.ایندلا مکتایح 

«. تاهکافلا یّهلتلا و  َمُّعنتلا و  مکاّیإ و  و  : » لاق و 

.برشملا لکأملا و  عیفر  نم  َّمهللا  کبذوعأ  هیعدألا : ضعب  یف  ضعب  لاق  و 

.یقبأ ٌریخ و  اّهنإف  هرخآلا ؛  نع  کَبیصن  َسنت  ایندلا و ال  مکتایح  یف  کتابّیط  بهذت  الف 

.تاجانملا َهّذل  توفت  َهوسقلا و  ثروت  اّهنإف  تاهابملا ؛  یف  لُّغوتلا  ِتاهبشلا و  َلوانت  كاّیإ و  و 

مهَـسوفن و اوتامأ  نیذلا  مه  اهلهأل و  ّالإ  ّحصت  اّهنأل ال  .اهب  ّمَه  نَم  ٌنوعلم  سأرت ، نَم  ٌنوعلم  اّهنأل  اهب ، ّثدحتلا  َهسایرلا و  كاّیإ و  و 
.هللا هیشمل  عضاوم  مهسفنأ  ْتراص  یتح  هتاضرم  بلط  یف  مهتاق  وأ  اوزج  هللا و  ریغ  نم  مهلئاخد  اولخا  مَهبولق و  اویْحأ 

ناویحلا و تاوهش  نوعبّتیف  مهَسفنأ ، مهیسنأف  َهللا  اوسَن  ٌموق  مّهنأل  ٍناهرب ، الب  مهنم  ملعلا  یعّدم  امّیس  نیـسأرتملا ، َهسلاجم  كاّیإ و  و 
.ادیعس نولصیس  اّیغ و  نوقلی  فوسف  ناهربلا ، هبلاطم  دنع  تاهباشتملاب  نّولدتسی 

، هقیقحلا یف  ٍناسنإب  سیل  اهدحأ  دقاف  نإف  هعیرشلا  هقیرطلا و  هقیقحلا و  عمجب  کیلعف  كاتفا  نإف  کبلق ، تفتسا  کبلق  ریهطت  دعبف 
.دینع راّبج  وأ  دیرم  ناطیش  وأ  دیرط  ناویح  لب 

ٍهّیعرـش و ٍبادآ  ٍهّیکَلَم و  ٍتاکلم  ٍهّیناسفن و  ٍهلـضاف  ٍقالخأ  ٍهّینّابر و  قئاقح  هّینافرع و  ٍهّیناهرب  دئاقع  لیـصحت  نم  کلَّدـبال  هلمجلاب  و 
.کبلق نم  کلذ  قدص  فرعت  یتح  هّینیدلا  هرّرقملا  اهطئارشب  ٍهّیندب ، ٍتادابع 

نّیزتلا اصعلا و  ذخأ  قیقعلاب و  متُّختلا  ءادِرلا و  ءابعلا و  نم  هرهاظلا  بابسألاب  كردیال  يوهلاب و  لانی  ینُملاب و ال  لصحی  کلذ ال  و 
.رذت یتأت و  ام  ّلک  یف  دهزلا  نم  هیف  ّدب  لب ال  ءایقتألا ، هلسلس  یلإ  بَسَنلاب  باستنإلا  ءاحلصلاو و  داّبُعلا  ءاملعلا و  ّيِّزب 

؛  دسجلا َهیقب  ْحلص  ْتحلص  نإ  یتلا  هعـضبلا  حالـصإل  يدابملا ، تاضایرلا  نم  هیف  ّدب  .تاربعلا و ال  بکـست  هبـسنلا  حیحـصت  دنع  و 
.لیوط کلذ  یف  مالکلا  ءالوه و  ءالوه و  دّلخ  تاینلاب  ّنأل 

اهکرتت و کتلغـش و ال  اْهلغـشت  مل  نإ  اّهنإف  ثیداحألاب ؛  هسفن  لبق  نم  کلغـشی  نأ  لـبق  ثیدـحلا  نآرقلا و  رماوأـب  کـبلق  لغـشاف 
.اهاوه نِم  اهاهن  اهّیکز و  نَم  حلفأ  دق  اهادر و  یف  یعست  اّهنأل  اهاوه ،
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.راّوزلا هناعإ  روزملا و  میظعت  نم  اهطئارش ، هرایزلا و  بادآ  ءافیتساب  مامتهالا  کیلع  بجاولا  ّمث 

هسّدقملا و ال هضورلا  یف  ٍدحأ  یلإ  تفلت  و ال  یمالک » ُعمـست  یماقم و  يَرت  ّکنَأ  ُدِهْـشُأ  و  : » کلوق یف  ابذاک  نوکت  نأ  كاّیإ و  و 
.نیفطصملا هدابعب  قیلت  اّهنإف ال  لیدانقلا ؛  ضایر  یف  جّرفتت  اهیف و ال  سانلاب  ثّدحت 

.رکذلا یف  هلفغلا  نم  نسحأ  رکذلا  نع  هلفغلا  ّنإف  اهنم ؛ جرخاف  کقوش  َرَتَف  یتم  و 

.کیلع قوقحلا  بابرأ  ْکیََوبأل و  عداو 

نم و  ٍداه ، نم  هلامف  هللا  للـضی  نم  و  لیبسلا ، يدهی  وه  ّقحلا و  لوقی  هللا  و  هللااب ، ّالإ  یقیفوت  ام  ینعبتا و  نَم  هیلإ  اوعدا  یلیبس  هذـهف 
.تببحأ نم  يدهت  هللا و ال  يُده  يدُهلا  ّنإف  ادشرم ، ایلو  هلَدجت  نلف  اظعاو  ادشرم  هبلق  نم  هل  هللا  لعجی  مل 

.ًالیبس هِّبر  یلإ  َذّختی  نأ  ءاش  نَمل  ٌهرکذت  هذهف 
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كولس ریس و  هلاسر  همجرت 

ياهزار تشرسب (1) و  حابص  لهچ  رد  دوخ  لالج  لامج و  يامسا  اب  ار  اه  ناسنا  ترطف  هک  تسازس  ار  يراگدرورپ  انث  شیاتس و 
بـسک هب  ناوت  ار  وا  سپـس  تخومایب و  يو  هب  ار  اه  نآ  نایب  تردـق  یناعم و  كرد  و  داـهن ،  تعیدو  هب  داـهن  رد  ار  دوخ  يامـسا 

.تشاد یمارگ  ناهرب  لیلد و  دربراک  اب  ثیداحا و  نآرق و  زا  هدافتسا  اب  نیقی 

مامتا هب  ار  تیادـه  تمعن  دومن و  لیمکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نداتـسرفاب  نانمؤم  رب  ار  شیاه  تمعن  هک  يراـگدرورپ 
ار هچ  نآ  دـهد و  ناشدای  ار  تمکح  باتک و  هدومن و  تیبرت  ار  نانآ  دـناوخب و  نانآ  رب  ار  یهلا  تاـیآ  ترـضح  نآ  اـت  دـیناسر ، 

