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( يا هناسر  درکیور  اب   ) هعیش موادت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  تریصب  شقن 

: هدنسیون

اسراپ يودهم  نیسح 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( يا هناسر  درکیور  اب   ) هعیش موادت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  تریصب  19شقن 

باتک 19تاصخشم 

19هراشا

33هچابید

35همدقم

تایلک لوا : 39لصف 

39هراشا

هلئسم نییبت  39حرط و 

قیقحت میهافم  39فیرعت 

39هراشا

40تریصب

همئا 41نارای 

43هعیش

امیس ادص و  نامزاس  رد  قیقحت  43دربراک 

قیقحت 43هنیشیپ 

قیقحت ياه  43شسرپ 

قیقحت 44فادها 

44هراشا

قیقحت يرظن  بوچراچ  اه و  ضرف  44شیپ 

تاعالطا لیلحت  هیزجت و  ياه  هویش  قیقحت و  45شور 

یعامتجا تالوحت  رد  تریصب  هاگیاج  : مود 46لصف 

46هراشا
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حالطصا تغل و  رد  46تریصب 

نآرق رد  47تریصب 

یعامتجا يدرف و  تریصب  48موزل 

تریصب بسک  ياه  49هار 

49هراشا

هنامز رما  ّیلو  زا  يوریپ  تیالو و  تقیقح  تخانش  . 149

لئاسم لیلحت  هیزجت و  يزرو و  هشیدنا  . 250

روما رد  یشیدنارود  . 350

هتسراو ناملاع  زا  يوریپ  . 450

یهلا ياوقت  نامیا و  تیاعر  . 551

نوگانوگ لئاسم  زا  يزومآ  تربع  . 651

یهلا دای  رکذ و  . 752

تریصب بسک  52عناوم 

52هراشا

ایند هب  یگتسب  لد  . 152

اه تذل  اه و  توهش  هب  ندش  راتفرگ  . 253

( ارادم ربص و   ) هناگ هس  يافلخ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب  موس : 54لصف 

54هراشا

یشبح 56لالب 

ورمع نب  57دادقم 

57هراشا

تسا دادقم  قاتشم  58تشهب ،

لیدب یب  يارگ  58قح 

موس هفیلخ  اب  60تفلاخم 
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ربمایپ 61يراوح 

بعک نب  62یُبا 

يرافغ 63رذوبا 

63هراشا

تیب لها  تیالو و  زا  رذوبا  64ینابیتشپ 

افلخ 66رذوبا و 

تلادع يدانم  66رذوبا ،

ماش هب  رذوبا  68دیعبت 

هذبر هب  رذوبا  70دیعبت 

( يرادمامز نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب   ) يربنامرف شنیب و  مراهچ : 72لصف 

72هراشا

یعخن رتشا  74کلام 

74هراشا

رتشا کلام  يرادم  75تیالو 

هشیاع هب  کلام  76همان 

لمج گنج  رد  رتشا  کلام  لاعف  77روضح 

نیفص گنج  رتشا و  77کلام 

ور هنایم  راوتسا و  77کلام ،

ریرهلا موی  رد  کلام  78دربن 

مالسلا هیلع  یلع  ناج  ظفح  کلام و  يراد  80نتشیوخ 

نید هماقا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هدننک  81يرای 

رصم مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان  رد  کلام  يالاو  81هاگیاج 

رصم ریسم  رد  کلام  82تداهش 

کلام تداهش  زا  هیواعم  83يداش 
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کلام تداهش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دایز  84هودنا 

هعیش ياقب  کلام و  85تریصب 

86رسایرامع

86هراشا

ربمایپ هاگن  رد  87رامع 

87هراشا

رامع هنادنم  تریصب  87یگدنز 

رسایرامع تداهش  زا  ربمایپ  یبیغ  88ربخ 

لطاب زا  قح  صیخشت  هلیسو  88رامع ،

دیدحلا یبأ  نبإ  بلاج  90نخس 

هیما ینب  هیواعم و  یعقاو  هرهچ  90ياشفا 

قح هاپس  هب  رامع  ندیشخب  93تریصب 

رسایرامع 95تداهش 

رکب یبا  نب  95دمحم 

رامت 97مثیم 

97هراشا

مالسلا هیلع  یلع  رارسا  97بحاص 

راد هبوچ  رب  تیالو  زا  عافد  98مثیم و 

يرادیب تریصب و  100سرد 

 ( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نارای  تریصب   ) هنانامرهق حلص  لوبق  مجنپ : 102لصف 

102هراشا

يراصنا هدابع  نب  دعس  نب  104سیق 

104هراشا

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تفالخ  نارود  رد  105سیق 
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ماما هاپس  هب  سیق  نداد  105تریصب 

سیق نتفیرف  يارب  هیواعم  ياه  107شالت 

107هراشا

سیق هب  هیواعم  تسخن  107همان 

سیق هب  هیواعم  مود  107همان 

هیواعم هب  سیق  109خساپ 

سیق هب  هیواعم  همان  110نیموس 

هیواعم همان  هب  سیق  110خساپ 

حلص شریذپ  رد  ماما  يأر  زا  111يوریپ 

 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  تریصب   ) هزرابم داهج و  مشش : 113لصف 

113هراشا

تیالو تریصب و  لها  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  116ترضح 

116هراشا

مالسلا مهیلع  همئا  ادخ و  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  116هاگیاج 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ياه  118یگژیو 

118هراشا

شنیب 118شناد و 

تریصب 118نامیا و 

يرادم 120تیالو 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تریصب  زا  ییاه  122هولج 

122هراشا

نارای شیامزآ  نیرخآ  رد  سابع  122تریصب 

رمِش همان  ناما  122ّدر 

نتشیوخ رب  ماما  نتشاد  مّدقم  تیالو و  زا  124عافد 
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رهاظم نب  125بیبح 

125هراشا

ینیسح تضهن  زاغآ  رد  126بیبح 

126هراشا

هفوک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  126توعد 

ماما يارب  تعیب  127نتفرگ 

رهاظم نب  بیبح  هب  ماما  127همان 

ماما ناوراک  هب  ندیسر  هفوک و  زا  127رارف 

ماما يرای  يارب  دسا  ینب  هلیبق  زا  128توعد 

بیبح هنادنم  تریصب  ياهزجر  129تاملک و 

بیبح نیلاب  رب  131ماما 

رهاظم نب  بیبح  131هاگیاج 

هجسوع نب  133ملسم 

133هراشا

اروشاع بش  رد  تعیب  133دیدجت 

بیبح هب  ملسم  شرافس  نیرخآ  تیالو ، زا  134عافد 

یحایر دیزی  نب  134رح 

134هراشا

رح ینوگرگد  رد  رثؤم  ینخس  135راتفر و 

تریصب بدا و  ناشن  هب  135يراتفر 

135هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  135ادتقا 

ربمایپ تیب  لها  هب  137مارتحا 

باختنا 137نیرتوکین 
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حوصن 139هبوت 

هاپس يارب  رثؤم  يا  139هباطخ 

شنارای ماما و  نابز  زا  رح ، تریصب  140یگدازآ و 

اروشاع مایق  رد  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تریصب  141ياهدرواتسد 

141هراشا

نیغورد مالسا  زا  نیتسار  مالسا  زیامت  . 1142

ناناملسم يرادیب  . 2143

نایعیش نایم  یگتسب  مه  تدحو و  حور  داجیا  . 3143

تداهش داهج و  سرد  . 4144

عیشت بتکم  نتفای  تمظع  . 5144

يوما تلود  لزلزت  . 6145

 ( مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارای  تریصب   ) یناسر مایپ  ماقتنا و  متفه : 149لصف 

149هراشا

یفقث 151راتخم 

151هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  راتخم  یهارمه  تریصب و  زا  ییاه  152هنومن 

152هراشا

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  152تعیب 

شنارای يدع و  نب  رجح  مادعا  اب  153تفلاخم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دایز  نبا  یکاته  ربارب  رد  يریگ  154عضوم 

يوما نادناخ  متس  زا  يرازیب  مالعا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  تلیضف  155نایب 

هفوک نایعیش  ملسم و  هاگیاپ  راتخم ، 155هناخ 

داهج حلص و  نامز  رد  ناماما ، اب  156یهارمه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  زا  157ماقتنا 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخ  نوخ  ربمایپ و  تنس  ادخ ، باتک  ساسا  رب  158تعیب 

راتخم قح  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  159ياعد 

املع رظن  زا  راتخم  161تیصخش 

سانش قح  رعاش  163قدزرف ،

163هراشا

نآرق ظفح  164قدزرف و 

قدزرف هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  164مالک 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  دیجمت  رد  قدزرف  تحارص  165تعاجش و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  دیجمت  رد  قدزرف  167راعشا 

167هراشا

نید تمدخ  رد  170رنه 

يدسا دیز  نب  171تیمک 

171هراشا

تیالو بتکم  171عفادم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  رضحم  172رد 

