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میرک نآرق  هاگدیدزا  يراگتسر  ياه  هصخاش 

باتک تاصخشم 

وج یفراع  يدهم  هدنسیون : 

هدیکچ

يرتـشیب تیمها  زا  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  اـهنآ ، ناـیم  زا  هـک  دـشابیم  ییاـهكالم  اـههصخاش و  ياراد  نآرق ، هاگدـید  زا  يراگتـسر 
مزال طرش  تاکز و ... زامن ، اوقت ، نوچ  يرگید  ياههصخاش  دوجو  بولطم ، يراگتـسر  هب  لوصح  يارب  لاحنیع  رد  تسا و  رادروخرب 

. تسا هدش  هدرمش 
عون نیرتیلاع  هک  تسا  یهلا  تیاضر  بسک  دـیامنیم ، یفرعم  يراگتـسر  هب  لوصو  ياـههصخاش  لـماوع و  تیاـهن  رد  نآرق  هک  هچنآ 

. دوشیم لماش  زین  ار  ناسنا  يراگتسر 
. حالف زوف ، تداعس ، يراگتسر ، هصخاش ، نآرق ، يدیلک : ناگژاو 

همدقم

هدافتـسا یبوخ  هب  نآرق  ماع  ياهباطخ  زا  مهم ، نیا  ینامز . ناـکم و  ره  رد  ياهقبط و  داژن و  سنج ، ره  زا  تسا ؛ ناـسنا  نآرق ، عوضوم 
. تسا هدـمآ  نآرق  رد  راب   65 ناسنا »  » راـب و  5 مدآ » ینب  ای  ، » راـب  21 سانلا » اهَیا  ، » راـب دودـح 248  هک  ساـن »  » هژاو هکنیا  هچ  دوش . یم 
هک یـشناد  اب  هارمه  هشیدـنا و  زا  رادروخرب  يدـنوادخ ، نیگنـس  تناـما  ياریذـپ  نیمز ، رد  دوخ  نیـشناج  ار  وا  ، ادـخ هک  یناـسنا  ناـمه 

. تسا هدرک  یفرعم  تمارک  ياراد  شنیرفآ و  ملاع  روحم  ار  يو  ادخ  دسانشزاب و  لطاب  زا  ار  قح  دناوتیم 
تاَین لامعا و  يراذگشزرا  یمالـسا ، مولع  هزوح  رد  نیداینب  ثحابم  زا  یکی  تسا . ناسنا  حالف  نآرق ، تیاغ  فدـه و  هک  تفگ  دـیاب 
لامک هب  لین  یبایتسد و  فدـه  اب  اهدـیابن  اهدـیاب و  زا  ياهعومجم  رب  لمتـشم  یهلا و  ینیبناهج  رب  ینتبم  یقالخا  ماظن  بلاـق  رد  ناـسنا 

. تسا يونعم  يالاو  تاجرد  بولطم و 
ثحابم رد  لوبق  لباق  ییوگلا  هارا  فده  اب  نآرق  هاگدید  زا  ناسنا  تداعـس  يراگتـسر و  لماوع  اههصخاش و  نایب  ددـصرد  راتـشون  نیا 

. تسا دنیامیپب  ار  تداعس  هار  دنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  یمالسا 
هتفرگ و رارق  هَقادـم  دروم  فیرعت  انعم و  رظن  زا  ار  نآرق  رد  يراگتـسر  اب  طبترم  ناـگژاو  ادـتبا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  زین  قیقحت  هویش 

. دباییم همادا  راتشون  نآرق  هاگدید  زا  يراگتسر  هصخاش  ندرمش 20  رب  اب  يراگتسر و  تداعس و  هرابرد  یهاتوک  ثحب  سپس 

ناگژاو حرش 

زوف

(، 10/320 یسوط ،  ) تسا ریخ  زا  دایز  هدافتسا  زوف  دنیوگ : دوس  تمعن و  ریخ و  زا  ندش  رادروخرب  ندروآ و  تسد  هب  هژاو ، يانعم  لصا 
لیبـق زا  یمیهاـفم  زوف ، هژاو  يارب  يوغل  مجاـعم  رد  ( 3/454 ق ، ناـیح 1420  وبا   ) تسا راکـشآ  يراگتـسر  گرزب و  تداعـس  نآ  ، زوف
روظنم نیا  ، 483 ق ، یمویف 1405  ، 5/456 ق :  1404 سراف ، نبا  . ) دـناهدرک هراشا  تکاله  ورـش  زا  تاجن  وزرآ و  هب  ندیـسر  يزوریپ ،

(5/392 1405 ق ،
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ار میظع  زوف  ناقفانم  تسا . هدش  فصو  ریبک  میظع و  نیبم ، نوچ ، يافصوا  اب  هملک  نیا  هدش و  هدرب  راک  هب  هبترم  هژاو 29  نیا  نآرق  رد 
ندش و عقاو  ادخ  تمحر  لومشم  يانعم  هب  زوف  نآرق  رد  و  ( 73/ ءاسن  ) دناهتسناد یگنج  مئانغ  ندروآ  تسد  هب  ایند و  لام  هب  ندیسر  رد 
هب دورو  ناـهانگ و  شیاـشخب  (، 71/ بازحا  ) لامعا حالـصا  (، 30/ هیثاج ، 73/ ءاسن ، 119/ هدـئام . ) تسا ندرک  بـسک  ار  وا  يدونـشوخ 

. تساهنآ یناعم  رگید  زا  ( 9/ زامن  ) تمایق زور  ساره  زا  ندنام  ظوفحم  ( 5/ حتف ، 12/ فص  ) تشهب

حالف

. دنیوگیم نادنمـشناد  زا  ياهدع  تسا  ندرک  ادج  نتفاکـش و  نآ ، يدربراک  ییانعم و  ياهلداعم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  نآ  يانعم  لصا 
حتفلا وبا   ) تسا ءاقب  حالف  لـصا  1415 ق:1/26 ،) يدادغب ، . ) تسا نتفاکـش  حالف  لصا  (، 277 يربکع ، . ) تسا ندرک  ادـج  حالف  لصا 
یـسک رـساخ  تسا  رـسخ  حالف ، اب  داضتم  ناگژاو  زا  یکی  يدنقرمـس 1/24 )  ) تسا تمعن  رد  ندـنام  حالف  (، 13/163 ق : يزار 1408 
حالف ياهدع  ( 1/69 1414 ق : یناکوش ، . ) تسا هدرک  مورحم  مک و  دوخ ، هب  یناسر  دوس  و  حالف ) زوف و   ) هرهب زا  ردوخ ا  ناج  هک  تسا 

نبا  ) تشهب هب  درو  زوف و  هار  هب  دیباتـشب  ینعی  نآ  ياـنعم  دـیوگیم : حـالفلا  یلع  یح  ياـنعم  رد  يزوـج  نبا  دناهتـسناد . زوـف  مدـقم  ار 
(1/27 يزوج 1422 ق :

زا هتفاـی  تسد  حـالف  هب  هک  یـسک  نآرق  هاگدـید  زا  تسا و  هتفر  راـک  هب  حـالف  هبترم  ًاـعومجم 45  یلعف  یمـسا و  راـتخاس  رد  نآرق  رد 
ینعی نوحلفی  و 5/31 .)  3/17 یـسربط ، . ) ادـخ باوث  ندیـسر  هب  ناراگتـسر  دـناهتفگ : نینچ  نوحلفم  يانعم  رد  ناـملاع  تسا . نیحلفم 

(2/464 1422 ق : یسلدنا ، هیطع  نبا  . ) تسا حالف  يانعم  لماش  نیا  ناشدوصقم و  هب  ناراگتسر 

تداعس

هب دعس  3/17 و 5/31 ،) یسربط ،  ) اهراک رد  یشوخ  ینعی  دعـس  تسا و  سحن  نآ  داضتم  ینامداش و  ریخ و  رب  دراد  تلالد  شلـصا  دعس 
يارب ادخ  کمک  تداعـس  (، 3/212 ق : روظنم 1405  نبا   ) تسا تواقـش  فـالخ  تداعـس  سحن و  ضیقن  نمی ، شوخ  وـکین و  ياـنعم 

هب هک  تسا  یسک  دنمتداعس  حالطـصا  رد  ( 1/43 ،1367 ش : میهاربا سینا  . ) تسا تواقـش  نآ  داضتم  ریخ و  هب  ندیـسر  رد  تسا  ناسنا 
فده نامه  ناسنا  يارب  یقیقح  لامک  اذل  وا ، یعقاو  لامک  زا  تسا  ترابع  ناسنا  تداعـس  ورنیا ، زا  دشاب ، هدیـسر  دوخ  بولطم  لامک 

. تسا قلطم  ریخ  هب  ناسنا  لوصو  نآ  هدش و  هدیرفآ  نآ  هب  ندیسر  روظنم  هب  هک  تسا  یعقاو 

تاجن

موهفم هب  نآرق  رد  هک  تسا  یناگژاو  زا  تاـجن  هژاو  (. 532 1400 ق ، يرکسع ، : ) تسا بولطمان  یتیعقوم  زا  یـصالخ  ییاهر و  تاجن 
. تسا ندش  بان  ،و  ندـش صلاخ  يانعم  هب  ار  نآ  رینملا  حابـصم  رد  تسا . تکاله  زا  ییاهر  نآ  جـیار  يانعم  هتفر و  راک  هب  يراگتـسر 

(592 1405 ق ، یموتیف ، )

حاجن

، هبیتق نبا   ) يدـنمزاین رب  يزوریپ  ینعی  حاجن  دـناهدرک . انعم  بولطم  هب  یباـیتسد  دوصقم و  ندیـسر  هب  ار  حاـجن  تغل ، ياـهگنهرف  رثکا 
(2/175

زا انعم  نیرتلماک  بیترت  هب  هک  دنايراگتـسر  یبرع  ياهلداعم  حالف ، زوف و  ياههژاو  - 1 هک : دوشیم  هجیتن  دـش  هتفگ  هک  یناگژاو  زا 
لماک ياـنعم  تاـجن ، هژاو  هک  تفگ  دـیاب  - 2 تسناد . يوـنعم  كرتـشم  مه  اـب  ناوـتیم  ار  اـههژاو  نیا  دـنهدیم و  هئارا  ار  يراگتـسر 
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تیعضو هب  ندیسر  بولطمان و  تیعضو  زا  ییاهر  يانعم  هب  زوف  اما  بولطمان ، تیعضو  زا  ییاهر  ینعی  تاجن  دناسریمن و  ار  يراگتسر 
(532 1400 ق : يرکسع ،  ) دنکیم نایب  ار  يراگتسر  دنیآرف  زا  یمین  اهنت  تاجن  نیا  ربانب  تسا . بولطم 

هشیمه هک  يراگتسر  فالخ  رب  تسا و  رادروخرب  يرتهدرتسگ  ییانعم  هزوح  زا  تداعس  هدش  حرطم  ناگژاو  نایم  رد  تفگ  ناوتیم  - 3
. دراد دربراک  زین  یفسلف  یقالخا و  ياههصرع  رد  دوریم ، راک  هب  ینید  نابز  رد 

؟ تسیچ يراگتسر  تداعس و 

رد صخـشم  روط  هب  هک  هدـش  رکذ  نآرق  رد  هبترم  زوف 29  هبترم و  نآ 40  تاقتـشم  حالف و  تسا . حالف  اب  يواسم  تداعـس  هژاو  یهاگ 
زوفلا ، زوفا ، زاف  ) ياههژاو زوف  هشیر  زا  زین  هتفر و  راک  هب  نیحلفم ) نوحلفی ، ، نوحلفت اوحلفت  حـلفی ، ، حـلفا  ) ياـههژاو حـالف  هشیر  زا  نآرق 