زاب زور  رد  ار  نامدرم  ات  دـنریگ ؛  دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هطـساو  هب  هتـشادن  ار  نآ  هب  ندیـسر  كرد و  يرای  ناـشیا  لوقع 
.میدش یم  راگتسر  هدرک  ار  يو  تعاطا  ام  يداتسرف  یم  يربمایپ  رگا  ایادخ ،  دنیوگن : دشابن و  ادخرب  یتّجح  نیسپ 

داد رارق  نوناق ،  تعیرش و  دنـشاب ،  یم  يرهاظ  ياهتمعن  ناهاوخ  هک  مدرم  مومع  تیاده  يارب  ار  ناربمایپ  تانایب  رهاظ  هک  ییادخ 
هرهاظ ياهتقیقح  و  تاجن ؛ افش و  یناور ،  ياهیرامیب  یبلق و  ياهضرم  يارب  ار ،  نانآ  ياهراک  رد  هدیـشوپ  ياهزار  اه و  تمکح  و 

.داد رارق  هلیسو ،  ببس و  شیوخ  سدق  هاگراب  هب  تقیقح  لها  ندیسر  يارب  ار  نانآ  ینورد  تالاح  زا 

224 ص :

هدـیب مدآ  َهنیط  َرّمَخ  هللا  نإ  : » دـنا هدومرف  هک  هدـش  لقن  ربمایپ  ترـضح  زا  ّتنـس  لها  ییاور  بتک  رد  هک  یثیدـح  هب  هراشا   . 1 - 1
ءایحا زا  لقن  هب  ص 24  ینارهط ، نیسحدّمحم  هماّلع  حرش  همدقم و  اب  مولعلارحب  هب  بوسنم  كولـس  ریـس و  هلاسر  احابـص » نیعبرأ 

ص 260. فراعملا ، فراوع  ص 38 و  دابعلا ، داصرم  ص 238 و  ج 4 ، مولعلا ،
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رون رپ  ياهتمکح  تیاده و  ناگراتس  شبات  اب  تشگ و  ینارون  ترضح  نآ  رونرپ  تاملک  شـشخرد  زا  نامیاه  لد  اه و  بلق  سپ 
.تفای ییاهر  یقارشا  ياّشم و  نامیکح  ناسمه  نانخس  تاهابتشا  زا  مالک و  ملع  ياملع  ياه  هشقانم  یکیرات  زا  يو ،

یعیبط و مولع  ياهلالدتـسا  زا  دومن و  حالـصا  راوتـسا و  ار  ام  ياهرواب  دیاقع و  میرک ، نآرق  ینامیا  یهلا و  ياهتمکح  هک  ییادخ 
زا ار  ام  يولع  هیلاعتم  راثآ  يوبن و  حیحـص  ثیداحا  هلیـسو  هب  .تخاس و  زاـین  یب  هرعاـشا  هلزتعم و  هدروآرد  نم  دـیاقع  یـضایر و 

دیدپ ناگتـشذگ  ناردـپ و  دـیلقت  یناویح و  یعیبط  ياهراک  باکترا  ینانوی و  نافوسلیف  نانخـس  زا  هک  يریذـپان  نامرد  ياهـضرم 
.دیشخب افش  نطاب  رهاظ و  رد  دوب ، هدمآ 

يارب هک  ار  شاداپ  نیرتهب  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ  داب و  شراهطا  لآ  ترـضح و  نآ  رب  دنوادخ  ياهدورد  نیرتکاپ  نیرترب و  سپ 
نشور ام  يارب  دوخ ، میقتسم  هار  ندومیپ  تعیرش و  هب  مازتلا  اب  ار  تقیقح  هب  ندیسر  هار  وا  هک  ارچ  دیامرف  تیانع  هداد  دوخ  يایبنا 

هک تخومآ  ام  هب  نینچمه  .تسا  يروآدای  ار  نایقّتم  دـشخب و  دوس  ار  نانمؤم  تظعوم ، دـنپ و  هک  دومن  نایب  ام  يارب  زین  تخاس و 
.دنشاب هتشادن  تسود  ار  ناهاوخریخ  نانآ  هچ  رگا  تسا  نید  ناکرا  نیرتراوتسا  زا  ینامیا  ناردارب  يارب  هناصلاخ  یهاوخریخ 

هجوـت و هک  تسا  فـقاو  یبوـخ  هب  یلاـع ،  باـنج  دـننام  یمیهف  صخـش  ردارب ،  يا  میوـگ : یم  امـش  تساوـخرد  خـساپ  رد  سپ 
ینامسج یعیبط و  رازبا  هب  ندروآ  يور  اب  نداهن  سفن  رب  نارگ  ياهراب  دنب و  نآ و  رد  ندش  راگدنام  هب  هقالع  ایند و  هب  یگتـسبلد 

یقیقح و فراعم  يالاو  هبترم  هب  ندیـسر  یقرتو و  دشر  زا  عنام  یناویح ،  تسپ  ياهـشهاوخ  یناسفن و  ياهتذل  هب  ندش  لوغـشم  و 
بیذـهت و هقیرط  زا  یـشوپ  مشچ  یمـسر و  مولع  سیردـت  رد  رمع  تاظحل  مامت  ندومن  فرـص  نآ ، زا  رتالاب  هکلب  دنتـسه ؛  یهلا 

فراعم نامـسآ  هب  جورع  زا  عنام  زین  یعرف  یلـصا و  لئاسم  رد  ناداتـسا  ناردـپ و  زا  دـیلقت  یعرـش و  ياه  تضایر  اـب  سفن  هیکزت 
.تسا یتسه  تایعقاو  هب  ندیسر  یقیقح و 

ریگارف و تسا  مزال  زاین و  دروم  هک  يا  هزادـنا  هب  اهنت  زین  نآ  زا  نک و  باختنا  ار  اه  نآ  نیرتهب  یمـسر  لومعم  مولع  ناـیم  زا  سپ 
.زیهرپب تسا ، ناور  حور و  يرامیب  بجوم  هک  ملع  لیصحت  رد  هشقانم  لدج و  زا 
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يدایز هب  یگتـسب  ملع  هک  اریز  زادرپب ، تناور  حور و  يزاس  كاپ  هب  يدرک ،  لیـصحت  زاین  هزادـنا  هب  مزال  مولع  زا  هک  نآ  زا  دـعب 
(1) و دبات یم  دنـشاب  هتـشاد  ار  نآ  هضافا  تیحالـص  هک  دعتـسم  ياه  لد  اـه و  بلق  رد  هک  تسا  يرون  نآ  هکلب  درادـن ،  لیـصحت 

.تفای (2) یهاوخ  ار  نآ  يوش  هتسارآ  یهلا  هتسیاش  بادآ  هب  رگا  هدش ، هتشرس  ملع  اب  اهبلق  اهلد و  داهن  نینچمه 

