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باتک 8تاصخشم 

8هراشا

بلاطم 11تسرهف 

15هچابید

راتفگ 17شیپ 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  يامیس  لوا : 19شخب 

19هراشا

مالسلااهیلع نینبلا  ما  تاصخشم  لوا : 21لصف 

21هراشا

مالسا ردص  رد  21مطاوف 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  23بسن 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  26تدالو 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  یلصا  26مان 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  هب  يراذگ  مان  26ببس 

خیرات رد  اه  نینبلا  27ما 

ناگرزب مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هاگن  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم  مود : 29لصف 

29هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  29ماقم 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  يراوگرزب  هرابرد  ناگرزب  30نانخس 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  یگژیو  موس : 33لصف 

33هراشا

33افو
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34بدا

يریذپ تیالو  یتسود و  35تیالو 

تماهش 36تعاجش و 

يرعاش 37يرونخس و 

ییاناد 38ملع و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هناخ  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  مراهچ : 40لصف 

40هراشا

مالسلااهیلع همطاف  نادنزرف  مالسلااهیلع و  نینبلا  42ما 

مالسلا هیلع  یلع  تداهش  مالسلااهیلع و  نینبلا  43ما 

اروشاع مالسلااهیلع و  نینبلا  ما  مجنپ : 44لصف 

44هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رفس  مالسلااهیلع و  نینبلا  47ما 

اروشاع زا  سپ  مالسلااهیلع  نینبلا  48ما 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  اب  مالسلااهیلع  بنیز  50رادید 

عیقب رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ییارس  51هحون 

تیدبا يوس  هب  مشش : 56لصف 

56هراشا

مالسلااهیلع نینبلا  ما  تافو  ناکم  56نامز و 

عیقب 56تلیضف 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  58ترایز 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ناگداون  58نادنزرف و 

58هراشا

مالسلااهیلع نینبلا  ما  نادنزرف  58فلا )

نینبلا ما  ناگداون  63ب )

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  تمارک  متفه : 65لصف 

یسراف بدا  هدیزگرب  مّود : 72شخب 
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72هراشا

74راعشا

74هراشا

مالسلااهیلع نینبلا  ما  لد  74ِغاد 

هنادواج 76غاد 

ازع 77کیپ 

نینب یب  78ما 

ردام لاح  78ِنابز 

80هدیدغاد

نیشتآ 82غاد 

افو رهم و  83رهظم 

یبدا 86نوتم 

86هراشا

ینامسآ ياه  86تسد 

سابع 86دای 

عیقب 87رطع 

نازاس همانرب  اب  هارمه  مّوس : 89شخب 

89هراشا

یلک ياه  91هیصوت 

همانرب يا 92ياهداهنشیپ 

هقباسم يا ياه  93شسرپ 

یسانشراک ياه  93شسرپ 

یمدرم ياه  95شسرپ 

همان 97باتک 

زکرم 102هرابرد 
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مالسلااهیلع نینبلا  ما  همانیگدنز  اه : تلیضف  ردام 

باتک تاصخشم 

یلع دانق ، یناجاقآ  هسانشرس : 

ياه شهوژپ  زکرم  هدـننک  هیهت  دانق ؛ یناـجاقآ  یلع  / مالـسلااهیلع نینبلا  ما  همانیگدـنز  اـه : تلیـضف  رداـم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا 

.1385 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 72 [ ، 2  : ] يرهاظ تاصخشم 

.674 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

لایر 6-49-7808-964:  4800 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  72 ؛ .ص 69 -  همانباتک : تشاددای : 

.مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  یگدنز  رگید :  ناونع 

.همانتشذگرس .ق --  64؟ نینبلا - ، ما  عوضوم : 

.ناملسم نانز  عوضوم : 

.مق ناتسا  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

75 آ7 فلا /BP52/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/979 ییوید :  يدنب  هدر 

1036299 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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بلاطم تسرهف 

4 بلاطم تسرهف 

6 هچابید

8 راتفگ شیپ 

10 لوا شخب 

10 مالسلااهیلع نینبلا  ما  يامیس 

12 مالسلااهیلع نینبلا  ما  تاصخشم  لوا : لصف 

12 مالسا ردص  رد  مطاوف 

13 مالسلااهیلع نینبلا  ما  بسن 

16 مالسلااهیلع نینبلا  ما  تدالو 

16 مالسلااهیلع نینبلا  ما  یلصا  مان 

16 مالسلااهیلع نینبلا  ما  هب  يراذگ  مان  ببس 

17 خیرات رد  اه  نینبلا  ما 

19 ناگرزب مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هاگن  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم  مود : لصف 

19 مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم 

20 مالسلااهیلع نینبلا  ما  يراوگرزب  هرابرد  ناگرزب  نانخس 

23 مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  یگژیو  موس : لصف 

23 افو

24 بدا
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25 يریذپ تیالو  یتسود و  تیالو 

26 تماهش تعاجش و 

27 يرعاش يرونخس و 

28 ییاناد ملع و 

30 مالسلا هیلع  یلع  ماما  هناخ  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  : مراهچ لصف 

32 مالسلااهیلع همطاف  نادنزرف  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

33 مالسلا هیلع  یلع  تداهش  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

34 اروشاع مالسلااهیلع و  نینبلا  ما  مجنپ : لصف 

37 مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رفس  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

38 اروشاع زا  سپ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 

40 مالسلااهیلع نینبلا  ما  اب  مالسلااهیلع  بنیز  رادید 

41 عیقب رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ییارس  هحون 
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45 تیدبا يوس  هب  مشش : لصف 

45 مالسلااهیلع نینبلا  ما  تافو  ناکم  نامز و 

45 عیقب تلیضف 

47 مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  ترایز 

47 مالسلااهیلع نینبلا  ما  ناگداون  نادنزرف و 

47 مالسلااهیلع نینبلا  ما  نادنزرف  فلا )

50 هلأسم کی  هرابرد  شهوژپ 

51 نینبلا ما  ناگداون  ب )

53 مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  تمارک  متفه : لصف 

60 مّود شخب 

60 یسراف بدا  هدیزگرب 

62 راعشا

62 مالسلااهیلع نینبلا  ما  لد  ِغاد 

63 هنادواج غاد 

63 ازع کیپ 

64 نینب یب  ما 

64 ردام لاح  ِنابز 

65 هدیدغاد

66 نیشتآ غاد 
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66 افو رهم و  رهظم 

68 یبدا نوتم 

68 ینامسآ ياه  تسد 

68 سابع دای 

69 عیقب رطع 

71 مّوس شخب 

71 نازاس همانرب  اب  هارمه 

73 یلک ياه  هیصوت 

74 يا همانرب  ياهداهنشیپ 

75 يا هقباسم  ياه  شسرپ 

75 یسانشراک ياه  شسرپ 

77 یمدرم ياه  شسرپ 

79 همان باتک 
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هچابید

هچابید

یم افیا  ار  شیوخ  زاس  ناسنا  تلاسر  ناـنآ ، زا  رتولج  هاـگ  نادرم و  ياـپ  هباـپ  هک  دـندوب  يرایـسب  ناـنز  مالـسا ، ردـص  خـیرات  رد 
یناشف ناج  هب  یمالـسا ، ياه  شزرا  زا  عافد  رد  زین  عامتجا  رگنـس  رد  هناخ ، رد  لومعم  ياه  تیلاعف  ماجنا  رب  نوزفا  ناـنآ  دـندرک ،

.دنتخادرپ یم 

.تسا رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  ردام  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  نایم ، نیا  رد 

ناغمرا هب  ار  تیمیمـص  افـص و  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هناخ  هب  هک  هاگ  نآ  تفای و  دـشر  تعاجـش  فرـش و  هداوناخ  رد  وا 
هک تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یگرزب  ياه  ناسنا  شا ، یکچوک  همه  اب  هتـشاذگ ، مدق  نآ  رد  هک  يا  هناخ  تسناد  یم  يو  .دروآ 

.دنزاس یم  نوگرگد  ار  رشب  خیرات 

، راثیا نوچ : یمیهافم  هب  هک  داد  شرورپ  دوخ  ناماد  رد  ار  ینادنزرف  تشاد ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ماقم  هب  هک  یتفرعم  اب  نینبلا  ما 
.دندیشخب انعم  يراکادف  افو و 

، دـهد شرتسگ  ار  دوخ  طـحنم  گـنهرف  دـشوک  یم  لذـتبم  بساـنمان و  ياـهوگلا  ناـیب  اـب  برغ  هک  رـضاح  رـصع  رد  دـیدرت ، یب 
.دوش یم  نادنچود  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  نوچ  مه  هدنزاس  ییاهوگلا  یفرعم  رد  ام  تیلوئسم 
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ریوصت هب  ار  راکادـف  ردام  نیا  شنَم  لیاضف و  تسا  هدیـشوک  دانق  یناجاقآ  یلع  ياقآ  بانج  دـنمجرا ، رگ  شهوژپ  ساسا ، نیا  رب 
.دریگ رارق  دنمجرا  نازاس  همانرب  هدافتسا  دروم  هعومجم  نیا  تسا  دیما  ناشیا  زا  ساپس  اب  دهد ، رارق  نام  هار  ارف  ار  نآ  دنشک و 

قیفوتلا یلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

ناـنوچ هک  یناـنآ  تسا ؛ تلیـضف  ناـنامرهق  تیونعم  تفرعم و  لـالز  ناـشوج و  ياـه  همـشچ  زا  ندیـشون  هنـشت  اـم ، زورما  هعماـج 
هـصرع رد  روضح  اـب  دندیـشخب و  ییانـشور  رون و  وج ، قح  عماوج  یماـمت  دوـخ و  هعماـج  هب  دندیـشخرد و  زورفا  بش  ناـگراتس 

.دندیرفآ يرگید  هنامز  خیرات ،

ياهریوصت هب  ار  شیوخ  یگدنز  یلو  دندوب ، وا  دـننام  هک  تسا  ییاهوگلا  نتخانـش  قاتـشم  زیچ ، ره  زا  شیپ  شیب و  زورما ، ناوج 
ياج اه  بلق  هحفـص  رب  ناشدای  زونه  اه ، لاس  تشذـگ  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسارآ ، یهلا  لامک  یناـسنا و  قـالخا  ياـبیز  باـن و 

ییوگلا تسا ؛ هنومن  وگلا و  دـنمزاین  زورما  ناوج  .تسا  ناقـشاع  ینورد  رواب  ناش  مارم  دوش و  یم  همزمز  اه  بل  رب  ناـشمان  دراد ؛
.دنک یگدنز  وا  اب  دیوگب و  وا  اب  دونشب ، وا  زا  دوش ، کیدزن  وا  هب  هک 

.تسا نیرفآ  تلیـضف  نانز  نادرم و  یناگدـنز  بسانم  هتـسیاش و  يرورپ  زاب  شخب ، یهاگآ  هاگآ و  ياه  ملق  گرتس  هفیظو  زورما 
هک مینیب  یم  همه  تسا و  نشور  ًالماک  یعامتجا  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  نارتخد  نانز و  یفیک  يرترب  یتح  یّمک و  دشر  هزورما 

ماد ندرتسگ  اب  زین  زیتس  نید  ياه  هناسر  نآ ، رب  نوزفا  .دنراد  یساسا  یشقن  عامتجا ، راتخاس  رد  نانآ 
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نیا زا  دـــنبوک و  یم  یطارفا   (1) مـسینیمف يوهایه  رپ  لـبط  رب  دـننک و  یم  جـیورت  ار  بذاـک  ياـهوگلا  يراـگنلو ، یقـالخا و  یب 
يرکف و ياـه  هوسا  قفوم و  ياـهوگلا  ندناسانـش  ور ، نیا  زا  .دـنزاس  یم  هدولآ  ار  ناوج  ناوجون و  نارتـخد  كاـپ  تاـساسحا  ، هار

.تشامگ تمه  تلیضف  نامیا و  ییاناد و  ياه  هوسا  ییاسانش  هب  دیاب  دراد و  ییالاو  تیمها  مالسا ، خیرات  رد  اشوک  نانز  یلمع 

يردام هاگآ و  يرـسمه  هتـسیاش ، ینز  وا  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  هتـسجرب  رورپ و  ناسنا  نانز  زا  يا  هنومن  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  همطاف 
نهذ رد  ناوت  یمن  مالـسلااهیلع _  نینبلا  ما  شردام _  مان  نودـب  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  مان  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هنومن  راـگزومآ و 

، بدا تشذگ ، هصالخ  وا  مان  .تسا  لضفلابا  يامیس  یگدنشخرد  سابع و  تمظع  روآدای  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  مان  .درک  ریوصت 
.تسا قشع »  » مالک کی  رد  يریذپ و  تیالو  تبحم و  تریغ ، يراکاد ،

هتفرگ مان  ینیـسح  راختفا  تزع و  لاس  بالقنا ، هنازرف  ربهر  يوس  زا  هدـش و  كربتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماـن  هب  هک  یلاـس  رد 
يادـنلب هک  دـشاب  .میتشامگ  تمه  مالـسلااهیلع _  نینبلا  ما  همطاـف  ترـضح  مالـسا _  گرزب  يوناـب  یناگدـنز  شراـگن  هب  تسا ،

هیلع مشاه  ینب  رمق  شیافواب ، دـنزرف  دوخ و  ناقـشاع  نامداخ و  رامـش  رد  ار  ام  دریگربرد و  ار  همه  اه ، تلیـضف  ِرداـم  نآ  تمظع 
.دنیزگرب مالسلا 

.Femenism - . 1
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مالسلااهیلع نینبلا  ما  يامیس  لوا : شخب 

هراشا

مالسلااهیلع نینبلا  ما  يامیس  لوا : شخب 

اه لصف  ریز 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  تاصخشم  لوا : لصف 

ناگرزب مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هاگن  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم  مود : لصف 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  یگژیو  موس : لصف 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هناخ  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  مراهچ : لصف 

اروشاع مالسلااهیلع و  نینبلا  ما  مجنپ : لصف 

تیدبا يوس  هب  مشش : لصف 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  تمارک  متفه : لصف 
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مالسلااهیلع نینبلا  ما  تاصخشم  لوا : لصف 

هراشا

مالسلااهیلع نینبلا  ما  تاصخشم  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

مالسا ردص  رد  مطاوف 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  بسن 

مالسلااهیلع (1) نینبلا  ما  تدالو 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  یلصا  مان 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  هب  يراذگ  مان  ببس 

(2) خیرات رد  اه  نینبلا  ما 

مالسا ردص  رد  مطاوف 

مالسا ردص  رد  مطاوف 

 _ ، مالسلا هیلع  یلع  رسمه  ربمایپ و  رتخد  مالـسلااهیلع _  ارهز  همطاف  ینعی  هبترم  دنلب  تیـصخش  هس  مالـسا ، ردص  نانز  خیرات  رد 
ردام مالـسلا و  هیلع  یلع  رـسمه  مالـسلااهیلع _  نینبلا  ما  همطاف  و  بلاط _  یبا  رـسمه  مالـسلا و  هیلع  یلع  رداـم  دـسا  تنب  همطاـف 
ینتفگ .میمانب  مالـسا  ردص  مطاوف »  » ار اه  نآ  میناوت  یم  ور ، نیا  زا  .دندمآرـس  یگرزب  لامک و  تفرعم ، رد  مالـسلا _  هیلع  سابع 

یعامتجا و ثداوح  رد  ناشیا  شقن  تسا و  رت  هتسجرب  رایـسب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  مالـسا ، هنومن  يوناب  تلزنم  تسا 
هناخ راوید  هک  دوب  شیالآ  یب  تشرـس و  كاپ  نانچ  زین  دـسا  تنب  همطاـف  .دوب  زاـسراک  رایـسب  دوخ ، راـگزور  یگنهرف  یـسایس و 

تـشذگرد زا  سپ  دـسا ، تنب  همطاف  .دروآ  ایند  هب  ار  مالـسلا _  هیلع  یلع  شا _  هناگی  دـنزرف  ات  دوش  یم  هدوشگ  شیور  هب  هبعک 
، يو تشذگرد  ماگنه  .تفرگ  هدهع  رب  ار  شیرق  میتی  يراتسرپ  ینابهاگن و  بلاطوبا ، شیومع  هناخ  هب  ربمایپ  دورو  بلطملادبع و 

رداـم هک  دراد  ار  راـختفا  نیا  يو  .دـیمان  شیوخ  رداـم  ار  وا  تسیرگ و  يو  رب  دـناوخ و  زاـمن  شرکیپ  رب  ناوارف  هوکـش  اـب  ربماـیپ ،
(3) .تسا هدرک  يردام  زین  هداد  تسد  زا  ردام  هلاس  جنپ  همطاف  يارب  رایسب  لامتحا  هب  تسا و  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدزاود 

-1
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تمصع ماقم  اب  شماقم  هک  تسا  سابع _  ردام  یلع و  رـسمه  مالـسلااهیلع _  نینبلا  ما   (1) مازِح تنب  همطاـف  رگید ، غورف  رپ  هرهچ 
ترتع و نادناخ  هب  تبسن  وا  بدا  تدارا و  صالخا و  .تسین  زین  دسا  تنب  همطاف  هبتر  رد  هدوبن و  زارت  مه  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 

نیا رد  .دریگ  یم  رارق  ییالاو  هاگیاج  رد  گرزب ، يوناب  ود  نیا  زا  سپ  يو  هک  دوب  راکـشآ  نانچ  ناـشیا  یقـالخا  ماـقم  نینچ  مه 
، يرگید نآ  وفک و  مه  رسمه و  يرگید  ردام و  یکی ، هک  تسا  هجوت  لباق  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تلیضف  ناگراتس  نیا  تبـسن  نایم ،
هب هک  تسا  ینینبلا  ما  ِدرورپ  تسد  ناشیا  هک  تسابیز  مالـسلا  هیلع  ساـبع  اـب  مطاوف  نیا  بسن  نینچ  مه  .تسا  وا  هدـیزگرب  رـسمه 

، مالـسا خیرات  يوناب  گرزب  هس  نیا  نایم  تهابـش  .تسا  دسا  تنب  همطاف  زین  شا  هدج  دنک و  یم  راختفا  مالـسلااهیلع  ارهز  یمداخ 
هیلع یلع  ماما  رـضحم  رد  نیـسح  نسح و  تسا ؛ هتخومآ  یگرزب  يرگید ، رـضحم  رد  کی  ره  هک  تسا  هوسا  ینادنزرف  ندـنارورپ 

 . مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  ناماما  رضحم  رد  سابع  مالسلا و 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  بسن 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  بسن 

هک نیا  لیلد  هب  تساه ؛ هداوناـخ  دارفا و  ناـیم  رد  اـه  هطبار  اهدـنویپ و  يرارقرب  رد  یّمهم  صخاـش  یگداوناـخ ، تلاـصا  هنیـشیپ و 
، يراتفر ياه  صخاش 

، هلاحک اضر  رمع  ءاسنلا ، مالعا  ص 327 ؛ چ 1 ، ، 1417 ردص ، تاراشتنا  مق ، هبنع ، نبا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  - 1
نایعا ص 128 ؛ ج 2 ، ، 1350 فجن ، یناقمام ، لاجرلا ، ملع  یف  لاقملا  حیقنت  ص 40 ؛ ج 4 ، چ 2 ، ، 1378 یمشاهلا ، هعبطم  قشمد ،
ءارعـش وا  فـطلا  بدا  ص 389 ؛ ج 8 ، و  ص 429  ج 7 ، ، 1403 تاـعوبطملل ، فراـعتلاراد  توریب ، نیما ، نسحمدیـس  هعیـشلا ،
همطاف مان  لاجرلا ، سوماق  بحاص  يرتشوش  ققحم  تسا  ینتفگ  ص 72 . ج 1 ، ، 1409 یضترملا ، راد  توریب ، ّربش ، داوج  نیسحلا ،