172تداهش

تیمک هرابرد  يرهطم  دیهش  173نخس 

( یگنهرف یملع و  داهج   ) مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاب ، ماما  نارای  تریصب  متشه : 175لصف 

175هراشا

یلع نب  177دیز 

177هراشا

مالسلا هیلع  داجس  ماما  يایؤر  لیوأت  177دیز ،

مالسلا هیلع  دیز  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  178هدیزگ 

178هراشا
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یملع 179ماقم 

اوقت 179دهز و 

مالسلا هیلع  یلع  نب  دیز  180مایق 

ماما نذا  هب  دیز ، 181مایق 

تداهش 183داهج و 

183هراشا

مچرپ کی  هباثم  هب  مالسلا  هیلع  دیز  184دسج 

دیز تداهش  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیدش  185هودنا 

عیشت رب  دیز  تداهش  مایق و  185ریثأت 

185هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  نتشاد  هگن  هدنز  ییازفا و  185تریصب 

يوما تموکح  زا  يرازیب  ياضف  187داجیا 

مالسلا هیلع  دیز  تداهش  مایق و  زا  نارعاش  يریذپ  188رثا 

مکح نب  188ماشه 

188هراشا

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  ماشه  189هاگیاج 

189هراشا

ماشه قح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  189ياعد 

سدقلا حور  هدش  190دییأت 

یملع ياه  190هرظانم 

190هراشا

یلزتعم دیبع  نب  ورمع  اب  ماشه  190هرظانم 

هتسجرب یباوج  رضاح  هجهل و  193تحارص 

نایعیش يوگلا  تماما و  يوزارت  193ماشه ،
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رضحم  رد  193ماشه 

مالسلا هیلع  متفه  ماما  یصوصخ  194رازگراک 

هیقت رب  ماشه  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  194روتسد 

نادرگاش 194تیبرت 

ماشه ياه  195هتشون 

ماهتا ضرعم  رد  هعیش  زاتمم  195تیصخش 

نامز توغاط  هدننازرل  ماشه ، 196قطنم 

نیعا نب  197هرارز 

197هراشا

هرارز مهم  ياه  197یگژیو 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هرارز  198تمظع 

رگمتس نامکاح  199هرارز و 

ریمع یبا  نب  201دمحم 

201هراشا

مالسلا هیلع  ناموصعم  201یباحص 

ریمع یبا  نبا  یسابع و  202يافلخ 

یناّبر 203ملاع 

نادرگاش 203تیبرت 

راگدنام ياه  203ثاریم 

یفوک یفقث  ملسم  نب  204دمحم 

204هراشا

ملسم نب  دمحم  ياه  204یگژیو 

204هراشا

ثیدح ترثک  . 1204
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اوتف رد  تیعجرم  . 2206

ماما رضحم  رد  لاس  راهچ  . 3206

نمشد رطخ  عفد  207هیقت و 

دلاخ نب  207نامیلس 

207هراشا

شناد يوجو  تسج  208رد 

نایولع تضهن  رد  208تکرش 

شیوخ ماما  هب  209تریصب 

راگدنام 210ثاریم 

یفوک 211لضفم 

211هراشا

هفوک رهش  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  211هدنیامن 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  عافد  نانمشد و  يوس  زا  لضفم  یتیصخش  212رورت 

لضفم 213شناد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  تماما  صن  هدنهد  214لاقتنا 

لضفم زا  ماما  هس  214تیاضر 

لضفم 216تافو 

نیطقی 216نب 

216هراشا

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رما  هب  یتموکح ، هاگتسد  217لمحت 

نیطقی نب  یلع  ناج  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  218شالت 

عیشت نایک  ظفح  رد  نیطقی  نب  یلع  219شقن 

219هراشا

عیشت هب  تمدخ  یسابع و  تفالخ  هاگتسد  رد  219ذوفن 
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  یعرش ، لئاسم  رد  نامکاح  221عاجرا 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  تموکح  زا  یناسر  222ربخ 

نایعیش هب  یناهنپ  223تمدخ 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  قارع و  نایعیش  نایم  طابترا  223داجیا 

تیالو تماما و  ياه  هشیدنا  224شرتسگ 

نایعیش ماما و  هب  یلام  ناوارف  ياه  224کمک 

نیطقی نب  یلع  225تافو 

ورمع نب  225لولهب 

( فراعم گنهرف و  رشن   ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  نارای  تریصب  مهن : 228لصف 

228هراشا

يوره 229تلصابا 

عیشت شرتسگ  رد  تلصابا  230شقن 

230هراشا

بهذلا هلسلس  ثیدح  230تیاور 

یفارحنا ياه  بتکم  اب  232هرظانم 

نانمشد زا  اّربت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  232راهظا 

نومأم یعقاو  هرهچ  233ياشفا 

تداهش هظحل  رد  ترضح  نیلاب  234رب 

235تافو

مدآ نب  235ایرکز 

235هراشا

مق لها  236ناما 

مالسلا امهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  دزن  رد  ایرکز  236هاگیاج 

هیفقاو اب  237هزرابم 
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( یعامتجا یهد  نامزاس   ) مالسلا مهیلع  نامز  ماما  يرگسع و  ماما  يداه ، ماما  داوج ، ماما  نارای  تریصب  مهد : 239لصف 

239هراشا

رایزهم نب  240یلع 

ینسح میظعلادبع  241دیس 

ناذاش نب  242لضف 

242هراشا

ناذاش نب  لضف  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  243دیجمت 

تیبلا لها  فراعم  رشن  تیالو و  زا  244عافد 

عیشت شرتسگ  رد  لضف  244شقن 

تبیغ رصع  هب  دورو  يارب  نایعیش  يزاس  245هدامآ 

یفارحنا ياه  هورگ  اب  246هرظانم 

247تافو

يورمع دیعس  نب  247نامثع 

قاحسا نب  248بوقعی 

یتخبون حور  نب  248نیسح 

248هراشا

یعامتجا 249هاگیاج 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دزن  حور  نب  نیسح  249هاگیاج 

حور نب  نیسح  تریصب  250نامیا و 

250هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رارسا  ظفح  رد  250يرادیاپ 

ناناملسم حلاصم  ظفح  يارب  251هیقت 

یتموکح هاگتسد  رد  251ذوفن 

عیشت زا  يرادساپ  اه و  یشیدنا  جک  اب  252هزرابم 
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254تافو

نازاس همانرب  اب  هارمه  مهدزای : 255لصف 

255هراشا

هناسر زا  يربهر  مالک  رد  ریصب  ياهوگلا  255یفرعم 

تریصب شیازفا  256موزل 

هعماج ییازفا  تریصب  رد  هناسر  257شقن 

257هراشا

هفیظو 257ندناسانش 

یسایس لیلحت  259شیازفا 

بسانم 260یهدوگلا 

هتشذگ یسایس  يرکف و  ياه  نایرج  260یسررب 

ریصب ياه  تیصخش  ربارب  رد  نازاس  ملیف  261تیلوئسم 

يزاس همانرب  262ياهداهنشیپ 

262هراشا

لایرس 262ملیف و 

همان 264شیامن 

ناوجون كدوک و  264ملیف 

264هقباسم

نارظن بحاص  اب  وگو  266تفگ 

همان 268باتک 

زکرم 279هرابرد 
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( يا هناسر  درکیور  اب   ) هعیش موادت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  تریصب  شقن 

باتک تاصخشم 

 - 1358 نیسح ، اسراپ ، يودهم  هسانشرس :

هدننک هیهت  اسراپ ؛  يودهم  نیـسح  هدنـسیون : يا /) هناسر  درکیور  اب   ) هعیـش موادـت  رد  همئا  نارای  تریـصب  شقن  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
. امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

.1392 یمالسا ، ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن : تاصخشم 

248ص. يرهاظ : تاصخشم 

2-311-514-964-978 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

باحصا رشعانثا --  همئا  عوضوم :

یهورگ ياه  هناسر  رد  مالسا  عوضوم :

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

5/36BP/1392 7ن9م هرگنک :  يدنب  هدر 

297/95 ییوید : يدنب  هدر 

3339432 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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( يا هناسر  درکیور  اب   ) هعیش موادت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  تریصب  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


7 ص :

( يا هناسر  درکیور  اب   ) هعیش موادت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  تریصب  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :
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15 ص :

هچابید

هچابید

، نامسآ ناگراتس  نوچ  تریصب ، نابحاص  دوش . ریگارف  هنتف  ِتملظ  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  یتقو  نآ  رثا  تسازفارون و  يرهوگ  تریـصب ،
. تسا یهلا  هیده  عامتجا ، ره  رد  نانآ  دوجو  دننک . یم  رادیب  ار  ناگدز  باوخ  تیاده و  ناگدرک  مگ  هر 