یلاـعت يادـخ  يارب  زور  هنابـش  لـهچ  هک  يا  هدـنب  .دزیر  یم  ورف  نآ  زا  فراـعمو  تمکح  ناراـب  هک  تسا  يربا  ناـسب  یگنـسرگ 
یم يراج  شنابز  رب  هدیـشوج و  شبلق  رد  تمکح  ياه  همـشچ  دـهد ، ماجنا  صـالخا  اـب  ار  دوخ  ياـهراک  همه  دزرو و  صـالخا 

هک تسا  نآ  ملع  و  دوش ،  اقلا  اه  شوگ  رب  ددرگ و  ماـهلا  اـه  بلق  رب  هک  تسا  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  مولع  نیرتـالاو  .ددرگ 
(3)  . دوش یم  ثداح  زور  هب  زور  هظحل و  هظحل 

شیپ رد  دنتسه  تقیقح  لابند  هب  هک  ار  ترـضح  تداهـش و  لها  شور  هار و  يادزب و  دوخ  زا  ار  تاداع  موسر و  رابغ  درگ و  سپ 
.ریگب

نوچ ینک ؛ راکنا  ار  نآ  ریغ  يریگب و  ار  تایاور  تایآ و  رهاوظ  طقف  هک  شاب  رذح  رب 

226 ص :

هفذقی رون  وه  لب  میلعتلا  هرثکب  ملعلا  سیل  هدـش «: لقن  تروص  نیا  هب  ص 225  ج 1 ، راونالا ، راحب  رد  هک  یثیدـح  هب  هراشا   . 1 - 1
دهاوخب هک  سک  ره  بلق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  نآ  هکلب  تسین  لیـصحت  سرد و  ینوزف  هب  ملع  ینعی  ُءاشی » نَم  بلق  یف  هّللا 

.دنکفا یم 
یف الو  هب  ُلِزنی  نَم  ءامـسلا  یف  ملعلا  اولوقت  ال  دـندومرف ..«: نینچ  دوخ  ناوریپ  هب  باطخ  هک  هدـش  لـقن  ناربماـیپ  یـضعب  زا   . 2 - 2

اوفّلخت نییناحورلا و  بادآب  ّيدی  نیب  اّوبدأت  مکبولق  یف  لولعجم  ملعلا  هب ، ُُربعی  نم  راحبلا  ءارو  نم  هب و ال  ُدَعـصَی  نم  ضرالا  موُُخت 
دییوگم دروایب ؟ دورف  نامسآ  زا  ار  نآ  هک  تسیک  تسا .  نامسآ  رد  ملع  هک  دیرادنپم  مکبولق .» نم  َملعلا  رهظا  نیقیدصلا  قالخأب 

زا ار  نآ  هک  تسیک  تساـهایرد ،  يوس  نآ  رد  ملع  هک  دـییوگم  درواـیب ، نوریب  ار  نآ  هک  تسیک  تسا ، نیمز  قاـمعا  رد  ملع  هک 
ار ملع  ات  دیوش  تیبرت  ناقیدـص  قالخا  یناحور و  بادآ  هب  نم  دزن  تسا .  هتفهن  امـش  دوخ  لد  رد  ملع  دروایب ؟ وس  نیا  هب  اهایرد 

 . ص 60 یناشاک ، دومحم  نیدلازع  هیافکلا ، حاتفم  هیادهلا و  حابصم  مزاس .  راکشآ  امش  نورد  زا 
نسحلا یبأ  نع  تسا : هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  همئالا  مولع  تاهج  باب  هجحلا  باتک  یفاک ، لوصا  رد  هک  یثیدح  هب  هراشا   . 3 - 3

ٌروبزمف و ُرباغلا  اّمأ  ٌرَسَفُمَف و  یضاملا  اّمأف  ٌثداح ، ٍرباغ و  ٍضام و  ٍهوجو : هثالث  یلع  انملع  ُغَْلبَم  لاق : لاق : مالـسلا  هیلع  یـسوم  لّوالا 
: دومرف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  اّیبن » دعب  ِّیبن  انملع و ال  لضفأ  وه  عامسألا و  یف  ٌرقن  بولقلا و  یف  فذقف  ثداحلا  امأ 

اما هدش و  هتـشون  هدنیآ  اّما  تسا و  هدش  ریـسفت  ام  هتـشذگ  اّما  هدنوش ؛  دیدپ  هدـنیآ و  هتـشذگ و  دراد : ییاسر  تهج  هس  هب  ام  ملع 
یفاک لوصا  .تسین  ام  ربمغیپ  زا  دعب  يربمغیپ  تسام و  شناد  نیرتهب  نآ  دشاب و  شوگ  رد  ریثأت  لد و  هب  ماهلا  هار  زا  هدنوش  دـیدپ 

 . ص 393 ج 1 ، يوفطصم ، همجرت  اب 
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(1) .یعلَّطم تسا و  يّدح  ینطاب و  تسا و  يرهاظ  یهلا  مالک  زا  هیا  ره  يارب 

هب نآ  تاـیح  تسا و  نج  سنا و  ییاـمندوخ  یگتفیرف و  هاـگیاج  اـیند  اریز  شاـب ،  تبغر  یب  نآ  ياـه  تنیز  اـهایند و  هـب  تبـسن 
رد نادرم  دـننام  دوخ  راذـگاو و  دنتـسه  ناکدوک  ناـنز و  هک  شلها  رب  ار  نآ  سپ  تسا  یمرگرـس  هچیزاـب و  میرک  نآرق  حیرـصت 

.تسا نیسپزاب  يارس  رد  یعقاو  یمئاد و  یقیقح و  یگدنز  ینعم  لها  دزن  رد  هک  شاب  راگدنام  تایح  ترخآ و  بلط 

رد حاکن  هب  هک  تسا  ینز  ای  دوش  یم  هدیشوپ  هک  تسا  یسابل  هکت  ای  دوش  یم  هدروخ  هک  تسا  ییاذغ  همقل  زج  ایآ  تسیچ !؟ ایند 
.تسین رادنپ  مهو و  زج  يزیچ  لقع  نابحاص  دزن  اه  نیا  همه  دیآ و  یم 

لالظ وأ  ایارملا  یف  ٌسوکع  وا  ٌلایخ  وأ  ٌمهو  نوکلا  یف  ام  ّلک 

دنوش یم  رادومن  هیاس  تروص  هب  ای  هنیآ  رد  هک  ییاه  شقن  اه و  سکع  ای  دنتـسه  لاـیخ  مهو و  اـی  دنتـسه  ملاـع  رد  هک  زیچ  همه 
.دوب هن  دنتسه  دومن  ینعی 

يادخ هار  رد  ًالوا  نک  تدـهاجم  هاوخب و  يرای  وا  زا  راد و  ساپ  تسوا  نأش  رد  هک  نانچنآ  ار  يادـخ  بناج  يراد  ناوت  رد  هچنآ 
نآرق رد  دوخ  یلاعت  يادخ  هک  يروطنامه  دشاب  یم  دوصقم  هب  لین  هب  ندیـسر  ببـس  ادـخ  يارب  داهج  نوچ  ادـخ ، يارب  سپـس  و 

: هدومرف

(2) مینک : یم  تیاده  نامدوخ  ياه  هار  رب  ار  نانآ  دننک ، یم  داهج  ام  يارب  هک  نانآ 