دناد یم  ...و  يربط  خیرات  یشاجن ، یسوط ، لاجر  نوچ : ییاه  باتک  رد  مان  نیا  ندماین  ار  نآ  لیلد  دریذپ و  یمن  نینبلا  ما  يارب  ار 
.28 صص 27 _  ج 6 ، لاجرلا ، سوماق 
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هتـشاد يرتالاو  يراتفر  یقالخا و  ياه  صخاش  يا ، هداوناـخ  هچ  ره  .تسج  اـه  هداوناـخ  هنیـشیپ  رد  دـیاب  ار  دارفا  یتیبرت  يزیرغ و 
.تسا هداوناخ  نآ  تلاصا  هدنهد  ناشن  دشاب ،

ینامسج یقالخا و  ياه  یگژیو  هک  يا  هفیاط  هلیبق و  هداوناخ و  ره  تسا و  هدوب  مهم  ساسح و  زین  هتـشذگ  رد  یگداوناخ  تلاصا 
تیساسح نآ  دروم  رد  یطارفا  تروص  هب  دوب و  مهم  رایسب  اه ، برع  نایم  رد  عوضوم  نیا  .دیلاب  یم  دوخ  هب  تشاد ، يرت  هتـسجرب 

.دش تیاده  تسرد  لکش  هب  يا  هزادنا  ات  تاساسحا  نیا  مالسا ، ندمآ  اب  هتبلا  .دنداد  یم  ناشن 

یقالخا يوکین  ياه  یگژیو  تعاجش و  تداشر و  تماهـش ، هب  هک  تسا  يا  هفیاط  نادناخ و  زا  مالسلااهیلع (1)  نینبلا  ما  ترضح 
.دوب راذگ  ریثأت  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  اب  مالسلا  هیلع  یلع  جاودزا  رد  عوضوم  نیمه  .دندوب و  روهشم 

(2) .نزاوه نب  رکب  ...دیحو  نب  هعیبر  نب  دلاخ  نب  مازِح  رتخد  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  تسا : نینچ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  يردپ  بسن 
نب رفعج  نب  کـلام  نب  رماـع  نـب  لهـس  نادـناخ  زا  هماـمث  رتـخد  مالـسلااهیلع  نـینبلا  ما  تـسا : ریز  رارق  هـب  زین  يو  يرداـم  بـسن 

(3) .بالِک

زا رماع و  نطب  زا  رَضُم و  گرزب  هبعش  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  بیترت ، نیدب 

ص 67؛ ج 2 ، چ 5 ، ، 1374 یگنهرف ، یملع و  نارهت ، هدـنیاپ ، مساقلاوبا  نادرگرب : يدوعـسم ، نیـسح  نب  یلع  بهذـلا ، جورم  - 1
، ینبتملا هبتکم  هرهاق ، ءادفلا ، یبا  لیعامسا  نیدلادامع  رشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  ص 440 ؛ ج 2 ، يربط ، كولملا ، ممالا و  خیرات 

ص 220. ج 1 ، چ 3 ، ق ، 1389 ه .  يردیح ، هناخ  پاچ  تاراشتنا  فجن ، يدرو ، نبا  يدرولا ، نبا  خیرات  ص 181 ؛ ج 1 ،
، نیّیبلاّطلا لتاقم  ص 37 ؛ ج 5 ، چ 3 ، ق ، 1403 ه .  یبارعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  نانبل ، توریب _  یـسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، - 2

ص 87. ق ، 1372 ه .  یضر ، فیرش  مق ، رقص ، دمحا  دیس  قیقحت : یناهفصا ، جرفلاوبا 
سدق ناتـسآ  تاراشتنا  دهـشم ، شناد ، یـسوم  نادرگرب : يراصنالا ، ریمالادبع  اضردـمحم  یگتـشذگ ، دوخ  زا  دامن  نینبلا ؛ ما  - 3

ص 15. ، 1375 يوضر ،
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بونج رد  نانآ  .دنداد  یم  لیکـشت  ار  نزاوه  گرزب  هفیاط  هبعـش ، نیا  نوگانوگ  ياه  هریت  مالـسا ، ردص  رد  .تسا  بالک  نادناخ 
نانآ نایم  يرایسب  ياه  گنج  ّتیلهاج ، رـصع  رد  یتح  .تسا  هدوب  ینمـشد  زاب  رید  زا  هّکم  لها  اه و  نآ  نایم  دنتـسیز و  یم  هکم 

زا یکی  نانآ  اب  گنج  .دوب  نزاوه  هفیاط  نیمه  اب  ناناملـسم  ياـه  گـنج  نیرت  تخـس  زا  یکی  زین  مالـسا  روهظ  زا  سپ  .داد  يور 
زا نینبلا  ما  هلیبق  هک  مینیب  یم  بیترت ، نیا  هب  تفای  نایاپ  مالـسا  رکـشل  يزوریپ  اب  هک  دوب  هّکم  حـتف  زا  سپ  اـهدربن  نیرت  كاـنمهس 

.دندوب دزنابز  یکالاچ  تعاجش و  رد  تفر و  یم  رامش  هب  برع  فورعم  ياه  هلیبق 

هک یـسک  رتهب  ترابع  هب  ای   (1)« هّنـسالا بعالم   » هب شتردق  تعاجـش و  ببـس  هب  کلام  نب  رماع  ءاربوبا  دننام : هلیبق  نیا  زا  يدارفا 
ناعاجش نیرتروآ  مان  زا  دوخ  رـصع  رد  هک  تسوا  دادجا  رگید  زا  لیفط  نب  رماع   (2) .دوب روهـشم  دریگ ، یم  يزاب  هب  ار  اه  هزینرس 

یکی  (4) لاحرلا هورع   (3) .تشاد یم  یمارگ  تشاد ، یتبـسن  يو  اـب  ار  هک  ره  مور  رـصیق  هک  يا  هنوـگ  هب  دوـب ، برع  ناروـالد  و 
.تسا هتـشاد  ییالاو  هاگیاج  برع _  فورعم  هاشداپ  رذنم _  نب  نامعن  دزن  وا  .تسا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  يردام  دادـجا  زا  رگید 

.دوب ناناولهپ  نیا  رامش  رد  زین  لزرق  سراف 

.زاب هزین  - 1
، ّفطلا بدا  ص 17 ؛ ج 1 ، چ 5 ، ، 1368 ردص ، نارهت ، تسُفا ، ق ، 1376 ه .  يردیح ، فجن ، یمق ، ثدـحم  باقلالا ، ینکلا و  - 2

ص 72. ج 1 ،
ص 19. چ 1 ، ، 1378 نیسحلا ، بتکم  مق ، یلاخلخ ، ینابر  یلع  مالسلا ،  هیلع  نینبلا  ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 3
ص 20. چ 1 ، ، 1378 نیسحلا ، بتکم  مق ، یلاخلخ ، ینابر  یلع  مالسلا ،  هیلع  نینبلا  ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 4
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مالسلااهیلع نینبلا  ما  تدالو 

مالسلااهیلع (1) نینبلا  ما  تدالو 

رایسب هنیدم  رد  شنارای  ربمایپ و  يارب  هک  یلاس  تشذگ ؛ یم  هنیدم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترجه  زا  لاس  جنپ 
یلع هبرض  اب  دودبع  نب  ورمع  رفک ، نامرهق  دندش و  لیسگ  هنیدم  يوس  هب  مالسا  ندودز  يارب  شیرق  رکـشل  هک  یلاس  دوب ؛ تخس 

رد بالک و  روآ  مان  هلیبق  نایم  رد  نزاوه ، هفیاـط  رد  هکم ، رهـش  یبونج  شخب  رد  لاـس  نیمه  رد  .دیـسر  تکـاله  هب  مالـسلا  هیلع 
 _ تلادعو نامیا  نامرهق  يرـسمه  هب  هدنیآ ، رد  دوبرّدقم  هک  يدازون  دندوب ؛ يدازون  دلوت  هار  هب  مشچ  همه  دـلاخ ، نب  مازِح  هناخ 

.دیآرد مالسلا _  هیلع  یلع 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  یلصا  مان 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  یلصا  مان 

مهم نادنزرف ، رب  هتـسیاش  وکین و  مان  نداهن  زین  نامز  نآ  رد  .تسا  وا  رب  کین  ِمان  نداهن  ردام ، ردپ و  رب  دنزرف  قوقح  نیرت  مهم  زا 
یمان نیرت  تلیـضفاب  هب  ار  ناشیا  مالـسلااهیلع ،  نینبلا  ما  تدالو  ماگنه  نیاربانب ، .دمآ  یم  رامـش  هب  هدنزرا  يراختفا  ابیز  مان  دوب و 

.همطاف دندرک : يراذگ  مان  دوب ، موسرم  برع  نارتخد  يارب  هک 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  هب  يراذگ  مان  ببس 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  هب  يراذگ  مان  ببس 

هنماد هاگ  هک  دنتشاد  ییاه  هینک  نادرم ، دننام  زین  نانز  .تشاد  تیمها  زورما  یگداوناخ  مان  دننامه  هینک  نامز ، نآ  بارعا  نایم  رد 
ما .دندناوخ  یم  ناشردام  هینک  هب  ار  نادنزرف  هک  نانچ  تفر  یم  رتارف  نادرم  هینک  زا  نآ  ترهش 

خیرات هک  نانچ  مه  تسا  هدماین  یمیدق  یخیرات  ياه  باتک  زا  کی  چیه  رد  گرزب  يوناب  نیا  تدالو  خیرات  هک  دنامن  هتفگان  - 1
سابع نینبلا _  ما  گرزب  دنزرف  دلوت  ناسیون ، خیرات  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  هدشن  تبث  زین  رگید  رادمان  نانز  زا  يرایـسب  تدالو 

، ساسا نیا  رب  .تسا  هدوب  لاس  دودح 19  جاودزا  ماگنه  يو  ّنس  دایز ، لامتحا  هب  دـنناد ، یم  ق  لاس 26 ه .  رد  ار  مالـسلا _  هیلع 
ص 10. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  .دز  سدح  يرجه  مجنپ  لاس  رد  ار  يو  تدالو  خیرات  ناوت  یم 
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؟ دندیزگرب ناشیا  يارب  ار  هینک  نیا  ارچ  یلو  دش ، باختنا  مازح  تنب  همطاف  هینک  ناونع  هب  زین  مالسلااهیلع  نینبلا 

یم ایند  هب  رت  شیب  ای  رـسپ  هس  ینز  هاـگره  هک  دوب  مسر  مالـسا ، ناـمز  رد  هچ  تیلهاـج و  رـصع  رد  هچ  ناـمز ، نآ  برع  ناـیم  رد 
.دندیمان مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ار  وا  تشاد ، رـسپ  دـنزرف  راهچ  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  نوچ  دـندناوخ و  یم  هینک  نیا  هب  ار  وا  دروآ ،

یم ریخ  هب  لّأـفت  عقاو ، رد  .دـندیمان  یم  وکین  يا  هینک  هب  ار  يو  دازون ، دـلوت  زاـغآ  رد  هک  دنتـشاد  زین  يرگید  مسر  اـه  برع  هتبلا 
هدوب راختفا  هیام  رت ، شیب  نارسپ  نادنزرف و  نتشاد  نوچ  سپ  .دنا  هداد  مارکلا  ما  ای  ریخلا  ما  هینک  يرگید ، نانز  هب  هچ  نانچ  .دندز 
نینبلا ما  ماـن  هاـگره  هزورما  .دـشاب  هدـش  هدـیمان  هینک  نیا  هـب  یکدوـک  زا  مالـسلااهیلع  نـینبلا  ما  ترـضح  دـیآ  یم  رظن  هـب  تـسا ،

یمن مسجم  اه  نهذ  رد  يرگید  مان  مالـسلا _  هیلع  لضفلاوبا  ردام  مالـسلااهیلع _  نینبلا  ما  همطاـف  زج  دوش ، یم  هدرب  مالـسلااهیلع 
(1) .تسا هتشگ  ناش  مان  نیزگ  ياج  ناشیا  هینک  ینعی  دوش ؛

راهچ نارـسپ  وا  تسویپ و  تیعقاو  هب  هک  ییوکین  لأفت  دـندیزگرب ؛ وا  يارب  ار  نینبلا  ما  هینک  همطاف ، تدـالو  زاـغآ  رد  لاـح ، ره  هب 
.دنتشگ تیالو  نید و  روای  هک  دروآ  ایند  هب  يا  هناگ 

خیرات رد  اه  نینبلا  ما 

(2) خیرات رد  اه  نینبلا  ما 

.دندیزگ یمرب  نآ _  زا  سپ  هچ  دلوت و  زاغآ  رد  هچ  نارتخد _  نانز و  زا  يرایـسب  يارب  هک  دوب  يا  هینک  نینبلا ، ما  میتفگ  رت  شیپ 
نت دنچ  مان  خیرات ، رد 

ص 12. جیوس ، يدهمدیس  برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 1
.19 صص 16 _  جیوس ، يدهمدیس  برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  کن : - 2
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: میروآ یم  ار  اه  نآ  زا  نت  دنچ  اج ، نیا  رد  .تسا  هدش  تبث  دنا ، هتشاد  يا  هینک  نینچ  هک  نانز  زا 

؛ بلاط یبا  نب  لیقع  رسمه  نینبلا ، ما  . 1

؛ کلملادبع نب  دیلو  رسمه  ناورم ، نب  زیزعلادبع  رتخد  نینبلا ، ما  . 2

؛ دندیسر تداهش  هب  ادخ  لوسر  باکر  رد  رمع  و  سایلا ، سوا ، دعسا ، ياه  مان  هب  شرسپ  راهچ  هک  عفار  تنب  دعس  ما  نینبلا ، ما  . 3

 . مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ردام  نینبلا ، ما  . 4
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ناگرزب مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هاگن  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم  مود : لصف 

هراشا

ناگرزب مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هاگن  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  يراوگرزب  هرابرد  ناگرزب  نانخس 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم 

یم مالـسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  تمدـخ  رد  ار  دوخ  هراومه  تشاذـگ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  اپ  یتقو  زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
هب تمدـخ  وا  .دوب  هتفرگ  رب  رد  ار  وا  دوجو  مامت  هک  هناصلاخ  اـیر و  یب  یتبحم  درک ؛ یم  ناـنآ  راـثن  ار  دوخ  تبحم  قشع و  دـید و 

شیوخ یگدنز  رد  يدادادخ  یقیفوت  تصرف و  ار  ناشیا  قح  رد  ندرک  يردام  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف 
ملـسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناراـگدای  یلع و  دوجو  عمـش  درگ  رب  هناورپ  ناـسب  شنادـنزرف  دوخ و  ور ، نیا  زا  .درمـش  یم 

.دندش یم  غورف  رپ  ناشیا  رون  زا  دنتشگ و  یم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 

تمدـخ ساپ  هدروآ و  اج  هب  ار  ناشیا  يردام  قح  هراومه  دـنا ، تلیـضف  تمارک و  ياه  همـشچرس  هک  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
هب هچ  نآ  یلو  هدشن ، تبث  میقتسم  روط  هب  ینخس  وا  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  خیرات  رد  دنچ  ره  .دنا  هتـشاد  هگن  ار  شیاه 

مهیلع ناماما  زا  هچ  نآ  .دراد  تلالد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  وا  ماقم  يدنلب  يدنمجرا و  رب  تسا ، هدیـسر  میقتـسم  ریغ  تروص 
 _ اربک بنیز  .تسا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  زا  میقتسم  ریغ  لیلجت  عقاو  رد  هتشگ ، رداص  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  تلیضف  هرابرد  مالـسلا 

مارتحا يو  هب  تشادرظن و  رد  ار  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ماقم  هراومه  هنیدـم ، هب  دورو  زا  سپ  البرک _  روآ  ماـیپ  مشاـه و  ینب  هلیقع 
.درک یم  ییوجلد  وازا  تفر و  یم  وا  تدایع  هب  تشاذگ ؛ یم 
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هناصلاخ نانآ  هب  تسناد و  یم  رتزیزع  رت و  یمارگ  شیوخ  ناـج  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  نادـنزرف  هراومه  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
.دراد یندوتس  دنلب و  یماقم  تیب ، لها  دزن  نیقی ، هب  ور ، نیا  زا  .تشاذگ  یم  مارتحا 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  يراوگرزب  هرابرد  ناگرزب  نانخس 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  يراوگرزب  هرابرد  ناگرزب  نانخس 

یلو تسا ، زاین  یب  نارگید  شیاتس  دیجمت و  زا  تسا ، تیالو  هب  قشع  تعاجش و  نامیا ، رهظم  هک  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  کش ، یب 
ار ناملاع  ناگرزب و  نیا  نخـس  دنایامنب ، ار  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  يدوجو  يایاوز  زا  يا  هشوگ  دناوت  یم  ناگرزب  نخـس  نوچ 

: میروآ یم 

دوب برع  سانش  بسن  هنازرف و  ملاع  يو  .تسا  لیقع  نب  ملسم  راوگرزب  ردپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ردارب  بلاط ؛ یبا  نب  لیقع  . 1
: دیوگ یم  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  نادناخ  هرابرد  لیقع  .درک  یفرعم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ومه  و 

(1) .دوبن مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ناردپ  زا  رت  عاجش  برع ، نایم  رد 

: دسیون یم  هیولعلا  هلسلسلا  ّرس  شباتک  رد  مراهچ  نرق  ناملاع  زا  يراخب  هّللادبع  نب  لهس  رصن ، وبا  . 2

(2) .درکن جاودزا  يرگید  سک  اب  مالسلا )  هیلع  نانمؤمریما   ) ترضح نآ  تشذگرد  زا  سپ  شیپ و  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  و  ... 