، يدازآ ياـنعم  هـب  ار  يراگتــسر  راگتــسر و  دــیمع  گـنهرف  رد  تـسا . هـتفر  راــک  هـب  نآرق  رد  مهتزاــفم ) ةزاــفم ، نوزئاــفلا ، ًازوـف ،
. تسا هتفرگ  یگتفای  تاجن  یگدوسآ و  ، ییاهر

تافـص و زا  هطوبرم  تایآ  نمـض  رد  هدرک و  نایب  نآرق  رد  ار  اه  ناسنا  يراگتـسر  یهلا  نید  نیرتعماـج  نیرتلـماک و  ناونع  هب  مالـسا 
هدوب رظندم  يورخا  مه  يویند و  مه  شدعب ، ود  ره  زا  يراگتسر  هتبلا  هک  هدومن  نخس  يورخا  یعقاو و  نادنمتداعس  ناراگتسر و  مئالع 

. تسا رادروخرب  يرتشیب  تَیمها  زا  تسا  يدبا  ینادواج و  يورخا  تایح  هک  اجنآ  زا  و 
هب ندیسر  راک  هرَـسی " لیبسلا  َمث   " هیآ ياضتقم  هب  هداد و  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  لاعتم  يادخ  هک  اجنآ  زا 

هدارا يور  زا  هک  ادخ  تاروتسد  هب  صلاخ  حلاص و  لمع  نامیا و  زج  ناسنا  حور  تداعس  تقیقح  تسا ، هدرک  ناسآ  لهس و  ار  تداعس 
زا تسین  یهلا  تاروتسد  اب  تفلاخم  زج  يزیچ  تسا ، تداعس  لباقم  رد  هک  مه  تواقـش  تسین . يرگید  زیچ  دوش ، رداص  وا  زا  رایتخا  و 

. دشابیم یهلا  ءایصوا  ءایبنا و  تمایق و  وا و  دوجو  راکنا  ادخ و  اب  تجاجل  دانع و  يور 
دوشیم و رداص  ناسنا  رایتخا  هدارا و  يور  زا  هک  تسا  حـلاص  لـمع  ادـخ و  هب  ناـمیا  ناـمه  تداعـس  هب  لوصو  هار  دـیامرفیم : همـالع 
. تواقـش لـها  اـی  دوـشیم ، دنمتداعـس  اـی  هک  تسا  ناـسنا  نیا  یباـستکا و  تـسا  يرما  هـکلب  تـسین ، ناـسنا  یتاذ  تواقـش ، تداـعس و 

(12/18 1417 ق ،: یئابطابط ، )
رد توافت  اما  تسا ، كرتشم  بهاذـم  همهرد  یتخبکین ، ییاهر و  تداعـس ، یمومع  يانعم  هب  يراگتـسر  زین  رگید  بهاذـم  ناـیدا و  رد 

ینآرق فراعم  نایم  رد  يراگتـسر  هزومآ  سپ  دناهدیزگرب . نآ  هب  یبایتسد  يارب  بهاذم  هک  تسا  یئورملق  يراگتـسر و  لوصح  دـنور 
یلمع يداـقتعا و  ياـههزومآ  رگید  هجیتـن  ناوـنع  هب  نآ  شقن  هاـگیاج و  رد  ناوـتیم  ار  تیمها  نیا  لـیلد  تسا . ياهژیو  تیمها  ياراد 

. تسا تیعقاو  نیمه  رگنایب  زین  يراگتسر  اب  طبترم  ياههژاو  دربراک  یناوارف  هتبلا  درک . وجتسج 

يراگتسر ياههصخاش 

نامیا

میلـست و اب  مأوت  قیدـصت  نامیا  ( 15/6 ق :  1417 یئاـبطابط ، . ) تسا نآ  مزاوـل  هب  مازتـلا  يزیچ و  هب  قیدـصت  ناـعذا و  ياـنعم  هب  ناـمیا 
تاقلعتم ياراد  نامیا  هتبلا  تسا . یبلق  قیدصت  نآ  تیهام  تسا و  عماج  یموهفم  نامیا  ( 7/91 1377 ش ، یشرق ، . ) تسا رطاخ  نانیمطا 

هب ناـمیا  داـعم ؛ هب  ناـمیا  ، ادـخ یگناـگی  هب  ناـمیا  هلمج : زا  میرمـشیم  رب  راـصتخا  هب  ار  نآ  مها  راتـشون  نیا  رد  اـم  هک  تـسا  يرایـسب 
. تماما تیالو و  هب  نامیا  ، بیغ هب  نامیا  یحو  هب  نامیا  ناربمایپ ،

، تسا نوعلم  دـنیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  روطناـمه  تسین و  راـتفگ  هب  طـقف  ناـمیا  هک  تشاد  هجوـت  هتکن  نیا  هب  دـیاب 
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ادـخ و هب  ناگدـننکقیدصت  ینعی  ناـنمؤم  ( 2/409 ش : ینیلک 1362   ) لمع نودـب  تسا  راـتفگ  طـقف  ناـمیا  دـیوگب  هک  یـسک  نوعلم ،
(6/108 1390 ق : یناورسخ ، ازریم  . ) هدروآ متاخ  یبن  هچنآ  وا و  ناربمغیپ  وا و  یگناگی 

نامیا ینعی  هلحرم ، نیا  هب  هتـسباو  دعب  لحارم  مامت  درمـش و  رب  يراگتـسر  هب  ندیـسر  يارب  هلحرم  نیرتمهم  نیتسخن و  ناوتیم  ار  نامیا 
. تسا

هیآ ات  هروس  يادـتبا  زا  تایآ  نیا  هک  دراد . نینمؤم  ياههصخـشم  نامیا و  زا  یتافـص  هب  هراشا  نونمؤم  هروس  یئادـتبا  تایآ  رد  دـنوادخ 
حلفا دـق   ) دـنکیم هدافتـسا  نینمؤم  يراگتـسر  هب  هراـشا  دروـم  رد  یـضام  لـعف  زا  هروـس  نیا  يادـتبا  رد  دـنوادخ  دـباییم . همادا  هدزاـی 
یئوگ هک  تسا  مَلسم  يردق  هب  نانآ  يراگتسر  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  تسا و  نینمؤم  يراگتسر  رب  رتشیب  دیکأت  يارب  هک  نونمؤملا )

نوظفاحی نوعار ، نوضرعم  نوعـشاخ ، نوچمه  یتاریبعت  زین  دنکیم و  نادنچ  ود  ار  دیکأت  نیا  دـق )  ) هملک زا  هدافتـسا  هتفای و  ققحت  ًالبق 
. تسا یمئاد  رمتـسم و  هکلب  تسین  دودـحم  یتقوم و  هتـسجرب  فاصوا  نیا  رد  نیتسار  نانمؤم  ياههمانرب  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  همه  و ...

(14/203 1374 ش : مراکم ، )
عون ره  زا  ندوب  نادرگ  يور  زامن ، رد  نتـشاد  عوشخ  ناشیا ، يراگتـسر  ندوب  یعطق  ناوتیم  تایآ  نیا  رد  نینمؤم  ياههصخـشم  رب  اـنب 

. تسناد ندوب  تشهب  ناثراو  زامن و  هب  نیبظاوم  تناما ، دهع و  ناگدننک  تیاعر  ندوب ، فیفع  تاکز ، ناگدننک  تخادرپ  يوغل ،
رطاف هیآ 28  رد  میـشاب . هتـشاد  ناـمیا  قـقحت  رد  تفرعم  تخانـش و  دوـجو  موزل  هب  يرـصتخم  هراـشا  تصرف  نیا  رد  هک  تـسا  هتـسیاش 

، تسا نامیا  راثآ  زا  هک  تیـشخ  هیآ ، نیا  رد  دنتـسه . سرت  ادخ  ناروشناد  نایاناد و  اهنت  ادخ ، ناگدنب  نیب  زا  ًانیقی  دـیامرفیم : دـنوادخ 
یکی دیامرفیم : يرهطم  دیهش  باب  نیا  رد  نینچمه  ( 310 1386 ش : ینیما ، . ) تسا هدش  یفرعم  ادخ  ماقم  هب  یهاگآ  ملع و  زا  هتساخرب 

1372 يرهطم ، . ) دشاب میلـست  شربارب  رد  درادنپب و  تقیقح  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  يزیچ  هب  هک  تسا  نیا  رـشب ، یگدـنز  ناکرا  زا 
ادخ هب  رت  يوق  هچ  ره  نامیا  رتهب و  هچ  ره  تخانش  هنیمز  دناوتیم  ینید  ثحابم  هب  یهاگآ  ملع و  زا  حیحص  هدافتسا  نیا ، ربانب  ( 47 ش :

. دروآ مهارف  ار 
رد ار  یمدآ  دـنوتیم  ءاضعا ) حراوج و  اب  ندرک  لمع  یناـبز ، رارقا  یبلق ، داـقتعا   ) ناـمیا بتارم  عیمج  هب  سفن  ندـش  نیزم  هکنآ  هجیتن 

تداعـس ناـمیا و  طاـبترا  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـیامن . ظـفح  رورـش  عیمج  زا  ار  يو  دـنک و  دنمتداعـس  ترخآ  يارـس  اـیند و  نیا 
1410 يدـمآ ، یمیمت  . ) دوشیم هدرب  الاب  ینامداش  رورـس و  تیاهن  یتخبکین و  يالاب  يهبترم  يوس  هب  نامیا  ببـس  هب  ناسنا  دـیامرفیم :

(298 ق :

حلاص لمع 

يانعم هب  حالص  هشیر  زا  حلاص  و  ( 587 1290 ش ، بغار ، . ) دوشیم هدیمان  لمع  دهدیم ، ماجنا  دـصق  يور  زا  ناویح  هک  ار  يراک  ره 
زا کلاس  هدش و  یفرعم  بحتـسم  ای  بجاو  ناونع  هب  عرـش  رد  هک  تسا  یلمع  حـلاص ، لمع  ( 587 1290 ش : بغار ،  ) تسا داسف  دـض 

(254 1386 ش : ینیما ، . ) ددرگ لئان  برق  ماقم  هب  دنک و  كولس  ریس و  ندناوتیم  نآ  ماجنا  قیرط 
یتخبشوخ بجوم  مه  اب  ود  نیا  ینعی  دیامرفیم  رکذ  ار  حلاص  لمع  نامیا ، لابند  هب  درامشیم  رب  ار  نانمؤم  تافـص  هک  اج  ره  نآرق  رد 

لماع ناونع  هب  حلاص  لمع  زا  دروم  دادعت 110  نیا  زا  هک  هتفر  راک  هب  نآرق  هیآ  زا 300  رتشیب  رد  نآ  تاقتشم  لمع و  هژاو  تسا . ناسنا 
ندوزفا اب  فیرعت  نیا  هتبلا  دوشیم . نآ  لماع  حدم  ثعاب  نآ ، ماجنا  هک  تسا  یلمع  یلک  روط  هب  حلاص  لمع  تسا . هدش  دای  يراگتسر 

هدوبن و راگدرورپ  تاروتـسد  ماکحا و  فلاخم  فلا ) زا : دـنترابع  دویق  نیا  دوش  لیدـبت  عنام  عماـج و  ًاتبـسن  یفیرعت  هب  دـناوتیم  يدویق 
نیمأت ار  یعامتجا  يدرف و  حلاصم  ج ) دشابن . اه  نآ  فلاخم  هتشاد و  يراگزاس  میلس  لقع  ترطف و  اب  ب ) دشاب . ادخ  تساوخرد  دروم 