: اعد نیا  رد  هدومرف  هراشا  نآ  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

«. هراشبلل ٌلهاف  کتاضرم  یف  اهدهجاو  کلذ  یف  هَسفن  َبعت  كدهعب و  افو  نَم  »

، هدومن شـشوک  وت  ياضر  بلج  يارب  هتخادنا و  تقـشم  یتخـس و  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هدومن و  افو  وت  نامیپ  دـهع و  هب  هک  نآ  یهلا 
.تسا شاداپ  تراشب و  راوازس 

میلـست دوجو و  یمامت  يانف  نودـب  ار  صلخم  هدـنب  هک  تسا  نیا  تسا  دـصقم  مارم و  هب  لین  بجوم  ادـخ  يارب  داهج  هکنآ  رـس  و 
.تسین روصتم  يدام  يایند  نیا  رد  يرگید  تاجن  هار  دوخ ، ّیلو  هب  روما  ندومن 

227 ص :

هعبرأ اهل  هیآ و  نم  ام  تسا «: هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یفاص  ریـسفت  مراهچ  همدقم  رد  هک  یثیدـح  هب  هراشا   . 1 - 1
نم هللا  دارم  وه  علّطُملا  مارحلا و  لالحالا و  ماکحألاا  وه  ّدحلا  مهفلا و  نطابلا  هوالتلا و  رهاظلاف  ٍعلَّطُم ، ٍدـح و  ٍنطاب و  ٍرهاظ و  ٍناعم :

«. اهب دبعلا 
.19 (: 29 ، ) توبکنع هروس   . 2 - 2
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رب هک  یـشاب  ینادرم  هرمز  رد  ددرگ (1) و  وت  شوگ  مشچ و  قح  هکنآ  ات  يوج  برقت  يادـخ  هب  هفان  ياهزامن  ندروآ  ياـج  هب  اـب 
نانآ یقیقح  يالوم  رورـس و  هک  شیوخ  يادخ  يوس  هب  هدینادرگرب و  نآ  بحاص  هب  ار  تناما  هدنام و  رادافو  ادـخ  دـهع  نامیپ و 

.دسانش یمن  ار  نانآ  قح  ریغ  یسک  هک  دنیز  یم  یبوبحم  ناگدنب  ایلوا و  ادخ ، ياه  نامسآ  ریز  رد  .دنا  هدومن  تشگزاب  هدوب 

سپ دوب -  یهاوخن  رداق  اسرف  تقاط  ياه  یتخس  لمحت  تاقلعت و  عطق  یهلا و  قیفوت  نودب  هتبلا  و  يدوبن -  رداق  هزادنا  نیا  رب  رگا 
: هک هدش  دراو  ثیدح  رد  هک  یشاب  نانآ  لخاد  نک  یعس  ریگ و  شیپ  رد  ار  نیمی  باحصا  هار 

یتشهب ياه  تمعن  ناـمالغ و  نارتخد و  ناـنز و  زج  هب  هک  ناـنآ   (2) دنهد یم  لیکـشت  صقان  ياه  لقع  نابحاص  ار  ناـیتشهب  رثکا 
.دنا هدومن  یشوپ  مشچ  یلاعت  قح  هاگراب  رد  نیقیدص  هاگرارق  یهلا و  لامج  ناوضر  زا  هدرک و  هدنسب 

دوجو اه  نآ  اب  ترـشاعم  زا  يا  هراچ  هن  تسه و  اه  نآ  رد  یعفن  ریخ و  هن  دـنرب  یم  رـس  هب  تلفغ  رد  ایند  لها  رثکا  هک  شاب  هاگآ 
رد ار  مادک  ره  ییامن و  ارادم  نآ  اب  یتسه  نانآ  ياوأم  لزنم و  رد  هک  ینامز  ات  یـسانشب و  ار  نانآ  هبترم  هاگیاج و  دیاب  سپ  .دراد 

متـس ملظ و  لها  هب  ای  يریگب  يرـسرس  ار  تنید  دـیابن  ناـنآ  لاـح  تیاـعر  ارادـم و  نیا  رد  هتبلا  یهد -  رارق  شیوخ  هتـسیاش  هبتر 
اه و یتخـس  هب  نیـسپزاب  يارـس  ياه  تمعن  شیاسآ و  اریز  ینک ، لمحت  ار  ایند  لها  رازآ  تیذا و  دـیاب  سپ  .ینک  هیکت  داـمتعا و 

يدام ملاع  نیا  دیادش 

228 ص :

لج هللا  نا  ثیدح -  یف  رفعج -  یبأ  نع  : » هدش لقن  ص 72 ) تیبلا ج 4 ، لآ  پاچ   ) هعیشلا لئاسو  رد  هک  یثیدح  هب  هراشا   . 1 - 1
قطنی يذلا  هناسلو  هب  رصبی  يذلا  هرصب  هب و  عمیس  يذلا  هعمـس  تنک  هتببحأ  اذإف  هّبحأ ، یتح  هلفاناب  ّیلإ  بّرقتیل  ّهنَا  ...و  لاق : هلالج 

هک ددرگ  یم  نم  هاگرد  برقم  نانچ  هلفان  ياهزامن  اب  نم  هدنب  ُهتیطعأ ... .» یَنلأس  نإ  هتبجأ و  یناعد  نإ  اهب ، شطبی  یتلا  هدی  و  هب ،
یم تباجا  دـنکب  اعد  رگا  موش و  یم  وا  تسد  نابز و  وا و  مشچ  وا و  شوگ  متـشاد  تسود  ار  وا  هک  یتقو  مراد ، یم  تسود  ار  وا 

.منک یم  اطع  دهاوخب  يزیچ  رگا  منک و 
ص دلج 70 ، رد  و  ْهُلبلا » هنجلا  لها  رثکأ  : » هدمآ ص 128  ج 5 ، راونالا ، راحب  رد  هدش ، لقن  فلتخم  تارابع  اب  ثیدـح  نیا   . 2 - 2

موحرم هک  يریـسفت  ثیدـح ، دنـس  تحـص  ضرف  رب  هدـش ، فالتخا  ءاهلب »  » ریـسفت رد  ْهُلبلا .» اِهلهأ  تیأرف  هنجلا  ُتلخد  هدـمآ «:  9
هک دنتـسه  یناسک  ثیدح ، رد  ءاهلب »  » زا روظنم  هکنیا  نآ  دسر و  یم  رظن  هب  عقاو  هب  بیرق  هدومن  رکذ  نآ  يارب  نتم  رد  يدابآدـیب 
دتس داد و  یعون  ار  تادابع  تقیقح  رد  دنرادن و  رظن  رد  یهلا  يدام  ياه  تمعن  هب  ندیسر  زج  دوصقم  دوخ  تاعاط  تادابع و  رد 