، فجن یمق ، ثّدـحم  مومهملا ، سفن  ص 381 ؛ ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  ص 128 ؛ ج 2 ، لاقملا ، حـیقنت  ص 357 ؛ بلاطلا ، هدـمع  - 1
ص 332. ق ، 1421 ه .  هیردیحلا ، هبتکم 

ص 88. ق ، 1381 ه .  يردیح ، هناخ  پاچ  فجن ، يراخب ، رصنوبا  هیولعلا ، هلسلسلا  ّرس  - 2
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يربک بنیز  مان  هب  شباتک  رد  وا  .تسا  رـضاح  رـصع  رد  نابز  برع  هتـسجرب  بیدا  هیقف و  يوقن ؛ هب  فورعم  یعبر  رفعج  خیـش  . 3
: دسیون یم 

هب ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  دوب و  تدابع  لها  راگزیهرپ و  رونخـس ، نایب ، شوخ  تلیـضف ، اب  ناوناـب  زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
(1) .تخانش یم  یبوخ 

: دسیون یم  زین  ق ) 965 ه .  تافو :  ) یناث دیهش  هب  فورعم  یلماع  نیدلا  نیز  هتخیهرف ، ملاع  . 4

هزادـنا یب  صلاـخ و  یگتـسب  لد  تبحم و  توبن ، نادـناخ  هب  تبـسن  .دوب  تلیـضف  رپ  تفرعم و  اـب  ناوناـب  زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
یم هژیو  مارتحا  وا  هب  دـندوب و  لیاق  ییالاو  هاـگیاج  وا  يارب  زین  توبن  نادـناخ  .دوب  هدرک  ناـنآ  هب  تمدـخ  فقو  ار  دوخ  تشاد و 

(2) .دندرک یم  مارتحا  يادا  ناشیا  هب  دنتفر و  یم  شرضحم  هب  وا  مارتحا  هب  دیع ، ياهزور  رد  .دنتشاذگ 

: دراگن یم  هعیشلا  نایعا  باتک  رد  نیما  نسحمدیس  . 5

(3) .دوب عاجش  لیصا و  يا  هداوناخ  زا  نایب و  شوخ  يرعاش  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 

: دسیون یم  ق ) 1391 ه .  تافو :  ) مّرقم يوسوم  قازرلادبع  دیس  همالع  . 6

نانآ اب  یتسود  تبحم و  رد  تخانش و  یم  بوخ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  يو  .دوب  تلیضف  اب  ناوناب  زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
(4) .تشاد يدنمجرا  ماقم  دنلب و  هاگیاج  ناراوگرزب ، نآ  نایم  رد  زین  ناشیا  دوب و  صلاخ 

ص 25. چ 1 ، ق ، 1411 ه .  نیسح ، ماما  هسسؤم  يوقن ، یعبر  رفعج  خیش  يربکلا ، بنیز  - 1
ص 7. نینبلا ، ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 2

ص 389. ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  - 3
ص 38. یگتشذگ ، دوخ  زا  دامن  نینبلا ؛ ما  زا : هتفرگرب  ص 72 ، چ 1 ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  مّرقملا ، قازرلادبع  سابعلا ، - 4
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: دسیون یم  رصاعم  نابز  برع  هدنسیون  لّیخد ؛ دمحم  یلع  . 7

هجوت نآ  هب  دـنهد  یم  وا  هب  ار  شنادـنزرف  تداهـش  ربخ  یتـقو  مینادـب  هک  دوش  یم  نشور  یماـگنه  نینبلا ) ما   ) نز نیا  يراوگرزب 
(1) .نانآ هن  تسا  وا  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ییوگ  دسرپ ؛ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یتمالس  زا  هکلب  دنک ، یمن 

یم مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح  تلیضف  رد  همارکلا  دئار  یلع ، نب  سابع  باتک  هدنسیون  یشرق ؛ فیرش  رقاب  خیـش  جاح  همّالع  . 8
: دسیون

رت شیپ  شیوخ  نادنزرف  رب  ار  نانآ  دزرو و  هناصلاخ  یتبحم  دوخ  يووه  نادنزرف  هب  تبـسن  ینز  هک  تسا  هدـشن  هدـید  خـیرات  رد 
(2)  . مالسلااهیلع نینبلا  ما  ینعی  كاپ ؛ يوناب  نیا  زج  درادب 

.؟ ص چ 1 ، ق ، 1401 ه .  تیبلا ، لها  هسسؤم  توریب ، نانبل _  لّیخد ، یلع  دمحم  یلع  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  نب  سابعلا  - 1
؛ نینبلا ما  زا : هتفرگرب  ص 23 ، یمالسالا ، باتکلا  راد  یشرقلا ، فیرش  رقاب  مالسالا ، یف  ءادفلا  همارکلا و  دئار  یلع ؛ نب  سابعلا  - 2

ص 38. یگتشذگ ، دوخ  زا  دامن 
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مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  یگژیو  موس : لصف 

هراشا

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  یگژیو  موس : لصف 

ترتع نادناخ  مالـسا و  هب  يو  يرادافو  رد  ار  نآ  دـیاب  مینک ، دای  ار  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  هتـسجرب  یگژیو  میهاوخب  رگا 
رد ار  يرادافو  تبحم و  زا  بان  دـننام و  یب  ییاه  هنحـص  تفاـی و  ناـیرج  شنادـنزرف  حور  ناـج و  رد  راوگرزب  نآ  ياـفو  .تسج 

.دیرفآ اروشاع 

افو

افو

، نامیپ دهع و  هب  يدنب  ياپ  يرادافو و  .دنادرگ  یم  زیزع  یمارگ و  ار  وا  دشاب ، یسک  ره  رد  تسا و  یندوتـس  هدنزرا و  یتفـص  افو 
يرادافو و هب  ندش  هتسارآ  اریز  دراد ؛ الاو  یتلزنم  دنک و  یم  ییامندوخ  رگید ، ياه  تفص  نایم  رد  یتح  هک  تسا  گرزب  یتلیضف 

یناطیـش ياـه  هسوسو  اـه و  یتشز  همه  رب  يزوریپ  یگـشیمه و  تبقارم  یکاـپ و  مزلتـسم  یمدآ ، ناور  حور و  رد  نآ  ندـش  هکلم 
.تسا

یم دوخ  هب  ینامـسآ  یـشزرا  افو  تفـص  دنـشاب ، یحو  نادـناخ  موصعم و  ناماما  مالـسا ، دوش ، یم  طوبرم  نآ  هب  اـفو  هچ  نآ  رگا 
.دش یم  هدرمش  گرتس  یتلیضف  نآ  رد  یناسنا  ياه  شزرا  هب  يرادافو  هک  تفای  شرورپ  ینادناخ  رد  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  .دریگ 
هیلع یلع  الوم  رـضحم  رد  ار  تفـص  نیا  زین  ناـشیا  .تشگ  شدوجو  هکلم  تخیمآرد و  وا  دوجو  اـب  ییادـخ  يوخ  نیا  ور ، نیا  زا 

.تخاس يراج  شنادنزرف  دوجو  رد  دنارورپ و  مالسلا 
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زا سپ  تشاد ، هاگن  نانآ  قح  رد  ار  افو  لاـمک  شنادـنزرف ، مالـسلا و  هیلع  یلع  یناگدـنز  رد  هک  ناـنچ  مه  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
چیه اب  مالـسلا  هیلع  یلع  زوس  ناج  تداهـش  زا  سپ  تهج ، نیدب  .دنام  یقاب  يرادافو  نیا  رب  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهش 
فک رد  اراوگ  بآ  هک  یماگنه  تفاـی ؛ مسجت  لـضفلاابا  دوجو  رد  يراداـفو  ناـمیا و  سح  نیمه   (1) .درکن جاودزا  يرگید  درم 

.تخیر ورف  ار  بآ  ردارب ، هنشت  بل  دای  هب  تشاد ،

بدا

بدا

: دراد قادصم  ود  تسا و  یناسنا  تفارش  ياه  هصخاش  نیرت  مهم  زا  بدا  تفص 

؛ ادخ ربارب  رد  بدا  . 1

.مدرم ربارب  رد  بدا  . 2

روراـب ار  نآ  مالـسلا _  هیلع  یلع  بدا _  هوسا  رـضحم  رد  دوـب ، هتـساخرب  رورپ  بدا  ینادـناخ  ناـماد  زا  هک  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
دومن نیرت  گرزب  یلو  دوب ؛ نتورف  مدرم  هب  تبـسن  تشاد و  یم  هاگن  ار  یگدنب  بدا  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  .دـینادرگ  یهلا  تخاس و 

ار دوخ  داهن ، مدق  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  هک  یماگنه  .تسا  نانآ  موصعم  نادنزرف  همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع  ربارب  رد  وا ، بدا 
اه نآ  درک و  یم  راتفر  بدا  هب  نانآ  اب  .تسناد  یم  همطاف  نادنزرف  مداخ  ناونع  هب  هکلب  مالـسلااهیلع ،  همطاف  نیـشناج  ناونع  هب  هن 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هک  تخومآ  تیبرت  بدا ، همشچرس  نیا  زا  مالسلا  هیلع  سابع  .تشاد  یم  یمارگ  ار 

ص 305. ج 3 ، همّالع ، تاراشتنا  مق ، بوشآ ، رهش  نب  یلع  نب  دمحم  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 1
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مالـسلااهیلع ارهز  نادـنزرف  هب  تبـسن  دوخ  راتفر  راتفگ و  رد  ار  بدا  هراومه  درک و  یم  باطخ  هّللادبعابا (1)  ای  يدیـس  ای  هشیمه 
.تشاد یم  هاگن 

يریذپ تیالو  یتسود و  تیالو 

يریذپ تیالو  یتسود و  تیالو 

ادـخ لوسر  ردارب  ناونع  هب  هکلب  رـسمه ، ناونع  هب  اهنت  هن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  وا  .دوب  هتخیمآ  وا  ناج  اـب  تیـالو  هب  تبحم  قشع و 
افـص و .تسیرگن  یم  وا  موـصعم  نادـنزرف  هـب  ناـس  نـیمه  دـید و  یم  مدرم  ناـیم  رد  ادـخ  تـجح  ملـسو و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
دیـشک و یم  ناشرـس  رب  ینابرهم  تسد  دید ، یم  رامیب  ار  نینـسح  هاگره  .دز  یم  جوم  تیالو ، ماقم  هب  ناشیا  تبحم  رد  ّتیمیمص 

یم ینتورف  نانآ  ربارب  رد  داد و  یم  شمارآ  ار  ناـشیاه  لد  شا ، هناـنابرهم  نانخـس  اـب  .درک  یم  يراتـسرپ  ناـنآ  زا  رداـم  نوچ  مه 
(3) .دز یم  دنخبل  ناشیا  هب  دش ، یم  ور  هب  ور  نانآ  اب  هاگره   (2) .درک

.درک لابقتـسا  نانآ  زا  زاب  يور  اب  دـندرک ، یم  تکرح  البرک  هّکم و  يوس  هب  هّللادـبعابا  هارمه  هک  یتقو  شنارـسپ  اـب  عادو  ماـگنه 
، یتسار هب   (4) .درک دزشوگ  نانآ  هب  ار  نیسح  هار  رد  يراکادف  دومرف و  شرافس  نانآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  زا  يرادساپ 

نیـسح هار  رد  شنارـسپ  دشاب ؛ تمالـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو  دنیبب ، ار  شدـنزرف  راهچ  زوس  ناج  غاد  هک  دوب  ناسآ  وا  يارب 
ناشیا دروآ ، ار  البرک  نادیهش  تداهش  ربخ  ریشب  یتقو  ور ، نیا  زا  .دنامب  مالسلا  هیلع  نیـسح  یلو  دندرگ ، هعطق  هعطق  مالـسلا  هیلع 

: » تفگ تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  غارس  دیسرپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  هکلب  شنادنزرف ، زا  هن  تسخن 

ص 443. نامعنلا ، هسسؤم  نانبل ، توریب ، ج 1 ، يرئاحلا ، يدهم  دمحم  خیش  نیطبسلا ، یلاعم  - 1
ص 50. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 2
ص 50. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 3

ص 24. یگتشذگ ، دوخ  زا  دامن  نینبلا ؛ ما  ص 50 ؛ برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 4
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.تیالو رد  ندش  بوذ  ینعی  نامیا ؛ تبحم و  يریذپ و  تیالو  زج  تسین  يزیچ  نیا   (1) «. داب مالسلا  هیلع  نیسح  يادف  منادنزرف 

تماهش تعاجش و 

تماهش تعاجش و 

هتفهن ینز  دوجو  رد  تفـص  نیا  رگا  .دشخب  یم  یگرزب  يرترب و  نانآ  هب  نادرم ، رد  شدوجو  هک  تسا  یتفـص  تعاجـش  يریلد و 
هداوناخ زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  .دزاس  یم  زاتمم  دمآرـس و  یتیـصخش  وا  زا  تسه ، زین  یبدا  یملع و  لامک  ياراد  دوخ  هک  دـشاب 

زا مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  لیلد ، نیمه  هب  .دندمآ  یم  رامـش  هب  تریغ  تداشر و  همـشچرس  تعاجـش و  ندعم  هک  دوب  هتـساخرب  يا 
زا همه  شنادـناخ  هک  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هب  ار  وا  تساوـخ ، ییاـمنهار  درورپـب ، عاجـش  يدـنزرف  هـک  يرـسمه  دروـم  رد  لـیقع 

.درک ییامنهار  دندوب ، برع  ناناولهپ  ناعاجش و 

سابع تداهش  شنارای و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  .دوب  هدرب  ثرا  هب  ار  شنادناخ  تفص  نیا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 
، هیحور نیا  .درب  یم  هارمه  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  لاسدرخ  دـنزرف  هّللادـیبع  تفاـی و  یم  روضح  عیقب  رد  شنادـنزرف  رگید  و 

هنوگ هب  ندرک  يرادازع  ندـمآ و  عیقب  هب  ناقفخ  ياضف  نآ  رد  نیقی ، هب  .دـهد  یم  ناشن  لطاب  لباقم  رد  ار  وا  تعاجـش  تماهش و 
هک طیارش  نآ  رد  .دراد  یسایس  ییوب  گنر و  هکلب  تسین ، فرِص  یفطاع  لمع   (2) دندرگ هلان  مه  وا  اب  دنوش و  عمج  مدرم  هک  يا 

زا نایدیزی 

ص 26. یگتشذگ ، دوخ  زا  دامن  نینبلا ؛ ما  - 1
ج يربط ، خیرات  ص 56 ؛ هاپس ، تاقیقحت  زکرم  ، 1377 يوامس ، رهاط  نب  دمحم  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  - 2

ص 70. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  زا : هتفرگرب  ص 85 ، نییبلاطلا ، لتاقم  ص 296 ؛ ، 6
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ییاـمندوخ و نینچ  نـیا  دندیـشک ، نوـخ  كاـخ و  هـب  هّرح  هـعقاو  رد  زین  ار  هنیدـم  یتـح  دـندوب و  تسمرـس  دوـخ  تقوـم  يزوریپ 
نینچ نماد  زا  .دشاب  هتشگ  باریـس  تعاجـش  روخـشبآ  زا  هک  دیآ  یمرب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  نوچ  مه  ینزریـش  زا  اهنت  تعاجش ،

.داد نیکست  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیب  لها  لد  البرک ، رد  شیاه  تداشر  اب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  سابع  يردام ،

يرعاش يرونخس و 

يرعاش يرونخس و 

راختفا هیام  نآ ، هدنراد  يارب  هک  دنتـسه  يرنه  دـنناشوپ و  یم  یمدآ  نت  رب  رخف  هماج  هک  تسا  ییاه  یگژیو  يرعاش ، يرونخس و 
رنه نیا  زا  سک  ره  .تفر  یم  رامش  هب  يا  هتـسجرب  زایتما  زین  مالـسا  ردص  بارعا  نایم  رد  يرعاش  يرونخـس و  .دنیآ  یم  رامـش  هب 
ياه یگژیو  هب  برع ، نایم  رد  بالک  نادناخ  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  .دوب  رت  یمارگ  رت و  هبترم  دـنلب  تشاد ، هرهب  رت  شیب  الاو 

.دندوب دزنابز  ...و  يرونخس  يرعاش و  تواخس ، تعاجش ، نوچمه  ییوکین 

همالع .دراد  هدوتـس  هتـسجرب و  یماقم  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  دـندوب ، گرزب  نارونخـس  نارعاش و  زا  دوخ  هک  بالک  هلیبق  ناـیم  رد 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يربک  بنیز  باتک  رد  يوقن 

ییاویـش و هب  ناشیا  نینچ  مه  .تشاد  لماک  تخانـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  هب  هک  دوب  یلـضاف  نانز  زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
(1) .تفگ یم  نخس  ییاسر 

(2) .دنک یم  یفرعم  نایب  شوخ  يرعاش  ار  وا  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاّحک  اضر  رمع 

ص 25. يربکلا ، بنیز  - 1
ص 40. ج 4 ، چ 5 ، تلاسر ، هسسؤم  ، 1404 هلاّحک ، اضِر  رَمُع  مالسالا ، برعلا و  یملاع  یف  ءاسنلا  مالعا  - 2
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رد دوـخ  رود  هب  ار  مدرم  درب و  یم  دوـس  يرعاـش  يرونخـس و  نیا  زا  وا   (1) .دسیون یم  نینچ  هعیـش  نایعا  رد  زین  نیما  نسحمدـیس 
.دندرک یم  ییارس  هحون  مه  اب  دروآ و  یم  درگ  عیقب 

ییاناد ملع و 

ییاناد ملع و 

یمدآ هب  ییاناد  ملع و  .تسا  ییاناد  تفرعم و  هب  یگتـسارآ  وا ، يارب  رویز  نیرت  هدـنزرا  يزومآ و  ملع  ناسنا ، يارب  رهوگ  نیرترب 
زا دوخ  هک  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  .تسا  رت  نوزفا  شتلیـضف  دشاب ، هتفرگ  هیام  رت  شیب  نآ  زا  هک  ره  دشخب و  یم  تلزنم  تلیـضف و 
ما زا  هک  ینانآ  همه  هک  يا  هنوگ  هب  تشگ ، راشرس  يولع  تالامک  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  تشاد ، هیام  تلیـضف  شناد و 

یلع تیب و  لها  هب  تبسن  وا  هقالع  قشع و  ور ، نیا  زا  .دنا  هدوتس  ملع  لامک و  لضف و  هب  ار  يو  دنا ، هدرب  یمان  مالـسلااهیلع  نینبلا 
.تفرگ یم  همشچرس  نانآ  هب  تبسن  يو  تخانش  یهاگآ و  زا  هکلب  دوبن ، یفطاع  طباور  رد  اهنت  مالسلا  هیلع 

يربک بنیز  بانج  اب  ار  ناشیا  وا ، شناد  لضف و  نایب  رد  برعلا  ءاسن  هدیس  نینبلا  ما  باتک  رد  جیوس  يدهمدیس  دننام  دارفا  یخرب 
زج سک  چیه  هرابرد  اراکشآ  یگژیو  نیا  .دیاتس  یم  هملاع  تفص  هب  ار  وا  دنک و  یم  هسیاقم  رت  نییاپ  حطـس  رد  هتبلا  مالـسلااهیلع 

(2) .تسا هدشن  هتفگ  مالسلااهیلع  يربک  بنیز 

زا یکدوک  رد  ار  دوخ  ملع  مالسلا ،  هیلع  سابع  ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  بئاصملا  زنک  نیطبـسلا و  یلاعم  باتک  زا  هدنـسیون  نیا 
ما  ) شردام ردپ و  رضحم 

ص 381. ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  - 1
ص 51. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 2
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.تسا هتسناد  ترضح  نآ  نخس  وا ، يارب  ار  هملاع  تفص  ور ، نیا  زا   (1) .تسا هتخومآ  نینبلا )

ص 31. ج1 ، نیطبسلا ، یلاعم  زا : هتفرگرب  برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 1
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  هناخ  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  مراهچ : لصف 

هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هناخ  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  مراهچ : لصف 

اهنت ییابیکش  .تخوس  یم  دوخ  دوبک » سای   » قارف رد  زونه  مالـسلا  هیلع  یلع  تشذگ و  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  تداهـش  زا  یتدم 
نیتسخن .دـنیزگرب  يرـسمه  ات  دوب  راچان  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـشاد و  زاین  راتـسرپ  تسرپرـس و  هب  یلع  نادـنزرف  یلو  دوب ، وا  هراچ 

(1) .دوب ادخ _  لوسر  دنزرف  بنیز ؛ رتخد  هماُما _  مالسلااهیلع ،  همطاف  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  رسمه 

لد شنادنزرف ، يارب  وا  تسناد  یم  نوچ  دنک ؛ جاودزا  وا  اب  شتداهش  زا  سپ  ات  دوب  هدرک  یفرعم  یلع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ار  وا 
 _ هماـُما ینعی  ترـضح _  نآ  رهاوخ  رتخد  اـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نیارباـنب ، .دوب  دـهاوخ  زوس 

.تخاس یلمع  ار  مالسلااهیلع  ارهز  تیصو  درک و  جاودزا 

نادناخ زا  هک  دوب  يرسمه  یپ  رد  هشیمه  یلو  درک ، باختنا  زین  يرگید  نارـسمه  ارهز  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنچ  ره 
نایم رد  دوب _  رهام  یـسانش  ْبَسَن  هک  لـیقع _  شردارب  اـب  ار  رما  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـشاب  تلیـضف  تریغ و  تعاـجش و 

نامرهق تعاجش و  هب  هک  دنیزگرب  شیارب  ار  برع  روهشم  ياه  هفیاط  زا  يرتخد  تساوخ  وا  زا  ماما  .تشاذگ 

؛ دََرب یمن  هماما  زا  یماـن  هتبلا  ص 189  قودص ، خیش  عیارـشلا ، للع  ص 305 ؛ ج 3 ، بقانملا ، ص 181 ؛ ج 43 ، راونـالاراحب ، - 1
ص 22. روشاع ، دمحادمحم  اّنب و  میهاربادمحم  قیقحت ، ریثا ، نبا  هباغلادسا ،
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هیلع یلع  تخانـش ، یم  بوخ  ار  برع  باسنا  هک  لیقع  .دیآ  دیدپ  تماهـشاب  ریلد و  دیـشر ، يدنزرف  وا  زا  ات  دنـشاب  دزنابز  يرورپ 
، برع نایم  رد  اریز  نک ؛ جاودزا  بالک  هفیاـط  زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  اـب  تفگ : درک و  ییاـمنهار  بـالِک  نادـناخ  هب  ار  مالـسلا 

(1) .درادن دوجو  يو  ناردپ  زا  رت  عاجش 

: دهد یم  ناشن  ار  یساسا  بلطم  ود  رورپ  نامرهق  عاجش و  يرسمه  باختنا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دیکأت  دیدرت ، یب 