شرتسگ اب  زین  نانآ  نارای  دـنوش ، یم  هدرمـش  ییازفا  تریـصب  يوگلا  دوخ  هک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  راـنک  رد  عیـشت  خـیرات  رد 
تریـصب ياه  هولج  زا  یهاگآ  نامگ  یب  دنتـشاد . نآ  موادـت  بهذـم و  نایک  زا  يرادـساپ  رد  يا  هدـنزرا  شقن  مدرم ، نایم  رد  تریـصب 

. دنک یم  مهارف  هعماج  رد  ار  تریصب  جاور  ياه  هنیمز  عیشت ، خیرات  ساسح  ياه  ههرب  رد  اهنآ  يرگنشور  یگنوگچ  همئا و  نارای  ییاز 

هدافتسا هنتف  داجیا  يارب  یتصرف  ره  زا  دولآ و  لگ  ار  هعماج  ياضف  دنـشوک  یم  نآ ، یلخاد  لماوع  یجراخ و  نانمـشد  هک  نامز  نیا  رد 
راکفا و يرگنـشور  روظنم  هب  بسانم  ياه  همانرب  تخاس  اب  دـنک و  هجوت  رتشیب  دـیاب  دوخ  ییازفا  تریـصب  شقن  هب  زین  یلم  هناسر  دـننک ،

. درادرب رت  یساسا  ماگ  نمشد ، ياه  هشقن  يزاس  یثنخ 

طیارش دنا و  هتشاد  شقن  نایعیـش  هب  یـشخب  تریـصب  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نارای  یفرعم  اب  تسا  نآ  یپ  رد  رـضاح  رثا 
مهارف ار  هعیش  موادت 
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16 ص :

. دنک ینابیتشپ  تریصب  روحم  اب  ییاه  همانرب  نیودت  رد  ار  هناسر  باحصا  دناوتب  دندروآ ،

نآ زا  یبوخ  هب  هاگآ ، نازاس  همانرب  میراودـیما  رثا ، نیا  هدـنراگن  اسراپ ، يودـهم  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ  زا  ینادردـق  نمض 
. دننک هدافتسا 

قیفوتلا هللا  نم  و 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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17 ص :

همدقم

همدقم

ههبش ربارب  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  مهم  ور  نآ  زا  یسایس ، يرکف و  ياه  نایرج  رد  ریصب  گرزب و  ياه  ناسنا  تشذگرس  خیرات و  یسررب 
. دناسر یم  يرای  دنمدوس  بسانم و  يریگ  میمصت  رد  ار  وا  دشخب و  یم  تریصب  ییانیب و  یعامتجا ، یسایس و  ياه  يدنب  فص  اه و 

رد ار  هتـشذگ  ینیع  ياه  هزومآ  اه و  هبرجت  زا  يدنمـشزرا  هعومجم  زیتس ، لطاب  روحم و  قح  هتـسجرب  ياـه  ناـسنا  تشذگرـس  هعلاـطم 
. دراد یمزاب  نیطایش  ياه  هنتف  ماد  رد  يراتفرگ  گنرین و  بیرف و  جاوما  رد  نتفرورف  زا  ار  وا  دراذگ و  یم  درف  رایتخا 

يریگ و هبرجت  هتشذگ ، راکـشآ  نشور و  ياه  نایرج  زا  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  نامز  کنیا  مه  دیامرف ...« : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
(1) ...«. یبای شنیب 

هدنزرا ياه  هبرجت  نانآ ، یشم  طخ  اه و  يریگ  عضاوم  رد  هشیدنا  سپس  ریصب و  ناگتسجرب  اب  ییانـشآ  رذگهر  زا  هک  يدارفا  نامگ  یب 
؛ دنوش یم  اه  ههبـش  فارحنا و  ریـسا  مگردرـس و  رتمک  ینونک ، یعامتجا  یـسایس و  ياه  يدـنب  فص  ربارب  رد  دـنا ، هدروآ  تسد  هب  يا 

. دناهر یم  اه  هنتف  ماد  رد  نداتفا  زا  ار  اهنآ  دشخب و  یم  تریصب  نانآ  هب  یخیرات  هدنز  هبرجت  ناونع  هب  یخیرات ، ياه  هتخومآ  اریز 

(. مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیصو   ) همان 31 مالسالا ، ضیف  حرش : همجرت و  هغالبلا ، جهن  - 1
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: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

زا درپس و  نشور  یهار  سپـس  دیزگ . دوس  تسا ، تربع  هیام  هچنآ  زا  دـش و  انیب  لد ، اب  دـید و  دیـشیدنا و  دینـش و  هک  تسا  یـسک  انیب  »
(1) «. درک يرود  اه  هار  هروک  رد  ندش  مگ  اه و  هاگترپ  رد  نداتفا 

یگدنز يرادیاپ ، يرادیب و  اب  هک  يریـصب  نارای  نادرگاش و  نادرمدار ، یقیقح ، مالـسا  رـشن  عیـشت و  موادت  یگنادواج و  رد  دـیدرت  یب 
نوگانوگ ياهدادـخر  ربارب  رد  هنازرف ، ياه  تیـصخش  نیا  دنتـشاد . ریذـپانراکنا  یـشقن  دـندرک ، تماما  تیالو و  بتکم  فقو  ار  ناـش 

. دنتشامگ تمه  ینید  گنهرف  شرتسگ  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  میرح  زا  يرادساپ  هب  راگزور ،

اه هرود  نوچ  دنتفرگ و  یم  رظن  رد  ار  ناناملسم  مالسا و  تحلصم  ناشتریصب ، وترپ  رد  ینامز  ره  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نارای 
، ور نیازا  دوب . مالسا  حالـص  هب  هک  دندرک  یم  راتفر  هنوگ  نامه  هاوخان  هاوخ  درک ، یم  رییغت  ناکم  نامز و  ياه  ترورـض  نآ ، رثا  رب  و 
. دنداد یم  صیخشت  ار  اه  ههبج  نآ  لماک ، تریصب  اب  اهنآ  دمآ ، یم  دوجو  هب  داهج  زا  ون  یلکش  صوصخم و  يا  ههبج  هک  نامز  ره  رد 

تریـصب لها  هک  تسا  یناسک  يارب  هدنزومآ  سرد  نیرتهب  هکلب  دوبن ، یعقاو  ضراعت  اهنت  هن  توافتم ، ياه  يریگ  عضوم  اهراتفر و  نیا 
(2). دنهد صیخشت  ار  یمالسا  حلاصم  دننک و  كرد  ار  هرود  ره  ياه  ترورض  دنناوتب  دنسانشب ، ار  نوگانوگ  ياه  ههبج  دنشاب ،

یلاع روط  هب  دوب ، راذـگرثا  رایـسب  عیـشت  نایک  ظفح  رد  هک  ار  مهم  همانرب  ود  ناراوگرزب ، نآ  نارود  رد  موصعم  ناـیاوشیپ  ریـصب  ناراـی 
یکی دندرک : تیریدم 

هبطخ 153. مالسالا ، ضیف  حرش : همجرت و  هغالبلا ، جهن  - 1
ص51. ( 7 راهطا همئا  هریس  رد  يریس  ، ) ج 18 راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  کن : - 2
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19 ص :

هدرپس یشومارف  هب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  فسأت ، اب  هک  یمالسا  لیصا  تیمکاح  هاگیاج  رغصا و  لقث  يوس  هب  مدرم  تیاده  نداد و  هجوت 
ییامنهار هراشا و  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  نایعیش . نایم  رد  مالسا  نید  زا  تسرد  يریسفت  هئارا  بان و  مالسا  راشتنا  رگید ، دوب و  هدش 

. دنزادرپب هزرابم  داهج و  هب  ههبج  مادک  رد  دننک و  افیا  ار  یشقن  هچ  دیاب  دنداد  صیخشت  ناشتریصب ، وترپ  رد  دوخ و  نامز  ماما  ياه 

، هرود ره  زاغآ  رد  میـسقت و  توافتم  هرود  تشه  هب  یعامتجا  یـسایس و  ظاحل  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  نارود  راتـشون ، نیا  رد 
رد میا . هدرک  نایب  مکاح  هاگتـسد  ربارب  رد  ار  ماـما  يریگ  ههبج  عون  ناـمز ، نآ  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس  ياـضف  هب  هراـشا  اـب  هارمه 

هاگیاج و نأش و  زا  ناـشن  هک  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناـماما  ناراـی  زا  يرامـش  راـتفر  اـه و  يریگ  عضوم  یگدـنز ، زا  ییاـه  شخب  همادا ،
هجوت اب  نایم ، نیا  رد  میا . هدرک  هراشا  هعیش  موادت  رد  تامادقا  نآ  رثؤم  شقن  اهدرواتسد و  هب  نایاپ ، رد  یسررب و  هتشاد ، نانآ  تریـصب 