.یتشهب میعن  هب  ندیسر  يارب  دنا  هداد  رارق 
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وکین يرادیاپ  ربص و  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  هارمه  سپ  .یـسر  یمن  نآ  هب  ینکن  لمحت  ار  دـیادش  نیا  ات  تسا ؛  هدـش  هدـیچیپ 
(1) .هد رارق  دوخ  رازگراک  لیکو و  ار  وا  نک و  دامتعا  تیادخ  رب  امنب و 

بناج زا  اه  نذا  اه و  تصخر  نآ  اریز  يراذـگن  دازآ  یعرـش  ياه (2)  تصخر  هاگارچ  ار  تسفن  راسفا  ماجل و  هک  شاـب  رایـشه 
.دنشاب یم  ناهاگآ  ان  لافطا و  نانز و  فیعض و  ياه  لقع  نابحاص  نامه  هک  هدوب  نامز  لها  يارب  عراش 

ناـن زا  هدومن ، يرپس  ار  اـیند  نیا  هنوگچ  هک  شاـب  روآداـی  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سنا  نج و  ياوشیپ  تیـالوم ، نارذـگ  یگدـنز و 
اریز ؟(3)  هدومن مارح  ار  یهلا  ياه  تمعن  یسک  هچ  ییوگب  دوخ  اب  هک  ادابم  و  درکن ،  لوانت  دومن و  زیهرپ  نغور  هب  هتشغآ  ینیوج 

مورحم اب  ندش  مارح  نیب  هک  ارچ  تسا  نیقی  نافرع و  لها  یلاع  ياه  هبتر  زا  ندنامزاب  بجوم  سیلبا و  سواسو  زا  لطاب  لایخ  نیا 
نآ باکترا  دـشابن  مارح  هک  يزیچ  ره  هک  تسین  نانچنآ  ینعی   ] دراد دوجو  نشور  راکـشآ و  قرف  یلاع  ياه  هبتر  زا  سفن  ندـنام 

ماـما لـیلد  نیمه  هب   ] دـننک یم  باـنتجا  تسین  مارح  هک  روـما  یلیخ  زا  دنتـسه  یلاـع  بتارم  ناـهاوخ  هک  ناـنآ  هکلب  .تسا  زیاـج 
، دوب هدروآ  نمیا  ما  هک  يریـش  اب  طولخم  لـسع  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تقیقح  لـها  ياـمنهار  نیدـحوم و 

.منک یم  میرحت  هن  مشون و  یم  ار  اه  نآ  هن  درک ، تیافک  اه  نیا  زا  یکی  هب  ناوت  یم  دندومرف :

229 ص :

فهک .تسا -  هدومن  قیفلت  مه  اب  ار  اـه  نآ  تاراـبع  هدرک و  عمج  ار  هیآ  دـنچ  تراـبع  نومـضم و  تراـبع  نیا  رد  فلؤم   . 1 - 1
 -. 9 (: 73  ) لمزم 30 ؛  (: 70  ) جارعم 28 ؛  (: 18)

فالخ رب   . تسا زیاج  اه  نآ  رد  يراگنا  لهـس  هحماسم و  هدش و  ررقم  لیهـست  اب  هک  يروما  ینعی  میازع ، لباقم  رد  صَخُر   . 2 - 2
يرایسب رد  سدقم  عرش  ندرکن  مازلا  هک  دنا  هدومرف  ناگرزب  .درادن  هار  اه  نآ  رد  لیوأت  ههبـش و  تسا و  یعطق  تاررقم  هک  میازع 

بتارم یهلا و  ياضر  لابند  هب  هک  یناـسک  سپ  تسا ، هدوب  يداـع  مدرم  لاـح  تیاـعر  مدـع  تهج  هب  تابحتـسم  تاـهورکم و  زا 
هب رت  شیب  حیضوت  يارب  .نیبرقملا  تائیس  راربالا  تانسح  هک  دنا  هدومرف  اجنیمه  دنیامن و  تیاعر  ار  اه  نآ  دیاب  دنتـسه  برق  هیلاع 

.دوش هعجارم   21 ییابطابط ص 17 -  هماّلع  هیالولا  هلاسر 
لیلد نودـب  عراش  هب  تمرح  نداد  تبـسن  عیرـشت و  زا  یهن  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  حـضاو  هـیآ 32 ، فارعا ،  هروـس   . 3 - 3
رثکا اساسا  دشاب .  ناناملسم  عضو  هب  ندرکن  هجوت  ینارذگشوخ و  ییاسآ و  نت  يارب  يدنتسم  دناوت  یمن  هیآ  نیا  اّما  تسا ، یعرش 
ناسنا ینعی  تسین ،  نیب  رد  یتمرح  هک  تسا  ییاج  ناشدروم  ...و  ریقف  ماعطا  ناسحا ، راثیا ، دننام  یمالـسا  قالخا  بادآ و  ثحابم 

دراد یعرـش  روظحم  هک  یلام  زا  ّالا  تسا و  ناسحا  دـشخبب  يرگید  هب  رگا  دـنک  فرـصم  ار  نآ  دـناوت  یم  اعرـش  دراد و  یتاناکما 
.دوش هعجارم  ص 79  ج 8 ، نازیملا ،  ریسفت  هب  هیآ ،  نیا  نوماریپ  رت  شیب  حیضوت  يارب  .دومن  ناسحا  دوش  یمن 
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هتفگ نم  هب  تمایق  رد  مسرت  یم  هک  دندومرف  دوب ،  هدـش  هیدـه  ناشیا  هب  هک  ییاولح  ندروخن  زا  یلاؤس  باوج  رد  ترـضح  نآ  و 
دیا (1) هدرب  نیب  زا  ایند  رد  ار  ناتیاه  یشوخ  امش  دوش :

 : دندومرف ترضح  نآ  مه  و 

.ذیذل ياه  هویم  ندروخ  هب  تداع  ینارذگشوخ و  هدوهیب و  ياهراک  هب  ندش  لوغشم  يرورپ و  نت  ییاسآ و  نت  زا  دینک  رذح 

.اراوگ ذیذل و  ياه  یندیشون  اه و  یندروخ  هب  نتفرگ  وخ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ،  دنا : هدومرف  اهاعد  یضعب  رد  مه  و 

ياـه تذـل  هک  اریز  اـمنم ، شومارف  ترخآ  رد  ار  شیوخ  يدـنمزاین  هرهب و  نکن (2) و  يرپس  اـیند  رد  ار  دوخ  ياـه  یـشوخ  سپ 
.تسا رت  شیب  شعفن  راگدنام و  نیسپزاب  يارس 

كرد زا  تیمورحم  هیام  بلق و  تواسق  بجوم  هک  تاهابم ، رد  نتفر  ورف  و  راد ، ههبـش  كوکـشم و  ياـه  همقل  فرـص  زا  راـهنیز 
.تسا تاجانم  تذل 

زا دـنک  تسایر  ياعدا  تیحالـص ، نتـشاد  نودـب  هک  یـسک  اریز  دوش ، ریگاج  تسایر  تلایخ  رد  اداـبم  تساـیر ، بلط  زا  راـهنیز 
.تسا رود  هب  یهلا  تمحر  زا  زاب  دشاب  نآ  هب  ندیسر  يوزرآ  رد  هک  یسک  نینچمه  تسا و  رود  هب  ادخ  تمحر 

