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یبوقعی راثآ  رابتعا  یملع و  10تیصخش 

یبوقعی يراگنخیرات  12ياهیگژیو 

« یبوقعی خیرات   » باتک هرابرد  رگید  13یتاکن 

یبوقعی يراگن  خیرات  رد  یسایس  تاظحالم  14روضح 

« یبوقعی خیرات  » باتک رد  ( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  16موجه 

؟ دشابیم حرطم  هنیمز  نیا  رد  ياه  هبش  17هچ 

« موجه ياهلقن  ضراعت   » ههبش هب  یلامجا  18خساپ 

یلصا موجه  زا  لوا  موجه  کیکفت  مود : 19راتفگ 

نآ ددعت  و  موجه »  » 19فیرعت

یلصا موجهو  ( نّصحت تسکش  هب  رجنم   =) لوا موجه  20ياهدادیور 

نیداینب یلصا و  ياه  20هصخاش 

يدنب عمج  -121

يدنب عمج  -222

لوا موجه  رد  یلصا  موجه  ثداوح  یخرب  ماغدا  هرابرد  22یتاکن 

( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  زا  وا  جورخ  ریبز و  24ریشمش 

( یلصا موجه  اب  هدش  ماغدا  ياه  لقن  هب  یکیکفت  هاگن  اب   ) تّنس لها  عبانم  رد  لوا  موجه  ثداوح  یعوضوم  26تسرهف 

لوا موجهرد  شتآ  26ندروآ 

لوا موجه  رد  نیمجاهم  اب  ( مالسلااهیلع ) ارهز ترضح  26جاجتحا 
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رکبوبا اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  26عانتما 

نصحت ماگنه  رد  ریبز  )و  مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  طسوت  حالس  26نتشادرب 

رکبوبا اب  تعیب  زا  عانتما  )و  مالسلااهیلع ) همطاف تیب  رد  ریبز  )و  مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  26نصحت 

رکبوبا اب  نینصحتم  تفلاخم  )و  مالسلااهیلع ) همطاف تیب  رد  27نّصحت 

نینصحتم جورخ  مدع  تروص  رد  ، نآ مادهنا  تیب و  قارحا  هب  27دیدهت 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  طسوت  (، مالسلااهیلع ) همطاف تیب  رد  نّصحت  مایا  رد  نآرق  يروآ  27عمج 

نینّصحتم زا  تعیب  ذخا  روظنم  هب  شتآ  نتخورفا  تهج  مزیه  يروآ  27عمج 

رکبوبا تفالخ  زا  نیرجاهم  زا  یخرب  27مشخ 

رکبوبا تفالخ  زا  ریبز  )و  مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  28مشخ 

( مالسلااهیلع ) ارهز ترضح  طسوت  نیمجاهم  هئطوت  يزاس  28یثنخ 

لوا موجه  هب  رکبوبا  28روتسد 

ریبز 28ریشمش 

لوا موجه  رد  ( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  جورخ  28مدع 

باّطخ نب  رمع  طسوت  (، مالسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  نیمجاهم  28یهدنامرف 

( مالسلااهیلع ) ارهز ترضح  اب  نینّصحتم  29هرواشم 

نینصحتم زا  تعیب  ذخا  29هوحن 

لوا موجه  رد  ( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  نیمجاهم  29دورو 

زکرم 30هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 33زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


یبوقعی تیاور  هب  لوا  موجه 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ یلع 1353 -  فابل  هسانشرس :

اـضر دـمحم  ییامنهار  اب  تکرب ؛ ردـیح  يرکفمه  اب  فابل ؛ یلع  مامتها  هب  یبوقعی /  تیاور  هب  لوا : موجه  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
.یناقمام

.1388 رینم ، نارهت : رشن : تاصخشم 

.ص  35 يرهاظ : تاصخشم 

8  - 130  - 539  - 964 لایر 978 -   9500 کباش :

اپاف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

تداهش 11ق - -  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ، )  ) ارهز همطاف  عوضوم :

ردیح تکرب ، هدوزفا : هسانش 

ل3�2 1388  / BP27 / 2 هرگنک : يدنب  هدر   - 1332 اضردمحم ، یناقمام  هدوزفا : هسانش 

973  / 297 ییوید : يدنب  هدر 

1580616 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

راتفگشیپ
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يددـعتم راوگان  ثداوح  اب  ار  ام  دـنا ؛ هدرک  دای  هدـعاس  ینب  هفیقـس  زا  سپ  ياهدادـیور  ثداوح و  زا  هک  یعبانم  هچراپکی  هعلاـطم 
( .دشابیم مالسلااهیلع » » ارهز ترضح  هناخ  هب  موجه  ) هثداح ، اهنآ زا  یکی  هک  دزاسیم  هجاوم 

هناـخ برد  فارطا  رد  هفیلخ  حّلـسم  ناراداوه  روـضح  «، مالـسلااهیلع » ارهز ترـضح  بئاـصم  يراـگنخیرات  رد  موـجه »  » زا روـظنم 
.دشابیم « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  زا  تعیب  ذخا  فده  اب  رکبوبا و  نامرف  هب  «، مالسلا هیلع  » نینمؤملاریما

ياهلقن ؛ مینک هفاـضا  زین  ار  « تنوشخ سنج  زا  يرـصانع  لاـمعا  قارحا و  هب  دـیدهت  ، باـعرا :» لـماش « هلمح » دـیق ، قوف فیرعت  هب  رگا 
.دومن جارختسا  ، یخیرات ياهباتک  يال  هب  زا ال  ناوتیم  یگداس  هب  ار  مالسلااهیلع » » همطاف تیب  هب  موجه  » هب طوبرم 

مه نآ  مالـسلااهیلع ،  همطاف  تیب  هب  موجه  ریذـپاندیدرت  یعطق و  قّقحت  دـیآیم ؛ تسد  هب  اهلقن  نیا  قیقد  يدـنب  هتـسد  زا  سپ  هچنآ 
= یلصا موجه  »و  نصحت تسکش  هب  رجنم  موجه  لوا =  موجه   » ياهمان اب  اهنآ  زا  بیترت  هب  هک  دشابیم  فلتخم  تبون  ود  رد  لقادح 

« مالسلااهیلع » ارهز ترضح  هب  حرج  برض و  داریا  قارحا و  عوقو  هب  رجنم  » .مینکیم دای  « موجه

: دنا میسقت  لباق  هتسد  هس  هب  موجه ،  ود  نیا  هب  طوبرم  ياهلقن  جرد  ثیح  زا  یخیرات  عبانم 

.دنا هدرک  دای  لوا » موجه   » زا هک  یعبانم  مکی : هتسد   - 1

.دنا هدرک  دای  یلصا » موجه   » زا هک  یعبانم  مود : هتسد   - 2

2 ص :
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.دنا هدرک  دای  دحاو ،» لقن  کی  لیذ  هدش و  ماغدا  تروص  هب   » موجه ود  ره  ثداوح  زا  هک  یعبانم  موس : هتسد   - 3

ياّفوتم 292)  ) بوقعی یبا  نب  دمحا  هتشون  یبوقعی ،» خیرات   » باتک تسا ، هدرک  دای  لوا » موجه   » زا راصتخا  هب  هک  یعبانم  هلمج  زا 
.دشاب یم 

« یبوقعی تیاور  هب  لوا  موجه   » هرابرد سپس  میزادرپیم ؛ شخیرات  ِباتک  یبوقعی و  هرابرد  یبلاطم  هئارا  هب  تسخن  راتـشون ، نیا  رد 
.تفگ میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  مالسا ،» يادن   » هّلجم رد  جردنم  ههبش  و 