ردپ نامیا  یقالخا و  ياه  یگژیو  .دراد  هدهع  رب  هداوناخ  ماظن  نادنزرف و  ییافوکـش  رد  رـسمه  هک  تسا  یتیمها  شقن و  لّوا  هتکن 
رب .تسا  هتـسباو  نادـب  دـنزرف  تیبرت  زا  یّمهم  شخب  یلو  تسین ، دـنزرف  ياه  یگژیو  هدـنهد  لیکـشت  رـصنع  اهنت  هچ  رگا  ردام  و 

، لباقم رد  .تسا  هدـش  یهن  دنتـسه ، یمـسج  یناور و  یحور ، ياه  يرامیب  ياراد  هک  يدارفا  اـب  جاودزا  مالـسا  رد  ساـسا ، نیمه 
.تسا هدش  داهنشیپ  یگتسارآ  لامک و  ناگدنراد  اب  جاودزا 

رد هک  تسناد  یم  ماما  .تسا  هدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  هدنیآ  ياهدادـیور  يرگن ، هدـنیآ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  مود  هتکن 
ادـخ نید  زا  تیامح  يارب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  راـنک  رد  دیـشر  يدـنزرف  روضح  ـالبرک ، هساـمح 

.دشاب رتراگدنام  خیرات ، هحفص  رد  اروشاع  هسامح  ات  تسا  يرورض 

، يدرف ياه  یگژیو  رد  هک  يردام  دـیآ ؛ ایند  هب  نابرهم  عاجـش و  يردام  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  نوچ  يردـپ  زا  تسیاـب  یم  وا 
یلو تشاد ، يرگید  نارسمه  مالسلا  هیلع  ماما  دنچره  .دشاب  مالسلااهیلع  رهطا  يارهز  هب  صخش  نیرت  کیدزن 

هریاد ص 242 ؛ ج 1 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 302 ؛ مومهملا ، سفن  ص 389 ؛ ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  ص 70 ؛ ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  کن : - 1
ص 494. ج 2 ، عیشت ، فراعملا 
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.دنتشادن ار  نیگنس  تناما  نیا  شریذپ  ییاناوت  کی  چیه 

مازح رتخد  همطاف  ردق  تلزنم و  هنوگ ، نیدب  .دنـشاب  مالـسلا  هیلع  سابع  ردام  دنتـسناوت  یمن  یلو  دـندوب ، لضاف  ینانز  هچرگ  نانآ 
وا لاح  هب  رگید  نانز  هک  دسر  یم  یماقم  هب  دراذگ و  یم  خیرات  درم  گرزب  تسد  رد  ار  وا  تسد  یهلا ، ریدـقت  دـبای و  یم  یلجت 

.دنروخ یم  هطبغ 

مالسلااهیلع همطاف  نادنزرف  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

مالسلااهیلع همطاف  نادنزرف  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک  دوب  يدرم  رـسمه  وا  نونکا  .دوب  هدروآ  يور  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هب  تداعـس  يامُه 
نینبلا ما  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  فاـفز  جاودزا و  مسارم  اـت  دوب  هداـمآ  زیچ  همه  .دیـسر  یمن  وا  تلیـضف  هیاـپ  هب  یـسک  ملـسو 

نایم رد  ناهگان  .دندوب  هدش  توعد  سلجم  نیا  هب  ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  يرامـش  .دریذـپ  تروص  يا  هژیو  هوکـشاب  مالـسلااهیلع 
ما نامشچ  رد  ّتیموصعم ، بدا و  راقو و  ییابیز و  .دنتشاذگاپ  هناخ  نوردنا  هب  یندز  لاثم  یتناتم  اب  همطاف  یلع و  تیعمج ، ماحدزا 

هتفرگ لُگ  راسخر  رد  یلاحـشوخ  يداـش و  .تساـخرب  یناـمداش  هلهله و  يادـص  ناـنآ ، دورو  اـب  .دز  یم  جوم  مالـسلااهیلع  نینبلا 
زین مالـسلااهیلع  ارهز  نادـنزرف  هنایم ، نآ  رد  .دوب  راشرـس  يداش  مرـش و  ساسحا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دروخ و  یم  مشچ  هب  همطاـف 

.دندوب يداش  نشج  نآ  رگ  هراظن 

؛ دنک وجو  تسج  ار  مالسلااهیلع  رهطا  يارهز  هاگیاج  تساوخن  هاگ  چیه  یلو  دمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 
ماـن ندینـش  اـب  ارهز  نادـنزرف  اـت  داد  رییغت  ار  دوـخ  ماـن  تسخن ، وا  .درادـن  ییاـمندوخ  ناوـت  اـیرد  ربارب  رد  هرطق  تـسناد  یم  اریز 

ارهز نادنزرف  هب  تمدخ  تبحم و  قشع و  اب  ناشیا  .تسا  هدش  ناشردام  نیشناج  یسک  دننکن  ساسحا  دنوشن و  تحاران  ناشردام 
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دنزرف ماـک  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  .دـمآ  اـیند  هب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  .درک  رت  غورفرپ  رت و  مرگ  ار  هناـخ  مرگ  نوناـک  مالـسلااهیلع ، 
.تفرگ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  قشع  اب  ار  شدنبلد 

ربمایپ نادنزرف  بتکم  رد  شدنزرف  تشاد  وزرآ  وا  مالـسلاامهیلع .  نیـسح  نسح و  هزادنا  هب  هن  یلو  تشاد ، تسود  ار  شدنزرف  وا 
نینبلا ما  تسوـیپ و  تـقیقح  هـب  صـالخا ، نـیا  .دریگ  هرهب  ناـنآ  یـسدق  راوـنا  زا  دـنک و  يدرگاـش  ملـسو ،  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

.دندش خیرات  هشیمه  رد  تیرشب  هار  غارچ  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  وترپ  رد  شنادنزرف  مالسلااهیلع و 

مالسلا هیلع  یلع  تداهش  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

مالسلا هیلع  یلع  تداهش  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

رتسب رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تفاکـش و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  كرابم  یناـشیپ  ناـضمر ، مهدزون  هاگرحـس  رد  مجلم  نبا  ریـشمش  یتقو 
ما هناشوک  تخـس  شالت  نایم ، نیا  رد  .دـنک  ادـیپ  يدوبهب  ماما  دـیاش  ات  دـنداتفا  شوج  بنج و  هب  شنارـسمه  ناسک و  همه  داـتفا ،

نارجه هظحل  .تشاد  رس  رد  زاورپ  روش  هناقشاع  ماما  دوب و  يراک  ریشمش  نیگآرهز  تبرض  یلو  دوب ، ریگمشچ  مالسلااهیلع  نینبلا 
.تشاد رفس  مزع  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  هدیسر  ارف 

.دوب یهلا  یناـسنا و  تـالامک  اـه و  یبوخ  ماـمت  هصـالخ  هک  يرهوش  دـنک ؛ عادو  شناـبرهم  رهوـش  اـب  دـیاب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
ما .دیـشک  رپ  یهلا  شرع  هب  ق  لاس 40 ه .  ناضمر  هاگماش 21  رد  یلع  حور  تخیر و  ورف  تیرـشب  شود  رب  تبیـصم  راب  ماجنارس 

.درک یم  ینیگنس  وا  رب  هک  یتبیصم  درد ؛ تبیصم و  زا  يراب  هلوک  دنام و  مالسلااهیلع  نینبلا 
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اروشاع مالسلااهیلع و  نینبلا  ما  مجنپ : لصف 

هراشا

اروشاع مالسلااهیلع و  نینبلا  ما  مجنپ : لصف 

هب هک  دـنا  هدرک  دـیدرت  نآ ، زا  سپ  اروشاع و  هعقاو  ماگنه  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  ندوب  هدـنز  هرابرد  نارگـشهوژپ  یخرب 
ياه لاکـشا  هب  هتخادرپ و  ثحب  نیا  هب  لماک  روط  هب  برعلا  ءاـسنلا  هدیـس  نینبلا ؛ ما  باـتک  هدنـسیون  .میزادرپ  یم  اـه  نآ  یـسررب 

.میروآ یم  ار  اه  خساپ  اه و  شسرپ  نیا  راتشون ، نیا  رد  ام  .تسا  هداد  خساپ  هدش ، حرطم 

ماگنه مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ندوب  هدنز  یمقلعلا ، لطب  باتک  رد  يرفظم  همّالع  البرک و  ثیدح  باتک  رد  مّرقم  قازرلادـبع  همّالع 
: دسیون یم  مّرقم  .دننک  یم  در  ار  البرک  هثداح 

(1) .متفاین تسد  دنک ، تلالد  اروشاع  ماگنه  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ندوب  هدنز  رب  تحارص  هب  هک  يدامتعا  دروم  دنس  رب 

: تسا ریز  رارق  هب  مّرقم  لیالد 

.تسین ناشیا  دندوب  هدنز  رب  یتسرد  لیلد  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  هناخ  رد  يرادازع  مسارم  ندش  اپرب  . 1

یم عیقب  رد  ار  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ياه  هدورـس  دنک و  یم  دانتـسا  نادب  نیعلا  راصبا  هدنـسیون  هک  لماکلا  حرـش  باتک  هب  يو  . 2
.تسا هتفاین  تسد  دروآ ،

عیقب رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ماروضح  هرابرد  جرفلاوبا  هک  یتیاور  لاجر  . 3

ص 420. البرک ، ثیدح  باتک  زا : هتفرگرب  ص 73 ، برعلا ، ءاسنلا  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 1
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.تسا فیعض  هدروآ ،

، ور نیا  زا  .تسا  هدش  یهن  مالسا  رد  دنونـشب ) ار  وا  يادص  نادرم  هک  يا  هنوگ  هب  نز  ندرک  يراز  هحون و   ) نز يادص  ندینـش  . 4
.تسین ینتفریذپ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ییارس  هحون  رثا  رد  البرک  نادیهش  رب  مکح  نب  ناورم  نتسیرگ 

مالسلا و هیلع  سابع  هب  اه  نآ  ثرا  دندیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  سابع  زا  شیپ  نانآ  هک  تسا  هدمآ  سابع  ناردارب  هرابرد  . 5
هب هن  دـسرب ، ناـشردام  هب  ساـبع  ناردارب  ثرا  دـیاب  دوب ، هدـنز  ماـگنه  نآ  رد  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  رگا  .دیـسر  شدـنزرف  هب  وا  زا 

.سابع

: تسا نینچ  زین  مّرقم  هاگدید  هب  هدش  هداد  ياه  خساپ 

نیا اب  .دـنک  یمن  تلالد  زین  يو  تافو  رب  دـنکن ، تلالد  يو  ندوب  هدـنز  رب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هناخ  رد  ازع  نتـشاد  اپ  هب  رگا  . 1
.دشاب يو  ندوب  هدنز  يارب  يدییأت  دناوت  یم  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  هناخ  رد  ازع  مسارم  ییاپرب  لاح ،

: دسیون یم  جیوس  يدهم  دیس  .دشاب  نآ  دوبن  رب  لیلد  دناوت  یمن  لماکلا  حرش  باتک  رب  نتفاین  تسد  . 2

(1) .مدرک رورم  مدید و  هرصب  رد  نایعشاب  لآ  هناخ  باتک  رد  ار  لماکلا ] حرش   ] نآ نم 

هب ود  دروآ  یم  دوخ  سابعلا  باتک  رد  مرقم  ار  تیاور  نیمه  تفگ  دـیاب  لاـجر ، رظن  زا  جرفلاوبا  تیاور  ندوب  فیعـض  هراـبرد  . 3
؟ دنک یمن  دامتعا  نآ  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هنوگچ  سپ   (2) .دنک یم  دامتعا  نآ 

ص 84. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 1
ص 73. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  زا : هتفرگرب  ، 114 صص 113 _  سابعلا ، - 2
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اریز دیامن ؛ یم  دیعب  رایـسب  دشاب ، راظتنا  زا  رود  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ییارـس  هیثرم  ببـس  هب  مکح  نب  ناورم  نتـسیرگ  هک  نیا  . 4
.تخیر کشا  ترضح ، نآ  تبیصم  رد  اهراب  دوب ، شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  یلصا  رـشابم  دوخ  هک  دعـس  نب  رمع 

هک نآ  يارب  نانآ  تسا و  هتشاد  یسایس  هبنج  اه  نتسیرگ  نیا  هک  میناد  یم  هتبلا  .تسیرگ  تبیصم  نیا  رد  زین  هیواعم  نب  دیزی  یتح 
.دنا هدرک  یم  نینچ  دنهد ، ناشن  هانگ  یب  ار  دوخ 

ناماما ربمایپ و  تنـس  رد  اریز  تسا ؛ تسردان  يرظن  دنلب ، يادص  اب  نانز  هحون  هیرگ و  ندوب  راظتنا  زا  رود  هرابرد  مرقم  هاگدید  . 5
.تسا هتفرگ  یم  تروص  اه  ییارس  هحون  هنوگ  نیا  مالسلا  مهیلع  موصعم 

هزاجا راک  نیا  هب  هکلب  دومرفن ، یهن  دُُحا  ناگتشک  رب  نانز  دنلب  هیرگ  هبدن و  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هنومن ، يارب 
غلبم مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  نینچ  مه  .دـش  تحاراـن  تسیرگ ، یمن  ترـضح _  نآ  یمارگ  يومع  هزمح _  رب  یـسک  نوـچ  داد و 

(1) .دننک هبدن  ترضح  نآ  يارب  ینم  مسوم  رد  لاس  تدم 10  هب  نارگ  هحون  ات  درک  فقو  ار  یصخشم 

هک ناـنچ  مه  تسین  تسد  رد  اروشاـع ، زا  شیپ  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  تشذـگرد  رب  ینبم  يربتعم  یخیراـت  لـقن  چـیه  هجیتـن ، رد 
مالـسلااهیلع نینبلا  ما  تافو  هب  هک  یناـسک  .درادـن  دوجو  لوا  تسد  عباـنم  رد  ترـضح  نآ  ندوب  هدـنز  هراـبرد  زین  يربتعم  تیاور 

نآ رد  .دـنا  هدرک  دانتـسا  شردارب  سابع و  تداهـش  هرابرد  یناهفـصا  جرفلاوبا  تیاور  هب  رت  شیب  دـنراد ، داـقتعا  اروشاـع  زا  شیپ 
نیا زا  .تسا  هدش  هدرمش  شناردارب  ثراو  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  تیاور ،

: قیقحت یمق ، ثدـحم  لاـمآلا ، یهتنم  زا : هتفرگرب  ص 220 ، ج 46 ، راونـالاراحب ، ص 117 ؛ ج 5 ، ینیلک ، خیـش  یفاـک ، لوصا  - 1
ص 1328. ج 2 ، يدنهدیب ، يرقاب  رصان 
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زا شیپ  ار  ناـشیا  تاـفو  دیـسر ، یم  وا  هب  ثرا  دوـب ، یم  هدـنز  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  رگا  هک  نـیا  نآ و  هـب  دانتـسا  اـب  نارکنم  ور ،
هدـنز ناوت  یم  یناسآ  هب  نیاربانب ، .تسین  تسرد  دنـس  رظن  زا  مه  نتم و  رظن  زا  مه  تیاور  نیا  تسا  ینتفگ  .دـنا  هتـسناد  اروشاـع 

.تفریذپ البرک  هعقاو  رد  ار  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ندوب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رفس  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رفس  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما 

هب ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ات  دیشوک  وا  روتـسد  هب  هْبتُع  نب  دیلو  دیزی ، نتـسشن  تخت  هب  ق و  لاس 60 ه .  رد  هیواعم  گرم  اب 
یلع ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  شالت  همه  مالسا و  وا  .دشن  میلست  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  دراداو ، دوخ  اب  تعیب 

اب تعیب  زا  یچیپرـس  هناشن  هب  ور ، نیا  زا  .دید  یم  هتفر  داب  رب  دیزی  ینار  مکح  اب  ار  مالـسا  نادیهـش  ياه  نوخ  همه  مالـسلا و  هیلع 
ار هفوک  لها  یگدامآ  وا  داتسرف و  هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  درک  ترجه  هکم  هب  دیزی ،

ماما رورت  دصق  رب  ینبم  ییاهربخ  ندیـسر  اب  میمـصت ، نیا  .دنک  تکرح  هفوک  يوس  هب  تفرگ  میمـصت  ناشیا  تشاد ، مالعا  ماما  هب 
هفوک يوس  هب  جح  کسانم  ماجنا  زا  شیپ  ار  هّکم  ماما  هجیتن  رد  .دـش  نامز  مه  دـیزی  تموکح  نارازگراک  تسد  هب  هبعک  هناخ  رد 

ای یگدروخلاس  يرامیب ، لیلد  هب  تسا  نکمم  هلأسم  نیا  هک  دوبن  هارمه  ناوراک  اب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  رفـس ، نیا  رد  .درک  كرت 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نارـسمه  زا  کی  چیه  دسر  یم  رظن  هب  نیا ، رب  نوزفا  .دـشاب  ماما  تساوخرد 

.دنام هملس  ّما  دننام  یناسک  رانک  رد  وا  نیاربانب ، .دنا  هدوبن  ترضح  نآ  اب  رفس  نیا  رد  ملسو  هلآ 

هیلع نیسح  هارمه  هب  رفس  رد  ار  دوخ  زیزع  راهچ  يردام ، .دوب  زیگناروش  رایسب  شدیشر ، نادنزرف  اب  راوگرزب  ردام  نیا  عادو  هظحل 
هقردب مالسلا 
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ما .تفر  ردام  شوغآ  هب  رت  کچوک  دـنزرف  تسخن  .دوب  هفطاع  ساسحا و  کشا و  رـسارس  اضف  دوب ؛ یندـید  عادو  هظحل  .درک  یم 
وا دیـسر ؛ سابع  هب  تبون  هاگ  نآ  .دندرک  یظفاحادخ  ردام  اب  نادنزرف  کت  کت  سپـس  .دیـسوب  دـییوب و  ار  وا  مالـسلااهیلع  نینبلا 

مالسلا هیلع  سابع  نوچ  مه  يرسپ  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  دننام  يردام  ندیرب  لد  یلو  دوب ، شنادنزرف  نیرتدیشر  نیرت و  گرزب 
ناتسد تشاذگ و  دوخ  هنیس  رب  ار  وا  رس  شسابع ، ياه  هنوگ  رب  ندز  هسوب  اهراب  زا  سپ  ماجنارس  .دومن  یم  نیگنس  تخس و  رایسب 

، تسخن هاگ  نآ  .درشف  شوغآ  رد  ار  وا  هرابود  تخود و  مشچ  وا  يابیز  ینارون و  يامیـس  هب  يا  هظحل  .تفرگ  شناتـسد  رد  ار  وا 
: تفگ درک و  ور  نامثع  هّللادبع و  رفعج ، سابع ، هب  سپس  .درک  وا  هب  ار  شناردارب  شرافس 

(1) .دیشاب وا  رادرب  نامرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  میالوم  لد  مشچ و  منازیزع ! منارسپ !