هک دنتـسه  ینانمؤم  دـنراد  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یناـسک  تسین و  اور  دنـشاب  هتـشاد  ار  نآ  یگتـسیاش  هکیناـسک  يارب  زج  تساـیر 
هدـنز یهلا  داـی  رکذ و  اـب  ترخآ و  داـی  هب  ار  دوخ  ياـه  لد  هتخاـس و  مار  ار  دوخ  سفن  هدومن و  راـهم  ار  یناـسفن  ياـه  شهاوـخ 
يزیچ ادخ  تساوخ  زج  هدیدرگ و  یهلا  تساوخ  تیشم و  هولج  لحم  نانآ  ياه  لد  اه و  بلق  هک  نادنچ  ار  دوخ  ریمـض  و  هدومن ،

.دهاوخ یمن 

ياعدا ملع ، زا  يا  هناشن  نتـشاد  نودـب  یبلط ، تسایر  رب  هوالع  هک  یناسک  اصوصخ  شاب ، رذـح  رب  نابلط  تسایر  اـب  تسلاـجم  زا 
يادخ اه  نآ  اریز  .دننک  یم  زین  ملع 

230 ص :

 . تسا هدمآ  ج 70 ص 70 ،  راونالاراحب ،  رد  تیاور  نیا  هیآ 20 .  فاقحا ، هروس   . 1 - 1
.فاقحا هروس  هیآ 20  هب  هراشا   . 2 - 2
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دنشاب و یناویح  تسپ  ياه  تذل  لابند  هب  دننک (1) و  شومارف  زین  ار  دوخ  هک  هدیدرگ  بجوم  نیمه  دـنا و  هدرب  دای  زا  ار  شیوخ 
هب هتـشگ  هارمگ  اوران  ياهراک  نیا  رثا  رد  يدوز  هب  نانآ  هک  شاب  هاگآ  .دـننک  یم  دانتـسا  هباشتم  تایآ  هب  ناشلطاب  راـک  هیجوت  رد 

.دیسر دنهاوخ  شیوخ  لمع  يازس  هب  دش و  دنهاوخ  راتفرگ  وا  رهق  شتآ  یهلا و  باذع 

هک تسا  مزال  وت  رب  هکنآ  مالک  لصاح  .نک  عوجر  دوخ  لد  هب  یناسفن ، ياه  شهاوخ  تیـصعم و  رابغ  زا  تبلق  يزاـسکاپ  زا  دـعب 
يوخ قلخ و  هب  ار  تنورد  يزاس و  راوتسا  هدینادرگ و  تسد  ینافرع  یهلا و  ياه  تقیقح  لالدتـسا و  زا  ار  دوخ  ياهرواب  دیاقع و 

هب هدش  ررقم  اه  نآ  رب  هک  یطرش  اب  ار  یندب  ياه  تدابع  یعرـش و  بادآ  و  یهد ، رویز  ناگتـشرف  فاصوا  هدیدنـسپ و  هتـسیاش و 
.ینیبب نایع  هب  تکاپ  لد  تتریصب و  مشچ  اب  ار  اه  نآ  تقیقح  یتسار و  تحص و  هکنآ  ات  رآ ، ياج 

هب قیقع  رتشگنا  نتخادـنا و  شود  رب  ابق  ابع و  لیبق  زا  يزاس  رهاظ  اـب  ددرگ و  یمن  لـصاح  سوه  وزرآ و  اـب  ـالاو ، بتارم  نیا  هتبلا 
نداد تبسن  ناکاپ  هلسلس  هب  بسن  رظن  زا  ار  دوخای  ندیـشوپ و  نایاسراپ  نادباع و  ناملاع و  هماج  نتـشادرب و  اصع  ندرک و  تسد 

.ینک نوریب  دوخ  لد  زا  ار  نآ  یتسود  يرذگب و  ایند  زا  دیاب  نآ  بسک  يارب  هکلب  دیآ  یمن  تسد  هب 

یب ایند  هب  هک  دیشچ  دهاوخ  یتقو  ار  نامیا  تذل  ناسنا  هک  شاب  هاگآ 

نادرگاش و هقلح  رد  نتـسشن  زین  دش و  یـسک  هچ  ماک  هب  ایند  هک  دشابن  رکف  نیا  هب  دنک و  نوریب  لد  زا  ار  نآ  یتسود  دشاب و  انتعا 
دنک یم  كرت  ای  دهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  مامت  رد  مه  نآ  زا  دعب  .دنک  شومارف  ار  نآ  نادرگاش  هسردم و  دای  نانآ و  هب  رخافت 

نآ دـش ، لصاح  یـسک  يارب  لد ، زا  نآ  یتسود  ندومن  جراخ  ایند و  كرت  هک  یتقو  و  دـشاب .  هتـشاد  لماک  صالخا  كاپ و  تین 
.دش دهاوخ  مرن  ادخ  دای  هب  لد  دیدرگ و  دهاوخ  يراج  اه  مشچ  زا  اه  کشا  هک  تسا  تقو 

مان هب  هک  یتشوگ  هکت  ات  دـهد ، ماجنا  تسا  نیگنـس  سفن  رب  نآ  لمحت  هک  ار  ییاه  لمع  دـیاب  راـک  لّوا  رد  روظنم ، نیا  يارب  هتبلا 
هک دییارگ  دهاوخ  حالـص  هب  زین  حراوج  اضعا و  یقاب  دیآ  حالـص  هب  بلق  رگا  هک  دوش ، حالـصا  تسا  هتفهن  ناسنا  نورد  رد  بلق 

زمر

231 ص :

.رشح هروس  هیآ 19  هب  هراشا   . 1 - 1
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.دراد زارد  رس  هتشر  نیا  هتبلا  .تسا  یبلق  ياه  تین  نیمه  ببس  هب  خزود  رد  نایخزود  تشهب و  رد  نایتشهب  يراگدنام 

لوغـشم ینورد  ياـه  هسوسو  اـب  ار  وت  وا  يریگن  راـک  هب  ار  وا  وت  رگا  هک  راد ، لوغـشم  ثیدـح  نآرق و  تاروتـسد  هب  ار  تلد  سپ 
.تخاس دهاوخ 

یسک راگتسر  .دراد و  شالت  یعـس و  دوخ  يراوخ  یتسپ و  رد  هشیمه  سفن  نوچ  راذگن  دازآ  اهر و  شیاه  شهاوخ  رد  ار  تسفن 
.دراد زاب  لطاب  ياه  شهاوخ  اهوزرآ و  زا  ار  وا  دیالاپب و  ار  دوخ  سفن  هک  تسا 

ترایز طیارش 

هب هک  ار  سک  نآ  يرآ و  ياج  هب  لماک  هتـسیاش و  وحن  هب  ار  ترایز  بادآ  طیارـش و  هک  ینک  تمه  شالت و  هک  تسا  مزال  وت  رب 
.ییامن يرای  تدعاسم و  ار  نارئاز  و  يرادهگن ، ار  شتمرح  میرح  ییامن و  میظعت  يا  هتفر  شترایز 