یبوقعی تیاور  هب  مالسلااهیلع  همطاف  تیب  هب  موجه  مکی : راتفگ 

یبوقعی همانتسیز 

نرق رد  مالسا  ناهج  هتسجرب  ناراگنخیرات  زا  یکی  یبوقعی  هب  روهـشم  حضاو  نب  بهو  نب  رفعج  نب  قاحـسا  بوقعی  یبا  نب  دمحا 
؛ هدنامن ياج  رب  ینادنچ  تاعالّطا  وا ، يامن  وشن و  یگنوگچ  یبوقعی و  ّدلوت  قیقد  خیرات  زا  دـنچ  ره  .دوریم  رامـش  هب  يرجه  موس 

زین يو  تافو  خیرات  هرابرد  .تسا  هدوب  دادغب  رهـش  رد  وا  ومن  دشر و  ّدلوت و  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  نئارق ، یخرب  هب  هجوت  اب  یلو 
.دزاسیم هجاوم  يراوشد  اب  ار  یبوقعی  تشذگرد  لاس  هرابرد  قیقد  تواضق  هک  تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  یتوافتم  ياهشرازگ 

هدـنهد ناشن  هک  دـشابیم  جردـنم  ناینولوط ) طوقـس  هرابرد   ) یعطاق دنـس  تسوا  تافیلأت  زا  یکی  هک  نادـلبلا »  » باتک تاقحلم  رد 
تایح و

3 ص :
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.(1) .تسا يرمق  لاس 292  ات  يو  یملع  تیلاعف 

يو هک  دهدیم  ناشن  مهنامزل » سانلا  ۀلکاشم   » مان هب  شرگید  باتک  رد  یـسابع ، دضتعم  راتفر  قالخا و  هرابرد  وا  راتـشون  نینچمه 
.(2) .تسا هدوب  تایح  دیق  رد  يرمق ، يرجه  ات 289  ياهلاس 279  هلصاف  رد 

یبوقعی راثآ  رابتعا  یملع و  تیصخش 

زا.تسا هدش  دای  ،(3)« یسابع  » و يرابخَا » «،» بتاک » نوچمه ینیوانع  اب  يو  زا  ، یبوقعی یگنهرف  تیـصخش  یملع و  هاگیاج  ّتلع  هب 
 ، ینالوط ياهرفـس  ریـسم  رد  نداهن  ياپ  زا  لبق  یناوج و  نارود  زاغآ  نامه  رد  یبوقعی  هک  دیآ  یمرب  «، یـسابع »و« بتاک » ياهناونع

.تسا هدنارذگ  نایسابع  يرتفد  روما  رد  تباتک  رما  هب  دادغب  رد  ار  یتدم 

رد وا  تلزنم  نأـش و  یخیراـت ، راـبخا  اـب  وا  ییانـشآ  زا  ؛ تسا هتفر  راـک  هـب  ، ربـتعم نیخروـم  فیـصوت  رد  هـک  زین  يراـبخَا »  » ناوـنع
.دراد تیاکح  یخیرات  ثداوح  تبث  رد  يو  یملع  رابتعا  يراگنخیرات و 

اب هک  دروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  يددـعتم  راثآ  «، ینادـناخ خـیرات  »و« یمومع خـیرات  :» نوچمه خـیرات ، فلتخم  ياـه  هزوح  رد  يو 
هن دوریم ؛ رامش  هب  موس  نرق  رد  مالـسا  ناهج  غباون  زا  زین  ایفارغج  شناد  رد  یبوقعی  .دنا  هتفر  نایم  زا  اهنآ  رتشیب  تفگ : دیاب  فسأت 

شناد رد  ییاـهیروآون  هـک  ظاـحل  نآ  زا  هـکلب  داـهن ؛ اـنب  یـصّخشم  مجـسنم و  روـط  هـب  ار  اـیفارغج  شناد  هـک  لـیلد  نـیا  هـب  اـهنت 
.دروآ دیدپ  يراگنایفارغج 

نیسحت ، شرایسب ياهرفس  ریس و  هژیو  هب  شناد ، نیا  فلتخم  ياه  هبنج  هب  وا  هجوت  ییایفارغج و  تاعالّطا  يروآدرگ  رد  وا  شور 

4 ص :

،ص 155-154 نادلبلا - 1
ص 35 درولم ، میلو  قیقحت : مهنامزل ، سانلا  ۀلکاشم  - 2

تسا هدوب  یسا )  بع روصنم   ): نایسا  بع نایلاوم  زا  حضاو )  ): وا   دج - 3
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.تسا هتخیگنا  رب  زین  ار  نیقرشتسم 

.تسا هدرک  طبـض  تبث و  ار  شیوخ  هدهاشم  دروم  رذـگ و  ّلحم  قطانم  لئاسم  زا  يرایـسب  هژیو ، تیـساسح  تناما و  ّتقد ، اب  يو 
هدرب هرهب  ینادـیم ) قـیقحت   ) يروـضح هدـهاشم  هبحاـصم و  شور  زا  هقطنم ، ره  ییاـیفارغج  تاـعالّطا  راـبخا و  يروآدرگ  رد  يو 

هبحاصم قیرط  زا  هک  ار  يرابخا  تاعالّطا و  ات  درکیم  شالت  ییایفارغج ، قیقد  تاعالّطا  هئارا  يارب  يو  هک  نیا  هجوت  بلاـج  .تسا 
.دَناسرب هقطنم  دارفا  نیرتوگتسار  زا  یکی  دییأت  هب  دوب ، هدروآ  تسد  هب 

ّفلؤم ياّفوتم 282 )  ) يروَنید دوواد  نب  دـمحا  هفینحوبا  شرـصعمه  وا و  .دوب  قاـّلَخ  روآون و  زین  يراـگنخیرات  شناد  رد  یبوقعی 
.دندروآ يور  تاعوضوم  روحم  رب  خیرات  يدنبلصف  هب  يراگنلاس ، روحمرب ، خیرات  شراگن  ياج  هب  لاوطلا » رابخألا   » باتک

: دننامه یخیرات  مهم  ياهلصف  رس  يراکتبا ، شور  نیا  رد  وا 

هنوگ هب  ات  دیشوک  لاح  نیع  رد  یلو  داد ؛ رارق  شیوخ  يراگنخیرات  ِناونع  روحم و  ار  مهم  ثداوح  اهگنج و  افلخ ، تفالخ  نارود 
.دنک تیاعر  ار  تاقافّتا  ثداوح و  ینامز  بیترت  یلاوت و  يا ،

درک يراددوخ  دمآیم ،  یخیرات  رابخا  همدقم  رد  هک  دانسا  هلسلس  رکذ  زا  تشاذگ و  رانک  ار  يراگنخیرات  رد  یلقن » هویش   » یبوقعی
تفرگ و راک  هب  زین  ياّفوتم 346 )  ) يدوعسم ار  شراگن  هویش  نیا  اهدعب  .تشاد  نایب  دانـسا  هلـسلس  رکذ  نودب  ار  دوخ  تاعالّطا  و 
یلـصا و ياهأشنمرـس  زا  یخیرات  تاعالّطا  تفایرد  ای  رابخا  تقاثو  رد  یبوقعی  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هّتبلا  .دیـشخب  یّقرت  ار  نآ 