.دینک تیامح  وا  زا  ناتنوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دیرادنرب و  تسد  وا  زا  زگره  .دینیسح  ناییادف  امش 

.درک یظفاحادخ  شناوراک  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شنادنزرف و  اب  هنانیگمغ  نینچ ، نیا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 

اروشاع زا  سپ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 

اروشاع زا  سپ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 

رد هنارگ  اـشفا  روضح  زا  سپ  تداهـش  ناروآ  ماـیپ  ترتع و  ناوراـک  تسـشن ، نوخ  هب  ـالبرک  رد  اروشاـع ، تضهن  هک  نآ  زا  سپ 
یسامح تکرح  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیسر ، هنیدم  کیدزن  هب  ناوراک  یتقو  .دندش  هداد  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ماش ، هفوک و 

.دز تسد  يرگید  یسایس  و 

ص 24. یگتشذگ ، دوخ  زا  دامن  نینبلا ؛ ما  - 1

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همانیگدنز  اه : تلیضف  www.Ghaemiyeh.comردام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 48 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13412/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:39

: دیوگ یم  ریشب 

درک و بصن  ار  شرداچ  .دروآ  نییاپ  ار  شرتش  راب  .دمآ  دورف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  میدیـسر ، هنیدم  یکیدزن  هب  یتقو 
مالسلا هیلع  ماما  يرآ ! متفگ : يراد ؟ يا  هرهب  رعـش  زا  زین  وت  ایآ  .دوب  یبوخ  رعاش  وا  .دنک  تمحر  ار  تردپ  ادخ  ریـشب ! يا  دومرف :

(1) .ناسرب هنیدم  لها  هب  ار  منازیزع  ردپ و  تداهش  ربخ  ورب و  هنیدم  هب  دومرف :

رب ادخ ، یلو  روتسد  ندینش  اب  ریشب  .درب  یم  رس  هب  كانتشهد  يربخ  ندینش  راظتنا  رد  هک  دوب  اهزور  یلو  دوب ، مارآ  رهاظ  هب  هنیدم 
درک و دنلب  هیرگ  هب  ار  ادص  .دش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  دراو  .دناسر  هنیدم  هب  ار  دوخ  تعرس  اب  دش و  راوس  بسا 

: داد نایاپ  هنیدم  لها  خلت  راظتنا  هب  رعش  تیب  ود  اب  كانمغ ، یتلاح  اب 

اَِهب ْمَُکل  ماَقُم  َبْرثَی ال  َلْهَا  ای 

ُرارْدِم یعَمْدَأَف  ُنیسحلا  َِلُتق 

ُجَّرَصُم َءالَبرَِکب  ُْهنِم  ُمْسِجلا 

(2) ُراُدی ِهاَنَقلا  یَلَع  ُْهنِم  ُسأَّرلا  و 

رد مالسلا  هیلع  نیسح  ندب  .دیزیرب  کشا  ناوارف  سپ  .دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  اریز  دینامن ؛ هنیدم  رد  رگید  هنیدم ! لها  يا  _ 
.دش یم  هدرب  رهش  نآ  رهش و  نیا  هب  هزین  يالاب  رب  شرس  هک  یلاح  رد  دیتلغ ؛ نوخ  كاخ و  رد  البرک ،

، دندیـشارخ ار  ناشیاه  تروص  دندمآ ، نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  نانز  .تسـشن  نویـش  ازع و  رد  هچراپکی  هنیدـم  ربخ ، نیا  مالعا  اب 
.دنتسیرگ شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  تیمولظم  رب  دنداد و  رس  متام  دایرف 

سابع روبص  ابیکش و  ردام  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  نویش ، روش و  هنایم  نآ  رد 

ص 143. سوواط ، نب  دیس  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهلملا  فوهللا  - 1

ص 142. سوواط ، نب  دیس  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهلملا  فوهللا  - 2
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: دومرف دناسر و  ریشب  هب  ار  دوخ  مالسلا ،  هیلع 

.میوگ یم  تیلست  وت  هب  ْتَعاجُش  دنزرف  راهچ  گوس  رد  تفگ : ریشب  وگب .» میارب  نیسح  زا  ریشب ! »

؟ دـش هچ  منیـسح  يدروآ ؟ ربخ  هچ  منیـسح  زا  متفگ  ریـشب : : » درک رارکت  هراـبود  دـش و  هریخ  ریـشب  هب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هاـگن 
(1) «. داب مالسلا  هیلع  نیسح  يادف  منادنزرف 

نیا هب  ابحرم  نامیا و  تلیـضف و  نیا  رب  نیرفآ  .دوب  مّدقم  سک  همه  زا  شیادـتقم  ماما و  دوجو  مالـسلااهیلع ،  نینبلا  ما  يارب  يرآ ،
(2) .تسا ناسآ  میارب  مدنزرف  راهچ  ندش  هتشک  دشاب ، هدنز  نیسح  رگا  تفگ : درک و  ریشب  هب  ور  رگید  راب  وا  .افو  يراوگرزب و 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  اب  مالسلااهیلع  بنیز  رادید 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  اب  مالسلااهیلع  بنیز  رادید 

ازع و سلاجم  عیقب ، ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینارون  دقرم  زا  ناشرادید  هنیدم و  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندمآ  زا  سپ 
.دوب اه  هناخ  نیا  زا  یکی  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  لزنم  دش  اپرب  مشاه  ینب  ياه  هناخ  رد  متام 

ار نیـسح  يردام  راختفا  اه  لاس  دوب ، هدرک  یناـبرق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هار  رد  ار  شدـنزرف  راـهچ  هک  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
.درک ییوجلد  وا  زا  تفر و  وا  رادید  هب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  نیاربانب ، .تشاد 

: دسیون یم  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  باتک  رد  يوقن 

تفر یم  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  رادید  هب  هنیدم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

ص 128. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  - 1
ص 128. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ص 74 ؛ ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  ءارعش  وا  ّفطلا  بدا  - 2
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(1) .درک یم  نینچ  دیع  مایا  رد  هک  نانچ  مه 

تیب لها  دزن  شدـنلب  هاگیاج  يراوگرزب و  لـیلد  هب  ار  نآ  دـنک و  یم  هراـشا  يو  اـب  مالـسلااهیلع  بنیز  رادـید  هب  زین  مرقم  همـالع 
(2) .دناد یم  مالسلا  مهیلع 

عیقب رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ییارس  هحون 

عیقب رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ییارس  هحون 

هک درک  یم  اضتقا  ناگدنیآ  هب  نآ  مایپ  ندـناسر  اروشاع و  تضهن  زا  يرادـساپ  موزل  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  ینیگنس 
يراوگوس و مسارم  ییاپرب  اه ، هار  نیا  زا  یکی  .دنراد  هاگن  هدـنز  ینکمم  شور  ره  اب  ار  نآ  هثداح ، نیا  ناگتـسباو  ناگدـنامزاب و 

یب .دـیناسر  ماجنا  هب  ار  نآ  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  مهم  هفیظو  نیا  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  .دوب  یمومع  يازع 
.تسا هتشاد  زین  یفطاع  ِراب  یسایس ، راب  رب  نوزفا  عوضوم  نیا  کش ،

(3) .دوب نایب  شوخ  يرعاش  اناوت و  يرونخس  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  هک  میتفگ 

(4) .درک یم  ییارس  هحون  البرک  نادیهش  رب  دش و  یم  رضاح  عیقب  رد  هّللادیبع _  سابع _  دنزرف  هارمه  هب  يو 

نینبلا ما  ياـه  هدورـس  زا  ار  نآ  دـنک و  یم  لـقن  شفخا  نسحلاوـبا  ِلـماکلا  حرـش  زا  ار  ریز  رعـش  نـیعلا ، راـصبا  باـتک  هدنــسیون 
: دناد یم  سابع )  ) شدنزرف متام  رد  مالسلااهیلع 

ص 50. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  زا : هتفرگرب  ص 88 ، يربکلا ، بنیز  - 1
ص 133. سابعلا ، - 2

ص 389. ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  ص 40 ؛ ج 4 ، ءاسنلا ، مالعا  - 3
ص 90. نیبلاطلا ، لتاقم  - 4
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سابعلا َك يَأَر  ْنَم  ای 

ْدَقَّنلا ریهامج  یلع  َّر 

ْیَح ِءانبا  ْنِم  ُهاَرَو  َو 

ْدَُبل يذ  َْثَیل  ٌّلک  ِرَد 

َبیُِصا ینْبا  َّنَا  ُْتِئْبنُا 

ْدَی ُعوطقم  هِسْأَِرب 

امَا یْلبِش  یلع  یْلیَو 

دمَعلا ُبْرَض  ِهِسْأََرب  َل 

ِْهیَدَی ِیف  ُهُْفیَس  َناَک  َْول 

(1) ْدَحَا ُْهنِم  اَنَد  امل 

هک دنتسه  يریش  مادک  ره  هک  ار  ردیح  نادنزرف  وا ، یپ  رد  زین  دیدید و  دنفسوگ  ياه  هلگ  رب  ار  سابع  هناناج  هلمح  هک  یناسک  يا 
رد تسد  هک  یلاح  رد  دـندز ، نینهآ  دومع  سابع ، مدـنزرف  رـس  رب  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب  هآ ! .دـنراد  یمن  رب  شا  يراـی  زا  تسد 
هچ تشاد ، فک  رد  ریشمش  نت و  رد  تسد  سابع ، مدنزرف  رگا  .دمآ  دورف  دومع  مدنزرف  رس  رب  هک  نم ! رب  ياو  .تسا  هتـشادن  ندب 

؟ دوش کیدزن  وا  هب  هک  دوب  نآ  يارای  ار  یسک 

هب زین  ار  سابع  لاسدرخ  دنزرف  یتح  درک و  یم  يرادازع  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  يارب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ناس  نیدـب 
راعـشا نیا  دانـسا  ندوب  تسرد  هرابرد  .تشاد  یم  او  هیرگ  هب  ار  ناگمه  هک  داد  یم  رـس  هحون  هنادنمگوس  نانچ  وا  .درب  یم  هارمه 

عیقب هب  هدوب و  هدنز  اروشاع  هماگنه  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  دش  هتفگ  هچ  نآ  رب  انب  نیقی  هب  تفگ : دیاب  مالـسلااهیلع ،  نینبلا  ما  هب 
.تسین تسد  رد  یمکحم  دنس  دشاب ، هدورس  وا  ار  هدش  هدای  راعشا  هک  نیا  هرابرد  هتبلا  .تسا  هدمآ  زین 

دننام دنا ، هداد  تبسن  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  هب  زین  ار  يرگید  تایبا  تسا  ینتفگ 

ص 71؛ ج 1 ، ّفّـطلا ، بدا  ص 389 ؛ ج 8 ، هعیـشلا ، نایعا  5110 ؛ صص 509 _  ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  ص 64 ؛ نیعلا ، راـصبا  - 1
ص 599. رودصملا ، هثقن  ص 294 ؛ ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 114 ؛ هّینسلا ، سلاجملا  يربکلا ص 26 ؛ بنیز 
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دراوم نیا 

نینبلا ما  َکیَو  یِّنَوُعَدت  َال 

نیرعلا ثویلب  ینیرِّکُذت 

ْمِِهب یَعُْدا  یل  َنونب  تناک 

نِیَنب ْنِم  ُتْحَبْصَا َو َال  َمْوَْیلا  و 

یبّرلا ُروُُسن  َْلثِم  ٌهَعبْرَا 

ِنِیتَْولا ِعْطَِقب  َتْوَملا  اُولَصاَو  ْدَق 

ْمُهَئَالشَا َناصْرِْحلا  ُعَزاَنَت 

ِنیعَط اعیِرَص  اوُْسمَا  ْمُهّلُکَف 

اورَبخَا امَکَا  يْرعِش  ْتَیل  ای 

(1) ِْنیَدَیلا َعوُطْقَم  اساَّبع  َّنَِاب 

.دینادن يراکش  ناریش  ردام  دیناوخم و  نینبلا  ما  ارم  رگید  هنیدم ! نانز  يا 

هداد تسد  زا  ار  همه  هدنامن و  يدنزرف  نم  يارب  رگید  نونکا  یلو  دنتفگ ، یم  نینبلا  ما  ارم  اه  نآ  ببس  هب  هک  متشاد  ینادنزرف  نم 
.ما

.دندرک ادج  ناشنت  زا  رس  دنداد و  رارق  ریت  فده  ار  اه  نآ  هک  متشاد  يراکش  زاب  راهچ  نم  يرآ !

دـسج اب  نانآ  همه  هک  دندرب  نایاپ  هب  ار  زور  یلاح  رد  دندرک و  یـشالتم  مه  زا  ار  نانآ  كاپ  ياه  ندب  دوخ  ياه  هزین  اب  نانمـشد 
.دندوب هداتفا  كاخ  يور  رب  كاچ  كاچ 

(2) .دندرک ادج  نت  زا  ار  مالسلا  هیلع  سابع  مدنزرف  ياه  تسد  هک  تسا  تسرد  ربخ  نیا  ایآ  متسناد  یم  شاک ! يا 

: دز تسد  یساسا  راک  دنچ  هب  نامز  مه  دوخ ، روعش  روش و  رپ  تکرح  نیا  اب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 

؛ دوخ نادنزرف  تعاجش  يریلد و  اروشاع و  هسامح  نایب  . 1
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؛ تقیقح قح و  تیمولظم  ندنایامن  . 2

ج هعیشلا ، نایعا  ص 114 ؛ هینسلا ، سلاجملا  ص 599 ؛ رودصملا ، هثقن  ص 5110 ؛ ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ص 64 ، نیعلا ، راصبا  - 1
ص 432. نیطبسلا ، یلاعم  ص 71 ؛ ج 1 ، فَّطلا ، بدا  ص 389 ؛ ، 8

ص 137. نینبلا ، ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 2
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.نایوما دیزی و  هناملاظ  هنارباج و  تموکح  هب  ضارتعا  البرک و  خیرات  ندرک  وگزاب  . 3
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تیدبا يوس  هب  مشش : لصف 

هراشا

تیدبا يوس  هب  مشش : لصف 

اه لصف  ریز 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  تافو  ناکم  نامز و 

عیقب تلیضف 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  ترایز 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ناگداون  نادنزرف و 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  تافو  ناکم  نامز و 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  تافو  ناکم  نامز و 

رد يو  ّنس  .تسا  هدـماین  ییاور  یخیرات و  فورعم  ياه  باتک  زا  کـی  چـیه  رد  گرتس  رادـمان و  يوناـب  نیا  تشذـگرد  خـیرات 
، ترضح نآ  تافو  لاس  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  ترـضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتـس  باتک  رد  .تسا  هدشن  صخـشم  زین  تافو  ماگنه 
، یتاحیضوت اب  زین  برعلا  ءاسن  هدیـس  باتک  هدنـسیون  .دهد  دانتـسا  يربتعم  كردم  هب  هک  نآ  یب  تسا ، هدش  هدروآ  ق  لاس 70 ه . 

.تسا هتسناد  ق  لاس 64 ه .  ار  ناشیا  تافو  لاس 

ایند مغ  زا  دیـشون و  نادیواج  یناگدنز  ماج  دـنارذگ ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  قشع  هار  رد  ار  يرمع  هک  ینز  ماجنارس ،
مایپ زا  یکی  دیهـش و  ردام  دیهـش ، رـسمه  هک  ییوناب  دوب ؛ هزراـبم  هفطاـع و  رهم و  رـسارس  شا  یناگدـنز  هک  ییوناـب  دـش ؛ هدوسآ 
ماما هاگمارآ  رانک  رد  عیقب و  ناتـسربق  رد  ار  يو  .درک  میدقت  هناصلاخ  ادخ ، هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  دوب و  اروشاع  نینوخ  ناناسر 

.دز سدح  لاس  ات 65  نایم 60  ناوت  یم  تافو  ماگنه  رد  ار  وا  ّنس  .دندرپس  كاخ  هب  دسا ، تنب  همطاف  مالسلا ،  هیلع  یبتجم 

عیقب تلیضف 

عیقب تلیضف 

رهطم هاگمارآ  .دنا  هدیمرآ  نآ  رد  مالسا  ناگرزب  زا  يرایسب  دراد و  نیدامن  یهاگیاج  ناناملسم  مالـسا و  خیرات  رد  عیقب ، ناتـسربق 
ماما مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هعیش : ماما  راهچ  ینارون  و 
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یسدق یتلزنم  ناتـسربق ، نیا  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسا ، راوگرزب  يوناب  هاگمارآ  دوجو  لامتحا  و  مالـسلا ،  هیلع  قداص 
هب ناتـسربق  نیا  رد  هک  نارجاهم  زا  یـسک  نیتسخن  .تسا  یناملـسم  ره  گرزب  يوزرآ  نآ  ترایز  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدیـشخب 

حلاص دباع و  دهاز و  يدرم  هک  .تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يافو  اب  نارای  زا  نوعظم  نب  نامثع  دش ، هدرپس  كاخ 
.دوب

: دیوگ یم  نیمرحلا  ثاُرت  هدنسیون 

(1) .دنا هدیمرآ  ناتسربق  نیا  رد  نیعبات  باحصا و  زا  نت  رازه  هد  زا  شیب 

: زا دنترابع  دنا ، هدش  نوفدم  عیقب  ناتسربق  رد  هک  يرگید  روهشم  دارفا 

نازحالا تیب  کیدزن  يو  هاگمارآ  دنا  هتفگ  .تشذگ  رد  یکدوک  رد  هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رـسپ  میهاربا ؛ . 1
.دراد رارق  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

.دنا هتسناد  ماش  رد  ار  يو  هاگمارآ  یخرب  هتبلا  مالسلا .  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  . 2

.تسا عقاو  عیقب  ِءاحور  رد  هک  مالسلا _  هیلع  یلع  ترضح  ردام  مالسلااهیلع _  دسا  تنب  همطاف  . 3

.مشاه ینب  ناتسربق  رد  ّبلطملادبع  نب  سابع  . 4

 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  لوسر  همع  ریبز  ردام  ّبلطملادبع  رتخد  هّیفص  . 5

.البرک نامرهق  مالسلااهیلع ،  يربک  بنیز  رسمه  راّیط ؛ رفعج  نب  هّللادبع  . 6

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نارتخد  موثلک ، ما  هیقر و  بنیز ، هاـگمارآ  هک  دوش  یم  هتفگ  دـنرگیدکی و  کـیدزن  هک  يربـق  هس  . 7
.دشاب ملسو  هلآ 

 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یمارگ  هیاد  هیدعس ؛ همیلح  . 8

 . مالسلا هیلع  قداصلا  رفعج  نب  لیعامسا  . 9

ص 383. ج3 ، عُّیشت ، فراعملا  هریاد  - 1
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.دندرپس كاخ  هب  نوعظم  نب  نامثع  کیدزن  ار  يو  شدوخ ، تیصو  هب  .دوعسم  نب  هّللادبع  . 10

.مالسا لوسر  باحصا  راصنا و  ناگرزب  زا  ذاعم  نب  دعس  . 11

(1) .دوخ راگزور  ناهیقف  زا  يردخ  دیعسوبا  . 12

.دندرپس كاخ  هب  مالسا  یخیرات  تمظع  رپ  ناتسربق  نیا  رد  ار  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح 

ردام دندربن ؛ دای  زا  یگدنز  ياه  هظحل  نیرت  تخـس  رد  ار  بدا  تبحم و  يرادافو ، هک  تسا  ینادنزرف  ردام  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
ناج هریش  اب  يریذپ ، تیالو  یتسود و  نیسح  هک  ینادرم  ردام  تخیر ؛ ورف  فک  زا  بآ  شیالوم ، هنشت  ياه  بل  دای  هب  هک  یسابع 

.دوب هتشرس  ناشنوخ  ياه  هرطق  و 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  ترایز 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  ترایز 

هرابرد هک  ناـنچ  مه  تسا  هدیـسرن  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  هیحاـن  زا  يا  هماـن  تراـیز  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  هراـبرد 
هب راوگرزب ، نآ  لیاضف  ندرمشرب  ترایز و  رد  تلوهـس  يارب  نانمؤم  نیا ، دوجو  اب  .تسا  نینچ  زین  ناگداز  ماما  زا  رگید  يرایـسب 

یگژیو ساسارب  هک  تسا  يا  همان  ترایز  ياراد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  هلمج  زا  دنا ؛ هدرک  مادقا  ییاه  همان  ترایز  نیودت 
(2) .تسا هدش  میظنت  ناشیا  ياه  تلیضف  اه و 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ناگداون  نادنزرف و 

هراشا

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ناگداون  نادنزرف و 

اه لصف  ریز 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  نادنزرف  فلا )

(3) نینبلا ما  ناگداون  ب )

مالسلااهیلع نینبلا  ما  نادنزرف  فلا )

مالسلااهیلع نینبلا  ما  نادنزرف  فلا )
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راـهچ نیا  هک  ناـمثع  رفعج و  هّللادـبع ،  ساـبع ، دروآ : اـیند  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  رـسپ  دـنزرف  راـهچ  مالـسلااهیلع ،  نـینبلا  ما 
.دندیشون تداهش  ماج  البرک ، هثداح  رد  راوگرزب 

.235 صص 232 _  نینبلا ، ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 1
ص 184. نینبلا ، ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 2

-3
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نابعش مراهچ  رد  ناسیون  خیرات  لقن  رب  انب  تسا و  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  دنزرف  نیرت  گرزب  ساّبع  بلاط : یبا  نب  یلع  نب  سابع  . 1
.تسا هدمآ  ایند  هب  ق  لاس 26 ه . 