. دشاب هتشاد  يدرف  یعامتجا و  هدیاف  تقیقح  رد  دنک و 
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دیاب هتبلا  ( 61/ نونمؤم ") َنوُِقباَس اََهل  ْمُهَو  ِتاَْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراَُـسی  َکـَِئلوُأ  " تسا ریخ  ياـهراک  رد  یمدـق  شیپ  حـلاص ، لاـمعا  هلمج  زا 
. دنرادنپیم ایند ، هب  رورغم  نالفاغ  تمعن و  زان و  رد  ناگهدش  قرغ  هک  تسین  يزیچ  نآ  تکرب  تداعس و  ریخ و  هک  دش  رکذتم 

؛ تسناد هتسیاش  لامعا  ماجنا  هب  طورشم  یهلا ، ناوضر  تشهب و  زا  يدنمهرهب  قیفوت  ناوتیم  ار  حلاص  لامعا  تیمها  للع  زا  رگید  یکی 
نامیا و رانک  رد  حلاص  لمع  صـصق ، هیآ 67  رد  ( 110/ فهک  ...« ) اًِحلاَص اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهِبَر  َءاَِقل  وُجْرَی  َناَـک  نَمَف  دـیامرفیم ... « : نآرق 

َنِم َنوُکَی  نَأ  یَسَعَف  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  نَم  اَّمَأَف  دیامرفیم «: هدش و  هدرمـش  يراگتـسر  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی  ناونع  هب  هبوت 
رداـص یلاـعت ) كراـبت و  دـنوادخ   ) یمیرک صخـش  زا  هک  اـجنآ  زا  هیآ  نیا  رد  یـسع )  ) ریبـعت نیرـسفم  زا  يرایـسب  هاـگن  زا  َنیِِحْلفُْملا »

( حلاص لمع  نامیا و  هبوت ،  ) اهتلاح نیا  ماود  يراگدنام و  ورگ  رد  تداعس  نیا  هتبلا  هک  تسا  تداعـس  ندوب  یعطق  يانعم  هب  دوشیم ،
. تسا

اوقت

. تسا یگدنز  تاهج  مامت  رد  یهلا  تاروتـسد  زا  يوریپ  یگدولآ و  يدب و  هنوگ  ره  زا  سفن  ندرک  عنم  يانعم  هب  اوقت  ینید  هشیدنا  رد 
نآ هیکزت  سفن و  يارب  ۀیاقو  داجیا  هک  ارچ  تسناد . حالف  يراگتسر و  هب  ناسنا  ندیسر  هار  يزاس  راومه  يارب  ياهلیسو  ناوتیم  ار  اوقت 

. دناسریم حالف  ماقم  هب  ار  ناسنا  یقالخا  لئاذر  اهیکاپان و  زا 
(، 7/157 1409 ق ، يراوزبس ، يوسوم  . ) تسا یتداعس  ره  ساسا  اوقت  ربص و  هلمج : زا  هدش  هراشا  مهم  نیا  هب  زین  ریـسافت  زا  يرایـسب  رد 

حالف هب  دیما  ببـس  یهلا  ياوقت  ًاعطق  (، 7/77 ق ، یلیحز 1408  . ) تسا ترخآ  اـیند و  ریخ  بسک  تاـجن و  زوف ، حـالف ، هار  یهلا  ياوقت 
تایآ نآرق  رد  ( 2/36 هبیجع 1419 ق : نبا  . ) تسا يرش  ره  زا  ییاهر )  ) زوف و ریخ و  عمجم  يوقت  (، 3/304 1420 ق : ناَیح ، وبا  . ) تسا

. مینکیم ضرع  رصتخم  روط  هب  اج  نیا  رد  هک  هتخادرپ  اوقت  عوضوم  هب  يددعتم 
(، 1/ تارجح  ) تسوا ياوقت  نازیم  هب  ناـسنا  تمارک  راـیعم  (، 5/ قالط  ) وا ناهانگ  وحم  میظع و  شاداـپ  هب  ناـسنا  ندیـسر  رد  اوقت  شقن 
هک تسا  نآ  يراگتسر  هب  ندیسر  طرش   » هک دراد  هراشا  نارمع  لآ  هیآ 200  رد  زین  و  ( 197 هرقب /  ) تسا اوقت  ترخآ  يارب  هشوت  نیرترب 
رود هب  یـصخش  ضارغا  يراکایر و  یهاوخ ، دوخ  هنوگره  زا  دـشاب و  يراـگزیهرپ  اوقت و  اـب  هتخیمآ  دـیاب  هطبارم  هرباـصم و  تماقتـسا ،

(3/235 1374 ش ، مراکم ، .« ) ددرگ
هدوب و هبوت  ره  برد  اوقت  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هلمج  زا  هدش  یناوارف  تاراشا  يراگتسر  يوقت و  هطبار  هب  زین  تایاور  رد 
، یتشد . ) هدوب اوقت  هلیـسو  هب  هتفای  تاجن  ناراـکزیهرپ  زا  سک  ره  دـباییم و  تفارـش  اوقت  اـب  یلمع  ره  دـشابیم و  یتمکح  ره  زاـغآرس 

(5/144 1372،ش :
توعد ار  نینمؤم  ادـخ  هیآ ، زارف  نیا  رد  هک  ِِهتاَُـقت »...  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  دـیامرفیم « : نارمع  لآ  هیآ 102  رد  دنوادخ 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  دـنک . تیاعر  دـناوتیم  دوخ  ناوت  هزادـنا  هب  سک  ره  ار  اوقت  قح  هتبلا  دـننک و  تیاعر  ار  اوقت  قح  ات  دـنکیم 
رد دشاب  وا  دای  هب  هراومه  دیامنن و  تیـصعم  ار  وا  هاگچیه  دنک و  تعاطا  ار  ادخ  نامرف  هتـسویپ  یمدآ  هک  تسا  نآ  اوقت  قح  دیامرفیم :

اوقت هجرد  نیرتیلاع  نیا ، رباـنب  ( 1/194 ق :  1380 یـشایع ،  ) دـیامنن یـساپسان  نارفک و  ار  وا  تمعن  هدوب و  رازگرکـش  وا  تاـمعن  ربارب 
هیآ نیا  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  رکذ  نایاش  هتبلا  دنتـسه و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نآ  زراب  قادـصم  هک  تسا  یهلا  ياوقت  قح  تیاعر 

رد ام  اوقت  يارب  ُْمتْعَطَتْـسا "  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  :" دومرف لزانار  نباـغت  هروس  هیآ 16 دنوادخ  هیآ ، نیا  هب  لمع  زا  هباحـص  ییاناوت  مدـع  مالعاو 
بارش و زا  زیهرپ  (، 3/ نونمؤم ) وغل زا  ینادرگيور  (، 9/ رـشح  ) يزرولخب عمط و  زا  سفن  عنم  هلمج : زا  میراد  يددـعتم  قیداصم  نآرق 

(130/ نارمع لآ   ) يراوخابر زا  زیهرپ  ( 90/ هدئام  ) یتسرپتب رامق و 
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زامن

ْمِِهتاَلَـص ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  َحَْلفَأ  ْدَـق  :" دـیامرفیم دـنوادخ  دـشابیم . زامن  يورخا  تداعـس  هب  ناسنا  ندیـسر  مهم  رایـسب  لماوع  زا 
. تسا زامن  اب  نآ  ياهتنا  ادتبا و  نینمؤم ، تافص  نونمؤم ، هروس  یئادتبا  تایآ  رد  ( 1-2/ نونمؤم "  ) َنوُعِشاَخ

يدابع مهم  لمع  نیا  تسا و  رفک  لداعم  زامن ، يدمع  كرت  تایاور ، زا  يرایسب  رد  هنومن  ناونع  هب  دراد  ياهژیو  مامتها  زامن ، هب  مالـسا 
. تسین ندش  لیطعت  لباق  یطئارش  چیه  رد 

(238/ هرقب ... "  ) یَطْسُْولا ِةاَلَّصلاَو  ِتاَوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاَح  : " دیامرفیم دنکیم و  شرافس  زامن  زا  یگشیمه  تبقارم  هب  ار  نانمؤم  زین  نآرق 
ْمُهَو ِِهب  َنُونِمُْؤی  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلاَو  " ... دـنکیم یفرعم  ترخآ  هب  نامیا  ياههناشن  وزج  ار  زاـمن  زا  تظفاـحم  ماـعنا  هـیآ 92  رد  زین  و 

نامرجم دنوشیم ، ایوج  ار  خزود  رد  نامرجم  روضح  تلع  نایتشهب  هک  یتقو  نامرجم ، لاح  فیصوت  رد  زین  َنوُِظفاَُحی "و  ْمِِهتاَلَـص  یَلَع 
(43/ رثدم « ) ِلَصُْملا َنیّ َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاَق  هک «  دننکیم  فارتعا 

هللا یلا  برقت  يونعم و  كولـس  ریـس و  لماوع  نیرتهب  زا  یکی  زامن  هماقا  هک  دـنرادیم  مـالعا  هراومه  كولـس  ریـس و  قـالخا و  ياـملع 
اب ار  اهنآ  رگا  هک  دهد  ماجنا  عورـشم  تیفیک  اب  ار  تابجاو  ضئارف و  دیاب  لوا  هبترم  رد  تسا  تداعـس  بلاط  هک  یناسنا  نیا ، ربانب  تسا .

. تسا هدرک  بسکار  ادخ  هب  برقت  يارب  هلیسو  نیرتهب  دهد  ماجنا  بلق  روضح  صالخا و 
تقو لوا  زامن  رب  تبظاوم  ندرک و  تیاعر  ناشتداعـس ، لـماع  هک  دراد  دوجو  خـیرات  رد  دنمتداعـس  ياـه  ناـسنا  زا  یناوارف  ياـه  هنومن 

. تسا هدوب  عوشخ  اب  هارمه 

تاکز

ةرطف تاکز  هقدـص و  لام ، قافنا  یعرـش ، تاـکز  لـماش  تاـکز   » تسا تاـکز  هلأـسم  ترخآ  اـیند و  رد  تداعـس  مهم  لـماوع  زا  یکی 
(196  / 1374ش:20 مراکم ، .« ) دشابیم

ناسنا تایآ  نیا  قباطم  تسا . هدمآ  رامش  هب  يراگتـسر  لماوع  زا  یکی  نینمؤم و  ياههصخاش  زا  نداد  تاکز  نونمؤم ، هروس  هیآ 4  رد 
هجوت تسا  تاکز  نآ  قیداصم  نیرتمهم  زا  هک  یعامتجا  لئاسم  هب  دـیاب  يدابع  لامعا  زاـمن و  هب  هجوت  زا  ریغ  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب 

تینارون بجوم  بلق و  هب  نداد  الج  نآ  رثا  دراد و  هارمه  هب  ار  ایند  لام  زا  نتـشذگ  تمحز  تاکز  یمـسج و  تمحر  زامن  اریز  دـیامن .
. دوشیم ناسنا  حور 

زا یهورگ  تیمورحم  یتاقبط و  هلصاف  رقف و  رطاخ  هب  هعماج  رد  هک  ییاهیگدولآ  دسافم و  هک : هدمآ  تاکز  ثحبم  رد  هنومن  ریسفت  رد 
زین دزاسیم و  كاپ  اهیگدولآ  نیا  زا  ار  عامتجا  هحفـص  هدـش و  هدـیچرب  تاکز )  ) یهلا هضیرف  نیا  ماجنا  اـب  دـیآیم ، دوجو  هب  هعماـج 