. تسا هدش  یسررب  نانآ  زا  يدادعت  هرود  ره  زا  یشنیزگ ، تروص  هب  مالسلا ،  مهیلع  همئا  راذگرثا  نارای  رامش  یناوارف  هب 

نیا اب  منک ، یم  هیده  نادیهش  رالاس  رورـس و  هاگـشیپ  هب  دیـسر ، نایاپ  هب  ق . مّرحم 1433ه .  هام  هناتـسآ  رد  هک  ار  رثا  نیا  بیترت ، نیدـب 
نارای هژیو  هب  ینامـسآ و  ناگتـسجرب  نیا  تشذگرـس  ترـضح ، نآ  تیاـنع  اـب  دوش و  هتفریذـپ  دـییأت و  ماـمه  ماـما  نآ  رظن  زا  هک  دـیما 

. دشاب اه  ناطیش  ماد  رد  نداتفا  زا  ییاهر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  ریسم  رد  تکرح  يارب  یغارچ  ییاروشاع ،
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

هلئسم نییبت  حرط و 

قیقحت میهافم  فیرعت 

امیس ادص و  نامزاس  رد  قیقحت  دربراک 

قیقحت هنیشیپ 

قیقحت ياه  شسرپ 

قیقحت فادها 

تاعالطا لیلحت  هیزجت و  ياه  هویش  قیقحت و  شور 

هلئسم نییبت  حرط و 

هلئسم نییبت  حرط و 

هک یناملاع  رایـسب  هچ  ُهُعَفنی ؛ ـال  ُهَعَم  ُهُملِع  َو  ُُهلهَج ، ُهَلَتَق  دَـق  ٍِملاـع  ِّبُر  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  تیاور  نیا  هب  هجوت  اـب 
تاجن هلیسو  تریـصب ، لقعت و  نودب  شناد  تسا ،» هتـشادن  ناشلاح  هب  يدوس  هدوب ، ناشهارمه  هک  ناشملع  هتـشک و  ار  نانآ  ناشتلاهج ،
ياملع نانآ و  روضح  نامز  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  هک  هدوب  یتریـصب  هتـشاد ، هعیـش  موادت  رد  یگرزب  شقن  نونکات  هچنآ  تسین و 

شقن اهنآ  يریگ  لکـش  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  هک  يدراوم  اهدادـیور و  يرامـشرب  ییاسانـش و  دـنا . هتـشاد  تبیغ  نامز  رد  هاـگآ 
. دوش یم  رارکت  خیرات  رد  هک  دشاب  یهباشم  ياهدادخر  ربارب  رد  يریگ  عضوم  يارب  یبسانم  يوگلا  دناوت  یم  دنا ، هدرک  افیا  یساسا 

قیقحت میهافم  فیرعت 

هراشا

قیقحت میهافم  فیرعت 

. دراد زاین  فیرعت  هب  هعیش »  » و همئا » نارای  «، » تریصب  » یلصا موهفم  هس  قیقحت ، نیا  رد 
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تریصب

یعامتجا يدرف و  راتفر  رد  ناملسم  ناسنا  كولس  یعامتجا و  طباور  تخانـش و  تفرعم و  هزوح  رد  يدربهار  ياه  هژاودیلک  زا  تریـصب 
نابز رد  هک   (1) تسا

ص814. ج2 ، برعلا ، ناسل  - 1
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، يرایشوه لد ، ییانیب  ییانیب ، ییاناد ، يانعم  هب  نیعم  گنهرف  رد  هدمآ و  تربع  یکریز و  نیقی ، تخانـش ، یبلق ، هدیقع  يانعم  هب  برع ،
(1). تسا نیقی  یکریز و 

. تسا لئاسم  یّلع  هطبار  زا  نتشاد  حیحص  مهف  كرد و  تسرد و  فرژ و  تخانش  يرایشوه و  يانعم  هب  لک  رد  تریصب 

(2): دنا هتفگ  زین  یخرب 

هیلع ریما  ترضح  هک  نانچ  دراد ، مان  تریصب  لطاب ، قح و  نمـشد و  تسود و  هار ، ادخ ، تجح  اوشیپ ، فیلکت ، نید ، زا  ینیقی  تخانش 
ناشیاهریشمش رب  ار  شیوخ  ياه  تریـصب  ؛(3)  مِِهفایْـسَا یلَع  مُهَرئاَصب  اولَمَح  دنک : یم  دای  تفـص  نیا  اب  نیتسار  ناگدـنمزر  زا  مالـسلا 

. دوب تریصب  يور  زا  دندز ، یم  غیت  دربن  نادیم  رد  رگا  ینعی  دندرک ؛ راوس 

، تریصب بحاص  نآ ، وترپ  زا  دوش و  یم  نشور  یسدق  رون  هب  هک  تسا  ینطاب  يورین  ای  یبلق  هّوق  یفسلف ، ینافرع و  حالطصا  رد  تریصب 
(4). دبای یمرد  ار  ایشا  نطاب  اه و  تقیقح 

همئا نارای 

همئا نارای 

میمـصت رد  هک  دنوش  یم  میـسقت  هناگجنپ  ياه  هورگ  هب  تموکح ، يراج  لئاسم  هب  شنکاو  عون  رظن  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  صاخ  نارای 
: تسا هدوب  راذگرثا  نانآ  درکلمع  يریگ و 

، رتشا کـلام  دـنداهن . ماـگ  هار  نیا  رد  یهلا ، هفیظو  صیخـشت  تریـصب و  زا  يرادروخرب  اـب  دـندوب و  هداد  ترخآ  هب  لد  هک  یناـسک  . 1
هورگ نیا  وزج  درک ، میهاوـخ  هراـشا  اـهنآ  هب  هک  یناگتـسجرب  رگید  هعبرا و  باّوـن  نیطقی ، نـب  یلع  هرارز ، دادـقم ، رذوـبا ، رـسایرامع ،

. دنتسه

ص534. ج1 ، یسراف ، گنهرف  نیعم ، دمحم  - 1
ص 255. اروشاع ، ياه  مایپ  یثدحم ، داوج  کن : - 2

ص460. هبطخ 150 ، مالسالا ، ضیف  همجرت : هغالبلا ، جهن  ص130 ، ج9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 3
ص 534. ج 3 ، هعیش ، فراعملاهریاد  ناققحم ، زا  یعمج  - 4

همئا www.Ghaemiyeh.comنارای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


23 ص :

لطاب زا  هن  دنتـشادن ؛ یفاک  یهاـگآ  دوخ  شقن  هفیظو و  زا  ناـنیا  دـندوبن . لـمع  لـها  یلو  دنتـشاد ، ترخآ  ورگ  رد  لد  هک  يا  هدـع  . 2
. يرادبناج قح  زا  هن  دندرک و  یم  يرادفرط 

یمن حیحص  ياه  میمصت  اهنت  هن  ساسح ، ياه  تیعقوم  رد  نانآ  دنتـشادن . یفاک  تریـصب  یلو  دندوب ، هداد  ترخآ  هب  لد  هک  يدارفا  . 3
. دندرک یم  لزلزت  راچد  ار  قح  حانج  رتدب و  ار  عضو  هدیجنسان ، ياه  فرح  اب  هکلب  دنتفرگ ،

ياه هتسد  زا  زین  نانیا  دوب . هدناشک  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  ایند ، ياه  هبذاج  هدرک و  روک  ار  ناشمشچ  ییایند ، ياه  هتساوخ  هک  یخرب  . 4
نانآ هب  ار  ماگنه  هب  تسرد و  درکلمع  هزاجا  یبلطایند ، یلو  دنتخانـش ، یم  ار  قح  یهورگ  هنومن ، يارب  دندوب . هدش  لیکـشت  ینوگانوگ 

؟ تسیک لطاب  تسیچ و  قح  درک  یمن  یقرف  ناشیارب  دندوب و  هرهب  یب  لطاب  قح و  صیخشت  هّوق  زا  زین  یهورگ  داد و  یمن 

. تشاد یم  زاب  تسرد  يریگ  میمصت  زا  ار  نانآ  تداسح ، هنیک و  دننام  اوران  ياه  تلصخ  هک  یهورگ  . 5

دـنا و هدرک  كرد  ار  ماما  روضح  هک  یناسک  دنتـسه ؛ تسخن  هورگ  طقف  راتـشون ، نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریـصب  نارای  زا  اـم  دوصقم 
هب خسار  داقتعا  هطساو  هب  دنرادیب و  ناشتریـصب ، هطـساو  هب  نانآ  دنناد . یم  هعاطالا  بجاو  تمـصع و  ماقم  ياراد  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا 

ياه فارحنا  راچد  هدنام و  راوتـسا  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  تیالو و  قح و  زا  عافد  هار  رد  نانچمه  تیالو ، يالاو  هاگیاج  دـنوادخ و 
دارفا زا  تسا و  هدوب  ناشلاح  لماش  مالسلا  مهیلع  همئا  دییأت  دیجمت و  نینچمه  دنا . هدشن  یبلط  هاج  یناطیـش و  ياه  یبلطایند  ای  یـسایس 