تحص یتسرد و  هب  رایـسب  هجوت  یبوقعی ، یملع  ياهتّقد  اهتیـساسح و  زا  یکی  سکع ، رب  هکلب  تسا ؛ هدرک  یهاتوک  دامتعا ، دروم 
.تسا هدیزای  تسد  اهنآ  تبث  هب  شراثآ  رد  هک  تسا  ییاهلقن 

دروم رذگ و  ّلحم  قطانم  لئاسم  ، هژیو تیساسح  تناما و  تقاثو ، ّتقد ، اب  شاییایفارغج  راثآ  رد  يو  هک  یطیارـش  رد  ، تسا یهیدب 
هدهاشم

5 ص :

یبوقعی تیاور  هب  لوا  www.Ghaemiyeh.comموجه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 33زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


زگره تسا ؛ هدروآ  يور  ینـالوط  ياهرفـس  هب  هنیمز ، نیا  رد  داـمتعا  دروـم  راـبخا  بـسک  يارب  هدرک و  طبـض  تـبث و  ار  شیوـخ 
باتک ياهدنـس  هرابرد  اذـل  دـشاب ؛ هدومن  یتّقدـیب  هحماسم و  یخیراـت ، ثداوح  حیحـص  جرد  تبث و  رد  يو  هک  تفریذـپ  ناوتیمن 
تحـص اـهنآ و  ناـیوار  هب  هک  تـسا  هدـیزگرب  ار  ییاـهلقن  شخیراـت ، باـتک  شراـگن  رد  یبوـقعی  تـفگ : دـیاب  یبوـقعی » خـیرات  »

ار یخیرات  راثآ  زا  يرایسب  مجح  هک  ار  رابخا  نالقان  یماسا  هلسلس  هک  تسا  هدیدیمن  یموزل  ور ، نیا  زا  هتـشاد و  دامتعا  ناشراتفگ 
هب  ) نآ ساسا  رب  درک و  عادـبا  ار  ینیون  شور  نآ ، ياج  هب  هکلب  دـنک ؛ جرد  یخیرات  ربخ  ره  زاغآ  رد  دـهدیم ،  صاصتخا  دوخ  هب 

اجکی شباتک ، زاـغآ  رد  ار ، دوخ  داـمتعا  دروم  دانـسا  عباـنم و  دراد ،) مالـسا  خـیرات  هب  صاـصتخا  هک  شباـتک  مود  شخب  رد  هژیو 
.(1) دومن رکذ  يروآدرگ و 

یبوقعی يراگنخیرات  ياهیگژیو 

.تاعالّطا يروآ  عمج  رد  یملع  تقاثو  ّتقد و   1

.يراکتبا مادقا  کی  رد  نالقان  هلسلس  فذح  باتک و  زاغآ  رد  دنمشور  یلکش  هب  شیوخ  يراگن  خیرات  عبانم  رکذ  يرادتناما و   2

.يراگنعوضوم هویش  هب  شیاه  هتشاگن  خیرات  میظنت  بیوبت و   3

(. اهلقن رد  یبهذم  هنابصعتم  ياهرواب  تلاخد  مدع   ) یخیرات ثداوح  هرابرد  هنایارگ  يوس  تواضق  يرادبناج و  زا  زیهرپ   4

.نایعیش یخیرات  تایاور  رکذ   5

.يروضح يوگ  تفگ و  قیرط  زا  یهافش ، تایاور  يروآ  عمج   6

.رتقیقد تاعالّطا  هب  یبایتسد  يارب  هدهاشم  شور  يریگراک  هب   7

.یناهج خیرات  بلاق  رد  فلتخم  للم  ثحابم  حرط  يرگن و  ناهج   8

.یمدرم یعامتجا و  ثحابم  هب  نتخادرپ  خیرات و  هب  هناسانش  مدرم  یعامتجا و  درکیور   9

6 ص :

،ص158-154 مالسا خیرات  عبانم  ؛  ،ص 302-285 یمالسا يراگنخیرات  خیرات و  شناد  : زا سابتقا  - 1
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.خیرات هب  یفسلف  یگنهرف و  درکیور  یملع و  ثحابم  حرط   10

.يراگنخیرات رد  يرشب  ياهشناد  بیرقت  ایفارغج و  خیرات و  شناد  قیفلت   11

.(1) رگیدکی اب  فلتخم  ياهمیوقت  قیبطت  خیرات و  ملع  اب  موجن  ملع  نداد  دنویپ   12

« یبوقعی خیرات   » باتک هرابرد  رگید  یتاکن 

هدـش هتـشاگن  خـیرات ، هب  یناهج  درکیور  کی  اب  قیمع و  شنیب  اب  هک  تسا  ناناملـسم  يراگنخیرات  رد  رثا  نیتسخن  یبوقعی  خـیرات 
: درک میسقت  یّلک  شخب  ود  هب  دیاب  ار  هدنزرا  گرزب و  رثا  نیا  .(2) تسا

(. مالسا زا  شیپ  خیرات  عوضوم : اب   ) مکی دلج  -1

(. مالسا زا  سپ  خیرات  عوضوم : اب   ) مود دلج  -2

، ماوقا اهباتک و  ، هفسالف املع و  ، كولم ، ناربمایپ : نوچ ینیوانع  اب  یعوضوم و  تروص  هب  باتک 

7 ص :

،ص304-303 یمالسا يراگنخیرات  خیرات و  شناد  : زا سابتقا  - 1
ص138 ج 1 ، یمالسا ، ن  دمت هرتسگ  رد  خیرات  ملع  زا : سابتقا  - 2
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خیرات نیاربانب ، .تسا  هدـش  نیودـت  میظنت و  اهنآ ، یناـمز  ّبترت  بیترت و  هب  هجوت  اـب  اـفلخ و  اهنیمزرـس و  موسر ، بادآ و  اهـشیک ،
.تسا يرجه  موس  نرق  طساوا  ات  زاغآ  زا  ناهج  خیرات  رب  لمتشم  یمومع و  ياه  همانخیرات  زا  یبوقعی 

ماوقا و هرابرد  یخیرات  عیاش  تاعالّطا  زا  یـضعب  هتـسیرگن و  خیرات  عبانم  هب  هناداّقن  یهاگدید  اب  شباتک ، زا  مکی  دـلج  رد  یبوقعی 
تبث رد  يو  ّتقد  زا  یکاـح  دوـخ ، هـک  .(1) تـسا هدـناوخ  دامتعا  لباق  ریغ  هروطـسا و  ، تحارـص هب  ار  مالـسا  زا  شیپ  ِناـیاورنامرف 

.دشابیم باتک  نیا  رد  یخیرات  ثداوح 

روطت رد  هک  ددرگیم  بوسحم  رامـشلاس  هویـش  هب  یمومع  ياه  همانخیرات  نیتسخن  زا  یبوقعی » خیرات  :» درک ناعذا  دـیاب  عومجم  رد 
.(2) تسا رادروخرب  یصاخ  تلزنم  زا  ناناملسم ، يراگن  خیرات 

یبوقعی يراگن  خیرات  رد  یسایس  تاظحالم  روضح 

تداهش هب  داد و  خر  يرمق  لاس 169 و 170  رد  هک  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیـسح  خـف ، بحاص  مایق  اب 
رد هب  ملاس  ناج  هکلهم  زا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  سیردا  دیماجنا ، شنامزرمه  زا  يرایـسب  مایق و  ربهر 

هب درب و 

8 ص :

ج1،ص 158 یبوقعی ، خیرات  : ك.ر لاثم ، يارب  - 1
ص118-117 مالسا ، رد  يراگنخیرات  : زا سابتقا  - 2
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.دش يراوتم  رصم  يوس 