نامیا و لماوع  زا  نداد  تاکز  يددـعتم  تایآ  رد  دوشیم . نیمأت  اههمانرب  هنوگنیا  هیاس  رد  يداصتقا  تفرـشیپ  یعاـمتجا و  یگتـسبمه 
( َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  مُهَو  َةاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  : ) نامقل هروس  هیآ 4  نوچمه  تسا  هدش  هتسناد  يراکوکین 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

َِکَئلوُأَوِرَکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَوِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌۀَّمُأ  ِم  ْمُکنّ نُکَْتلَو  :" دـیامرفیم نارمع  لآ  هروس  هیآ 104  رد  دنوادخ 
نیا هتبلا  دوشیم . یهتنم  ناسنا  تداعـس  هب  لقتـسم  روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوشیم  دافتـسم  هیآ  نیا  زا  " َنوُِحْلفُْملا ُمُه 
1360 ش 2/154) یلماع ، . ) دیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوشیم  بجاو  درف  رب  طئارش  نآ  دوجو  اب  هک  دراد  یطئارش  راک 

دنیوگ یتعامج  هب  تما )  ) تهج نیمه  هب  ددرگ و  میمـض  نآ  هب  يرگید  ءایـشا  هک  تسا  يزیچره  ینعم  هب  و  ما )  ) هدام زا  لـصا  رد  تما 
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ار مدرم  نارمع  لآ  هیآ 104  زا  شیپ  دنوادخ  دشاب . فده  ای  ناکم و  ای  نامز  رظن  زا  تدحو  هاوخ  دشاب . نانآ  نایم  رد  یتدحو  هبنج  هک 
هدـهع رب  ار  ریطخ  یتیلوئــسم  نارمع ، لآ  هیآ 104  رد  دـناوخیم و  ارف  یگتـسبمه  تدـحو و  هب  سپـس  توـعد و  يزاـسدوخ  اوـقت و  هب 

رب یناگمه  تراظن  ریخ و  هب  توعد  نآ  دوشیم و  داـحتا  هعماـج و  داـحآ  تراـهط  ظـفح  بجوم  نآ  تیاـعر  هک  دراذـگیم  ناناملـسم 
هقرفت فورعم و  قادصم  نیرتزراب  دیحوت  هملک  روحم  رب  هملک  تدحو  تساهشزرا . دض  زا  يرود  اهشزرا و  تیاعر  روظنم  هب  هعماج 

هب رما  قیداصم  زا  ریخ  هب  توعد  هک  دنکیم ، ریخ  هب  توعد  هب  هراشا  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  زین  تسا و  رکنم  قادصم  نیرتزراب  فالتخا  و 
یمالـسا هزوـح  یلخاد  ياـههمانرب  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نـکل  تـسا  مالـسا  یللملانـیب  ماـکحا  زا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

داسف و شیادـیپ  زا  ناگمه  رب  تراظن  اب  زین  یمالـسا  هزوح  لخاد  رد  دـننک و  توعد  ریخ  هب  ار  یناهج  هعماـج  دـیاب  ياهدـع  ینعی  تسا .
. دننک يریگولج  هعماج  فلتخم  داعبا  رد  یگدولآ 

هب رما  ربارب  رد  ادـخ  هار  رد  داـهج  یتـح  کـین و  ياـهراک  ماـمت  دـیامرفیم : رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
تمکح 374) 1379ش : یضر ، فیرش  . ) تسا روانهپ  ياهایرد  ربارب  رد  ناهد  بآ  نوچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

. درک میسقت  هلحرم  هب 5  ناوتیم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآرق  رد 

تدابع رد  صالخا 

تدابع رد  صالخا  هب  هتـسباو  طقف  تاجن  زوف و  تسا . تدابع  رد  صالخا  دـناسرب  يراگتـسر  هب  ار  ناسنا  دـناوتیم  هک  لـماوع  زا  یکی 
، تافاص هروس  تایآ 39-61  رد  ( 253 ق :  1410 مَیق ، نبا   ) ددرگیمن لصاح  دـنوادخ  زا  تساوخرد  اب  طـقف  تاـجن ) زوف و   ) هک تسا 

یفرعم نیریاس  يارب  وگلا  ناونع  هب  دنتـسه و  ادخ  صاخ  ماعنا  میرکت و  دروم  هک  دنکیم  هراشا  يدارفا  تمظع  اب  الاو و  ماقم  هب  دنوادخ 
ترخآ اـیند و  رد  قح  تمارک  تمعن و  قزر ، عاوـنا  زا  دـنهاوخیم  هک  دنـشاب  يدارفا  همه  يارب  هناـصلاخ  لـمع  كـالم  اـت  دـناهدیدرگ 

صالخ و ماقم ، نآ  هب  ندیـسر  همزال  هدوب و  تدابع  رد  صالخا  دراوم  نیا  همه  روحم  دندرگ . لئان  میظع  زوف  ماقم  هب  هدش و  رادروخرب 
. دشاب ادخ  ریغ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  زا  نتفای  ییاهر 

زا زوـف  صوـلخ  زا  تراـبع  ار  تسا  زوـف  بتارم  زا  یکی  هک  زوـف  ندوـب  نیبـم )  ) یخرب هک  تسا  نیا  تسا  رکذ  ناـیاش  هک  يرگید  هتکن 
1382 ش: یمق ، . ) دوشب بئاوش  زا  صلاخ  هک  تسا  ینامز  نیبم  زوف  نیبملا ) زوفلا  وه  کلذ   ) نوچمه دناهتسناد  يونعم  يدام و  بئارش 

(64/49 یسلجم ،  – 6/420 1406 ق : يراوزبس ، - 12/263

لسوت

ًاثلاث يزادرپب و  وا  یگدنب  هب  یناث  رد  ینک و  ادـیپ  ملع  وا  ماکحا  هب  ًالوا  هک  نیا  هب  تسادـخ  هار  تاعارم  ادـخ ، هاگرد  هب  هلیـسو  تقیقح 
(524 1290 ش : بغار ، . ) یشاب تعیرش  تابحتسم  هب  لمع  مراکم و  يوجتسج  رد 

هَلیِـسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   " هدـش هراشا  نآ  هب  هدـئام  هروس  هیآ 35  رد  هک  ادخ  هب  برقت  يارب  هلیـسو  زا  هدافتـسا 
يراگتسر هب  ار  دنتـسه  فوصتم  ادخ  هار  رد  داهج  نتـسج و  لسوت  یهلا و  ياوقت  هب  هک  ار  ینینمؤم  َنوُِحْلُفت " ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاَجَو 

لصوت تسا و  مسج  ناکم و  زا  هزنم  هک  ادخ  دروم  رد  تسا  لصوت  یعون  هلیسو  دیامرفیم : هیآ  نیا  لیذ  یئابطابط  همالع  دهدیم . دیون 
هکنیا زا  تستراـبع  هلیـسو  ًارهق  تسین  تیدوبع  زج  هب  ياهطبار  چـیه  شراـگدرورپ  هدـنب و  نیب  هک  تسا  ياهطبار  ندرک  ادـیپ  يوـنعم و 

(5/328 1417 ق : یئابطابط ، . ) دریگ دوخ  هب  تنکسم  رقف و  ههجو  ادخ  هاگرد  هب  دبای و  تسد  تیدوبع  تقیقح  هب  ناسنا 
بغار 1290  ) تسا هلیـصو  هملک  زا  رتیـصوصخ  انعم  رظن  زا  هملک  نیا  تسا و  تبغر  لیم و  اب  يزیچ  هب  دوخ  ندـناسر  يانعم  هب  هلیـسو 
هب برقت  يارب  ندـش  همئا  نماد  هب  تسد  دـنیوربآ و  بحاص  ادـخ  دزن  رد  هک  تسا  همئا  هب  لـسوت  دوصقم ، دـناهتفگ  یخرب  و  ( 513 ش :
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. دشابیم ادخ 
هاگـشیپ هب  ندـش  کیدزن  ثعاب  هک  ار  يزیچ  ره  راک و  ره  و  دراد ، یعیـسو  رایـسب  ینعم  قوف ، هیآ  رد  هلیـسو  تفگ ، ناوتیم  نیا ، رباـنب 

هار رد  قافنا  محر ، هلـص  تادابع ، داهج ، ربمایپ ، ادخ و  هب  نامیا  هب : ناوتیم  نآ  قیداصم  نیرتمهم  زا  دوشیم . لماش  ار  دوش  راگدرورپ 
زین و  درک . هراشا  ، ددرگیم راگدرورپ  هب  برقت  بجوم  نآرق ، حیرص  قبط  هک  ادخ  حلاص  ناگدنب  ناماما و  ناربمایپ ، تعافـش  زین  ادخ و 

هب هقالع  هناشن  هک  ناحلاص  ناماما و  ناربمایپ و  يالاو  ماقم  هب  ادـخ  نداد  دـنگوس  یتح  درک و  هراشا  زین  ماـما  ربماـیپ و  زا  يوریپ  هب  دـیاب 
. دریگیم رارق  هلیسو  عیسو ، موهفم  ءزج  دشابیم  نانآ  بتکم  ماقم و  هب  نداد  تیمها  اه و  نآ 

هبوت

رون هیآ 31  رد  دـنوادخ  تسا . هبوـت  دوـشیم ، هللا  یلا  برق  ماـقم  هـب  یمدآ  ياـقترا  تداعـس و  بجوـم  هـک  یلماوـع  نـیرتمهم  زا  یکی 
ظفح دروم  رد  هک  یتاروتـسد  تارکذـت و  زا  دـعب  ادـخ  هیآ  نیا  رد  َنوُِحْلُفت " ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  َهُّیَأ  اًعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوتَو  :" دـیامرفیم ...
یهلا رماوا  اب  تفلاخم  زا  دینک و  هبوت  دیدومن ، ار  ماکحا  نیا  تفلاخم  هک  ییاج  ره  رد  دیامرفیم  دهدیم ، نمؤم  نانز  نادرم و  هب  تفع 

. تشاد دهاوخ  لصاح  ار  امش  يراگتسر  هک  دییآزاب  تقفاوم  هب 
دش نییبت  امش  يارب  مالسا  ماکحا  قیاقح  هک  نونکا  دیاهداد  ماجنا  یفالخ  ياهراک  هتـشذگ  رد  رگا  هدمآ : هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رد 

هاگشزغل امش  هار  رـس  رب  و  تسوا ، هناخ  رد  رب  اهنت  يراگتـسر  هک  دییآ  ادخ  يوس  هب  حالف ، تاجن و  يارب  دینک و  هبوت  دوخ  ياهاطخ  زا 
، نیا ربانب  ( 14/442 ش :  1374 مراـکم ، . ) دیراپـسب وا  هب  ار  دوخ  تسین ، نکمم  تاـجن  وا  فطل  اـب  زج  هک  دراد  دوجو  یکاـنرطخ  ياـه 

هروس هیآ 8  ساسارب  هبوت  نآ  دنک و  هبوت  هدش  بکترم  هک  یناهانگ  مامت  زا  دیاب  لوا  هلحرم  رد  دسرب ، تداعـس  هب  دهاوخیم  هک  یـسک 
تیـصعم غارـس  هب  رگید  هک  دـنریگب  عطاق  میمـصت  دـشاب و  حوصن  هبوت  دـیاب  ... اًحوُصَّن " ًۀـَبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی  " میرحت