یم فارتعا  مهد و  یم  تداهش  ییوگ : یم  هک  اجنآ  یـشابن ، وگغورد  تا  هتفگ  نیا  رد  همان ، ترایز  ندناوخ  رد  هک  شاب  رذح  رب 
.يونش یم  یفقاو و  نم  ياه  هتفگ  هب  یتسه و  رظان  ارم  هاگیاج  امش  راوگرزب ) ماما  يا   ) هک منک 

رهطم مرح  رد  مدرم  هب  هجوت  نآ و  نیا و  اب  وگتفگ  اه و  غارچلچ  اه و  يراک  هنیآ  ياشامت  اه و  نحـص  اه و  قاور  رد  شدرگ  زا  و 
.تسین هدیزگرب  كاپ و  ناگدنب  هتسیاش  قیال و  راک  نیا  هک  نک  زیهرپ 

رهطم مرح  زا  هلصافالب  دیارگ ،  یتسس  هب  وت  لیم  هک  ینامز  شاب و  مرح  رد  يراد  اعد  ترایز و  هب  ینطاب  لیم  قوش و  هک  ینامز  ات 
.دشاب هارمه  رکذ  ياوتحم  هب  یهجوت  یب  تلفغ و  اب  هک  يرکذ  زا  تسا  رتهب  نتفگن  رکذ  هک  وش  جراخ 

اعد  ] ناتـسود نادنواشیوخ و  دیتاسا ، نید و  ناگرزب  دننام  دنراد [  وت  رب  یقح  هک  یناسک  زین  تردام و  ردپ و  يارب  رهطم  مرح  رد 
.يامنب تمحر  بلط  و 

تسادخ زا  تباجا  قیفوت  هتبلا  (1) و  منک یم  توعد  نآ  يوس  هب  ار  وا  دـنکب  ارم  تیعبت  هک  ار  سک  ره  هک  تسا  یـشور  هار و  نیا 
هار هب  دنک و  یم  نایب  ار  قح  هک  تسادخ  و 

232 ص :

مالسلا هیلع  فسوی  هروس  هیآ 108  زا  سابتقا   . 1 - 1
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دهاوخن يرگتیاده  وا  يارب  دیامن  هارمگ  شدب  ياه  لمع  ياضتقم  رب  انب  ار  وا  دنوادخ  هک  ار  یسک  (1) و  دیامن یم  تیاده  تسار 
تشاد (3)و دـهاوخن  ییامنهار  تسرپرـس و  وا  دـهدن  رارق  شیارب  یبلق  يامنهار  ینورد و  ظـعاو  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  دوب (2)و 

(4) .دنک تیاده  دهاوخ  یم  شلد  هک  ار  سک  نآ  دناوت  یمن  سکچیه  تسوا و  تسد  رد  تسادخ و  بناج  زا  طقف  تیاده 

.دنریگ (5) شیپ  رد  شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  ار  تسرد ]  هار [ دنهاوخب  هک  یناسک  يارب  تسا  يروآدای  نیا 

233 ص :

.بازحا هروس  هیآ 4  هب  هراشا   . 1 - 1
.رفاغ هروس  هیا 33  هب  هراشا   . 2 - 2

.فهک هروس  هیآ 17  زا  سابتقا   . 3 - 3
.صصق هروس  هیآ 56  هب  هراشا   . 4 - 4

.ناسنا هروس  هیآ 29  زا  سابتقا   . 5 - 5
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هرس سدق  يدابآدیب  دمحم  اقآ  زا  رگید  یبوتکم   . 3

روش و اب  وا  نکیل  سب ، هدوب و  هناتسود  یسرپ  لاوحا  نآ ،  زا  فده  ارهاظ  هتشاگن و  دوخ  ناتسود  زا  یکی  هب  يدابآدیب  ار  همان  نیا 
.دراد (1) یتاراشا  زین  یلمع  ینافرع و  لیاسم  یخرب  هب  نآ  رد  هتشاد ، رس  رد  هک  یقوش 

.درامش یم  تقیرط » نارای   » زا ار  يو  يدابآدیب  تسا و  مولعمان  همان  ِبطاخم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

نامه نیمه و  تهر  راثن  يو  ناج  مه  لد و  مه  وت  يادف  يا 

تیاکح و یمالـس و  ّتیحت و  تقیرط ، نارای  هب  ار  تفلاؤم  ِتاـضور  ِترواـجم  ِناقاتـشم  تلـصاوم و  ِتاـبتع  ِتراـیز  ِنادـنموزرآ 
ار افو  يوک  ناراسکاخ  لاح  يراجم  يربخ ؟ تبحم  يایرد  هقرغ  زا  تچیه  تسه  ایآ  ناما ، ینما و  لـحاس  رب  هک  يا  تسا ، یماـیپ 

.رود دَُوب  وت  زک  یسک  لاح  دَُوب  مولعم  دنشاب ، هتساوخ 

ارای دوش  یمن  دیمون  وت ]  زا [  تغارف  ارای  ناتسود  لاح  زا  یغراف  وت  رگا 

.هدرسفا و ] هتخوس [  مراد  یغامد  ناسفن ، مه  زا  روجهم  نارای و  زا  رود  مناهفصا ، رد  هک  تسا  نیا  شرصتخم 

روح نشلگ  شمشچ  هب  دیآ  سفق  رود  دوش  یغرم  رگا  زاورپ  مه  ز 

234 ص :

 . دراد رارق  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هناتـسآ  هناخ  باتک  هرامش 551  یطخ  هعومجم  نمـض  رد  همان  نیا  یطخ  هخـسن   . 1 - 1
« . ص183 ج2 ،  هناتسآ ،  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  »
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شرام خاروس  نایشآ ، دیامن  شراخ  بیسآ  اپ  ریز  ِلگ  دهد 

زا یکی  نازوس و  منهج  نوچ  ناتـسود  دوجو  یب  ارم  نکلو  تسا  نارذـگ  ترـشع و  ياج  ناـشن ، تشهب  ِناهفـصا  هطخ  دـنچ  رگا 
.تسا نارین  تاکرد 

تسین بیسح  دشابن  بیبح  اب  هک  یشیع  لوبق  ارم  ددرگن  وت  یب  یتمعن  ره 

هک یتسد  و  لصاح ؛  یب  کشرـس  قرغ  لاحلا  دومن ، یم  رون  بسک  راذـع ، لگ  ِنادـهاش  يابیز  راسخر  زا  يراگزور  هک  یمـشچ 
تدـش طسب  نایب  هماـخ و  مادـک  هب  منک و  ترجاـهم  تنحم  ناـبز  هچ  هب  لد  رب  نونکا  دوب ، تلـصاوم  ِناـسورع  ِشوغآ  مه  يرمع 

.تسین نآ  ار  ام  دهاوخ و  یلد  راک ، نیا  مراگن  تقرافم 

وت تساجک  لد  شرعلا ، ِّتبث  داد : زاوآ  یفتاه  ارم  .تسالتبم  قوش  هب  لد  مسیونب : هک  متشامگ  یمزع  متـشادرب و  یملق  همه  نیا  اب 
؟ ار