يوـس هب  سیردا  رارف  رد  دوـب ، رـصم  دـیرب »  » لـماع تقو  هـفیلخ  یـسابع  يداـه  فرط  زا  ناـمز  نآ  رد  هـک  یبوـقعی  ياـین  حـضاو 
.دناسر يرای  اروا  ، برغم

.درک رداص  ار  « حضاو » يریگتسد روتسد  ؛ دش ربخ  اب  سیردا ، هب  یناسر  کمک  رد  حضاو »  » شقن زا  هک  یسابع  هفیلخ  يداه  اما 

.دنتخیوآ راد  هب  ار  شدسج  دندز و  ار  وا  ندرگ  .دش  ریگتسد  یشروش  کی  هب  کمک  يرگیضفار و  ماهّتا  هب  حضاو » »

نیا زا  دننکیمن ؛ ادـیپ  تفالخ  رابرد  رد  ینادـنچ  ذوفن  رگید  یـشروش ، نایـضفار  اب  يراکمه  ماهّتا  هب  یبوقعی  نادـناخ  نآ ، زا  سپ 
بناـج زا  زین  یبوـقعی  دوـخ  هدــماین و  ناـیم  هـب  ینخــس  ناـنآ ، راـبخا  یبوـقعی و  ردــپ  لوا و  ياـین  مود ، ياــین  زا  عباــنم ، رد  ور ،

.(1) تسا هدیدرگ  مهّتم  يرگیضفار  هب  ریثا ، نبا  يربط و  نوچمه  یناراگنخیرات 

اب حـضاو  شیاین  طابترا  زا  یلو  تسا ؛ هدرک  ناـیب  ار  برغم  يوس  هب  سیردا  رارف  ناتـساد  خـف و  بحاـص  راـبخا  یبوقعی ، دـنچ  ره 
.تسا هدرواین  نایم  هب  ینخس  حضاو ،»  » طسوت يو  تاجن  سیردا و 

زا وا  يراددوخ  ثعاـب  هچ  نآ  دوریم : ناـمگ  اـما  تسا ؛ هدوب  رتهاـگآ  يرگید  سک  ره  زا  هراـب ، نیا  رد  یبوقعی  هک  دـسریم  رظن  هب 
هب هعقاو و  حرـش  زا  نیاربانب ، .تسا  هدوب  هلأسم  نیا  هرابرد  يو  يراکناهنپ  یـسایس و  تاظحالم  تسا ، هدش  رظن  دروم  دادـخر  لقن 

.تسا هدماین  نایم  هب  ینخس  وا  راثآ  رد  شدج ، ندش  هتخیوآ  راد 

یبوقعی نادناخ  رد  لسن  هب  لسن  ار  دوخ  موش  هیاس  هک  شیاین  ندش  هتخیوآ  راد  هب  زا  یبوقعی  خـلت  هرطاخ  تفگ : ناوتیم  ، ور نیا  زا 
ات دیدرگ  بجوم  نانآ ، هب  يرگیـضفار  ماهّتا  نادـناخ و  نیا  هب  سابعلا  ینب  يافلخ  دـیدش  ّنظ  ءوس  مامـضنا  هب  دوب ،  هداهن  ياج  رب 
دای لیـصفت  هب  زین  لوا » موجه   » ثداوح زا  یّتح  ، مالـسلا مهیلع  راهطا  همئا  رابخا  رکذ  ناـیولع و  راـبخا  ّرمتـسم  يریگیپ  مغریلع  يو 

نآ هب  دسر  هچ  ؛ دنکن

9 ص :

،ص289-288 یمالسا يراگنخیرات  خیرات و  شناد  : زا سابتقا  - 1
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.دروآ نایم  هب  ینخس  یلصا ،» موجه   » ثداوح زا  دوخ ، باتک  رد  دهاوخب  هک 

« یبوقعی خیرات  » باتک رد  ( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  موجه 

: دنکیم لقن  نینچ  هدومن و  لوا  موجه  ثداوح  هب  يرصتخم  هراشا  شخیرات ، باتک  رد  ياّفوتم 292 )  ) یبوقعی

ِلِْزنم یف  ٍبلاطِیبأ  ِنب  یلع  عم  اوعمَتجا  دَق  ِراْصنْألا  َنیِرِجاهْملا و  ْنم  ًۀعامج  َّنأ  َرمع  ٍرْکبابأ و  َغَلب  و 

ُرمع هیقَلَف  فیسلا ، هعم  یلع و  جَرَخ  رادلا و  اومجه  یّتح  ٍۀعامج  یف  اوَتأَف  ِهللا ، ِلوسر  ْتِنب  َۀمطاف 

: َتلاقَف ُۀمطاف  تجَرَخَف  رادلا  اُولَخد  هَفیس و  َرسَک  هعَرصَف و 

! ِهللا یلإ  َّنجعَأل  يِرعَش و  َّنَفشْکَأل  وأ  َّنجُرْخََتل  ِهللا  و 

.(1)… ِرادلا یف  َناک  ْنم  جَرَخ  اوجَرَخَف و 

درگ ادـخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  هناخ  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  هارمه  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  یهورگ  هک  دیـسر  ربخ ]   ] رمع رکباـبا و  هب  و 
.دنا هدمآ 

دز شنیمز  هب  دید و  ار  وا  رمع  سپ  دمآ ، نوریب  ریـشمش  اب  یلع  .دنرب  شروی  هناخ  نآ  هب  ات  دندمآ  یهورگ  اب  رمع ]  رکبوبا و   ] سپ
و

.تسکش ار  شریشمش 

هب منکیم و  ناشیرپ  ار  میاهوم  ای  دیوریم و  نوریب  ای  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـمآ و  نوریب  همطاف  سپ  .دـندش  هناخ  دراو  اهنآ  و 
ادخ دزن 

… دمآ نوریب  ، دوب هناخ  رد  سک  ره  دندمآ و  نوریب  اهنآ  سپ  مربیم ! تیاکش 

10 ص :

هیّردیحلا ۀبتکملا  : پاچ ج 2،ص 126، یبوقعی ، خیرات  - 1
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؟ دشابیم حرطم  هنیمز  نیا  رد  ياه  هبش  هچ 

ترــضح ندیــسر  تداهــش  هـب  راـکنا  ماـقم  رد  « تداهــش هناـسفا  اـت  تدـالو  زا  ارهز  همطاـف   » هلاـقم فـّلؤم  یناـمعن  زیزعلا  دــبع 
: دنکیم اعدا  «، مالسلااهیلع » ارهز

مه نالقان  دوخ  دهدیم  ناشن  هک  هدش  نایب  يا  هنوگ  هب  اریز  دراد  ینایب  فعض  (… اهنع هللا  یضر  ) ارهز همطاف  ترضح  تداهش  لقن 
.(1) «! دنرادن دامتعا  نآ  هب 

ار )!( یگناگود ضراعت و  یعون  هلیـسو ، نیدب  ات  هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  لاثم  کی  هئارا  هب  دوخ  معز  هب  ههبـش ، نیا  حرط  لابند  هب  وا 
(2): دسیونیم ور  نیا  زا  .دَناسرب  تابثا  هب  «، مالسلااهیلع  » ارهز ترضح  ندیسر  تداهش  هب  زا  یکاح  ياهلقن  نایم 