ار شرس  ات  داد  روتسد  نینچ  مه  .درک  ینابرق  وا  يارب  يدنفسوگ  دیمان و  سابع  ار  يو  ناشیا ، ّدلوت  متفه  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
(1) .دنهد هقدص  هرقن  شیوم ، نزو  رادقم  هب  دنشارتب و 

نآ دـندقتعم  یخرب  .تفاـی  شرورپ  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ياـه  شزومآ  وـترپ  رد  مالـسلا  هیلع  ساـبع 
دنلب سابع ؛ .تسا  هتشاد  تکرش  نیفـص  دربن  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع  نامز  ياه  گنج  یخرب  رد  نس ، یکچوک  دوجو  اب  ترـضح 

(2) .دوب ابیز  هدراهچ  بش  هام  نوچ  مه  دنمونت و  الاب ،

ماما تیب  لها  بلق  تّوق  شمارآ و  هیام  ـالبرک ، رد  يو  كراـبم  دوجو  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دـننام  یب  ریذـپان و  فصو  شتعاـجش 
.دش یم  دعس  رمع  نایرکشل  تشحو  ببس  مالسلا و  هیلع  نیسح 

، داتسرف یم  دعس  رمع  رکشل  يوس  هب  ار  وا  یتقو  اروشاع  بش  رد  ور ، نیا  زا  .درمش  یم  یمارگ  رایسب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(3) «. داب تیادف  مناج  تنا ؛ یسفنب  : » دومرف

اروشاع بش  .درک  يراثن  ناج  مالسلا  هیلع  نیـسح  شردارب ، تمدخ  رد  ینتورف  صالخااب و  شناوت ، مامت  اب  زین  مالـسلا  هیلع  سابع 
يرادافو دوشگ و  نخس  هب  نابز  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  مالسلا ،  هیلع  هّللادبعابا  نارای  نایم  رد 

ص 56. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 1

ص 57. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 2
ص 242. ج 17 ، ملاوعلا ، 392 ؛ صص 391 _  ج 44 ، راونالاراحب ، ص 81 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ص 793 ؛ ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  - 3
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ص:49

(1) .درک مالعا  ار  شیوخ  يراکادف  و 

.تفرگ هزاجا  نادـیم  هب  نتفر  يارب  ماما  زا  شرگید ، ردارب  هس  مشاه و  ینب  ناراـی و  تداهـش  زا  سپ  اروشاـع ، رـصع  رد  نینچ  مه 
هک نیمه  .دـناسر  بآ  هب  ار  دوـخ  دـش و  هناور  تارف  هعیرـش  يوـس  هب  سپ  .دروآ  بآ  هک  دوـمرف  رما  يو  هب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 

همیخ يوـس  هـب  بآ  رپ  کـشم  اـب  تـخیر و  ورف  ار  بآ  دروآ ؛ داـی  هـب  ار  وا  تـیب  لـها  ردارب و  یگنـشت  دـشونب ، بآ  زا  تساوـخ 
ادـج ار  شپچ  تسد  سپـس  تسار و  تسد  .دـندش  رو  هـلمح  يو  يوـس  هـب  دنتـسب و  وا  رب  ار  هار  دعـس  رمع  نایرکـشل  .تشگزاـب 

.دنتخاس

بسا زا  هک  دندز  شکرابم  قرف  رب  نینهآ  يدومع  اب  سپس  .دندیرد  يریت  اب  ار  نآ  هاگان  هک  تفرگ  نادند  هب  ار  بآ  کشم  سابع 
ما هراـچ  تسکـش و  متـشپ  نونکا  : » دومرف تسیرگ و  دـنلب  يادـص  اـب  .دـش  رـضاح  شنیلاـب  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .داـتفا  نیمز  رب 

(2) «. تسسگ

: دومرف یم  هک  تسا  فورعم  گنج  نادیم  رد  مالسلا  هیلع  سابع  یناوخزجر 

ینیمی اومتعطق  نا  هّللاو 

ینید نع  ادبا  یماحا  ّینا 

.منک یم  يراد  اوه  منید  زا  هراومه  دینک ، عطق  ار  متسار  تسد  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

هد هب  کیدزن  مالـسلا  هیلع  سابع  وا و  رهاظ ، هب  .تسا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  دـنزرف  نیمود  يو  بلاـط : یبا  نب  یلع  نب  هّللادـبع  . 2
.دنا هتشاد  یّنس  هلصاف  مهاب  لاس 

هدوب هلاس  هّللادبع 25  هلاس و  مالسلا 34  هیلع  لضفلاابا  البرک ، رد  هک  نانچ 

ص 796. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  - 1
ص 307. مومهملا ، سفن  ص 41 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 304 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 2
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ص:50

(1) .تسا

.دیسر تداهش  هب  تفر و  نادیم  هب  هّللادبع  زا  سپ  تشاد و  لاس  ای 21  وا 19  بلاط : یبا  نب  یلع  نب  رفعج  . 3

: داهن نادیم  هب  ياپ  زجر  نیا  اب  هناعاجش  يو  بلاط : یبا  نب  یلع  نب  نامثع  . 4

نیرتهب هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  زین  مردارب  .منک  یم  تاهابم  راختفا و  ناشیا  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  میاقآ  هک  منامثع  نم 
(2) .تسا مالسلا  هیلع  یلع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتعرورس  ناراکوکین و 

(3) .دنا هتسناد  لاس  تداهش 21  ماگنه  ار  يو  نس 

هلأسم کی  هرابرد  شهوژپ 

: دسیون یم  نیبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا 

تـسخن سپ  .دنتـشادن  نانآ  تشاد و  دـنزرف  وا  اریز  دیـسر ؛ تداهـش  هب  هک  دوب  شا  يردام  ردـپ و  ناردارب  زا  سک  نیرخآ  سابع 
شدـنزرف هب  سپـس  سابع و  هب  نانآ  ثرا  هاگ  نآ  .دندیـسر  تداهـش  هب  هتفر و  نادـیم  هب  ناـنآ  .داتـسرف  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناردارب 

.دیسر هّللادیبع 

نآ رد  دنک ، یم  یناشف  ناج  دوخ  ردارب  هب  تبـسن  هنوگ  نآ  هک  سابع  دوش  یم  هنوگچ  .دراد  لاکـشا  دنـس ، نتم و  رظن  زا  لقن  نیا 
هب دوخ  شیپاشیپ  ار  رکاش _  مالغ  بذوش _  يرکاـش ، بیبش  یبا  نب  سباـع  .دـشیدنایب  هنوگ  نیا  ینامـسآ  یناـفرع و  ياـه  هظحل 

ار وا  تداهش  منک و  گنج  هناور  ار  وا  متـشاد  تسود  متـشاد ، رت  کیدزن  وت  زا  يدرف  رگا  : » دیوگ یم  دتـسرف و  یم  نمـشد  يوس 
نادیم هب  رتولج  ار  شناردارب  مالسلا  هیلع  سابع  مییوگب ، تساور  ایآ  لاح   (4) «. منیبب

ص 431. نیطبسلا ، یلاعم  ص 38 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، - 1
ص 107. ج 4 ، بقانم ، 89 ؛ صص 88 _  نییبلاطلا ، لتاقم  38 ؛ صص 37 _  ج 45 ، راونالاراحب ، - 2

ص 89. نییبلاطلا ، لتاقم  - 3
.444 صص 443 _  ج 5 ، يربط ، خیرات  - 4
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ص:51

(1) .دوش رت  شیب  شرسپ  ثرا  مهس  ددرگ و  نانآ  ثراو  ات  داتسرف 

(2) .دنا هتسناد  ثیدحلا  فیعض  ار  وا  ناسانش  یلاجر  تسا و  یلفون  نآ  يوار  اریز  درادن ؛ رابتعا  ثیدح  نیا  لاجر  زین  دنـس  رظن  زا 
.دوب دهاوخن  دامتعا  لباق  زاب  دشاب ، مه  یسانشان  درف  زا  ثیدح  نیا  رگا 

نینبلا ما  ناگداون  ب )

(3) نینبلا ما  ناگداون  ب )

.دنا هدوبن  زین  رسمه  ياراد  دایز ، لامتحا  هب  هتشادن و  يدنزرف  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  نارسپ  رگید  مالسلا  هیلع  سابع  زج  هب 

هاگدید رب  انب  .تسا  بلطملا  دـبع  نب  سابع  نب  هّللادـبع  رتخد  هبابل  مالـسلا ،  هیلع  لضفلاابا  رـسمه  مالـسلااهیلع و  نینبلا  ما  سورع 
دنا هتسناد  نت  شش  ار  اه  نآ  رامش  یخرب  هتبلا  .تسا  هتشاد  هّللادیبع  لضف و  ياه  مان  هب  رسپ  دنزرف  ود  مالسلا  هیلع  سابع  روهـشم ،

هّللادیبع زا  مالـسلا  هیلع  سابع  مالـسلااهیلع و  نینبلا  ما  ناگداون  .دنا  هدوزفا  اه  نادب  زین  ار  مان  یب  يرتخد  دّـمحم و  مساق ، نسح ، و 
مالـسلااهیلع و نینبلا  ما  نادـناخ  نادـمآ  رـس  زا  يرامـش  مان  اـج  نیا  رد  .دنتـسه  نسح  شدـنزرف  زا  زین  هّللادـیبع  ناـگداون  تسا و 

: میروآ یم  ار  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  نادنزرف 

یگلاس رد 55  وا   (4) .دـندوب هداد  بقل  سیئر  ار  وا  دوب و  روهـشم  ییاـبیز  يدرم و  ناوـج  لاـمک ، هب  يو  ساـّبع : نب  هّللادـیبع  . 1
(5) .تشذگرد

یتیعقوم زین  افلخ  دزن  وا  .دنتفگ  یم  هّیمشاه  نبا  يو  هب  .تسا  هدوب  ریلد  نایب و  شوخ  رونخس ، يو  هّللادیبع :  نب  نسح  نب  لضف  . 2
زا شناگداون  .تشاد 

ص 473. يرئاح ، ییافص  سابع  ءادهشلادیس ، خیرات  - 1

ص 25. ج 8 ، ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 2
نب دمحا  بلاطلا ، هدمع  37 ؛ صص 34 _  یگتـشذگ ، دوخ  زا  دامن  نینبلا ؛ ما  69 ؛ صص 65 _  برعلا ، ءاسن  هدیـس  نینبلا ؛ ما  - 3

ص 327. هبنع ، نبا  هب  فورعم  یلع 
ص 66. برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا ؛ ما  - 4

ص 34. یگتشذگ ، دوخ  زا  دامن  نینبلا ؛ ما  - 5
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(1) .تسا دّمحم  سابع و  رفعج ، شرسپ  هس 

.تسا سابعلاوبا  وا  هینک  .دوب  اناوت  يرونخس  رعاش و  يو  مالسلا :  هیلع  سابع  نب  هّللادیبع  نب  نسح  نب  لضف  نب  دمحم  نب  لضف  . 3
.تسا هدورس  زین  رعش  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  شّدج  ماقم  هرابرد  يو 

دمآ تفر و  دیـشرلا  نوراه  هاگتـسد  رد  دوب و  نایب  شوخ  يرعاش  ماقم و  الاو  يدیـس  وا  ساّبع : نب  هّللادیبع  نب  نسح  نب  سابع  . 4
«. تسا هدیدن  دشاب ، وا  زا  رت  نایب  شوخ  هک  ار  يا  هداز  یمشاه  يراخب  رصنوبا   » .تشاد

ص 28. بلاطلا ، هدمع  - 1
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مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  تمارک  متفه : لصف 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ياه  تمارک  متفه : لصف 

ناناملسم دزن  ور ، نیا  زا  .تسا  نادیماان  ناسک و  یب  هاگهانپ  شهاگرد  هک  تسا  يراوگرزب  نانز  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح 
یم هدنـسب  هنومن  دنچ  هب  هک  دـنا  هدرک  لقن  وا  زا  ییاه  تمارک  دراد و  الاو  یتلزنم  مالـسلا ،  هیلع  هّللا  لآ  ناگتخاب  لد  نایعیـش و  و 

.مینک

: دومرف یم  هللا  همحر  يدورهاش  ینیسح  دومحمدّیس  جاح  یمظعلا  هّللا  تیآ  . 1

تجاح متسرف و  یم  مالسلااهیلع _  نینبلا  ما  بانج  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  ردام  يارب  تاولـص  هبترم  دص  اه ، یتخـس  رد  نم 
(1) .مریگ یم 

: دومرف یم  هللا  همحر  يزاریش  دمحمدیس  یمظعلا  هّللا  تیآ  . 2

یسک هچ  هب  مراد ؛ یتجاح  نم  اقآ ! دنک : یم  ضرع  دنیب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  هفـشاکم ، ملاع  رد  یـصخش 
(2)  . مالسلااهیلع نینبلا  ما  مردام  هب  دیامرف : یم  ترضح  دوش ؟ اور  متجاح  ات  موش  لسوتم 

: تسا هدمآ  يریازج  ّبیط  دیس  جاح  هّللا  تیآ  زا  لقن  هب  هنیدم ، ناشخرد  هراتس  نینبلا ؛ ما  باتک  رد  . 3

هچ دهشم  ترایز  زا  سپ  مدیسرپ : وا  زا  .مدید  دهشم  رد  ار  ناتـسکاپ  ناملاع  زا  یکی  میاهرفـس ، زا  یکی  رد  ش  لاس 1341 ه .  رد 
هب تفگ : دینک ؟ یم 

ص 140. نینبلا ، ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 1

ص 142. نینبلا ، ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 2
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؟ دورن تابتع  ترایز  یلو  دیایب ، دهشم  ات  ناتسکاپ  زا  ناسنا  تسین  فیح  متفگ : .مدرگ  یمرب  ناتسکاپ 

، میتفر قارع  ترافـس  هب  میدمآ و  نارهت  هب  دهـشم  زا  مه  اب  ور ، نیا  زا  .دـیایب  البرک  هب  نم  اب  مه  وا  دـش  انب  درک و  رثا  وا  رد  منخس 
: تفگ يورب ؟ البرک  یهاوخ  یم  متفگ : مهارمه  هب  .دندرک  یم  يریگ  تخس  ازیو  نداد  رد  دوب و  راوگان  رایسب  عاضوا  اج  نآ  یلو 

یم ازیو  هّللاءاش  نا  مینک ، یم  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  رذن  تاولـص  رازه  متفگ : ما ؟ هدمآ  نارهت  هب  دهـشم  زا  هچ  يارب  سپ 
.دنهد

ریفـس يارب  يا  هماـن  نم  تفگ : مهارمه  لاـح  نیمه  رد  .مینکب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هیدـه  تاولـص  رازه  هک  مـیدرک  رذـن  ود  ره 
مارتحا ام  هب  رایسب  وا  .میداد  ریفس  هب  ار  همان  اج  نآ  رد  .میتفر  ناتسکاپ  ترافس  هب  .میناسرب  وا  هب  ار  همان  نیا  مهاب  ایب  .مراد  ناتسکاپ 

یم مه  نم  اـقافتا  تفگ : .دـیایب  ریگ  ازیو  رگا  هتبلا  .میتسه  قارع  مزاـع  ود  ره  میتفگ : دـیور ؟ یم  اـجک  هب  نارهت  زا  دیـسرپ : درک و 
.منک هدامآ  ار  مکرادم  ات  دینک  ربص  یمک  .مورب  قارع  هب  مهاوخ 

ار همان.میتشگرب  ترافس  هب  هنادیماان  میتفرگ و  ار  همان  .ما  هتشون  قارع  لوسنک  يارب  امش  مان  هب  همان  ود  تفگ : دمآ و  یتدم  زا  سپ 
مرف سپـس  هلب ! متفگ : دـیا ؟ هدروآ  ار  سکع  دیـسرپ : تشگرب و  مرف  ود  اب  یتدـم  زا  سپ  تفر و  نابرد  .میداد  ترافـس  ناـبرد  هب 

.میداد صخش  نآ  هب  همان  رذگ  سکع و  هارمه  میدرک و  رپ  ار  صوصخم  ياه 

اب .دوب  رفن  ود  ام  مسا  دـندرک ، ادـص  هک  یمـسا  تسخن  .میتفر  ترافـس  ولج  هب  رهظ  زا  دـعب  کی  تعاـس  صخـش ، نآ  هتفگ  هب  اـنب 
ار همانرذگ  یسپاولد 
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هیلع ینـسح  میظعلادبع  ترایز  هب  سپـس  .دش  ریزارـس  منامـشچ  زا  کشا  یلاحـشوخ  زا  .دنا  هدز  ههام  هس  يازیو  مدـید  .مدرک  زاب 
.میدرک هیده  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح  حور  هب  ار  اه  تاولص  میتفر و  مالسلا 

: تسا هدش  لقن  دنوخآ ) هب  فورعم   ) هللا همحر  ینادمه  یموصعم  یلعالم  جاح  یمظعلا  هّللا  تیآ  زا  . 4

مناخ يزور  .دش  یمن  راد  هچب  تشذگ ، یم  شجاودزا  زا  اه  لاس  هک  نآ  دوجو  اب  هک  دوب  یمناخ  نادمه ، ياهاتـسور  زا  یکی  رد 
ار شمان  وا  دهد و  یم  وا  هب  يدنزرف  دنوادخ  یتدم  زا  سپ  .يراذگب  لضفلاوبا  ار  تدنزرف  مان  نک  رذـن  دـیوگ : یم  وا  هب  يرگید 

یم دیماان  شندنام  هدنز  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  یتخـس  يرامیب  راچد  یگلاس   15 رد 14 _  دنزرف  نآ  .دراذگ  یم  لضفلاوبا 
ادرف حبص  .دنک  یم  نینچ  زین  وا  .دنک  یم  شرافـس  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هب  لسوت  دنزرف  ردام  هب  مناخ ، نامه  زاب  .دنوش 

یم اجک  زا  وت  دیوگ : یم  .دیـشابن  تحاران  .تسا  هداد  افـش  ار  ناتدنزرف  ادخ  دیوگ : یم  دـیآ و  یم  اه  نآ  لزنم  رد  هب  مناخ  نامه 
رد زین  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  هک  دـنیآ  یم  امـش  هناخ  يوس  هب  ناـنز  زا  یهورگ  مدـید  باوخ  رد  دـهد : یم  خـساپ  یناد ؟

(1) .مور یم  رسپ  نیا  يافش  يارب  دومرف : دوب و  ناشنایم 

: دیوگ یم  یناجنز  يوسوم  داوجدّیس  جاح  مالسالا  تجح  . 5

زیوجت ییاهوراد  کشزپ  .مدرب  کشزپ  دزن  ار  وا  .تشاد  عوهت  تلاح  مادم  تفرگ و  هجیگرـس  تّدش  هب  ناهگان  منادنزرف ، زا  یکی 
رت میخو  رامیب  عضو  هتفر  هتفر  هک  نیا  ات  تشادن  یتبثم  رثا  هنوگ  چیه  یلو  درک ،

ص 175. نینبلا ، ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 1
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زا سپ  .دـینک  لـقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  اروـف  تفگ  يو  .متفگ  ار  تیعـضو  متفرگ و  ساـمت  رتـکد  اـب  بش  همین  زا  سپ  .دـش  یم 
هتـشذگ زین  هجلاعم  نامز  هتفرگ و  كرچ  ار  شزغم  ماـمت  تسا و  ّداـح  تیژننم  ناتدـنزرف  يراـمیب  تفگ : صـصختم  رتکد  هنیاـعم ،