ار نانآ  هبوت  هداد ، نیباوت  هب  ار  يراگتـسر  تشهب و  هب  دورو  ناهانگ و  شـشخب  هدعو  شاهمادا  رد  هک  هیآ  نیمه  ساسا  رب  ًاعطق  دنورن و 
يا هک  تسا  نآ  ینعم  هب  هک  قدـص ) هدـعو  نم  ای  : ) میناوخیم ریبک  نشوج  ياعد  رد  زین  دـناسریم ؛ يراگتـسر  هب  ار  نانآ  دریذـپیم و 
نَأ یَـسَعَف  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  نَم  اَّمَأَف  : " هک هدمآ  صـصق  هروس  هیآ 67  رد  زین  هیآ  نیا  هنومن  و  تسا . تسار  وا  هدـعو  هک  یـسک 
هب ندیـسر  يارب  یمهم  ماـگ  یهلا  نیمارف  زا  تعاـطا  هتـشذگ و  ناـهانگ  زا  هباـنا  هبوت و  هک  تسا  نیا  زا  هناـشن  هک  َنیِِحْلفُْملا " َنِم  َنوُکَی 

. دشابیم يورخا  يویند و  تداعس  ینعی  ناسنا  یلاعتم  فده 

تناما دهع و  هب  يافو 

ْمِِهتاَناَمَِأل ْمُه  َنیِذَّلاَو  ." تسا تناما  دهع و  هب  يافو  نیمه  هدش  حرطم  نونمؤم  هروس  يادتبا  رد  راگتسر  نانمؤم  يارب  هک  یتافص  زا  یکی 
. تسا نانمؤم  زراـب  تافـص  زا  قلخ  قلاـخ و  ربارب  رد  ناـمیپ  دـهع و  هب  ندوب  دـنبیاپ  نینچمه  تناـما و  يادا  ظـفح و  َنوُعاَر " ْمِهِدـْهَعَو 
هدـش و هدرپس  هعیدو  هب  رـشب  رد  هک  یهلا  فیلاکت  یمامت  لماش  تاناما  دـیامرفیم : یئابطابط  همالع  زین  و  ( 13/199 1374 ش : مراکم ، )

(15/11 1417 ق : یئابطابط ،  ) دوش یم  هدش  هداد  یمدآ  هب  هک  تسا  یلام  تمعن و  ره  يرشب و  ياوق  حراوجو و  ءاضعا  زین 
لح تالکـشم  زا  يرایـسب  دوش ، بوسحم  اه  نآ  ياهیگژیو  زا  يراد  تناـما  دنـشاب و  ناـمیپ  دـهع و  هب  دـنبیاپ  هعماـج  کـی  دارفا  رگا 

ادا و هب  ناگمه  رگا  هک  درب  مان  دارفا  هب  یعامتجا  ياـه  تیلوئـسم  يراذـگاو  هب  ناوتیم  یعاـمتجا  تاـناما  نآ  زا  یکی  هلمج  زا  دوشیم 
روظنم ریسافت ، یضعب  رد  هتبلا  دنکیم  تفرـشیپ  تعرـس  هب  هدشن و  جرم  جره و  یمظنیب و  راچد  هعماج  دنزرو ، مامتها  تناما  نیا  ظفح 

تیالو و قلطم  اـی  و  ( 14/200 1374 ش : مراکم ،  ) همئا تماما  اـی  ( 13/274 ق :  1298 ینیمخ ، یفجن   ) نانز ای  نادـنزرف و  ار  تناـما  زا 
. دناهتسناد تموکح 
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قافنا

هیآ 17 رد  دـنوادخ  هنیمز  نیمه  رد  دراد . هارمه  هب  ناوارف  شاداپ  ریخ و  هک  تساهراک  نیرترب  زا  یکی  نامورحم ، زا  يریگتـسد  قافنا و 
جراخ ناسنا  روصت  زا  نآ ، شاداپ  هک  دنادیم  یلمع  ود  ار  ادـخ  ار  رد  قافنا  يرادهدـنز و  بش  بش و  زامن  هدجـس ، هکرابم  هروس  و 16 

ٌْریَخ َِکلَذ  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْـسِْملاَو  ُهَّقَح  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  :" هدش هداد  يراگتـسر  هدعو  قافنا  لها  هب  زین  مور  هروس  هیآ 38  رد  زین  تسا و 
" َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِری  َنیِذَّّلِل 

نیکـسم دشابیم و  نادـنواشیوخ  دوصقم  تسا و  ماحرا  زا  تبارق  بحاص  يانعم  هب  یبرقلا  يذ  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  یئابطابط  همالع 
1417 ق: یئابطابط ، . ) تسا دنمتجاح  هدـنام و  هار  رد  هک  دـنیوگ  ار  يرفاسم  لیبس  نبا  دـشاب و  رت  لاح  دـب  ریقف  زا  هک  دـنیوگ  ار  یـسک 

(16/185
دشاب و رادروخرب  صالخا )  ) رصنع زا  هک  دماجنایم  ناسنا  يراگتـسر  هب  یقافنا  هکنیا ، تسخن  دراد ، دوجو  هتکن  ود  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 

رگا تسا و  ناسنا  لاوما  رد  نادنواشیوخ  ندوب  کیرـش  هدـنهد  ناشن  هک  هدـمآ  هَقح )  ) ظفل هَقح ) یبرقلاذ  تأف   ) رد هکنیا  مود  هتکن  زین 
رایـسب ثحب  قافنا  باب  رد  هتبلا  درادـن . اه  نآ  ندرگ  رب  یتنم  دـنکیم و  ادا  ار  نانآ  قح  تقیقح ، رد  دـشخبیم ، اـه  نآ  هب  یلاـم  ناـسنا 

هیلع  ) یلع تلیـضف  رد  هک  هدـئام  هروس   55 هیآ نوچمه  هدـمآ  نامورحم  هب  تیب  لها  ندرک  قاـفنا  تلیـضف  رد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  تسا 
. تسین اجنیا  رد  ثحب  لاجم  هک  تسا و ... مالسلا )

وا تامعن  ادخ و  دای 

ْمُکَّلَعَّل اًرِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَو  :" دیامرفیم ... نآرق  دزاس . هدامآ  ار  شیوخ  يراگتـسر  هنیمز  دنوادخ  یگـشیمه  ندرک  دای  اب  دـناوتیم  ناسنا 
دیـشاب یناسک  زا  ادابم  هک  دهدیم  رادشه  ادـتبا  رـشح ، هروس  رد  زئاف  دارفا  یفرعم  يارب  نآرق  نینچمه  ( 45/ لافنا ، 10/ هعمج "  ) َنوُِحْلُفت
اُونوُکَت َالَو  ." دـنراکهنگ قساف و  دارفا  هنوگنیا  درک و  راتفرگ  ناشدوخ  زا  یـشومارف  هب  ار  اـه  نآ  زین  ادـخ  دـندرک و  شومارف  ار  ادـخ  هک 

ِۀَّنَْجلا ُباَحْصَأَو  ِراَّنلا  ُباَحْـصَأ  يِوَتْـسَی  َال  : " دیامرفیم سپـس  و  ( 19/ رـشح "  ) َنوُقِـساَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ْمُهَـسُفنَأ  ْمُهاَسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک 
ناگدـننکشومارف رانلا ) باحـصا   ) زا دوصقم  هک  تسا  نیا  رگنایامن  یبوخ  هب  قوف  هیآ  قایـس  ( 20/ رشح "  ) َنوُِزئاَْفلا ُمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباَحْـصَأ 

یتایآ نیاربانب  ( 19/228 1417 ق : یئابطابط ، . ) دنتسه نتـشیوخ  زا  تبقارم  لها  ادخ و  ناگدننکدای  ۀَنجلا ) باحـصا   ) زا دوصقم  ادخ و 
هیآ لیذ  یئابطابط  همالع  دنراد . یگدنز  رد  يراگتـسر  يدنمتداعـس و  يارب  وا  اب  تاجانم  ادخ و  رکذ  تَیمها  رب  تلالد  قوف  تایآ  ریظن 

دوشیم زین  ادـخ  هب  ینطاب  هجوت  لـماش  هجیتن  رد  تسا و  یبلق  یناـبز و  رکذ  زا  معا  اـجنیا  رد  رکذ  زا  روظنم  دـیامرفیم : هعمج  هروس   10
هـشیر لد  زا  ار  تلفغ  لماوع  ددنبیم و  شقن  نهذ  رد  دنکیم و  خوسر  یمدآ  سفن  رد  ادخ  دای  نیا  دشاب ، ادخ  دای  هب  دایز  ناسنا  یتقو 

(19/274 1417 ق : یئابطابط ، . ) دوشیم ینید  ياوقت  ثعاب  هتخاس ، نک 
ینـسح و ءامـسا  ياراد  وا  هک  اریز  ددرگیم  یَلجتم  تمکح  ملع و  ، تردق تمظع ، ناسنا  بلق  رد  دوش  هدرب  ادـخ  مان  هک  یماگنه  ًاعطق 
اهکین و هب  ار  ناسنا  حور  یتقیقح ، نینچ  هب  موادـم  هجوت  تسا . صقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  هزنم  تالامک و  مامت  بحاص  ایلع و  تاـفص 

نینچ تسوا و  يازج  باسح و  دای  تسوا ، تبقارم  يروآدای  وا ، دای  دنادرگیم . هتـساریپ  اهیتشز  اهيدب و  زا  دـهدیم و  قوس  اهیکاپ 
. دشخبیم تایح  رون و  ار  لد  افص و  ار  ناج  هک  تسا  يدای 

: تسین شرامـش  لـباق  نآرق  ریبـعت  هب  هک  تسا  عیـسو  يردـق  هب  یهلا  تاـمعن  هنماد  هک  تفگ  دـیاب  زین  یهلا  تاـمعن  يروآداـی  باـب  رد 
(18/ لحن .. "  ) اَهوُصُْحت َال  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  نِإَو  " ...

ْنِم ْلَه  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  دـیامرفیم ": دـناوخیم و  ارف  تامعن  يروآدای  هب  ار  مدرم  یناوارف  ياههیآ  رد  راگدرورپ 
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دزـشوگ ار  یهلا  تاـمعن  بیذـکت  رطخ  اـهراب  زین  نمحرلا  هروـس  رد  نینچمه  ( 3/ رطاف ... "  ) ِضْرَأـْلاَو ِءاَـمَّسلا  ِم  َنّ مُُکقُزْرَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٍِقلاَـخ 
( نابَذکت امَکبر  ءالآ  َيابف  : " دیامرفیم دنکیم و 

اوُرُکْذاَف :" دـیامرفیم ...  فارعا  هروس  هیآ 69  رد  دـنوادخ  دوشیم . یفرعم  يراگتـسر  یهلا  تامعن  يروآداـی  تارمث  زا  یکی  نآرق  رد 
". َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِهَّللا  َءَالآ 

ایند هب  یگتسبلد  مدع  دهز و 

. دوشیم توکلم  زا  يرود  کلم و  هب  ناسنا  یگتـسبلد  بجوم  نآ ، هب  یگتـسبلد  يویند و  ياهقرب  قرز و  يدام و  فراخز  هب  نتـسبلد 
نآرق دـنک . زاورپ  توکلم  ملاع  فرط  هب  ادـج و  کـلم  ملاـع و  زا  دـناوتب  ناـسنا  هک  دوشیم  ثعاـب  سفن  ياـجبان  تـالیامت  اـب  هزراـبم 

گنترـش زا  ار  وا  ادخ  هک  سکره  دـیامرفیم : همالع  ( 16/ نباغت ، 9/ رـشح "  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  نَمَو  : " ... دـیامرفیم
نینچ دوشیم ، تحاران  دنوش  رادلام  نارگید  هکنیا  زا  هن  دراد و  هقیاضم  لام  لذب  زا  شدوخ  هن  هجیتن  رد  هدومرف ، ظفح  لخب  یمشچ و 

(19/206 1417 ق : یئابطابط ، . ) دنراگتسر یناسک 
" َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنلَو  ٍقَاب  ِهَّللا  َدنِع  اَمَو  ُدَفنَی  ْمُکَدـنِع  اَم  : " دـیامرفیم دـنوادخ  لحن  هروس  هیآ 96  رد 