231  / 160  ) ماّظَن (3) راسی نب  میهاربا  ، تخادرپ ( اهنع هللا  یـضر  ) ارهز همطاف  ترـضح  تداهـش  ناتـساد  لعج  هب  هک  یـسک  نیتسخن 
 … دوب هیماّظن  هقرف  سیئر  (،« ه

: دزیم دایرف  ،و  درک نینج  طقس  وا  دز و  ار  همطاف  ترضح  مکش  ، تعیب زور  رد  رمع  : تفگ درک و  لعج  نیغورد  یناتساد  يو 

؛ دینازوسب نآ  نانکاس  اب  ار  همطاف  هناخ 

!(4) .دوبن هناخ  رد  رگید  یسک  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، زج  هک  یلاح  رد 

: دراگن یم  قوف  لقن  لابند  هب  هاگ ، نآ 

11 ص :

،ش3،ص69 مالسا يادن  همانلصف  - 1
مکی شخب  رد  جردنم  «) یحو رب  هنایزات  » باتک هب  «، تداهـش هناسفا  » هلاقم رد  جردنم  ههبـش  زا  زارف  نیا  هب  خساپ  اب  ییانـشآ  يارب  - 2

.دییامن هعجارم  «( مالسلااهیلع » ارهز ترضح  تداهش  همانشناد  زا 
.تسا راّیس  نآ ، حیحص  طبض  - 3

،ش3،ص69 مالسا يادن  همانلصف  - 4
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.(1) «! ...دنکیم لقن  رگید  يا  هنوگ  هب  دنس ، رکذ  نودب  یبوقعی ، خیرات  رد  یبوقعی  بوقعی  یبا  نب  دمحا  ار  ناتساد  نیمه  »… 

: دسیونیم شیاعدا  ندناشن  یسرک  هب  ياتسار  رد  هتخادرپ و  یبوقعی » لقن   » زا يا  همجرت  هئارا  هب  سپس  يو 

يوناب نآ  هب  هلمح  همطاف و  هناخ  ندـنازوس  دروم  رد  نآ ، رد  ياـهراشا  چـیه  هک  دـشابیم  هجوت  لـباق  تهج  نآ  زا  یبوقعی  تیاور  »
.(2)…! هدشن راوگرزب 

« موجه ياهلقن  ضراعت   » ههبش هب  یلامجا  خساپ 

تبون ود  رد  لقادح  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  هب  موجهدومرف  دیهاوخ  هظحالم  لیصفت  هب  زین  مود  راتفگ  رد  میتفگ و  هک  روط  نامه 
.تسا هداد  خر  رگیدکی  زا  لقتسم  اّزجم و  ، هناگادج

زین يریذـپانراکنا  ياهفالتخا  «، دـنا هداد  خر  توافتم  هعقاو  ود  نیا  رد  هک  یثداوح  » زا یکاح  ياهلقن  نایم  هک  تسا  یعیبط  ، نیاربانب
.دشابیم رگیدکی  زا  موجه  ود  نیا  لماک  لالقتسا  زا  یشان  هک  دروخب  مشچ  هب 

تابثا ریسم  رد  ، هجیتن رد  هدرک و  ضرف  « هعقاو کی  » ار موجه  ود  نیا  ، يو هک  تسا  هتفرگ  تأشن  اج  نآ  زا  هلاقم  ّفلؤم  هابتشا  يرآ ،
)!(. تسا هدومن  ییاسرفملق  مالسلااهیلع ،  همطاف  تیب  هب  موجه  ثداوح  زا  یکاح  ياهلقن  نایم  ضراعت  دوجو 

طوبرم ، تسا هدروآ  « یبوقعی » باـتک زا  هچنآ  »و  یلـصا موجه  » هب طوبرم  ، تسا هدرک  حرطم  ماّـظَن »  » لوـق زا  يو  هچنآ  هک  یلاـح  رد 
.دشابیم نصحت » تسکش  هب  رجنم  موجه  = لوا موجه  » هب

: ددرگیم دیکأت  رگید  راب 

زا ، موجه ود  نیا  زا  کی  ره  هدوب و  اّزجم  ًالماک  هثداح  ود  تسا  هداد  خر  اهنآ  نمض  رد  هک  یتاقافّتا  ظاحل  زا  هژیو  هب  هعقاو  ود  نیا 

12 ص :

،ش3،ص69 مالسا يادن  همانلصف  - 1
،ش3،ص69 مالسا يادن  همانلصف  - 2
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.دنشابیم رادروخرب  درف  هب  رصحنم  ییاهدادخر 

یلصا موجه  زا  لوا  موجه  کیکفت  مود : راتفگ 

نآ ددعت  و  موجه »  » فیرعت

هناــخ برد  فارطا  رد  هـفیلخ  حّلــسم  ناراداوـه  روـضح  زا  هـبترم  ره  مـیدرک ، هراــشا  راتــشون  نـیا  زاــغآ  رد  هـک  روــط  ناــمه 
.میمانیم « موجه ،» ار « مالسلا هیلع  » نینمؤملاریما زا  تعیب  ذخا  فده  اب  (1)و  رکبوبا نامرف  هب  «، مالسلااهیلع » همطاف

اب هفیلخ و  میقتـسم  روتـسد  هب  «) مالـسلااهیلع » همطاـف هناـخ  برد  هب  رکبوبا  ناراداوه  هعجارم  زا  يدراوم  هب  ، قوـف فـیرعت  ساـسا  رب 
هب « تنوشخ سنج  زا  يرـصانع  قارحا و  هب  دیدهت  ، باعرا ،» اه هعجارم  نآ  رد  هک  «(، مالـسلا هیلع  » ریما ترـضح  زا  تعیب  ذخا  فده 

موـجه  » زا شیپ  ، یخرب هک  ار  « لوا موـجه  » زا شیپ  ، رگید یخرب  »و  اـهموجه » زا لـیبق  نـیا  مییوـگیم و  « موـجه ،» زین تـسا  هـتفرن  راـک 
.(2) .میمانیم « یتامدقم موجه  ؛ دنا هداد  خر  «، یلصا

، مـییازفیب ار  «: تنوـشخ سنج  زا  يرــصانع  لاـمعا  قارحا و  هـب  دــیدهت  ، باـعرا » لـماش « هـلمح » دــیق ، روکذــم فـیرعت  هـب  رگا  اـما 
موجه » ياهلقن

13 ص :

لیذ ؛) ل وا موجه  هب  روتسد  )30-21-20 ياه :  هرامـش  لیذ  «، مالـسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  : ك.ر - 1
(. یلصا موجه  هب  روتسد  )14: هرامش

؛ص 225،پ رخآ ؛ص 223،پ  مود ص170،پ  «، مالـسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  ك.ر : ، لاثم يارب  - 2
خر ياهلمح  ، اه موجه  نیا  رد  ) .ل  وا پ   ، ل؛ص 372 وا پ   ، ؛ص 245 مود پ   ، ؛ص 242 موس ل؛ص 226،پ  وا صو 226،پ  رخآ 

( .تسا هدادن 
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.(1) .دندرگیم میسقت  هورگ  ود  هب  « مالسلااهیلع » همطاف تیب  هب 

«. نّصحت تسکش  هب  رجنم  موجه  = لوا موجه  » زا یکاح  ياه  لقن  : لوا هورگ 

«. مالسلااهیلع » ارهز ترضح  هب  حرج  برض و  داریا  قارحا و  عوقو  هب  رجنم  موجه  = یلصا موجه  » زا یکاح  ياهلقن  : مود هورگ 