. دنیآ یم  رامش  هب  يدعب  ياه  نرق  ای  دوخ  نامز  رد  عیشت  ظفح  رد  راذگرثا  ذفان و 
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هعیش

هعیش

دنا لئاق  مالسلا  مهیلع  همئا  يارب  یهلا  بصنم  ماقم و  دنناد و  یم  ربمایپ  هطـساو  نودب  نیـشناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یناسک 
دندرک و نییبت  ار  نآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  درک و  یفرعم  ربمایپ  هک  یتسرد  ریسم  . ) تسا یهلا  دییأت  هب  دَّیؤم  نانآ  هاگیاج  ماقم و  ینعی 

(. دنداد همادا  هار  نآ  هب  نارای 

امیس ادص و  نامزاس  رد  قیقحت  دربراک 

امیس ادص و  نامزاس  رد  قیقحت  دربراک 

هب تسا و  هناسر  نیرتراذـگرثا  مدرم  یبهذـم  ياهرواب  یـسایس و  ياه  هشیدـنا  راتفر و  رب  شنابطاخم ، یگدرتسگ  لیلد  هب  امیـس  ادـص و 
جراخ یـشیدنا  هداس  تلاح  زا  ار  نانآ  دـشاب و  مدرم  تیادـه  تیبرت و  يارب  یهاگـشناد  دـیاب  يربهر ، مظعم  ماقم  لـحار و  ماـما  هدومرف 

ندناسانش بسانم ، یهدوگلا  يرگنشور ، بجوم  دناوت  یم  هناسر ، نابز  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریـصب  نارای  ياه  يریگ  عضوم  نایب  دنک .
. دیآ رامش  هب  بالقنا  مالسا و  نانمشد  ياه  هنتف  ندرک  رثا  یب  مدرم و  يرادیب  يارب  يرادشه  هفیظو و 

قیقحت هنیشیپ 

قیقحت هنیشیپ 

هراشا ناشنارای  همئا و  تریـصب  زا  ییاه  شخب  هب  نآ  رد  هدـش و  هتـشون  ییاه  هلاقم  اه و  باتک  ناشنارای  همئا و  یگدـنز  هراـبرد  هچرگا 
. تسا هدشن  هتشون  یباتک  امیس  ادص و  رد  يدربراک  هاگن  اب  و  هعیش » ياقب  رد  همئا  نارای  تریصب  شقن   » ناونع اب  هدش ،

قیقحت ياه  شسرپ 

قیقحت ياه  شسرپ 

تالوحت یخیرات و  ياه  نایرج  اهدادیور و  زا  يا  هراپ  هب  هراشا  دـمآ ، دـهاوخ  راتـشون  نیا  رد  هچنآ  قیقحت ، ندوب  يدربراک  هب  هجوت  اب 
هک تسا  یعامتجا 

www.Ghaemiyeh.comهعیش ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :

يزورما و لسن  يارب  تسا و  هتـشاد  هعیـش  ياـقب  مالـسا و  ظـفح  رد  یمهم  شقن  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناراـی  هنوگ  تریـصب  يریگ  عضوم 
. دراد يرگتیاده  يرگنشور و  شقن  امیس  ادص و  نابطاخم 

شقن هچ  تسیچ و  تریصب  زا : دنا  ترابع  دش ، دهاوخ  ثحب  اهنآ  هرابرد  ینمض  روط  هب  تحارص و  هب  قیقحت  نیا  رد  هک  ییاه  شـسرپ 
هدوب رادقم  هچ  هعیش  موادت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  تریصب  شقن  نازیم  و  دنراد ؟ يا  هفیظو  هچ  ریـصب  نارای  دراد ؟ یپ  رد  يراثآ  و 

؟ تسا

قیقحت فادها 

هراشا

قیقحت فادها 

عقوم هب  دهد ، یم  صیخشت  نوگانوگ  ياه  هرهچ  رد  یتح  ار  لطاب  دنیب و  یم  ار  قح  اهنت  هن  دشاب ، هتشاد  ار  مزال  تریـصب  هک  يا  هعماج 
ظفح و رد  راذگرثا  زاس و  تشونرـس  ياهدادخر  نایب  اب  ات  مینآرب  قیقحت  نیا  رد  دـنک . یم  تعاطا  قح  نایاوشیپ  زا  يرادـبناج و  قح  زا 
هب میزادرپب و  يزورما  هعماج  ناگبخن  صاوخ و  يارب  دـمآراک  ییوگلا  ماقم  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریـصب  ناراـی  یفرعم  هب  عیـشت ، ياـقب 

. مینک هراشا  تایاور  نآرق و  رظن  دروم  تریصب  هب  یبای  تسد  یگنوگچ 

قیقحت يرظن  بوچراچ  اه و  ضرف  شیپ 

قیقحت يرظن  بوچراچ  اه و  ضرف  شیپ 

. تسا هدوب  مالسا  زا  سپ  خیرات  لوط  رد  عیشت  ياقب  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  يدنم  تریصب  . 1

. تسا صاوخ  تکرح  لابند  هب  هشیمه  هعماج  یمومع  تکرح  . 2

. تسا راذگرثا  رایسب  تماما  تیعورشم  نمض  رد  یمومع  شریذپ  تماما و  میکحت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  تریصب  . 3

. تسین یفاک  عیشت  ياقب  يارب  تریصب ، نودب  ملع  . 4

. دراد ماوع  تریصب  رد  یمهم  شقن  نارای ، هباحص و  تریصب  . 5
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تاعالطا لیلحت  هیزجت و  ياه  هویش  قیقحت و  شور 

تاعالطا لیلحت  هیزجت و  ياه  هویش  قیقحت و  شور 

ياه هدیدپ  اهدادخر و  فرص  فیصوت  اریز  دوب ؛ دهاوخ  ینییبت  یفیصوت  عون  زا  قیقحت  يدانـسا و  یـسررب  راتـشون  نیا  رد  قیقحت  هویش 
فیصوت رب  نوزفا  هکلب  تسین ، یفاک  هعیش ، موادت  رد  تریصب  نیا  يراذگرثا  نارای و  تریصب  نداد  ناشن  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  رـصع 

مهیلع راهطا  همئا  نامز  رد  عیشت  ظفح  رد  ار  تریصب  شقن  ات  تخادرپ  نآ  لیلحت  هیزجت و  هب  یخیرات ، مهم  عیاقو  حیرـشت  نییبت و  اب  دیاب 
. درک نایب  ینونک  نامز  رد  ار  نآ  موزل  مالسلا و 
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یعامتجا تالوحت  رد  تریصب  هاگیاج  : مود لصف 

هراشا

یعامتجا تالوحت  رد  تریصب  هاگیاج  : مود لصف 

اه لصف  ریز 

حالطصا تغل و  رد  تریصب 

نآرق رد  تریصب 

یعامتجا يدرف و  تریصب  موزل 

تریصب بسک  ياه  هار 

تریصب بسک  عناوم 

حالطصا تغل و  رد  تریصب 

حالطصا تغل و  رد  تریصب 

(1). تسا نیقی  یکریز و  يرایشوه ، لد ، ییانیب  ییانیب ، ییاناد ، يانعم  هب  تغل  رد  تریصب 

، لـطاب قـح و  نمـشد و  تسود و  هار ، ادـخ ، تجح  اوـشیپ ، فـیلکت ، نید ، نوـچ  يدراوـم  زا  ینیقی  نشور و  تخانـش  حالطـصا ، رد  و 
(2). دراد مان  تریصب 

هارمگ اه  ناسنا  دزیمآرد و  مه  اب  لطاب  قح و  ات  دروآ  یم  دیدپ  نمـشد  هک  ییاه  یکیرات  اه و  هنتف  رابغ  درگ و  رد  ناسنا  ینعی  تریـصب 
هن تسه و  هک  هنوگ  نآ  ناهج  نتشیوخ و  ندید  زا : تسا  ترابع  تریصب ، عقاو  رد  دنکن . مگ  ار  هار  دسانـشزاب و  لطاب  زا  ار  قح  دنوش ،

. دوش یم  هتشادنپ  هک  هنوگ  نآ 

بحاـص دوش و  یم  نشور  یهلا  سدـق  روـن  هب  هک  دـنا  هدرک  فـیرعت  ینطاـب  يورین  اـی  یبـلق  هّوـق  هب  ار  تریـصب  تفرعم ، لـها  زا  یخرب 
. دنک یم  كرد  ار  ایشا  ياه  نطاب  اه و  تقیقح  نآ ، وترپ  رد  تریصب 