تـسا لاوز  رییغت  تکرح و  ساسا  رب  شماوق  ،و  تسا ینوگرگد  لوحت و  ساسا  رب  مئاق  يدام و  یگدنز  کی  هک  ایند  یگدـنز  رد  هچنآ 
یقاب هداد  هدعو  ناراکزیهرپ  هب  صوصخ  هب  ار  نآ  تسا و  ادخ  دزن  هچنآ  و  تسا ، لاوز  شوختـسد  ایند  ۀمه  دـننام  تسا  امـش  تسد  رد 

(12/339 1417 ق : یئابطابط ، . ) تسا یناف  زا  رتهب  یقاب  هک  دنادیم  یلقاع  ره  دریذپ و  یمن  انف  لاوز و  تسا و 

نآرق هب  کسمت 

" َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأ  ُهَعَم  َلِزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو  ُهوُرَصَنَو  ُهوُرَّزَعَو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  :" دیامرفیم ...  فارعا  هروس  هیآ 157  رد  دنوادخ 
يراگتسر تیاده و  بجوم  نآ  هب  کسمت  تسا و  يراگتـسر  هار  رگنـشور  رون و  رـسارس  نآرق  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا 

ُرِّـشَُبیَو ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدـْهَی  َنآْرُْقلا  اَذَـه  َّنِإ  . " دـنکیم تیادـه  اه  هار  نیرتراوتـسا  هب  ار  ام  نآرق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دوشیم . ناسنا 
دنکیم تیاده  نآرق  نیا  ینعی  دـیامرفیم : هیآ  لیذ  یئابطابط  همالع  ( 9/ ءارـسا "  ) اًرِیبَک اًرْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاَِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا 

یلا َیبر  ینادـه  ینَنا  لـق   " هدومرف رگید  ياـج  رد  هک  ناـنچمه  تسا و  رـش  روما  هرادا  رب  رت  طلـسم  نید و  ره  زا  موقا  هک  ینید  يوس  هب 
زا تسین ، یهار  نآ  رد  اقلطم  ار  لـطاب  هک  دـنمجرا  زیزع و  تسا  یباـتک  نآرق ، ( 13/46 ق : یئابطابط 1417  "  ) ًامیق ًانید  میقتـسم  طارص 

هدیدرگ نایب  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  نآ  لاثما  قیاقح و  تسا ، يرادیب  رکذت و  نایملاع  يارب  هدش و  لزان  هدوتـس  میرک  يادخ  بناج 
یباتک اهنت  نآرق  دنزجاع . نآ  ریظن  ندروآ  زا  سنا  نج و  هک  میرک  نیبم و  دـیجم ، میظع ، تسا  یباتک  دـندرگ . رادـیب  رکذـتم و  مدرم  ات 

نیرتگرزب زا  یکی  تهج  نیدـب  تسا و  ناسنا  تداعـس  نماـض  نآ  تاروتـسد  هب  لـمع  دـهدیم و  ناـشن  ار  تداعـس  ياـه  هار  هک  تسا 
عطقک نتفلا  مکیلع  تسبتلا  اذا  : " دیامرفیم مرکا  ربمایپ  زین  و  تسا . نآرق  هب  ندروآور  میلعت و  جـیورت  رـضاح  لاح  رد  نیملـسم  فئاظو 
رامـش هب  کیرات  بش  ياههراپ  نوچ  اـههنتف  هک  یماـگنه  رد  نآرق ) لـضف  باـب  /4 ش :  1362 ینیلک ، "  ) نآرقلاـب مکیلعف  ملظملا  لـیَللا 

نیا رد  ثحب  لاجم  هنافسأتم  نکل  تسا  رایـسب  نآرق  تمظع  نآ و  تارثا  نآرق و  هب  کسمت  باب  رد  نخـس  دربب . هانپ  نآرق  هب  دنروآیم 
. تسین راتشون 

سفن هیکزت 

سپ دنوادخ  تخادرپ . سفن  هیکزت  هب  هک  یسک  دش  راگتـسر  نیقی  هب  اَهاَّکَز " نَم  َحَْلفَأ  ْدَق  :" دیامرفیم سمـش  هروس  هیآ 9  رد  دنوادخ 
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رگناشن نیا  هک  هدومرف ، ار  قوف  هیآ  نیا  دومن ، دای  مسق  هام و ... دیشروخ ، نوچ  یمهم  گرزب و  ياههدیرفآ  هب  سمش  هروس  رد  هکنیا  زا 
. دوشیم یمدآ  بیصن  يراگتسر  نآ  هجیتن  رد  هک  تساهیکاپان  زا  ناج  مسج و  نتساریپ  تَیمها 

هب ادـخ  بناج  زا  تسوا  يراگتـسر  هیام  ریخ و  هچنآ  دومن ، اَربم  یناویح  تافـص  زا  ار  نآ  درک و  هزیکاپ  ار  دوخ  سفن  ناـسنا  هک  هاـگنآ 
یسک ًانیقی  ینعی  " یَکزت نم  حلفا  دق  : " دیامرفیم زین  یلعا  هروس  هیآ 14  رد  دنوادخ  ( 4/150 1367 ش : نیما ، وناب  . ) ددرگیم ماهلا  يو 

. تشگ راگتسر  تسج ، یکاپ  هک 
لاـمک اـنامه  هـک  ار  یهلا  تـمحر  راوـج  رد  تنوکـس  تیلباـق  هتـشگ و  دنمتداعـس  دـیآرب  سفن  اـب  هدـهاجم  ماـقم  رد  سکره  نیارباـنب 

يراگتسر هچ  دشاب و  رود  هب  تسیاشان  ياهیگژیو  زا  هزیکاپ و  هک  دراد  روضح  یبلق  رد  ادخ  نامگیب  و  دنکیم . ادیپ  تسا  یتخبشوخ 
دـشر ومن و  ینعم  هب  يوغل ) رظن  زا  : ) دـیوگیم هیکزت  هرابرد  بغار  دـشاب . رـضاح  نآ  رد  ادـخ  هزیکاپ و  ناـسنا ، ناـج  هک  رتـالاب  نیا  زا 

، كرـش یگدولآ  زا  حور  يزاسکاپ  : لثم دـناهدرک  نآ  زا  نوگانوگ  ياهریـسفت  اذـلف  دراد  یعیـسو  ینعم  یملع  حالطـصا  رد  یلو  تسا .
نیا مامت  هچرگا  تسا . ادخ  هار  رد  تاکز  نداد  هلیـسو  هب  ناج  لام و  يزاسکاپ  تامرحم ، زا  لمع  يزاسکاپ  هلیذر ، قالخا  زا  يزاسکاپ 

لماوع زا  یکی  هک  بلطم  نیا  هب  دراد  تحارـص  هیآ  یلو  دـشاب  عـمج  یَکزت ) نم  حـلفا  دـق   ) هیآ هدرتـسگ  اـنعم  رد  تسا  نکمم  ریـسافت 
. تسا هیکزت  تداعس ، هب  ندیسر 

لوسر ادخ و  زا  يوریپ 

اَهِیف َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِعُِطی  نَمَو  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  : " دـیامرفیم دـنوادخ  ءاسن  هروس  هیآ 13  رد 
تداعس و هیام  لوسر  ادخ و  زا  يوریپ  یمالـسا و  ماکحا  هب  ندوب  مزتلم  هک  دوشیم  تشادرب  نینچ  هیآ  نیا  زا  هک  ُمیِظَْعلا " ُزْوَْفلا  َِکلَذَو 
درف و یگدنز  ماظتنا  هک  تسا  یهلا  ماکحا  زا  ترابع  دودح ، : » دسیونیم هیآ  نیا  لیذ  رد  ناشخرد  راونا  ریسفت  تسا . ناسنا  يراگتـسر 

عامتجا درف و  قوقح  تیاعر  هک  نید  تیصو و  ماکحا و  تسرپرسیب ، ناکدوک  ماتیا و  رب  تیاعر  دننام : تسا . راوتـسا  اه  نآ  رب  عامتجا 
زین زیخاتسر  ماگنه  هدومیپ و  ار  تداعس  هار  ناوتیم  یمالسا  ماکحا  هب  مازتلا  هلیسو  هب  ورنیا  زا  تسا . هتـسباو  اه  نآ  هب  تشیعم  ماظتنا  و 

(3/366 1404 ق : ینادمه ، ینیسح  .« ) تسا راگدرورپ  دزن  تمارک  يدونشخ و  انامه  يراگتسر  دوب و  معنتم  دیواج  ياهتمعن  هب 
ْمُهَْنَیب َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اَذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَق  َناَک  اَمَّنِإ  دیامرفیم ": دنکیم و  هراشا  نانمؤم  زا  یتفـص  هب  رون  هروس  رد  دـنوادخ 

نایم ات  دـنوش  توعد  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  هک  یماگنه  نانمؤم ، نخـس  ( 51/ رون ") َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  اَـنْعَطَأَو  اَنْعِمَـس  اُولوُقَی  نَأ 
، يرآ دیامرفیم : همالع  دنتسه . یعقاو  ناراگتـسر  نامه  نیا  میدرک و  تعاطا  میدینـش و  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  اهنت  دنک  يرواد  نانآ 

نآ هک  نیا  هن  دنیوگ  کیبل  ار  لوسر  ادخ و  توعد  هک  تسا  نیمه  دننکیم  مکح  شلوسر  ادخ و  هچنآ  يوریپ  رب  یبلق  داقتعا  ياضتقم 
(15/148 1417 ق : یئابطابط ، . ) دننک در  ار 

دـنک و تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  سکره  هک  تسا  نیا  نآ  دـنکیم و  هراشا  یلک  نوناـق  کـی  هب  ( 52/ رون  ) دعب هیآ  رد  دـنوادخ  زین  و 
ِْهیَدَی یَلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَیَو  : " دیامرفیم ناقرف  هیآ 27  رد  دنوادخ  نینچمه  تسا . راگتسر  يو  ًاعطق  دشاب  هتشاد  یهلا  ياوقت  تیشخ و 

هنادنمتداعـس یگدنز  شور  هار و  هدنهد  هئارا  ، ناربمایپ هک  تسا  مایپ  نیا  هدنرادرب  رد  هیآ  نیا  اًلِیبَس " ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَی 
یحو دیزگرب و  مدرم  تیاده  يارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک  ارچ  دوب . دهاوخ  دارفا  تداعـس  بجوم  اه  نآ  اب  یهارمه  اذـلف  دنتـسه . مدرم 
حور شرورپ  اب  دناکـشخب و  ار  تلاهج  هشیر  هک  دـناهدمآ  دـناهدش و  ثوعبم  هیکزت  میلعت و  يارب  ناـنآ  درک و  ناـنآ  صوصخم  ار  دوخ 

. دنناسرب لامک  هب  ار  يو  یمدآ 

ربص

میرک نآرق  هاگدیدزا  يراگتسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهصخاش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 24زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


لباقم رد  تنوشخ  زا  زیهرپ  ربص و  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ  هک  مور  هروس  هیآ 60  نوچمه  دراد  دوجو  ربص  باب  رد  يددعتم  تایآ  نآرق  رد 
ندش ادـتقم  اوشیپ و  تلع  هدجـس ، هروس  هیآ 24  رد  زین  و  دـیامرفیم . هیـصوت  دـنرادن  نیقی  تماـیق  زور  ربماـیپ و  ادـخ و  هب  هک  یناـسک 