یلصا موجهو  ( نّصحت تسکش  هب  رجنم   =) لوا موجه  ياهدادیور 

نیداینب یلصا و  ياه  هصخاش 

: تفای تسد  ریز  ياه  هصخاش  هب  ناوتیم  «، لوا موجه  » ثداوح قیقد  يدنب  عوضوم  زا 

تیب ّلحم  رد  ( ماوع نب  ریبز  : هژیو هب  ) رکبوبا اب  تعیب  نیفلاخم  زا  يدادعت  ( عامتجا ) نصحت : لوا موجه  رد  یلـصا  هصخاش  نیتسخن  -1
.دشاب یم  «، مالسلااهیلع » همطاف

، نانآ سأر  رد  »و  مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما نایماح  ناگدـننک و  نصحت  همه  لوا ، موجه  رد  نیمجاهم  یلـصا  فدـه  بطاـخم و  )
( .دشاب یم  ماوع  نب  ریبز 

نآ زا  نینـصحتم  جورخ  مدع  تروص  رد  « مالـسلااهیلع » همطاف تیب  قارحا  هب  رمع  دـیدهت  لوا ؛ موجه  رد  یلـصا  هصخاش  نیمود  -2
.دشاب یم  اج ،

هب ریشمش  هک  یلاح  رد  ریبز  جورخ  هژیو  هب  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  زا  نینصحتم  جورخ  لوا ؛ موجه  رد  یلـصا  هصخاش  نیموس  -3
تسد

14 ص :

هاــسأم » باــتک رد  ، یلماــعلا یــضترم  رفعج  دّیـــس  داتـــسا  : نوــچمه ینارگـــشهوژپ  دــیکأت  دروــم  موــجه  تاــعفد  د  دعت - 1
لوح ٌلیلحت  ٌۀسارد و  » باتک رد  ، يدـهم ءارهزلا  دـبع  خیـش  داتـسا  و   ( و 315 و 313 314  هحفص 274  ،1 دلج «) مالسلااهیلعءارهزلا
هزمح نبا  هک  تسا  يروآ  داـی  هب  مزـال  .تسا  هتفرگ  رارق  هحفص 101 و 110 و 114-112) «) مالـسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا 

ج 1،ص مال ،  سلااهیلعءارهزلا هاسأم  ك.ر : ) .تسا هدومن  حیرـصت  موجه ، تاعفد  د  دعت هب  ، راـب نیتسخن  يارب   ( ياّفوتم 614 ) يدیز
313 و 315)
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.دشاب یم  ، تشاد

جورخ مغریلع  «، مالـسلااهیلع » همطاف تیب  زا  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  جورخ  مدـع  ؛ لوا موجه  رد  یلـصا  هصخاـش  نیمراـهچ   - 4
.دشابیم نینّصحتم 

يدنب عمج  -1

-9-5-3-2-1: ياه هرامش  لیذ  «، مالـسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  » باتک رد  جردنم  ، ّتنـس لها  ياهلقن 
.(1) .دنشاب یم  « لوا موجه   » زا یکاح  59-40-33-30-29-28-27-19-17-11-10

15 ص :

هتسد دنشاب : یم  میسقت  لباق  هتسد  راهچ  هب  « مالسلااهیلع » همطاف تیب  هب  موجه  » هعقاو اب  ههجاوم  ثیح  زا  ّتنس  لها  یخیرات  عبانم  - 1
تیب یلع  موجهلا  لوُح  لیلحت  ٌۀسارد و  : ك.ر .دـنا  هدرک  هراشا  ، نآ ثداوح  یخرب  ل و  وا موجه  هب  اهنت  لیـصفت  هب  هک  یعبانم  : مکی

ل و وا موجه  هب  اهنت  راصتخا  هب  هک  یعبانم  : مود هتـسد  . 40 - 33  - 30 - 29 - 28 - 21 - 11 - 1-5 ياه : هرامش  «، مالسلااهیلع » همطاف
 - 9 - 3 - 2 ياه : هرامـش  «، مالـسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀـسارد و  : ك.ر .دـنا  هدرک  هراـشا  ، نآ ثداوح  یخرب 
هب سپـس  هدرک و  هراـشا  ، نآ ثداوـح  یخرب  ل و  وا موجه  هب  راـصتخا  هب  اـی  لیـصفت  هب  هک  یعباـنم  : موس هتـسد  . 59 - 19 - 17-10

یلع موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  : ك.ر .دـنا  هتخادرپ  ل  وا موجه  ثداوح  اب  یلـصا ، موجه  ثداوح  ( زا یخرب  زیمآ  فیرحت  ) ماغدا
اب هاگ  ناوارف و  راـصتخا  هب  هک  یعباـنم  : مراـهچ هتـسد  . 25 - 22 - 21 - 20  - 18 - 12 - 4 ياههرامـش : مال ،  سلااهیلع همطاـف  تیب 
 - 6 ياه : هرامش  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  ك.ر : .دنا  هدرک  هراشا  یلـصا  موجه  هب  اهنت  فیرحت 

.58  - 47  - 42  - 37  - 34  - 23  - 15  - 14  - 13  - 10  - 9  - 8  - 7
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: تفای تسد  ریز  ياه  هصخاش  هب  ناوت  یم  « یلصا موجه  » ثداوح قیقد  يدنب  عوضوم  زا 

تیب ندوـب  یلاـخو  « یلـصا موـجه  » ماـگنه رد  « مالـسلا مـهیلع  » تـیب لـها  ندوـب  اـهنت  ؛ یلـصا موـجه  رد  نیداـینب  هصخاـش  نیتـسخن 
.دشاب یم  «، مالسلا هیلع  » یلع ترضح  نارای  زا  « مالسلااهیلع » همطاف

( .دشاب یم  « مالسلا هیلع  » نینمؤملاریما ، یلصا موجه  رد  نیمجاهم  یلصا  فده  بطاخم و  )

طّـسوت « مالـسلااهیلع » همطاف تیب  زا  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  يرابجا  ندـناشک  نوریب  ؛ یلـصا موجه  رد  نیداـینب  هصخاـش  نیمود 
.دشاب یم  ، لتق هب  ناشیا  دیدهتو  نیمجاهم 

.دشاب یم  ، نیمجاهم طّسوت  « مالسلااهیلع » ارهز ترضح  هناخ  برد  ندیشک  شتآ  هب  ؛ یلصا موجه  رد  نیداینب  هصخاش  نیموس 

.دشاب یم  ، نیمجاهم طّسوت  « مالسلااهیلع » ارهز ترضح  هب  حرج  برض و  داریا  ؛ یلصا موجه  رد  نیداینب  هصخاش  نیمراهچ 

رامـش هب  « یلـصا موجه  » ياهدادـخر ثداوح و  نیرت  مهم  هرمز  زا  ، مراهچ موس و  ياه  هصخاش  دـنچ  ره  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
فشک لباق  اهنآ  زا  یگنر  مک  ياهاپ    در اهنت  هک  يا  هنوگ  هب  دنا  هدش  فیرحت  فذح و  ت  دش هب  ، ّتنس لها  عبانم  رد  اّما  ، دنور یم 

.تسا هدهاشم  و 

.دومن هدهاشم  ناوت  یم  ار  مود  ل و  وا ياه  هصخاش  اهنت  ، یّنس عبانم  رد  جردنم  « یلصا موجه  » ياه لقن  رد  ، نیاربانب

يدنب عمج  -2

-9-8-7-6: ياه هرامـش  لیذ  «( مالـسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  ) باتکرد جردـنم  ، ّتنـس لها  ياه  لقن 
.دنشاب یم  « یلصا موجه  » زا یکاح  58-47-42-37-34-23-15-14-13-10