ص546. ج1 ، نیعم ، گنهرف  - 1
ص82. اروشاع ، ياه  مایپ  - 2
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زور نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » دـسیون یم  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راـتفر  رد  نآ  یلجت  هک  تریـصب  فیرعت  رد  يرهطم  دـیهش 
(1) «. دندید یمن  مه  هنییآ  رد  نارگید  هک  دید  یم  ماخ  تشخ  رد  ییاهزیچ 

ياـه نارحب  رد  عیـشت  ماوـق  ظـفح و  ناناملـسم و  تشونرـس  رد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  مالـسا و  نیبـم  نـید  رد  یمهم  هاـگیاج  تریـصب 
. تسا هتشاد  یعامتجا 

نآرق رد  تریصب 

نآرق رد  تریصب 

یهلا تردق  دـیحوت و  هب  وا  یبای  هار  ناسنا و  یبای  تسد  لماع  ار  تریـصب  هیآ 72  صصق ، هروس  زین  هیآ 16 و  دعر ، هروس  رد  دـنوادخ 
تربع هیآ 2 ، رـشح  هروس  هیآ 58 و  رفاغ  هروس  هیآ 44 ؛ رون  هروس  هیآ 24 ؛ دوه  هروس  هیآ 13 ؛ نارمع  لآ  هروـس  رد  (2) و  درامش یم 

(3). تسا هدرمشرب  تریصب  ياهدرکراک  اه و  شقن  رگید  زا  ار  اه  ناسنا  يزومآ 

(4). دنک یم  یبایزرا  درف  يرگن  فرژ  تریصب و  جیاتن  زا  ار  یمدآ  سفن  یبای  تعفنم  ماعنا ، هروس  هیآ 104  رد  دنوادخ  نینچ  مه 

ص 84. ینیسح 2 ، هسامح  يرهطم ، یضترم  - 1
َو یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  ْمِهِـسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َءاِیلْوَأ ال  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْذَخَّتاَف  َأ  ُْلق  ُهَّللا  ُِلق  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ُْلق  - » 2

ُدِحاْولا َوُه  َو  ٍء  ْیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ِلـُق  ْمِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباـشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ما  ُروُّنلا  َو  ُتاـُملُّظلا  يِوَتْـسَت  ْلَـه  ما  ُریـصَْبلا 
الَف َأ  ِهیف  َنُونُکْـسَت  ٍلـْیَِلب  ْمُکیتْأَـی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَـم  ِهَماـیِْقلا  ِمْوَـی  یلِإ  ًادَمْرَـس  َراـهَّنلا  ُمُْـکیَلَع  ُهَّللا  َلَـعَج  ْنِإ  ْمـُْتیَأَر  َأ  ْلـُق  ( 16 دـعر : « ) ُراَّهَْقلا

(72 صصق : «. ) َنوُرِْصُبت
یف َّنِإ  ُءاشَی  ْنَم  ِهِرْصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللا  َو  ِْنیَْعلا  َْيأَر  ْمِْهیَْلثِم  ْمُهَنْوَرَی  ٌهَِرفاک  يرْخُأ  َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ُِلتاُقت  ٌهَِئف  اتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  یف  ٌهَیآ  ْمَُکل  َناک  ْدَق  - » 3

«. َنوُرَّکَذَـت الَف  َأ  ًالَثَم  ِنایِوَتْـسَی  ْلَه  ِعیمَّسلا  َو  ِریـصَْبلا  َو  ِّمَصَْألا  َو  یمْعَْألاَک  ِْنیَقیرَْفلا  ُلَـثَم  ( » 13 نارمع : لآ  «. ) ِراْصبَْألا ِیلوُأـِل  ًهَْربَِعل  َکـِلذ 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُریصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو  ( » 44 رون : «. ) ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًهَْربَِعل  َِکلذ  یف  َّنِإ  َراهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُهَّللا  ُبِّلَُقی  ( » 24 دوه : )

ام ِرْـشَْحلا  ِلَّوَِأل  ْمِهِراـیِد  ْنِم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َجَرْخَأ  يذَّلا  َوُه  ( » 58 رفاغ : «. ) َنوُرَّکَذَـتَت ام  ًالیلَق  ُء  یـسُْملا  َو َال  ِتاـِحلاَّصلا 
ْمُهَتُوُیب َنُوبِرُْخی  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  یف  َفَذَـق  َو  اُوبِـسَتْحَی  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاـتَأَف  ِهَّللا  َنِم  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعناـم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  اوُـجُرْخَی  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ 

(2 رشح : «. ) ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َنینِمْؤُْملا  يِْدیَأ  َو  ْمِهیْدیَِأب 
(104 ماعنا : «. ) ٍظیفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  اْهیَلَعَف  َیِمَع  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  َرَْصبَأ  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَق  - » 4
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رد تریصب  يرترب  ندوب  یهیدب  زا  هیآ 19 ، رطاف ، هروس  هیآ 16 و  دعر ، هروس  هیآ 24 و  دوه ، هروس  هیآ 50 و  ماعنا ، هروس  رد  دنوادخ 
شجنـس یبایزرا و  هب  ار  اه  ناسنا  ات  تسا  هتفگ  نخـس  اه  نطاب  قیاقح و  ياج  هب  رهاوظ  هب  هجوت  ییانیبان و  یلدروک و  رب  رـشب  یگدـنز 

(1). دنتسین ناسکی  ییانیب  يروک و  هک  دوش  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  اهراب  تایآ  نیا  رد  دراداو .

یعامتجا يدرف و  تریصب  موزل 

یعامتجا يدرف و  تریصب  موزل 

زار دندرک . یم  تکرح  تریصب  اب  زین  ترـضح  ناوریپ  ناعبات و   (2) .« منک یم  تکرح  تریصب  اب  نم  : » دیامرف یم  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ 
همئا نداد  رارق  راشف  رد  ندرک و  ینادنز  نتشک ، دننام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  ياه  هسیـسد  همه  نآ  ربارب  رد  عیـشت  يراگدنام 

، فده رد  تریـصب  نتـشاد  ور ، نیازا  دـنا . هدرک  تکرح  تریـصب  اب  ناشیا  نارای  ناماما و  هک  تسا  نیا  رد  ناشناوریپ ، مالـسلا و  مهیلع 
يرما یگدنلاب ، تکرح و  ریسم  رد  یمالسا  هعماج  نتـشاد  هگن  ناما  رد  يارب  نمـشد ، تخانـش  رد  يدنم  تریـصب  هلیـسو و  رد  تریـصب 

، يا هعماج  نینچ  رد  دوب . دـهاوخ  هناهاگآ  مدرم  تکرح  باختنا و  دنـشاب ، دـنم  تریـصب  يا  هعماـج  دارفا  رگا  نیارباـنب ، تسا . يرورض 
رد نمـشد  ياه  غیت  همه  دـنراد و  یـسابل  ره  رد  ار  لطاب  زا  قح  صیخـشت  تردـق  یـسایس ، تالوحت  اه و  هنتف  زورب  نامز  رد  دارفا  رتشیب 

. دنک هارمگ  ار  اهنآ  دناوت  یمن  هنتف  ياهرابغ  دوش و  یم  دنک  اهنآ  لباقم 

َو یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ََّیلِإ  یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ـال  َو  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يدـْنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ـال  ْلـُق  - » 1
(19 رطاف : «. ) ُریصَْبلا َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو  ( » 50: ماعنا «. ) َنوُرَّکَفَتَت الَف  َأ  ُریصَْبلا 

(108 فسوی : «. ) َنیکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  ینَعَبَّتا  ِنَم  َو  اَنَأ  ٍهَریَصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذه  ُْلق  - » 2
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تریصب بسک  ياه  هار 

هراشا

تریصب بسک  ياه  هار 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  حرطم  تریصب  بسک  هرابرد  يددعتم  ياهراکهار  ام  ینید  نوتم  رد 

هنامز رما  ّیلو  زا  يوریپ  تیالو و  تقیقح  تخانش  . 1

هنامز رما  ّیلو  زا  يوریپ  تیالو و  تقیقح  تخانش  . 1

یلاحرد دریمب  یسک  رگا   ، » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  یمارگ  لوسر  هدومرف  هب  انب  هک  تسا  مهم  نانچ  مالـسا  رد  نامز ، رما  ّیلو  تخانش 
(1) «. تسا هدرم  مالسا  زا  شیپ  تیلهاج  گرم  هب  هک  تسا  یسک  دننامه  دسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  هک 

رد مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دناسرب . تریصب  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  تسا  یمهم  یلـصا و  راکهار  نامز  ره  رد  رـصع ، ماما  هب  تفرعم 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دوخ  نارای  زا  نت  ود  هب  باطخ  ینانخس 

(2) ... . اًِلماَک ًاِغلَاب  ًارِْصبَتْسُم  َناَک  اَِهب  ِینَفَرَع  اَذِإَف  ِهِیناَروُّنلِاب  ِینَفِْرعی  یَّتَح  ِراَْصِبتْسِالا  َّدَح  اَِنتَعیِش  ْنِم  ٌدَحَأ  ُُغْلبی  َال  ُهَّنِإَف 