/54 و صصق ، 10/ رمز  ) نوچ يرگید  تایآ  رد  زین  دنادیم و  ربص  ار  مدرم  تیاده  يارب  ندش  ادتقم  ماقم  هب  ندیـسر  ناماما و  ناربمایپ و 
هراشا دنوادخ  نونمؤم  هروس  هیآ 111  رد  زین  دـنادیم و  ندرک  ربـص  رد  ار  یهلا  باوث  رجا و  زا  رـصح  دـحیب و  يرادروخرب  ( 96/ لحن

لبق تایآ  رد  هک  نارفاک  هجنکش  رخسمت و  اهیتخـس و  ربارب  رد  ربص  هک  َنوُِزئاَْفلا " ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  اَِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  ّیِنِإ  : " هک دنکیم 
نازیم طقف  هک  ییازج  نآ  داد و  مهاوخ  ار  نانآ  يازج  نم  انامه  دیامرفیم  هراشا  دنوادخ  هک  تسا  میظع  يدـح  هب  شیازج  هدـش  حرطم 

. دهدیم دنادیم و  ادخ  ار  نآ 
ناسنا لامکا  َنوُِحْلُفت " ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اوُِطباَرَو  اوُِرباَصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  :" دیامرفیم دنوادخ  هیآ 200  نارمع  لآ  هروس  رد 

هک تسا  هتسیاش  رادرک  کین و  قالخا  یـسانشادخ و  زا  ترابع  دروآرد و  روهظ  هصرع  هب  دراد  داهن  ترطف و  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  هب 
. تسا راوتسا  يرابدرب  ربص و  رب  تسا  عامتجا  درف و  یگدنز  ماظتنا  ببـس  هک  فده  نیا  هب  ندیـسر  دیامنیم و  يربهر  ار  نآ  زین  ترطف 

تالکـشم لمحت  تمواقم و  ربص و  هک  دوشیم  هدافتـسا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  زا  لاـح  ره  هب  ( 3/308 ق :  1404 ینادمه ، ینیسح  )
رد ام  هک  ییایند  تسا و  یهلا  هاگـشیپ  رد  الاو  ماقم  هب  لین  ناسنا و  تداعـس  رد  یـساسا  شقن  ياراد  یعمج  هچ  يدرف و  هچ  نید  هار  رد 

نتفر هب  ار  ام  هدرک و  یفرعم  ام  هب  ار  منهج  تشهب و  هار  همئا  ءایبنا و  نوچ  یناگرزب  نآ  رد  هک  تقوم  تسا  یئارـس  مینکیم  یگدنز  نآ 
. دناهتشاد رذح  رب  میرادیم  رب  ماگ  منهج  فرط  هب  هک  نیا  زا  هدرک و  قیوشت  تشهب  هب 

تَیمها زا  ناـشن  نیا  هک  تسا ) ربص  نآ ، : ) دـندومرف ناـشیا  درک  لاؤس  ناـمیا  هراـبرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  يدرف  هک  یناـمز 
دورد تاولص و  نانآ  هب  ءاهتنا  رد  دیامرفیم و  نارباص  تافص  هب  هراشا  ات 157  تایآ 155  هرقب  هروس  رد  دنوادخ  دشابیم . ربص  هاگیاج 
هدژم نارباص  هب  ادـخ  لافنا ، هروس  هیآ 46  رد  زین  ۀـمحر "و  مهبر و  نم  ٌتاولـص  مهیلع  کـئلوا  : " دـیامرفیم راـثن  ار  شیوخ  تمحر  و 

" َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  اوُِربْصاَو  : " دهدیم ... ار  نانآ  اب  دوخ  یهارمه 

داهج

اوُغَْتباَو َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  . " تسا هداد  يراگتـسر  هدعو  لام  ناج و  اب  ادخ  هار  رد  داهج  نایب  زا  دـعب  هیآ  نیدـنچ  رد  دـنوادخ 
اوُدَهاَج ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُلوُسَّرلا  ِنَِکل  :" دـیامرفیم هبوت  هیآ 88  رد  زین  و  ( 35/ هدئام "  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاَجَو  َۀَلیِـسَْولا  ِْهَیلِإ 

رد ناشناج  لام و  اب  دـندروآ  نامیا  وا  هارمه  هب  هک  ییاه  نآ  ربمایپ و  " َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ُتاَْریَْخلا  ُمَُهل  َِکَئلوُأَو  ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب 
. دنتسه اهنیمه  ناراگتسر  هورگ  تسا و  نانآ  يارب  اهیکین  همه  دندرک  داهج  ادخ  هار 

هروس رد  دـشابیم ، تداعـس  هب  ندیـسر  نآ  هجیتن  هک  تسا  یلماوع  زا  زین  نمـشد  راک  تبقارم  نمـشد و  اب  هلباـقم  رد  يرادـیاپ  نینچمه 
تسا یمهم  هلئسم  یسانشنمشد  ( 45/ لافنا ") َنوُِحْلُفت ْمُکَّلَعَّل  اًرِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَو  اُوُتْبثاَف  ًۀَِئف  ُْمتیَِقل  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  :" دیامرفیم لافنا 

ياه هار  دزادرپب و  روما  ریبدـت  هب  هدرک  ادـیپ  نمـشد  زا  هک  یتخانـش  هب  هجوت  اب  دـهد و  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  نارود  همه  رد  ناـسنا  هک 
اوُِرباَصَو اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ." دوشن نمـشد  بولغم  زگره  اـت  دسانـشب  ار  وا  توق  فعـض و  طاـقن  دـنک و  فشک  ار  وا  اـب  هلباـقم 

، هعماـج درف و  تداعـس  لـماوع  زا  یکی  هک  دوشیم  تشادرب  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  ( 200/ نارمع لآ  "  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوـُقَّتاَو  اوُِـطباَرَو 
هطبارم هدروآ : هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  تسا . مالـسا  ییایفارغج  یعامتجا و  ، یگنهرف یتدیقع ، ياه  زرم  زا  ندرک  تظفاحم  تبقارم و 
تادح رس  اهزرم و  زا  مئاد  تبقارم  نمشد و  ربارب  رد  شاب  هدامآ  روتسد  ناناملـسم  هب  هلمج  نیا  تسا ... هدمآ  اهزرم  زا  تبقارم  يانعم  هب 

یگشیمه تبقارم  شاب و  هدامآ  روتسد  اه  نآ  هب  زین  دنوشن و  نمشد  هناریگ  لفاغ  تالمح  راتفرگ  زگره  ات  دهدیم ، یمالـسا  ياهروشک 
، هلمج نیا  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  اذل  دندرگن . ریگلفاغ  ات  دهدیم ، شکرـس  ياهسوه  ناطیـش و  تالمح  ربارب  رد 
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يارب یگدامآ  هنوگ  ره  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  هطبارم  هک  نیا  هصالخ  هدـش ... ریـسفت  يرگید  زا  دـعب  یکی  اهزامن  راـظتنا  تبظاوم و  هب 
1374 ش 3/234) مراکم ،  ) دوشیم لماش  ار  یمالسا  هعماج  دوخ و  زا  عافد 

يربت یلوت و 

ماگ یهلا  ریسم  رد  هک  يدارفا  ادخ و  ناتـسود  اب  یتسود  يانعم  هب  یلوت  هک  تسا . يربت  یلوت و  نید  عورف  ياهشخب  نیرت  مهم  زا  یکی 
هروس هیآ 22  رد  دنوادخ  دنراذگیم . ناطیـش  ریـسم  رد  اپ  دمع  هب  هک  اهنآ  ادـخ و  نانمـشد  اب  ینمـشد  يرازیب و  ینعی  يربت  دـنهنیم و 

َْوأ ْمُهَناَوْخِإ  َْوأ  ْمُهَءاَْنبَأ  َْوأ  ْمُهَءَابآ  اُوناَک  َْولَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َّداَـح  ْنَم  َنوُّداَُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  اًـمْوَق  ُدَِـجت  اَّل  :" دـیامرفیم هلداـجم 
هیآ نیا  رد  هک  َنوُِـحْلفُْملا " ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  اـَلَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َکـَِئلوُأ  ِم ...  ُْهنّ ٍحوُِرب  مُهَدَّیَأَو  َناَـمیِْإلا  ُمِِهبوـُُلق  ِیف  َبَتَک  َکـَِئلوُأ  ْمُهَتَریِـشَع 

نانمـشد اب  یلوت  مدع  رد  ار  نامیا  هک  ییاج  ات  دـیامرفیم  ار  ربمغیپ  ادـخ و  نانمـشد  اب  یلوت  مدـع  يربت و  تَیمها  دـنوادخ  ادـتبا  هفیرش 
نیرتهتـسباو نیرتکیدزن و  رگا  یتح  ادخ  نانمـشد  زا  تسج  يربت  دـیاب  تسین و  لئاق  مه  ار  يزرم  چـیه  یلوت  مدـع  نیا  يارب  دـنادیم و 

هب هک  یناسک  نامیالا " مهبولق  یف  بتک  کئلوا  : " دیامرفیم هیآ  همادا  رد  و  دنشاب . نادنواشیوخ  ای  ناردارب و  نادنزرف ، ردپ ، نوچ  دارفا 
أدبم و هب  نامیا  رهم  نانیا  لد  رب  ادخ  عقاو  رد  هدش و  کح  ناشبلق  هحفـص  رب  نامیا  اه  نآ  دـنروآیم  يور  ادـخ  نانمـشد  اب  یلوت  مدـع 

يارب شلوسر  ادـخ و  توعد  ماگنه  رد  نانمؤم  نیا  میتفگ  رتشیپ  هک  روط  نامه  و  دـشابیم . يربت  یلوت و  ناـمیا ، نیا  هولج  هدز و  داـعم 
نابحاص تیاهن  رد  و  دناسریم . ار  شربمایپ  ادخ و  هب  نانمؤم  یگتفیش  جوا  نیا  هک  انعطا ) انعمـس و  : ) دنیوگیم طقف  یهلا  نیناوق  يارجا 

رواـب هدـیقع و  تیمها  رب  تلـالد  هیآ  نیا  نوـحلفملا "و  مه  هللا  بزحَنا  ـالا  هللا  بزح  کـئلوا  :" ... دـیامنیم یفرعم  ناـنیا  ار  يراگتـسر 
. دنیزگ یمن  رب  یتسود  هب  ار  ادخ  نانمشد  رگید  دروآ  نامیا  ادخ  هب  ناسنا  یتقو  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم 

یهلا ناوضر 

تسا و ادخ  زا  ناگدنب  تیاضر  ناگدـنب و  زا  ادـخ  تیاضر  يانعم  هب  هک  تسا  یهلا  ناوضر  يراگتـسر ، زوف و  هجرد  نیرترب  نیرخآ و 
هروس هیآ 72  رد  دنوادخ  دوشیم . متخ  یهلا  ناوضر  هب  یهلا  كولس  ریـس و  ياهریـسم  مامت  تسا و  یفراع  ره  يوزرآ  هجرد  اهتنم  نیا 

َنِّم ٌناَوْضِرَو  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ِیف  ِیَط  ًۀَبّ َنِکاَسَمَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَـعَو  :" دـیامرفیم هبوت 
اهتنا رد  دـهدیم  هدـعو  یتـشهب  ياـهشاداپ  هب  ار  نز  درم و  نینمؤم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  یتـقو  هک  ُمیِظَْعلا " ُزْوَْـفلا  َوُـه  َکـِلَذ  ُرَبْـکَأ  ِهَّللا 