لوا موجه  رد  یلصا  موجه  ثداوح  یخرب  ماغدا  هرابرد  یتاکن 

: دننامه «) یلصا موجه  » ثداوح جردزا  ، میدومن هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  (1) شتآ مخز  باتک  رد  هک  یلیالد  هب  انب  ّتنس  لها  عبانم 

16 ص :

.مجنپ باتک  ، مکی شخب  «، مالسلااهیلع » ارهز ترضح  تداهش  همانشناد  : ك.ر - 1
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لقن رد  ، تسا هتشاد  يراگزاس  « ناشفادها اه و  هزیگنا  » اب هک  ار  اهدادخر  نآ  زا  ییاهزارف  ، یکریز اب  اهنت  هدز و  زاب  رَـس  ( قارحا عوقو 
.(1) .دنا هدرک  ماغدا  « لوا موجه  » ياه

زا هثداـح  اـهنت  (، رکبوـبا اـب  يراـبجا  تعیب  ماـجنا  تهج  «، مالـسلااهیلع » همطاـف تیب  زا  « مالـسلا هـیلع  » نینمؤـملاریما ندـناشک  نوریب  )
اب ماـغدا  تهج  ار  ناـنآ  هجوت  هتـشاد و  یناوخ  مه  ّتنـس  لـها  ناگدنـسیون  فادـها  اـب  ، نآ لـقن  هک  تسا  « یلـصا موجه  » ثداوـح

ياه لقن  رد  هتفرگ  تروص  ياه  ماغدا  هدـمع  ، ّتنـس لها  عبانم  هب  هعجارم  رد  اذـل.تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  «-، لوا موجه  » ثداوح
.دومن وجتسج  ناوتیم  صاخ  دروم  نیمه  رد  ار  « مالسلااهیلع » همطاف تیب  هب  موجه 

ریاـس ریبز و  هارمه  هـب  « مالـسلا هـیلع  » نینمؤـملاریما جورخ  زا  ، هدـش ماـغدا  ياـه  لـقن  نـیا  زا  یخرب  رد  : هـک نـیا  هجوـت  لـباق  هـتکن 
تیب زا  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ندـناشک  نوریب  ، سپـس ریـشمش و  اب  ریبز  جورخ  زا  اـهنت  ، اـهنآ زا  رگید  يا  هراـپ  رد  ،و  نینـصحتم

.(2) .تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  «، مالسلااهیلع » همطاف

17 ص :

رثکا هک  یلاحرد  ؛ دنا هتخادرپ  « لوا موجه  » ثداوح لقن  هب  رتشیب  ، هناراگن خیرات  یهاگن  اب  ، یّنـس عبانم  : » تفگ دـیاب  ساسا  نیا  رب  - 1
شور و   توافت » هب یملع  هّجوت  مدـع  .دـنا  هتخادرپ  « یلـصا موجه  » ثداوح لقن  هب  رتشیب  ، یمالک ای  یثیدـح  یهاگن  اب  ، یعیـش عباـنم 

هناخ هب  هلمح  هعقاو  () دوعوم هّلجم  ): لاؤس تسا : هدـیدرگ  ههبـش  نیا  زاربا  هب  رجنم  «، موجه ثداوح  تبث  زا  نایّنـس  نایعیـش و  هزیگنا 
نایّنس ییاور  نوتم  رد  یهاگیاج  هچ  ، هدش لقن  نآ  نمـض  رد  هک  يراوگان  ثداوح  تعیب و  نتفرگ  يارب  « مالّـسلا هیلع  » نینمؤملاریما

«! ...دـنا هدـنارورپ  ار  نآ  یعیـش  نوتم  عبانم و  هدـش و  لقن  ّتنـس  لها  نافـصنم  نوتم  رد  بلطم  نیا  لـصا  (» نادـئاق ): باوج دراد »؟
1385،ص19) هام يد   ، 71 هرامش ، دوعوم هّلجم  اب  هبحاصم  ، نادئاق رغصا  رتکد  )

.25-22-21-20-18-12-4: ياه هرامش  لیذ  مالسلااهیلع ،» » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  : ك.ر - 2
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: هک تسا  رکذ  هب  مزال 

.تسا هدهاشم  لباق  زین  هیماما  عبانم  یخرب  رد  « لوا موجه  » ياهدادیور اب  « یلصا موجه  » ثداوح ماغدا 

قیقد طبض  رد  وهـس  ، رئاج ياهتموکح  زا  سرت  : دننامه ) يددعتم تاظحالم  لیالد و  هب  ، اه ماغدا  لیبق  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هّتبلا 
هدوبن هنازرو  ضرغ  ياه  هزیگنا  عبات  زگره  هتفریذـپ و  تروص  هرظاـنم و )… لوصا  تیاـعر  تهج  هماـع  عباـنم  هب  دانتـسا  ، اـهارجام

.تسا

: هک ددرگیم  ناشن  رطاخ  نینچمه 

لخاد هب  نیمجاهم  دورو  هلمح و  ای  قارحا و  هب  دـیدهت  نوچمه  یثداوح  : ینعی ) موجه ود  ره  نایم  كرتشم  ثداوح  يا  هراپ  دوجو 
موجه » ياه لقن  يوهس  ماغدا  تابجوم  « هتسنادن هتساوخان و  یعیبط ، روط  هب  » هاگ (، (1) دنا هتسویپ  عوقو  هب  موجه  ود  ره  رد  هک  ، هناخ

.تسا هدروآ  مهارف  ار  رگیدکی  رد  « یلصا موجه  »و« لوا

( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  زا  وا  جورخ  ریبز و  ریشمش 

زا سپ  ، نیمجاهم طسوت  وا  ریـشمش  نتفرگ  ریـشمش و  اب  ریبز  جورخ  (، مالـسلااهیلع » همطاـف تیب  هب  لوا  موجه  ) ياهدادـیور هلمج  زا 
.دشاب یم  « مالسلا هیلع  » نینمؤملاریما هناخ  زا  شجورخ 

موجهلا لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  ) باتک رد  ناوتیم  ار  نآ  دراوم  یخرب  هک  تسا  هدـش  دای  ناوارف  زین  ّتنـس  لها  عبانم  رد  ، هثداح نیا  زا 
.دومن هظحالم  40 - 29 - 27 - 25 - 22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 12  - 4-2-1: ياه هرامش  لیذ  «(، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع 

18 ص :

میهاوخ هراشا  زین  موجه  ود  ره  ناـیم  كرتشم  ثداوح  هب  ل، وا موجه  ثداوح  یعوضوم  تسرهف  هئارا  نمض  ، دعب تاحفـص  رد  - 1
.دومن
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هدمآ نایم  هب  نخس  ، نیمجاهم طسوت  ( ریبز ریشمش  »و  مالسلا هیلع  » نینمؤملاریما ریـشمش  ) نتفرگ زا  (1) عبانم یخرب  رد  هک  ییاـجنآ  زا 
هیلع » نینمؤملاریما يرابجا  ندناشک  نوریب  و  ؛» لوا موجه  » ثداوح هب  طوبرم  ، ریـشمش اب  ریبز  جورخ  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  ؛و  تسا

: تفگ دیاب  دشاب  یم  « یلصا موجه  » ثداوح هب  طوبرم  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  زا  « مالسلا