هب دنتخانش ، ماقم  نیا  هب  ارم  هک  یماگنه  سپ  دنسرب . تینارون  هب  نم  تخانش  اب  هکنیا  رگم  دنسر ، یمن  تریـصب  هب  نایعیـش  زا  سک  چیه 
... . دنا هتفای  تسد  تریصب  هب  لامک  مامت و  روط 

نامز ماما  زا  يوریپ  تقیقح و  صیخشت  ناش ، يدنمتریصب  زمر  دندوب ، تریـصب  لها  یگمه  هک  البرک  يادهـش  زا  یخرب  همان  ترایز  رد 
َکَّنَا ُدَهْـشَا  : » تسا هدمآ  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  همان  ترایز  رد  هنومن ، يارب  تسا . هدش  نایب  دحا  ردـب و  يادهـش  دـننامه  ناشدوخ ،

(3) «. َنیِیبَّنِلل ًاِعبَّتُم  َو  َنیِحلاّصلِاب  ًایِدَتْقُم  َكِْرمَا  ْنِم  ٍهَریَصب  یلَع  َتیَضَم  ْدَق  َکَّنَا  َو  َنوُدِهاجُمْلا ... َنویِرْدَْبلا  ِهیَلَع  یضَم  ام  یلَع  َتیَضَم 

ص508. ج1 ، حوتفلا ، یبا  ریسفت  ص126 ؛ ج1 ، هادهلا ، تابثا  ص360 ؛ ج10 ، ریدغلا ، ص94 ، ج23 ، راونالاراحب ، - 1
ح1. ص7 ، ج 26 ، راونالاراحب ، - 2

ص257. تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  - 3
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ناحلاص و هب  ادتقا  مالسا ، نادهاجم  ردب و  نادیهش  هار  ندومیپ  تداهش ، هزرابم ، رد  ناشیا  نتشاد  تریصب  رب  همان ، ترایز  زا  دنب  نیا  رد 
. تسا هدش  دیکأت  ایبنا  زا  يوریپ 

لئاسم لیلحت  هیزجت و  يزرو و  هشیدنا  . 2

لئاسم لیلحت  هیزجت و  يزرو و  هشیدنا  . 2

. تسا یعامتجا  یسایس و  ياه  نایرج  لیلحت  هیزجت و  ندرک و  هشیدنا  دهد ، یم  قوس  تریصب  هب  ار  ناسنا  هک  يدروم  رگید 

رکف هک  یسک  يارب  یبای ؛ تریصب  ات  نک  رکف  َُهل ؛ َرِْکف  َال  ْنَِمل  َهَریَِصب  َال  ْرِْصبَتْسَت  ْرِْکفَأ  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(1) «. تسین تریصب  درادن ،

روما رد  یشیدنارود  . 3

روما رد  یشیدنارود  . 3

هیلع یلع  ترضح  هدومرف  هب  تساه . نایرج  رد  یـشیدنارود  يرگن و  هدنیآ  دوش ، یم  ناسنا  نتفای  تریـصب  بجوم  هک  یلئاسم  رگید  زا 
(2) «. دوش انیب  دنک ،) یشیدنارود  روما  هرابرد   ) دورب اهراک  زاوشیپ  هب  دنک و  ینیب  شیپ  لبق  زا  هک  ره  َرَْصبَأ ؛ َرُومُْألا  َلَبْقَتْسا  ِنَم   : » مالسلا

هتسراو ناملاع  زا  يوریپ  . 4

هتسراو ناملاع  زا  يوریپ  . 4

: دیامرف یم  ینابر  ناملاع  فصو  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

(3) ... . ٍلْهَج ْنِم  اَِهب  اََجن  َْوأ  ٍهَریَح  ْنِم  اَِهب  َجَرَخَف  َُهل  ْتَءاَضَأ  ْنَم  ُّلُکَف  ِهَریَْحلا  َو  ِلْهَْجلا  َهَْملُظ  ُلیُِزت  ٌهَعْمَش  ُهَعَم  ُِملاَْعلا  ... 

نآ رون  هب  سک  ره  دور و  یم  نیب  زا  تریح  لـهج و  تملظ  نآ ، هلیـسو  هب  هک  دراد  یعمـش  دوخ  هارمه  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام  ملاـع 
. دبای یم  تاجن  لهج  زا  دیآ و  یم  نوریب  ینادرگرس  زا  تفای ، ینشور 

ص57. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  يدمآ ، یمیمت  دحاولا  دبع  - 1

ص57. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  يدمآ ، یمیمت  دحاولا  دبع  - 2
ص17. ج 1 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 3
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. دوب دهاوخ  تریصب  شیازفا  بجوم  نانآ ، ییانشور  وترپ  زا  يریگ  هرهب  تریصب و  شنیب و  لها  ناملاع  اب  ینیشن  مه  هک  تسا  یعیبط 

یهلا ياوقت  نامیا و  تیاعر  . 5

یهلا ياوقت  نامیا و  تیاعر  . 5

ْاوُقَّتَت نإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛ یهلا  ياوقت  تیاعر  تریـصب ، هب  یبای  تسد  يارب  یلمع  ياهراکهار  زا  رگید  یکی 
(29 لافنا : .« ) دـنک یم  تیاـنع  امـش  هب  ار  لـطاب  زا  قح  يزاسادـج  صیخـشت و  هّوق  دـنوادخ  دـیزروب ، اوقت  رگا  ًاـناَقُْرف ؛ ْمُکَّل  لَـعْجَی  َهّللا 

وترپ رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـشخب ؛ یم  ینورد  ینیب  نشور  مهف و  ناسنا  هب  تاـمّرحم ، زا  يرود  زیهرپ و  تاـبجاو و  تیاـعر  يراـگزیهرپ و 
. دشخب ییاهر  نآ  ماد  زا  ار  دوخ  دسانشب و  ار  یناطیش  ياه  هسوسو  یناسآ  هب  دهد و  صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  دناوت  یم  نآ ،

هک یماگنه  ناراگزیهرپ  َنوُرِْـصبُّم ؛ مُه  اَذِإَف  ْاوُرَّکَذَـت  ِناَْطیَّشلا  َنِّم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  ْاوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنإ  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
(201 فارعا : «. ) دنتسه ریصب  رادیب و  دنوش و  یم  هجوتم  دنک ، شدرگ  اهنآ  میرح  نوماریپ  یناطیش 

نوگانوگ لئاسم  زا  يزومآ  تربع  . 6

نوگانوگ لئاسم  زا  يزومآ  تربع  . 6

یهاگآ يا  هزادنا  ات  اه  نایرج  هجیتن  زا  دناوت  یم  دریگ ، تربع  هداد ، خر  هتشذگ  رد  ای  درذگ  یم  شنوماریپ  هچنآ  زا  هراومه  یسک  رگا 
. دنک ادیپ  تاجن  تکاله  زا  شا ، ینورد  تریصب  هیاس  رد  دبای و 

(1) «. تسه یتریصب  ینتفرگ ، تربع  ره  رد  ٌراَْصِبتْسا ؛ ٍراَِبتْعا  ِّلُک  ِیف  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ص472. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
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یگـشیمه ِراَْصِبتْـسِالا ؛ َیلِإ  يِّدَؤی  ِراَِبتْعِالا  ُماََود  : » دنک یم  نایب  دناد و  یم  نتفرگ  تربع  ماود  هب  هتـسب  ار  رما  نیا  يرگید ، نایب  رد  ناشیا 
(1) «. دماجنا یم  يدنم  تریصب  هب  نتفرگ ، تربع  ندوب 

یهلا دای  رکذ و  . 7

یهلا دای  رکذ و  . 7

ره َرَْصبَتْسا ؛ َهَّللا  َرَکَذ  ْنَم   : » مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  هدومرف  هب  هک  نانچ  تسا . یهلا  دای  رکذ و  تریـصب ، هب  ندیـسر  ياه  هار  رگید  زا 
(2) «. دبای تریصب  دنک ، دای  ار  ادخ  هک 

تریصب بسک  عناوم 

هراشا

تریصب بسک  عناوم 

، یعوضوم تقیقح  هب  نیقی  دوجو  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ یم  يو  نتفای  تریـصب  زا  عنام  ناـسنا ، دوجو  رد  اـه  شیارگ  روما و  زا  یخرب 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  دروم  ود  هب  اجنیا  رد  هک  ددنب  یم  نآ  يور  هب  ار  شتریصب  مشچ  دریگ و  یم  هدیدان  ار  نآ 