تداعـس و ره  أدـبم  یهلا  ناوـضر  دـنادیم . میظع  زوـف  ار  نیا  تسا و  رتگرزب  رتمیظع و  اـه  نیا  هـمه  زا  یهلا  ناوـضر  اـما  دـیامرفیم 
يراگتسر تداعس و  نیرتگرزب  دیامرفیم : زین  یئابطابط  همالع  ( 2/45 هبیجع 1419 ق : نبا   ) تسا یهلا  ءاقل  هب  لوصو  بجوم  تمارک و 

هدوب شیوخ  سفن  ءاضرا  ددـصرد  هکنیا  نودـب  دـیامن ، بلج  ار  دوخ  قوشعم  تیاضر  هک  تسا  نیا  رادتـسود  قشاـع و  رفن  کـی  يارب 
(9/339 1417 ق : یئابطابط ، . ) دشاب

اهتنا رد  دـیامنیم  یفرعم  تـشهب  ار  دـناهدوب  ءاـیبنا  وریپ  اـیند  رد  هـک  ار  يدارفا  شاداـپ  یتـقو  هدـئام  هروـس  هـیآ 119  رد  دـنوادخ  زین  و 
. دنتسه راگتسر  نامه  اه  نآ  دنراد و  تیاضر  ادخ  زا  زین  اه  نآ  یضار و  اه  نآ  زا  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  دیامرفیم 

هجیتن

هب نامیا  هب  رـصحنم  ناسنا  تاجن  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  هتفر ، راک  هب  نآرق  رد  تاجن  يراگتـسر و  موهفم  رد  هک  یناـگژاو  هب  هجوت 
، صالخا هب  هک  تسا  ناـمیا  نیا  دودـح  نییعت  لاـمعا و  قیداـصم  هدـیدرگ ، ناـیب  تاـیآ  رد  هچنآ  تسا و  حـلاص  لـمع  داـعم و  أدـبم و 

. دباییم همتاخ  یهلا  ناوضر  اهتنا  رد  يو و  تاروتسد  زا  ارچ  نوچیب و  تعاطا  قیرط  زا  راگدرورپ  ضحم  تیدوبع 
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هاگرهو هللا  یلا  برق  زا : تسا  ترابع  هک  یعقاو  لامک  ییاهن و  فده  هب  تسا  ناسنا  ندیسر  تداعس ، تقیقح  هک  تفگ  دیاب  نیا ، ربانب 
دهاوخن نآ  تلزنم  هب  يرورـس  یناـمداش و  چـیه  هک  دوـشیم  يرورـس  تجهب و  ياراد  وا  حور  ًاـعطق  دـسرب ، میظع  هلحرم  نآ  هب  ناـسنا 

لد رب  هدیدن و  یمـشچ  چـیه  هدینـشن و  یـشوگ  چـیه  هک  دوشیم  ییاهتمعن  هب  معنتم  یهلا  تاذ  راوج  رد  زین  ترخآ  ملاع  رد  دیـسر و 
لامک هب  ندیسر  هک  تفگ  دیاب  تیاهن  رد  و  تسا ، ترخآ  ناهج  شروهظ  زورب و  لحم  قلطم ، تداعـس  تسا و  هدرکن  روطخ  سکچیه 

هار باختنا  ساسارب  هناهاگآ و  روط  هب  دوخ و  لامعا  اب  یسک  ره  دیاب  يرایتخا و  تسا  يرما  هکلب  تسین ، ناسنا  یتاذ  اهنت  هن  تداعـس  و 
. دروآ تسدب  ار  نآ  حیحص 

عبانم تسرهف 

میرک نآرق  - 1
قازرلا دــبع  قـیقحت : یبرعلا ، باـتکلاراد  توریب ، ریــسفتلا ، مـلع  یف  ریــسملاداز  یلع ، نـب  ناـمحرلا  دــبع  جرفلا  وـبا  يزوـج ، نـبا  - 2

1422 ق. لوا ، پاچ  ، يدهملا
، نالسر یشرق  هللادبع  دمحا  قیقحت ، ، یکز سابع  نسح  هرهاق ، دیجملا ، نآرقلا  ریسفت  یف  دیدملا  رحبلا  دمحم ، نب  دمحا  هبیجع ، نبا  - 3

1419 ق.
پاچ بابر ، یفطـصم  ریمـس  قیقحت : یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، یبرع ، نبا  ریـسفت  دمحم ، نیدلا  ییحی  هللا  دـبع  وبا  یبرع ، نبا  - 4

1422 ق. لوا ،
دبع مالسلا  دبع  قیقحت : ۀیملعلا  بتکلاراد  ، توریب زیزعلا ، باتکلا  ریسفت  یف  زیجولا  ررحملا  بئاغ ، نب  قازرلا  دبع  یسلدنا ، هیطع  نبا  - 5

1422 ق. لوا ، پاچ  دمحم ، یفاشلا 
1404 ق. رصم ، ۀغللا ، سییاقم  دمحا ، سراف ، نبا  - 6

. اتیب هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ثیدحلا ، بیرغ  ملسم ، نب  هللادبع  ، هبیتق نبا  - 7
1410 ق. لالهلا ، ۀبتکم  توریب ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  رکب ، یبا  نب  دمحم  يزوج ، میق  نبا  - 8

1405 ق. هزوحلا ، بدا  رشن  مق ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  - 9
1420 ق. یقدص ، لیمج  دمحم  قیقحت : رکفلاراد ، توریب ، ریسفتلا ، یف  طیحملا  رحبلا  فسوی ، نب  دمحم  یسلدنا ، نایح  وبا  - 10

سدق ناتـسآ  یمالـسا  ياهشهوژپ  داینب  دهـشم ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نانجلا  حور  نانجلا و  ضور  یلع ، نب  نیـسح  يزار ، حتفلاوبا  - 11
1408 ق. حصان ، يدهم  دمحم  یقحای و  رفعج  دمحم  قیقحت : يوضر ،

1386 ش. مراهچ ، پاچ  قفش ، رشن  مق ، يزاسدوخ ، میهاربا ، ینیما ، - 12
1367 ش. یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، ، طیسولا مجعملا  نارگید ، میهاربا و  سینا  - 13

1367 ش. ناملسم ، نانز  تضهن  نارهت ، نآرق ، ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم  ، نیما ترصن  هدیس  ، یناهفصا يوناب  - 14
، نیهاش یلع  دـمحم  حیحـصت  ۀـیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، لیزنتلا ، یناعم  یف  لیوأتلا  بابل  دـمحم ، نب  یلع  نیدـلا  ءـالع  يدادـغب ، - 15

1415 ق. لوا ، پاچ 
1410 ق. یمالسالا ، باتکلا  راد  مق ، ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  دمحم ، نب  دحاولادبع  يدمآ ، یمیمت  - 16

1423 ق. مولعلاراد ، توریب ، نآرقلا ، نییبت  دمحم ، دیس  يزاریش ، ینیسح  - 17
1404 ق. لوا ، پاچ  یفطل ، نارهت ، ، ناشخرد راونا  ریسفت  نیسح ، دمحم  دیس  ینادمه ، ینیسح  - 18

1372 ش. ع ،)  ) اضر ماما  یگنهرف  داینب  مق ، ةایحلا ، جهن  دمحم ، یتشد ، - 19
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1290 ش. مالسا ، دیون  مق ، نآرق ، ظافلا  تادرفم  دمحم ، نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  - 20
1418 مود ، پاچ  ، رـصاعملا رکفلاراد  قشمد ، توریب و  جهنملا ، ۀعیرـشلا و  ةدیعقلا و  یف  رینملا  ریـسفتلا  یفطـصم ، نب  ۀبهو  یلیحز ، - 21

ق.
1406 ق. لوا ، پاچ  تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، دیجملا ، نآرقلا  ریسفت  یف  دیدجلا  هللا ، بیبح  نب  دمحم  یفجن ، يراوزبس  - 22

. اجیب اتیب ، مولعلارحب ، دمحا ، نب  دمحم  نبرصن  يدنقرمس ، - 23
1412 ق. لوا ، پاچ  رشنلا ، هعابطلل و  ۀغالبلاراد  توریب ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  هللادبعدیس ، رَبش ، - 24

1379 ش. لوا ، پاچ  روهشم ، مق ، یتشد ، دمحم  همجرت  اب  هغالبلاجهن  یضر ، فیرش  - 25
1414 ق. لوا ، پاچ  ، بیطلا هللاراد  ، ریثک نبا  راد  توریب ، قشمد و  ریدقلا ، حتف  یلع ، نب  دمحم  یناکوش ، - 26

1417 ق. مجنپ ، پاچ  نیسردم ، هعماج  ، یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  یئابطابط ، - 27
اتیب ةایحلا ، هبتکم  راد  تاروشنم  توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسحلا ، نب  لضفلا  یلعوبا  یسربط ، - 28

دمحا ینارهت و  گرزباقآ  خیـش  قیقحت : ، یبرعلا ثارتلا  ءاـیحا  راد  توریب ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبتلا  نسح ، بدـمحم ن  یـسربط ، - 29
. اتیب یلماع ، ریصق 

1360 ش. قودص ، تاراشتنا  نارهت ، یلماع ، ریسفت  میهاربا ، یلماع ، - 30
. اجیب اتیب ، سرهفملا ، مجعملا  داؤف ، دمحم  یقابلا ، دبع  - 31

1400 ق. ةدیدجلا ، قافآلاراد  توریب ، هغللا ، یف  قورفلا  هللا ، دبع  نب  نیسح  يرکسع ، - 32
. اتیب ۀیلودلا ، راکفالا  تیب  ضایر ، نامع و  نآرقلا ، بارعا  یف  نایبتلا  ، نیسح نب  هللادبع  يربکع ، - 33

1389 ش. ریبکریما ، تاراشتنا  ، نارهت دیمع ، گنهرف  نسح ، دیمع ، - 34
1380 ق. هیملع ، هناخپاچ  نارهت ، ریسفتلا ، باتک  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، - 35

1377 ش. موس ، پاچ  تثعب ، داینب  نارهت ، ثیدحلا ، نسحا  ریسفت  ربکا ، یلعدیس  یشرق ، - 36
. مق  1405 مق ، رینملا ، حابصم  یموَیف ، - 37

1382 مراهچ ، پاچ  نارکمج  دجـسم  تاراشتنا  مق ، یعیفـشریم ، قداص  دیـس  حیحـصت : نانجلا ، حیتافم  تایلک  سابع ، خیـش  یمق ، - 38
ش.

تاراشتنا پاچ و  نامزاس  نارهت ، یهاگرد ، نیسح  قیقحت : بئارغلارحب ، قئاقدلازنک و  ریـسفت  اضر ، دمحم  نبدمحم  ، يدهـشم یمق  - 39
1368 ش. لوا ، پاچ  یمالسا ، داشرا  ترازو 

1362 ش. مود ، پاچ  ، هیمالسا تاراشتنا  نارهت ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، - 40
1380 ش. هر ، ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  مق ، يزاسدوخ ، يوس  هب  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - 41

1372 ش. اردص ، تاراشتنا  نارهت –  اهزردنا ، اهتمکح و  یضترم ، يرهطم ، - 42
1374 ش. لوا ، پاچ  هیمالسالا ، باتکلاراد  ، نارهت هنومن ، ریسفت  نادنمشناد ، زا  یعمج  يراکمه  اب  رصان ، يزاریش ، مراکم  - 43

، مود پاـچ  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لـها  هسـسؤم  توریب ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـمحرلا  بهاوم  یلعالادبعدیـس ، يراوزبـس ، يوسوم  - 44
1409 ق.

1390 ق. لوا ، پاچ  هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، يورسخ ، ریسفت  اضریلع ، یناورسخ ، ازریم  - 45
1398 ق. لوا ، پاچ  هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، ناسآ ، ریسفت  داوج ، دمحم  ینیمخ ، یفجن  - 46
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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