اب ریبز  جورخ  ،و  نآ تحـص  ضرف  اـب  ریــشمش  اـب  « مالــسلا هـیلع  » نینمؤـملاریما جورخ  ) موـجه ود  نـیا  زا  هثداـح  ود  ، روکذـم عباـنم 
.دنا هدومن  رکذ  اج  کی  هدرک و  ماغدا  رگیدکی  رد  ار  ( ریشمش

: میریگیم هجیتن  ساسا  نیا  رب 

موـجه » هـب هـک  يا  هثداـح  هـب  اـی  …( رادـلا اوـلخد  هفیـس و  رـسک  هعرـصف و  رمع  هـیقلف  ، فیـسلا هـعم  یلع و  جرخ  و  ): یبوـقعی لـقن 
: هجیتن رد  دراد و  هراشا  ، تسا طوبرم  « یلصا

رگیدـکی رد  ار  « یلـصا موجه  »و« لوا موجه  » ثداوح ، یـسایس تاظحالم  لیلد  هب  هک  تسا  ییاـهلقن  ناـمه  هرمز  زا  زین  یبوقعی  لـقن 
.دنا هدرک  ماغدا 

: تفگ دیاب  (2) دایز لامتحا  هب  ای  و 

هدـش هتـشون  « ریبز » مان ياج  هب  ، هابتـشا هب  «( مالـسلا هیلع  » یلع ) مان ، وا لـقن  رد  هدرک و  اـفتکا  « لوا موجه  » ثداوح رکذ  هب  اـهنت  یبوقعی 
.تسا

19 ص :

.25-17-4: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  : ك.ر - 1
تیب زا  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ندناشک  نوریب  - دیدرت یب  - اریز ؛ دـنکیم تیوقت  ار  لامتحا  نیا  تّحـص  ، اه لقن  ریاس  رد  ّتقد  - 2

.تسا هدوب  (، نآ زا  لبق  هن  (و  ناشیا هناخ  لخاد  هب  نیمجاهم  دورو  زا  سپ  «، مالسلااهیلع » همطاف
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( یلصا موجه  اب  هدش  ماغدا  ياه  لقن  هب  یکیکفت  هاگن  اب   ) تّنس لها  عبانم  رد  لوا  موجه  ثداوح  یعوضوم  تسرهف 

لوا موجهرد  شتآ  ندروآ 

.(1) لوا موجهرد  شتآ  ندروآ 

.30: هرامش لیذ  « مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

لوا موجه  رد  نیمجاهم  اب  ( مالسلااهیلع ) ارهز ترضح  جاجتحا 

.(2) لوا موجه  رد  نیمجاهم  اب  ( مالسلااهیلع ) ارهز ترضح  جاجتحا 

.33 - 30 - 28 - 25-17  - 12: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

رکبوبا اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  عانتما 

.59  - 29  - 22  - 21  - 12  - 3: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

نصحت ماگنه  رد  ریبز  )و  مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  طسوت  حالس  نتشادرب 

.25-1: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

رکبوبا اب  تعیب  زا  عانتما  )و  مالسلااهیلع ) همطاف تیب  رد  ریبز  )و  مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  نصحت 

: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

20 ص :

.دشاب یم  زین  مزیه  يروآ  عمج  زا  یکاح  هتفرگ و  تروص  « موجه » ود ره  رد  ، شتآ ندروآ  - 1
.تسا هتفرگ  تروص  « موجه » ود ره  رد  ، نیمجاهم اب  « مالسلااهیلع » ارهز ترضح  جاجتحا  - 2
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.30  - 25  - 18  - 4 - 1

رکبوبا اب  نینصحتم  تفلاخم  )و  مالسلااهیلع ) همطاف تیب  رد  نّصحت 

: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

.59  - 40  - 39  - 33  - 31  - 30  - 29  - 28  - 24  - 21  - 19  - 17  - 12  - 11  - 5

نینصحتم جورخ  مدع  تروص  رد  ، نآ مادهنا  تیب و  قارحا  هب  دیدهت 

(1) نینصحتم جورخ  مدع  تروص  رد  ، نآ مادهنا  تیب و  قارحا  هب  دیدهت 

39  - 33  - 29  - 28  - 27  - 19  - 12  - 11  - 5  - 4: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 
.59 - 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  طسوت  (، مالسلااهیلع ) همطاف تیب  رد  نّصحت  مایا  رد  نآرق  يروآ  عمج 

.12: هرامش لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

نینّصحتم زا  تعیب  ذخا  روظنم  هب  شتآ  نتخورفا  تهج  مزیه  يروآ  عمج 

نینّصحتم زا  تعیب  ذخا  روظنم  هب  (2) شتآ نتخورفا  تهج  مزیه  يروآ  عمج 

.33-12-3: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

رکبوبا تفالخ  زا  نیرجاهم  زا  یخرب  مشخ 

: ياه هرامش  لیذ  « مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

21 ص :

برد ندنازوس  » هلحرمات « یلـصا موجه  » رداّما ؛ دماینردارجا هب  « لوا موجه  » رد ( شنانکاس اب  هناخ  ندنازوس  )= دـیدهت نیا  دـنچ  ره  - 1
.تفر شیپ  « هناخ

.تسا هتفرگ  تروص  « موجه » ود ره  رد  ، مزیه يروآ  عمج  - 2
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.25 - 11 - 1

رکبوبا تفالخ  زا  ریبز  )و  مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  مشخ 

.25  - 4  - 1: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

( مالسلااهیلع ) ارهز ترضح  طسوت  نیمجاهم  هئطوت  يزاس  یثنخ 

.11: هرامش لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

لوا موجه  هب  رکبوبا  روتسد 

.(1) لوا موجه  هب  رکبوبا  روتسد 

.30-21-20: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

ریبز ریشمش 

25  - 22  - 21  - 20  - 19  - 18  - 12  - 4  - 2  - 1: ياه هرامش  لیذ  «، مالـسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 
.40  - 29  - 28  - 27 - 

لوا موجه  رد  ( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  جورخ  مدع 

.12: هرامش لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

باّطخ نب  رمع  طسوت  (، مالسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  نیمجاهم  یهدنامرف 

.(2) باّطخ نب  رمع  طسوت  (، مالسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  نیمجاهم  یهدنامرف 

22 ص :

.تسا هتفرگ  تروص  « موجه » ود ره  رد  ، موجه هب  رکبوبا  میقتسم  روتسد  - 1
.تسا هتفرگ  تروص  « موجه » ود ره  رد  ، رمع یهدنامرف  - 2
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: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

.59  - 45  - 40  - 39  - 30  - 29  - 28  - 27  - 26  - 25  - 22  - 21  - 20  - 19  - 18  - 12  - 4  - 2  - 1

( مالسلااهیلع ) ارهز ترضح  اب  نینّصحتم  هرواشم 

.11: هرامش لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

نینصحتم زا  تعیب  ذخا  هوحن 

.45-27: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع همطاف  تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

لوا موجه  رد  ( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  نیمجاهم  دورو 

.(2) لوا موجه  رد  ( مالسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  (1) نیمجاهم دورو 

.17  - 12  - 10  - 9: ياه هرامش  لیذ  «، مالسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و 

23 ص :

-1: ياه هرامـش  لیذ  «، مالـسلااهیلع » همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  ٌلیلحت  ٌۀسارد و  « مالـسلااهیلع » همطاف تیب  هب  نیمجاهم  یماسا  - 1
.26-25-22-12-4-2

.تسا هتفرگ  تروص  « موجه » ود ره  رد  «، مالسلا هیلع  » نینمؤملاریما هناخ  هب  نیمجاهم  دورو  - 2
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