.تسا

ریزو یتح  .دندش  رضاح  رامیب  هجلاعم  يارب  زین  ناتـسرامیب  زا  جراخ  زا  یناکـشزپ  دش و  لیکـشت  یکـشزپ  ياروش  رایـسب ، شالت  اب 
امُک و لاح  رد  هتفه  کی  مدنزرف  .تشادن  يریثأت  هنوگ  چیه  هجلاعم  یلو  درک ، ییاه  هیصوت  رامیب  هجلاعم  هنیمز  رد  تقو ، يرادهب 

.دیسر ارف  اعوسات  بش  هک  نیا  ات  دوب  یشوهیب 

ود مدـید ، ار  ناگتـسب  نارهاوخ و  ردام و  نویـش  ینارگن و  رگید ، يوس  زا  رامیب و  نامرد  رد  ناکـشزپ  یناوتاـن  وس ، کـی  زا  یتقو 
 _ مشاه ینب  رمق  ردام  مالـسلااهیلع _  نینبلا  ما  ترـضح  هب  ار  شباوث  مداتـسرف و  تاولـص  هبترم  دص  سپـس  .مدناوخ  زامن  تعکر 

مهاوخ یم  وت  زا  .تسا  دوخ  ردام  ياهروتـسد  عیطم  یحلاص  دنزرف  ره  مدرک : ضرع  راوگرزب  يوناب  نآ  هب  باطخ  مدومن و  هیدـه 
.دریگب ادخ  زا  ار  مدنزرف  يافش  هک  یهاوخب  مالسلا _  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  جئاوحلا ؛ باب  تدنزرف _  زا 

هک نانچ  تسا ، هتفای  افـش  هدمآ و  نوریب  امُک  تلاح  زا  رامیب  دنتفگ : دـنتفرگ و  سامت  ناتـسرامیب  زا  هک  دوب  حبـص  هدـیپس  کیدزن 
هتفگ ناکـشزپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .مدـید  يداـع  تلاـح  رد  ار  مدـنزرف  متفر و  ناتـسرامیب  هب  هلجع  اـب  .تسا  هدوبن  ضیرم  اـیوگ 
نامه .دش  دهاوخ  جلف  ای  داد  دهاوخ  تسد  زا  ار  شا  ییاونش  ییانیب و  امتح  دوشب ، مه  بوخ  فیعض ، رایسب  لامتحا  هب  رگا  دندوب :

رد ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  لحم ، نمؤم  ناوناب  زا  یکی  بش ،
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دنوادـخ زا  ار  وا  يافـش  نم  دوـب و  هتـساوخ  مرداـم  زا  ار  شدـنزرف  يافـش  يوـسوم  دوـب : هدوـمرف  ترـضح  هک  دوـب  هدـید  باوـخ 
(1) .متفرگ

: دسیون یم  یگتشذگ  دوخ  زا  دامن  نینبلا ؛ ما  باتک  هدنسیون  . 6

نانآ نایم  رد  .دـمآ  یم  ناشدـب  ینیـسح  ياـه  يرادازع  زا  هک  دـندوب  هدـمآ  اـم  هلحم  هب  بهذـم  یفنح  ناـبز و  كرت  يا  هداوناـخ 
هب ارچ  دـنتفگ : وا  هب  لـحم  لـها  .دوب  هدـشن  راد  هچب  زونه  یلو  تشذـگ ، یم  شجاودزا  زا  لاـس  هد  هک  هریزو  ماـن  هب  دوـب  یمناـخ 

نینبلا ما  هرفـس  ياذغ  زا  سک  ره  دـنتفگ : وا  هب  .درادـن  يدوس  راک  نیا  تفگ : يوش ؟ یمن  لسوتم  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  ترـضح 
دنوادخ دـیاش  نک ، نینچ  زین  وت  .دریذـپ  یم  ار  شیاعد  دـنوادخ  دـهد ، رارق  هطـساو  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  دروخب و  مالـسلااهیلع 

نیا هک  نآ  طرـش  هب  مریذـپ  یم  تفگ : وا  .يراذـگب  همطاف  ار  وا  مان  مالـسلااهیلع ،  نینبلا  ما  یکراـبم  هب  دـنک و  اـطع  وت  هب  يرتخد 
.دنوشن هاگآ  نآ  زا  ما  هداوناخ  رهوش و  دشاب و  امش  نم و  نایم  بلطم 

ّما هّیجاـح  لزنم  رد  يا  هضور  سلجم  هب  دوب ، هدـناشوپ  يا  هعنقم  اـب  ار  دوخ  تروص  هک  یلاـح  رد  ساره ، ینارگن و  اـب  هریزو  ادرف 
تلاح ندید  اب  .دوب  دنلب  اه  نز  هیرگ  هلان و  دوب و  هتفای  نایاپ  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  تبیـصم  رکذ  زا  هلحرم  نیتسخن  .دمآ  ریمالادبع 

 ، مالـسلااهیلع نینبلا  ما  لیاضف  هرابرد  یحرـش  زا  سپ  ناوخ  هضور  .تفای  ینوزفا  شیاه  مغ  تسکـش و  زین  هریزو  لد  نانز ، هیرگ 
یلاح رد  تشادرب و  ار  اه  یکاروخ  زا  یمک  هریزو ، .دش  نهپ  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هرفـس  هاگ  نآ  .درک  اعد  نارامیب  يدوبهب  يارب 

زا دوب ، يراج  شیاه  کشا  هک 

.شنیزگ اب  ص 162  نینبلا ، ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 1
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.دندروخ ار  كربتم  ياذغ  نآ  شرهوش  وا و  .دش  جراخ  لزنم 

.داد یم  ماـجنا  یتخـس  هب  ار  شیاـهراک  هک  يا  هنوگ  هب  دـییارگ ، یم  يدرز  هب  هریزو  هرهچ  گـنر  دادـیور ، نیا  زا  سپ  هاـم  کـی 
هب يرتخد  وا  تشذگ و  يرادراب  نارود  .تسا  يرادراب  هناشن  وا  ياه  یتحاران  دـیوگ : یم  کشزپ  .درب  کشزپ  دزن  ار  وا  شرهوش 

نینبلا ما  ماـن  هب  كربـت  يارب  تساوـخ  یم  هریزو  .دیـشخب  ینـشور  ناـنآ  کـیرات  هناـخ  هب  یعمـش  دـننام  هـک  يرتـخد  دروآ ؛ اـیند 
هب هریزو  دنتـشاذگ و  يرـشب  ار  دازون  مان  دندرک و  تفلاخم  شرهوش  نادـنواشیوخ  یلو  دراذـگب ، همطاف  ار  دازون  مان  مالـسلااهیلع 

(1) .تخادرپ هراّفک  دوب ، هدرک  دای  هک  يدنگوس  رطاخ 

.شنیزگ اب  ص 42  یگتشذگ ، دوخ  زا  دامن  مالسلااهیلع ؛  نینبلا  ما  - 1
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یسراف بدا  هدیزگرب  مّود : شخب 

هراشا

یسراف بدا  هدیزگرب  مّود : شخب 

اه لصف  ریز 

راعشا

یبدا نوتم 
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راعشا

هراشا

راعشا

نآ هب  دریگ و  یم  تمدـخ  هب  ار  یناسنا  كاپ  فطاوع  تاساسحا و  دزاس ، یم  ّرثأـتم  ار  یمدآ  دوجو  ياـه  هیـال  نیرت  ینورد  رعش ،
يا هدیزگ  هب  اهنت  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدش  هدورس  یـسراف  یبرع و  هب  يراعـشا  زین  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هرابرد  .دشخب  یم  ناماس 

: مینک یم  هدنسب  یسراف  راعشا  زا 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  لد  ِغاد 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  لد  ِغاد 

نیمراچ کلف  زا  روخ  همشچ 

نینبلا ما  ِلد  غاد  تخوس ز 

ایح ِنیشن  هدرپ  ِلد  ِهآ 

نیشن نودرگ  یسیع  زا  لد  هدُرب 

راز هلال  رگج  تَخل  زا  شنماد 

نیتسآ ناور ز  هدید  لد و  نوخ 

رازَه غرم  وچ  راز  شلد  غرم 

نیزُگ ِناوج  راچ  فک  هداد ز 

نتراچ نآ  زا  دیحوت  هبعک 

نیکر ینکر  هیحان  ره  تفای ز 

ياپ هب  ناشیا  زا  شرع  همئاق 

نیتم اه  نآ  زا  لدع  هدعاق 
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رهد يوناب  يدوواد  همغن 

نینهآ لد  ْبآ  یسب  هدرک 

رگ هحون  وا  مغ  زاس  هرهز ز 

(1) نیع روح  نانَک  يوم  نانُک ، هیوم 

وا زوس  ناهج  دایرف  هلان و 

نیرب شرع  هب  هدنکفا  رد  هزرل 

رهد يوناب  هلان  زا  رقتفم 

نیمغ تمایق  هب  ات  نایملاع 

( یناپمک  ) یناهفصا يورغ  همالع 

.شنیزگ اب   122 صص 120 _  ، 1338 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یناهفصا ، يورغ  همالع  یناپمک ، ناوید  - 1
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هنادواج غاد 

هنادواج غاد 

منم هنایشآ ، هدرک  شلد  هب  مغ  هک  یسک 

منم هنابز ، دشک  شناج  هب  درد  رارش 

تسا ناراگزور  تخبشوخ  ردام  هک  یسک 

منم هناشن ، دوب  ار  الب  ریت  کیل  و 

شرخف دوب  یلع  اب  يرسمه  هک  یسک 

منم هنابز ، شا  یتسه  رب  هدز  مغ  کیل  و 

زور ره  نتشیوخ  نازیزع  ربق  دای  هب 

منم هنال ، عیقب  ردنا  هتخاس  هک  یسک 

شرمع لصاح  هدوب  رسپ  راچ  هک  یسک 

منم هنایزات ، هدروخ  ناشتداهش  زا  هک 

افج ریت  تسشن  شمشچ  هب  هک  ما  هدینش 

منم هناشن ، دش  ریت  نآ  رب  زاب  هک  یسک 

نیسح مسج  لامیاپ ، هدش  هک  ما  هدینش 

منم هنادواج ، غاد  نیا  زا  دزوس  هک  یسک 

تسین ردام  غیرد  ار  الب  تشد  بیرغ 

منم هناردام ، هدرک  وا  رب  هیرگ  هک  یسک 

هدنام اج  هب  نم  سابع  هنادزان ز  ود 
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منم هناخ ، ِعمش  ود  نیا  اب  هتخوس  هک  یسک 

نم تبیصم  رد  وچ  دّیؤم  تسا  هدز  ملق 

(1) منم هناهب ، نیا  رب  دش  وا  عفاش  هک  یسک 

دیؤم اضردیس 

ازع کیپ 

ازع کیپ 

دیسر رفس  زا  ازع  کیپ  هنیدم ، ردنا 

دیسر ررش  اه  لد  هب  زادگ  ناج  رابخا  ز 

دش دیهش  ارهز  هداز  هک  ربخ  دمآ 

دیسر رشبلا  ریخ  ترتع  هب  متس  ملظ و 

رسپ رگد  مرادن  هک  مَِین  نینبلا  ما 

دیسر ربخ  منارسپ  نت  راچ  لتق  زا 

ادج دش  لضفلاوبا  تسد  ود  ره  دنیوگ 

؟ دیسر رس  هب  شدومع  هنوگچ  رس  هب  مکاخ 

ناوج ياک  لضفلاوبا  هب  ابص  يا  وت  وگ  رب 

دیسر رس  هب  مرمع  وت  ناهگان  گرم  زا 

مهد وت  نالفط  یّلست  نوچ  سابع !

؟(2) دیسر رفس  زا  ردپ  گرم  ربخ ز  میوگ 

ص 217. دیؤم ، اضردیس  کشا ، ياه  لگ  - 1
مالسلااهیلع ص 164. نینبلا  ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 2
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نینب یب  ما 

نینب یب  ما 

بشما نیتسآ ، رد  نینوخ  بش  نیا  دراد  هچ 

بشما نیتسار  حبص  زا  یتبحص  تسین  هک 

دراد ربخ  اهدیشروخ  ترجه  رگم ز 

بشما نیگمرش  يور  ناهن  هدرک  حبص  هک 

یهاوخ یم  هناهب  نینوخ  هیرگ  هب  رگا 

بشما نیبب  ار  غاد  همسجم  ایب 

اروشاع ِتسم  ناریش  ردام  هک  ایب 

بشما نیزح  يا  هلان  اب  هدز  بش  بلق  هب 

ار تلیضف  رگم  تیاکح  تسیچ  هک  وگب 

بشما نیگن  يرتشگنا  زا  تسا  هداتف 

دیزورفا رب  ار  هناتسم  هلان  غارچ 

بشما نینب  یب  ِّما  یسک  یب  دای  هب 

دنزرف یب  نینبلا  ما  ِنویش  رهش  ِز 

(1) بشما نیشتآ  یهآ  اب  هدمآ  دیرف » »

( دیرف  ) یبسامهط رداق 

ردام لاح  ِنابز 

ردام لاح  ِنابز 
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تسا نیمغ  لد  دراد ، غاد  هلال  وچ 

تسا نینچ  ردام  نآ  لاح  نابز 

ینیزح بلق  اب  دومرف  یمه 

ینینبلا ما  یل  فیک  یلیوا 

دینادن رگید  نینبلا  ما  ارم 

دیناوخن زگره  رگد  ممان  نیا  هب 

دییوگن مغ  زا  زج  هب  نم  اب  نخس 

دییوجم نایرگ  نم  زا  داش  لد 

دش ادج  مسابع  تسد  مدینش 

دش البرک  تشد  هب  نت  زا  ادج 

هتسخ راز  ْلد  ِنم  متسدینش 

هتسکش نیک  دومع  اب  شقرف  هک 

هراخ راخ و  يور  هک  متسدینش 

هراپ هراپ  رس ، یب  هداتفا  شنت 

نالان نایرگ و  همه ، نیا  اب  یلو 

(2) ناناج ناج  نآ  نیسح  رهب  منم 

ص 46. ریت 1373 ، نز ، مایپ  - 1
(. شنیزگ یکدنا  اب   ) ص 28 افص ، یبارهس  یلع  عمش ، کشا  - 2
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هدیدغاد

هدیدغاد

دنک یم  ناشیرپ  ار  اه  لد  زوس ، ناج  يا  هلان 

دنک یم  ناغفا  لد  زوس  زک  هدید ، مغ  نیا  تسیک 

شیرق زا  زور  ره  هک  یشوپ  هیس  يوناب  تسیک 

دنک یم  ناج  زا  هلان  عیقب و  ردنا  دور  یم 

زاب تشذگب و  البرک  يارجام  زا  اه  لاس 

دنک یم  نادیهش  نآ  زا  دای  هدید  مغ  نز  نیا 

اپ هب  یمزب  دنک  شدنزرف  راچ  يازع  رد 

دنک یم  نامشچ  کشا  زا  ازع ، مزب  نآ  ِعمش 

ربق راچ  شقن  رایسب  ترسح  اب  دشک  یم 

دنک یم  نازوس  بلق  زا  شورخ  کی  ره  مغ  زو 

نینبلا ما  رگد  مدیناوخن  دیوگ  مد  هب  مد 

دنک یم  ناشیرپ  ار  یعمج  ياه  لد  نایب ، نیز 

نیسح زوس  ناج  غاد  درد و  درآ ز  دای  هب  نوچ 

دنک یم  ناماد  هب  لد  ِنوخ  هدید ، زا  کشا  ياج 

ضوع رد  نیسح و  رهب  مغ  کشا  دزیرب  وا 

دنک یم  ناغفا  ساّبع  متام  رد  همطاف 

هدم فک  زا  نینبلا  ما  نماد  دیؤم ! يا 
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(1) دنک یم  نامرد  درد  یهاگن ، اب  هکیلم  نیاک 

دیؤم اضردیس 

ص 216. کشا ، ياه  لگ  - 1
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نیشتآ غاد 

نیشتآ غاد 

تسا نینبلا  ما  همطاف ، رازم  اج  نیا 

تسا نیمز  نوفدم  هدید  مغ  يردام  ای 

مغ تبرغ و  ِكاخ  هب  رس  هداهن  اج  نیا 

تسا نیمغ  شیاه  لگ  گرم  زک  يا  همولظم 

سابع وچ  يرادرس  هدرورپ  شنماد  رد 

تسا نیرفآ  ریش  يردام  نز ، نینچ  يرآ ،

هنیدم رهش  ریاز  يا  نک  هیرگ  نوخ 

تسا نیرق  نوزفا ، یمغ  اب  اج  نیا  هک  رگنب 

وش رگج  نوخ  نینبلا  ما  اب  هلان  مه 

تسا نیزح  راز و  هتسخ و  تنحم ، راب  زک 

هنامز جنر  زا  هدرزآ  وا  ناج  دش 

تسا نیشتآ  یغاد  هلال ، نوچ  شا  هنیس  رب 

راد هگن  ار  وا  تمرح  هنیدم ! كاخ 

تسا نید  يوناب  فرش ، جرب  رتخا  وک 

نک رظن  ام  رب  نینبلا ! ما  هداز  يا 

تسا نیریاز  دیما  مشچ  تهگرد  رب 

دشابن يدیمون  سأی و  ناکم  اج  نیا 
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(1) تسا نیقی  ام  رب  وت  فطل  هاگن  اریز 

یفاص نسحم 

افو رهم و  رهظم 

افو رهم و  رهظم 

نینمؤملاریما الوم  رسمه 

نینبلا ما  افو ، ورهم  رهظم 

قشع يایرد  رهوگ  يا  مالسلا 

قشع يارحص  هلال  يا  مالسلا 

فرش رحب  ؤلؤل  يا  مالسلا 

فدص ار  تمصع  راثیا و  رهوگ 

قشع ناطلس  ردام  يا  مالسلا 

قشع ناوید  هچابید  وت  مان 

همطاف زینک  ار  دوخ  يا  هدناوخ 

همه رب  تبحم  سرد  يا  هداد 

ام مشچ  يایتوت  تیوک  كاخ 

ادف ار  تکاپ  مان  ملاع  ناج 

وت روپ  دش  همه  تاجاح  باب 

وت رون  زا  يا  هخاش  وا  دوب  دوخ 

يا هداد  تبحم  ریش  وا  هب  نوچ 

يا هداد  تفوطع  راثیا و  سرد 
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سرداد ایند  ود  رد  ار  ام  وت  يا 

(2) سردایرف امن ، یفطل  مرک ، زا 

ص 183. مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  ترضح  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 1
.شنیزگ اب   149 صص 147 _  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  هنیدم ؛ ناشخرد  هراتس  - 2
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یبدا نوتم 

هراشا

یبدا نوتم 

اه لصف  ریز 

ینامسآ ياه  تسد 

سابع دای 

عیقب رطع 

ینامسآ ياه  تسد 

ینامسآ ياه  تسد 

هک ترهمرپ  ناماد  رب  مالس  .دهد  یم  باتزاب  ار  يراوتسا  تبالص و  هک  تنابرهم  هاگن  رب  مالـس  تا ! ینامـسآ  ياه  تسد  رب  مالس 
هک تا  يروبـص  رب  مالـس  .تسا  تمـصع  ایح و  افـص و  یلجت  هک  تا  هنوگ  رب  يراـج  ياهدـیراورم  رب  مالـس  .درورپ  یم  ناـمرهق 

جنر يردام  تماقتسا  ِكاوژپ  تمان  .راثیا  تلیضف و  ردام  يا  افو و  قشع و  ردام  يا  وت  رب  مالس  .درک  انعم  ار  يرادیاپ  یگداتـسیا و 
سونایقا هدننک  یعادت  تمان ، .درک  دایرف  ار  ناتسرپ  بش  ییاوسر  تفاکـش و  ار  بش  هایـس  هدرپ  هک  تسا  هدید  تبیـصم  هدیـشک و 

هار غارچ  ار  وت  مان  هک  تسا  يا  هدازآ  نانزریـش  يوگلا  تتماهـش  تبالـص و  يرادافو ، بدا ، راثیا ، .تسا  تقادص  ینتورف و  بدا ،
.دنا هتفای  شیوخ 