.تسا يروجهم  ِحرش  ِتارقف  ما ، هثحابم  يرود و  ِنتم  ترابع  ما ، هعلاطم  همه  ًالمجم 

.ترابع هلاطا  هب  تجاح  هچ  .تسا  تلاوح  ینانج  دوهش  هب  يوعد  نیا  توبث 

تسا رید  ییایب  دوز  رگا  هک  قوش  هر  رد  مرظتنم  ردق  نیا 

: هک تسا  روکذم  يوامس  بتک  زا  یکی  رد 

(1) .ِهیلع َءالَبلا  َّبَصَف  َهللا  َّبَحَا  ْنَم 

تعلخ یلاـعت -  هناحبـس و  قح -  ار  هک  ره  اـی  دـنز ، وا  تبحم  رد  هقلح  تدارا  تسد  هب  دـنک و  ادـخ  یتـسود  يوـعد  هک  ره  ینعی 
: هک ددرگ  نازیرگ  يو  زا  تحار  تجهب و  يداش و  نازیر و  وا  قرف  رب  ءانع  تنحم و  ربا  زا  الب  ناراب  دناشوپ ، وا  رب  تیبوبحم 

 .ِ بَهّلِلل ِبهَّذلاک  ِءالَولل  ُءالَبلا 

: هدوآ هجو  نیدب  يونثم  رد  ار  هملک  نیا  همجرت 

تسا شوخ  شتآ  لد  رد  صلاخ ، ّرز  تسا  شتآ  نوچ  الب  رز ، نوچ  یتسود 

 [. تسا  ] تبحم باب  راد  هب  قلعتم  تنحم ، تیالو و  لها  هجوتم  الب ، هک  دـیآ  یم  رد  مهف  هطیح  هب  نانچ  هقباس  تاملک  ياوحف  زا  و 
رب تنحم  زا  يرد  دنا ، هداهن  تبحم  يانب  هک  اج  ره 
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ِّبَـص ادبع - َّبحأ  ْوأ  اموق -  ُهللا  َّبحأ  اذإ  :» تسا هدـش  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتوافت  كدـنا  اب  تیاور  نیا   . 1 - 1
ص 148. ج 82 ، ناریا ، پاچ  راونالا ، راحب  ِّمغ .» یف  عقو  ّالأ  ٍمغ  نم  جرخی  الف  اّبص  َءالبلا  هیلع 
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هناحبـس قح -  ار  هک  ره  سپ  .دنا  هتخاس  مَلَع  نآ ، ياپ  مزالم  ار  الب  جوف  دنا ، هتخارفا  الو  ياول  هک  نادیم  ره  رد  دـنا و  هداشگ  يو 
تـسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ثیدـح  لوق ، نیا  دـیؤم  .دزاس و  نحتمم  التبم و  ـالب  هب  ار  وا  دراد ، تسود  یلاـعت -  و 

: هدومرف هک  اجنآ 

.مُهالتبا (1) اموق  َّبحأ  اذإ  َهّللا  َّنإ 

 - یلاعت قح -  ار ]  ] هک ره  هک  یتسرد  هب 

.درامگ ناشیارب  ار  هودنا  الب و  رکشل  دراد ، تسود 

شیپ رد  ناورهار  همه  زا  قح  یتسود  هار  رد  هک  ره.دوش  لزاـن  ـالو  رادـقم  هب  ـالب  دوب و  تبحم  هزادـنا  هب  تنحم  هک  تسا  رّرقم  و 
ترضح زا  .رت و  شیر  تنحم  قوش  زا  شا  هنیـس  رت ، شیب  تبحم  قوذ  ار  هک  ره  .دوب  شیب  همه  زا  وا  ِتیلب  تقـشم و  هنیآ  ره  دوب ،

رت تخس  نایمدآ  زا  هورگ  مادک  ینعی  الب ، يور  زا  دنرت  تخـس  هفیاط  مادک  ًءالَب ؛ » ُّدشأ  ِسانلا  ُّيأ   » هک دندرک  لاؤس  تانیاک  دیس 
تلاسر و مرح  مهلم  هک  ناربمغیپ  يالب  ینعی  ایبنألا » : » دومرف تسا ؟ رت  بعـص  ناـسنا  فانـصا  زا  هرمز  مادـک  رـشحم  و  رتزوسلد ، و 
، رت شیب  نارگید  ياه  تنحم  زا  تسا  ناشیا  راگزور  هجوتم  هک  ییـالب  .رت و  شیب  تسا و  رت  تخـس  همه  زا  دـنتلالج  میرح  مرحم 

لثمألاف  » .تفرعم رارسا  رب  فقاو  تبحم و  لیبس  كولس  رد  ناشیدب  دنـشاب  هیبش  هک  یعمج  يالب  ناربمغیپزا  سپ  ینعی  لثمألا » مث  »
بعـصا دشا و  وا  يانع  الب و  دـشاب ، برقا  برق ، هاگرد  هب  هک  ره  سایق  نیمه  رب  .تعامج و  نیا  رب  دـنا  هیبش  هک  اه  نآ  ینعی   (2)«

.دشاب

دنهد یم  شرت  شیب  الب  ماج  تسا  رت  بّرقم  مزب  نیا  رد  هک  ره 

دنهن یم  شرگج  رب  انع  غاد  تفای  صاخ  رظن  ربلد  هک ز  نآ  و 

خیاشم زا  یکی  .دـنهن  هار  ناغلاب  تسد  رب  هک  تسا  لالم  رهز  حدـق  هکلب  دـنهد ، تقیرط  لافطا  هب  هک  تسا  نیریـش  ِتبرـش  هن  الب ،
 : هدومرف تقیرط 

تسام تبون  نآ  تسا  رت  نارگ  هک  یلطر  تسام  تداع  هدکیم  هب  ندروخ  يدرُد 

* * * * *

236 ص :

هناحبـس َّبحأ  اذإف  ءالبلا  میظع  نراقم  ِرجألا  میظع  َّنإ  :» تسا هدش  تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ثیدـح  نیا   . 1 - 1
ص527. ج 5 ، يراسناوخ ، نیدلا  لامج  يدمآ ، مکحلا  ررغ  حرش  مهالتبا ؛» اموق 

لثمألا ّمث  نوحلاصلا ، ّمث   : ئایبنألا لاق : ًءالب ؟ ُّدَـشأ  ساـنلا  ُّيأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َلئُـس  ، » ص 188 ج 18 ، راونالا : راـحب   . 2 - 2
«. لثمألاف
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همطاف ترـضح  تاقولخم ،  فرـشا  یمارگ  تخد  تداعـس  اب  زور  داز  رد  باتک  نیا  میظنت  ّلـج ،  ّزع و  يادـخ  قیفوت  تیاـنع و  اـب 
 . دریگ رارق  یلاعت  قح  تیاضر  دروم  هک  دیما  دیسر  نایاپ  هب  مالسلااهیلع  ءارهز 

نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و 

237 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

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

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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