سابع دای 

سابع دای 

دیـشروخ و ترجه  زا  هدیپس  ییوگ  .دوب  رپ  ینتفگان  ياه  هیوگاو  زا  بش ، نیتسآ  دوب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  هار  هنیدم ، حبـص  هعیلط 
هیلع سابع  ردام  مالـسلااهیلع _  نینبلا  ما  نایم ، نآ  رد  .دوب  هدرک  ناهن  خر  مرـش ، زا  هک  تشاد  یهاـگآ  ـالبرک  نامـسآ  ناـگراتس 
یم تسد  زا  دـندوب ، وا  مکحم  هاگ  هیکت  هک  ار  شدیـشر  ناوج  راهچ  هک  دوب  غاد  سیدـنت  وا  .تشاد  نوگرگید  یتلاـح  مالـسلا _ 

هظحل .دیرد  یم  ار  بش  یهایس  شا  هناتسم  هلان  .تشاد  یم  او  رثأت  هب  درک و  یم  هدنمرش  زین  ار  شنانمشد  یتح  وا  هودنا  غاد و  .داد 
اب .دش  یمن  هدودز  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  نهذ  زا  شا  هدروخ  ریت  مشچ  هتفاکـش و  قرف  شا ، هدش  هدیرب  ياه  تسد  سابع و  دای  يا 

ارچ هک  دوب  نآ  زا  شّرثأت  نیرتشیب  دیاش  لاح ، نیا 
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ریشب زا  وا  شسرپ  نیتسخن  نوچ  دناسرب ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  لآ  هدیکشخ  ياه  بل  اه و  همیخ  هب  ار  بآ  کشم  هتـسناوتن  شـسابع 
؟ دش هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دوب  نیا 

عیقب رطع 

عیقب رطع 

لد رطع  يوب  مالسلا ،  هیلع  قداص  مالسلا و  هیلع  رقاب  مالسلا ،  هیلع  داجس  مالسلا ،  هیلع  نسح  مالسلااهیلع ،  همطاف  رطع  زج  هب  عیقب 
هب تبحم  تیـالو و  هـک  يرداـم  .تـسا  مالـسلااهیلع  نـینبلا  ما  مالـسلا ،  هـیلع  ساـبع  رداـم  رطع  نآ ، دـهد و  یم  زین  يرگید  زیگنا 

نانآ هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هار  رد  يزابناج  افو و  بدا و  هتخیمآ و  شنادنزرف  ناج  هریـش  اب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  نادـنزرف 
.تسوا ياـه  تلیـضف  غورفرپ  یّلجت  وا و  دـنزرف  مالـسلا ،  هیلع  ساـبع  هک  تسا  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  يرداـم  عیقب ، .دوب  هتخومآ 
ییوترپ مالسلا ،  هیلع  سابع  يافو  بدا و  .تسا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  هنابش  ياه  همزمز  رثا  مالسلا  هیلع  سابع  يریذپ  تیالو  يرآ ،

وا نامیا  يادنلب  تمظع و  رد  هک  یتماهش  تسوا ؛ تماهش  زا  هتفرگرب  شتعاجـش ، تداشر و  مالـسلااهیلع و  نینبلا  ما  بدا  افو و  زا 
.دراد هشیر 

هیرک هرهچ  رب  داهن و  یم  ماگ  عیقب  رد  يراوتسا  اب  هک  وا  .تسا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  شردام ، يامن  مامت  هنییآ  مالـسلا  هیلع  سابع 
هیرگ یلو  دیرگ ؛ یم  شنازیزع  گوس  رد  .دراذگ  یم  شیامن  هب  ار  ینیسح  هسامح  زا  يرگید  هنحص  دنکفا و  یم  گنچ  ناملاظ ،

موش و ياه  فدـه  هدـننک  المرب  مه  هّللا و  لآ  تیمولظم  رگناشن  مه  تسا و  هدـید  غاد  يردام  قشع  رگناـیب  مه  هک  هنارگاـشفا  يا 
.نارگمتس ناراکبان و  هناراک  تیانج  ياهرادرک  دیلپ و  ياه  هدارا 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مّوس : شخب 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مّوس : شخب 

اه لصف  ریز 

یلک ياه  هیصوت 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 
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یلک ياه  هیصوت 

یلک ياه  هیصوت 

، مالسا گرزب  يوناب  نیا  .داد  شرورپ  هوسا  گرزب و  ینادنزرف  هک  تسا  مالسا  ردص  زرابم  نامیااب و  نانز  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما 
هنیمز رد  ییاهداهنشیپ  ور ، نیا  زا  .دشاب  هتخیهرف  نمادکاپ و  نانز  يوگلا  دناوت  یم  هک  تسا  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  ییاه  تلیـضف 

: دوش یم  هیارا  یمالسا  هعماج  رد  ناشیا  یگدنز  زا  يزاسوگلا 

: دراد یگژیو  ود  يدوخ  ياهوگلا  ندناسانش  هک  میناد  یم   _ 1

.دنریگن رارق  هناگیب  یگنهرف  مجاهت  ضرعم  رد  دنهدن و  ناشن  تبغر  هناگیب ، ياهوگلا  هب  دارفا  هک  دوش  یم  بجوم  فلا )

، نیاربانب .دـبای  یم  ناوارف  تیمها  يدوخ ، گـنهرف  رد  وگلا  ییاسانـش  سپ  .دـنک  یم  رت  سرتسد  لـباق  ار  فدـه  وگلا ، دوجو  ب )
يارب يزاسرتسب  هار  رد  دنک و  شالت  یعامتجا  نوگانوگ  ياه  هورگ  يارب  یمالسا  ياهوگلا  ییاسانش  رد  یلم  هناسر  تسا  هتسیاش 

.دشوکب یمالسا  يایوپ  گنهرف 

ریثأـت رب  نوزفا  هک  تسا  رـسمه  یقـالخا  يونعم و  ياـه  یگژیو  دوش ، هجوت  نادـب  جاودزا  هراـبرد  دـیاب  هک  يدراوم  هلمج  زا   _ 2
نانمؤمریما يراگتساوخ  يارجام  ساسا ، نیا  رب  .دراد  تیمها  زین  نادنزرف  دشر  شرورپ و  رد  كرتشم ، یگدنز  رد  میقتسم  نتـشاد 

.دشاب زومآ  سرد  دناوت  یم  رسمه  يوکین  ياه  یگژیو  رب  دیکأت  مالسلااهیلع و  نینبلا  ما  زا  مالسلا  هیلع 
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مود و رسمه  نایم  ییاه  ضیعبت  اهوگم و  وگب  اه ، يریگرد  اب  ًالومعم  هناخ  رد  مود  رسمه  ندمآ  لوا  رسمه  تشذگرد  زا  دعب   _ 3
یفالتخا اهنت  هن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هناخ  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ندمآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هارمه  لوا  رسمه  نادنزرف 

رد ینادـنزرف  مالـسلااهیلع ،  نینبلا  ما  ینابرهم  يراکادـف و  .دوزفا  هداوناخ  دارفا  یلدـمه  هناخ و  رد  یناـبرهم  رب  هکلب  درکن ، داـجیا 
یمالسا هعماج  رد  هداوناخ  يوگلا  ناونع  هب  ار  هداوناخ  نیا  دیاب  نیاربانب ، .درک  تیبرت  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هتـسیاش  روخ و 

.درک یفرعم 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

ندمآ یلو  درادن ، ار  لایرـس  ملیف و  تخاس  تیلباق  تسا و  مهبم  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  یناگدـنز  نوگانوگ  ياه  هبنج  هچرگا   _ 1
.تسا همانرب  تخاس  يارب  یبسانم  عوضوم  هنیدم ، رد  متام  ازع و  ییاپرب  البرک و  هعقاو  ربخ  ندروآ  هنیدم و  هب  ریشب 

ما اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  جاودزا  دـننام : ییاه  عوضوم  یـسانش ، ناور  یعامتجا و  ياه  همانرب  ای  یگداوناخ  ياه  هماـنرب  رد   _ 2
نادنزرف هب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  تمدخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هناخ  رد  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  قفوم  روضح  مالـسلااهیلع ،  نینبلا 

.دوش یسررب  ناسانشراک ، روضح  اب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 

نانز ییانـشآان  هب  هجوت  اب  رما  نیا  .دناسانـش  هعماج  هب  ار  مالـسا  ردـص  ناـنز  نآ  رد  تخاـس و  يا  هناگادـج  هماـنرب  ناوت  یم   _ 3
.دوب دهاوخ  یبسانم  هتسیاش و  يراک  زاس ، خیرات  ياهوگلا  نیا  اب  هعماج 
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يا هقباسم  ياه  شسرپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

مالسلا هیلع  سابع  ردام  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  رسمه  تسیک ؟ مالسلااهیلع  نینبلا  ما   _ 1

نارسپ ردام  تسا ؟ انعم  هچ  هب  نینبلا  ما   _ 2

همطاف دوب ؟ هچ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  مان   _ 3

( هّیبالک  ) بالک تسا ؟ يا  هفیاط  هچ  زا  مالسلااهیلع  نینبلا  ما   _ 4

.يریلد تعاجش و  دندوب ؟ روهشم  اه  یگژیو  مادک  هب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  نادناخ   _ 5

لیقع درک ؟ ییامنهار  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  نادناخ  هداوناخ و  اب  جاودزا  دنویپ  يرارقرب  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یـسک  هچ   _ 6
.بلاط یبا  نب 

.دوب ناشیا  ردارب  تشاد ؟ یتبسن  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  لیقع   _ 7

.نامثع هّللادبع و  رفعج ، سابع ، دیربب ؟ مان  ار  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  نادنزرف   _ 8

.ریخ درک ؟ جاودزا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ایآ   _ 9

.ریخ تسا ؟ هتشاد  روضح  البرک  هثداح  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ایآ   _ 10

 . مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  قشع  يریذپ و  تیالو  دوب ؟ هچ  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما  هتسجرب  یگژیو   _ 11

.هنیدم رد  عیقب  ناتسربق  تساجک ؟ رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  هاگمارآ   _ 12

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

.دییامرفب حیضوت  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  تدالو  نامز  هلیبق و  هرابرد   _ 1

؟ دنا هتفگ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ناشیا  هب  ارچ  تسا و  انعم  هچ  هب  نینبلا  ما   _ 2
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؟ دراد یتلزنم  ماقم و  هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  مالسلااهیلع  نینبلا  ما   _ 3

؟ دراد یهاگیاج  ماقم و  هچ  نایعیش  دزن  مالسلااهیلع  نینبلا  ما   _ 4
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؟ دیهد حیضوت  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  هتسجرب  ياه  یگژیو  هرابرد   _ 5

؟ دوب هنوگچ  تیب  لها  هب  تبسن  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  يریذپ  تیالو  ینتورف و  بدا ،  _ 6

؟ دیهد حیضوت  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  يرونخس  يرعاش و  ماقم  هرابرد   _ 7

؟ تفرگ تروص  هنوگچ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  اب  مالسلا  هیلع  یلع  جاودزا   _ 8

؟ دوب هنوگچ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نادنزرف  اب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  راتفر   _ 9

؟ تسا هدوب  هدنز  اروشاع  هثداح  ماگنه  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ایآ   _ 10

؟ تشاد یپ  رد  یجیاتن  هچ  يو  درکلمع  تسیز و  هنوگچ  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح   _ 11

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  نادنزرف   _ 12

.دیهد حیضوت  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  تشذگرد  ناکم  نامز و  هرابرد   _ 13

؟ دنریگب دنناوت  یم  ییاه  سرد  هچ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  یگدنز  زا  ام  هعماج  نانز   _ 14

یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دنتسه دنم  هقالع  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  شردام  مالسلا و  هیلع  سابع  ترضح  هب  ام  مدرم  ارچ  امش  رظن  هب   _ 1

؟ تفرگ ناوت  یم  ییاه  سرد  هچ  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح  یناگدنز  زا   _ 2

؟ تشاد يراثآ  هچ  يراوگوس  نیا  درک ؟ یم  يراوگوس  عیقب  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح  ارچ   _ 3

؟ دوب هنوگچ  البرک  هثداح  یناسر  مایپ  رد  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح  شور   _ 4

؟ دیسانش یم  ار  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  امش  ایآ   _ 5

؟ تسیچ تشاد ، ناوت  یم  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  زا  هک  یحیضوت  نیرتهب  امش  رظن  هب   _ 6
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؟ دراد دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  اب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترضح  كرتشم  یناگدنز  رد  ییاه  تربع  هچ   _ 7
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همان باتک 

همان باتک 

 _ نانبل توریب _  روشاع _  دمحادمحمواّنب  میهاربادـمحم  قیقحت ، هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباغلادـسا  نیدـلاّزع ؛ يزوج ، ریثا  نبا   _ 1
.باشلاراد

.هباحصلا زیمت  یف  هباصالا  ینالقسع ؛ رجح  نبا   _ 2

نانبل توریب _  ضّوعم ، دمحم  یلع  خیش  دوجوملادبعدمحا ، لداع  خیش  قیقحت : ج 8 ، بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ؛ رجح  نبا   _ 3
.ق ،1415 ه .  هیملعلا بتکلاراد 

.همّالع تاراشتنا  مق ، بقانملا ، بوشآ ؛ رهش  نبا   _ 4

.ق 1419 ه .  لوا ، چ  دعم ، تاراشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  سوواط ، نبا   _ 5

.ش 1362 ه .  مق ، مود ، چ  یضر ، تاراشتنا  بلاطلا ، هدمع  ربنع ؛ نبا   _ 6

.ق 1417 ه .  لوا ، چ  ردص ، مق ،  _ __________________________، 7

.ق ،1372 ه .  یضر فیرش  مق ، رقص ، دمحادیس  قیقحت : نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ؛ جرفلاوبا   _ 8

.ق 1413 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  نانبل ، توریب _  هیاهنلا ، هیادبلا و  لیعامسا ؛ نیدلادامع  ءادفوبا ،  _ 9

، رـصم هرهاق _  رـشبلا ،) ءاـنبا  یف  رـصتخملا   ) ءادـفوبا خـیرات  10 ؛________________________________ _ 
.یّنبتملا هبتکم 

.نامعنلا هسسؤم  نانبل ، توریب _  نیطبسلا ، یلاعم  يدهمدمحم ؛ خیش  يرئاحلا ،  _ 11

.لوا چ  یضر ، فیرش  تاراشتنا  سابعلا ؛ قازرلادبع ، مرقملا ،  _ 12

.ق 1403 ه .  توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلاراد  هعیشلا ، نایعا  نسحمدیس ؛ نیما ،  _ 13

.ق ،1398ه .  نانبل توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلاراد  هّینسلا ، سلاجملا  14 ؛_______________ _ 

چ ریمالاراد ، نانبل ، توریب _  نیما ، نسحدیـس  قیقحت  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  یف  ناجـشالا  جـعاول  نسحمدیـس ؛ نیما ،  _ 15
.م  1996 لّوا ،
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.تضهن هناخ  پاچ  مق ، ق ، 1381 ه .  هیردیحلا ، هبتکم  فجن ، مولعلارحب ، قداصدمحم  دیس  قیلعت : اب  رصن ؛ یبا  يراخب ،  _ 16
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.ق 1415 ه .  یمالسا ، تاراشتنا  هسسؤم  مق ، لاجرلا ، سوماق  یقتدمحم ؛ يرتشوش ؛)  ) يرتست  _ 17

.ق مالسلا 1401 ه .  مهیلع  تیب  لها  هسسؤم  توریب ، سابعلا ، دمحم ؛ یلع  لّیخد ،  _ 18

، لّوا پاچ  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  بتکم  مق ، مالـسلااهیلع ،  نینبلا  ما  ترـضح  هنیدم  ناشخرد  هراتـس  یلع ؛ یلاخلخ ، ینابر   _ 19
.1378

.ق 1341 ه .  هیردیح ، هناخ  پاچ  ، فرشا فجن  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  رهاط ؛ نب  دمحم  يوامس ،  _ 20

، هاپـس یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  مق ، یـسبط ، رفعجدمحم  خیـش  قیقحت  21 ؛___________________________ _ 
.ش 1377 ه .  لوا ، پاچ 

.ق 1377 ه .  ریما ، مق ، برعلا ، ءاسن  هدیس  نینبلا  ما  يدهم ؛ بیطخ  جیوس ،  _ 22

.ق 1409ه .  یضترملاراد ، توریب ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  ءارعش  وا  فطلا  بدا  داوج ؛ ّربش ،  _ 23

.ق ،1385 ه .  يرواد هناخ  باتک  تسفا  فجن ، يردیح ، تاراشتنا  عیارشلا ، للع  قودص ؛ خیش   _ 24

.ق ،1380 ه .  لوا چ  یضر ، فجن ، هیردیح ، هناخ  باتک  یسوط ، خیش  لاجر  یسوط ؛ خیش   _ 25

یمویق داوج  قیقحت  نیـسردم ، هعماـج  تاراـشتنا  مق ، 26 ؛____________________________________ _ 
.ق 1415 ه .  لوا ، چ  یناهفصا ،

، هیمالـسا یـشورف  باتک  نارهت ، یناسارخدعاس ، رقابدمحم  نادرگرب : دابعلا ، یلع  هّللا  جـجح  هفرعم  یف  داشرالا  دـیفم ؛ خیـش   _ 27
.ق 1376 ه . 

.ش 1379 ه .  نارکمج ، دجسم  مق ، ءادهشلادیس ، خیرات  سابع ؛ يرئاح ، ییافص   _ 28

ثارتلا ءایحاراد  ناـنبل ، توریب _  ج 5 ، میهاربا ، لضفلاوبادـمحم  قیقحت : يربط ، خـیرات  ریرج ؛ نب  دـمحم  رفعج  یبا  يربـط ،  _ 29
.یبرعلا

سدق ناتـسآ  تاراشتنا  دهـشم ، شناد ، یـسوم  ، نادرگرب یگتـشذگدوخ ، زا  دامن  نینبلا  ما  اضردـمحم ؛ يراصنا ، ریمالادـبع   _ 30
.ش 1375 ه .  لّوا ، چ  يوضر ،

.ش 1368 ه .  مجنپ ، پاچ  اردص ، نارهت ، ، تسفا چ  ق ، 1376 ه .  يردیح ، فجن ، باقلالا ، ینکلا و  سابع ؛ خیش  یمق ،  _ 31
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.راحبلا هنیفس  32 ؛_______________ _ 

.ش 1376 ه .  لیلد ، ، مق يدنهدیب ، يرقاب  رصان  قیقحت : لامآلا ، یهتنم  33 ؛_______________ _ 
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.ق 1421 ه .  هّیردیحلا ، هبکم  تاراشتنا  مومهملا ، سفن  34 ؛_______________ _ 

.ق 1404 ه .  مجنپ ، ،چ  تلاسر هسسؤم  مالسالا ، برعلا و  یملاع  یف  ءاسنلا  مالعا  اضر ؛ رمع  هلاّحک ،  _ 35

.ش ،1338ه .  نارهت هیمالسالا ، بتکلاراد  یناپمک ، ناوید  نیسحدمحم ؛ یناپمک ،  _ 36

.ق 1350ه .  فجن ، ج 2 ، لاجّرلا ، لاوحا  یف  لاقملا  حیقنت  هّللادبع ؛  خیش  یناقمام ،  _ 37

.ق 1403 ه .  موس ، چ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  راونالاراحب ، رقابدمحم ؛ یسلجم ،  _ 38

.ق 1368 ه .  لوا ، چ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  هعیرشلا ، نیحایر  هّللا ؛  حیبذ  یتّالحم ،  _ 39

، هدـنیاپ مساـقلاوبا  نادرگرب : .سلدـنالاراد  ناـنبل ، توریب _  رهاوـجلا ، نداـعم  بهذـلا و  جورم  نیـسح ؛ نب  یلع  يدوعـسم ،  _ 40
.ش 1374 ه .  مجنپ ، چ  یگنهرف ، یملع و  نارهت ،

.1372 رداص ، راد  توریب ، یبوقعی ، خیرات  بوقعی ؛ یبا  نب  دمحا  یبوقعی ،  _ 41
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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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