ایند هب  یگتسب  لد  . 1

ایند هب  یگتسب  لد  . 1

: دنا هدرک  تیاور  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

(3) ... . ْهتَرََّصب اَِهب  َرَُصب  ْنَم  َو  ُْهتَمْعَأ  اَْهَیلِإ  َرَْصبَأ  ْنَم  َو  ُْهتَتاَو  اَْهنَع  َدَعَق  ْنَم  َو  ُْهتَتاَف  اَهَءاَس  ْنَم  ٍنَِتف  ُّلَحَم  َو  ٍنَِحم  ُراَد  اَْینُّدلا  َّنِإ 

هب وا  اب  دـشابن ، شلابند  هب  هک  یـسک  دزاس و  شکاله  دـبلطب ، ار  نآ  هک  یـسک  تساه . هنتف  هاگیاج  اه و  تنحم  هناخ  ایند  هک  یتسرد  هب 
(. دریگ یم  وا  زا  ار  تریصب  مشچ   ) دنادرگ روک  ار  وا  نآ ، يوس  هب  دنک  رظن  هک  ره  دنک و  یهارمه  ییوکین 

ص472. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1

ص189. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
ص637. ج 2 ، ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  حرش  يراسناوخ ، نیدلا  لامج  - 3
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روک ار  دوخ  تریـصب  مشچ  ایند ، یگتـسب  لد  لـیلد  هب  هک  اهدعـس  رمع  ریبز ، هحلط ، نوچمه  زین  دارفا  زا  هورگ  نیا  یخیراـت  ياـه  هنومن 
. دنتسین مک  دنتخادرپ ، قح  اب  هزرابم  هب  دندرک و 

. دریگب ار  اهنآ  تریصب  ولج  کچوک ، لئاسم  يدام و  ياهزاین  زا  یضعب  دنهد  یمن  هزاجا  ریصب  ياه  ناسنا  نیاربانب ،

اه تذل  اه و  توهش  هب  ندش  راتفرگ  . 2

اه تذل  اه و  توهش  هب  ندش  راتفرگ  . 2

، يرهاظ مشچ  هاـگره  ؛(1)  ِهَِبقاَْـعلا ِنَع  ُْبلَْقلا  یِمَع  َهَوـْهَّشلا  ُنیَْعلا  ِتَرَْـصبَأ  اَذِإ  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
«. دوش روک  راک  ماجرف  هب  ناسنا  لد  مشچ  دنیبب ، ار  توهش 

نیا زا  یکی  رد  ناشیا  دهد . یم  رادشه  یگنهرف  مجاهت  هب  دوخ ، یپ  رد  یپ  ياه  ینارنخس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 
توهش راتفرگ  لوغـشم و  يا  هعماج  یتقو  هک  ارچ   (2) ؛» تسا ناریا  ندرک  یسلدنا  تسایـس  زورما ، تسایـس  : » تسا هدومرف  اه  ینارنخس 

. دنک نارفاک  میدقت  ار  روشک  تسا  نکمم  سلدنا ، نوچمه  دهد و  یم  تسد  زا  نوماریپ  لئاسم  ربارب  رد  ار  شتریصب  دش ، اه 

ص305. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
خیرات 6/1/1381. رد  يربهر ، مظعم  ماقم  ینارنخس  - 2
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( ارادم ربص و   ) هناگ هس  يافلخ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب  موس : لصف 

هراشا

( ارادم ربص و   ) هناگ هس  يافلخ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب  موس : لصف 

، ربمایپ زج  هب  یمالسا  هزوح  رد  دوب و  یمالسا  هعماج  روما  هرادا  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  مالسا ، ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هیلع یلع  هیاپ  هب  یناسنا ، یلاـع  تافـص  رگید  ادـخ و  هار  رد  شـشوک  داـهج و  ییاـضق ، یهقف ، شنیب  اوقت ، تلیـضف ، رظن  زا  سک  چـیه 

ناناملسم هدنیآ  ربهر  ماقم  رد  مالسا ، ربمایپ  يوس  زا  ادخ و  روتسد  هب  اهراب  ترضح  نآ  اه ، یگتسیاش  نیمه  لیلد  هب  دیسر . یمن  مالسلا 
یلع ترضح  ار  روما  مامز  ربمایپ ، تشذگرد  زا  سپ  تفر  یم  راظتنا  بیترت ، نیدب  تسا . ریدغ  نایرج  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  هدش  یفرعم 

فرحنم ربمایپ  زا  سپ  یمالـسا ، تفالخ  ریـسم  دشن و  نینچ  هک  یلاحرد  دهد ؛ همادا  ار  ناناملـسم  يربهر  دریگ و  تسد  رد  مالـسلا  هیلع 
(1). دنام رود  هب  یمالسا  هعماج  هرادا  رد  يریگ  میمصت  یسایس و  هنحص  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دش و 

دوخ و كدنا  نارای  کمک  هب  مکاح  هاگتـسد  اب  تفلاخم  مایق و  یکی  تشاد : رارق  یهار  ود  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نآ ، زا  سپ 
هظحل نیـسپاو  ات  ار  نامیااب  نادرم  دنک و  یم  ریپ  ار  ناناوج  هدوسرف و  ار  ناریپ  ناشدوخ ، ریبعت  هب  هک  یطیحم  رد  ارادم  ربص و  رگید ، هار 

. دراد یماو  جنر  هب  یگدنز  ياه 

ص64. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  - 1

ربص و  ) هناگ هس  يافلخ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب  موس : لصف 
( ارادم
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هتخیر هار  نیا  رد  مالسا  ردص  رد  هک  یکاپ  ياه  نوخ  ربمایپ و  ياه  تمحز  اه و  شالت  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هجیتن ، رد 
دید و رت  کیدزن  درِخ  هب  ار  يرابدرب  یجراخ ، یلخاد و  ياهدیدهت  ربارب  رد  ناناملـسم  مالـسا و  تحلـصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوب و  هدـش 

. داد حیجرت  شیوخ ، قح  نتفرگ  مایق و  رب  ار  ییابیکش 

رد قاقـشنا  بجوم  اهنت  هن  دندید  ار  شیوخ  ماما  يریگ  عضوم  یتقو  دندوب  تیمکاح  فارحنا  هب  فقاو  هک  ربمایپ  هباحـص  زا  يدادعت  اما 
بـسک رب  هوالع  یخیرات  عطقم  نیا  رد  نانآ  دندرک . رایتخا  توکـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  یـساتاب  هکلب  دندشن  ربمایپ  تما  نایم 

. دندرک ینایاش  کمک  عیشت  مالسا و  شرتسگ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رضحم  زا  تفرعم  شناد و 

هعیش بهذم  شرتسگ  رد  هک  یناسک  و  تفای ، جاور  مالسا  راشتنا  اب  نامزمه  عیـشت  رـصم ، رد  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  ردیح  دسا  داتـسا 
دـسا نب  دادـقم  هلمج : نآ  زا  دـندوب . هدرک  تکرـش  رـصم  ندوشگ  رد  هک  دـندوب ، ربماـیپ  باحـصا  زا  یخرب  دنتـشاد  شقن  راـید  نآ  رد 

. دندوب یعیش  نایماح  ناغلبم و  زا  نانیا  يراصنا ، بویا  وبا  عفار و  وبا  يرافغ ، رذوبا  يدنک ،

ناماس نآ  رد  ار  یعیش  حور  نانچ  رامع  دناوخ . ارف  عیشت  هب  ار  مدرم  دش و  رصم  نیمزرس  دراو  رـسای  نب  رامع  نامثع ، راگزور  رد  ینامز 
(1). دنتساخرب نامثع  اب  هلباقم  هب  دندرک و  ادیپ  شیارگ  یلع  هب  رصم  مدرم  یمامت  ماجنارس  هک  داد  خوسر 

نامیا و زاربا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  ندیسر  ارف  ات  ناشیا  تلحر  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیتسار  هباحـص  تریـصب 
: زا تسا  ترابع  هک  دندرک  افیا  عیشت  مالسا و  ظفح  رد  ار  شقن  نیرت  هدمع  شیوخ  نامز  ماما  زا  تیعبت  یسانش و  نامز  اوقت ،

ص 312. يروکشا ، یفسوی  نسح  همجرت : هناگراهچ ، بهاذم  قداص و  ماما  ردیح ، دسا  - 1

ربص و  ) هناگ هس  يافلخ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب  موس : لصف 
( ارادم
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. تفر یم  رامش  هب  مالسا  ساسا  ظفح  يارب  لصا  نیرت  مهم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  داحتا  ظفح  . 1

تیمکاح هب  ضارتعا  عون  کی  تقیقح  رد  هک  یـسایس  بصانم  شریذـپ  نودـب  دوب  مالـسا  عفن  هب  هک  يدراوم  رد  ءافلخ  اب  يراـکمه  . 2
. دوب

تفالخ رما  رد  فارحنا  يرگاشفا  يارب  دنتشاد  مدرم  مومع  صاوخ و  نیب  رد  هک  یتیلوبقم  هب  هجوت  اب  دوجوم  ياه  تصرف  زا  هدافتـسا  . 3
زا دـعب  ار  تفالخ  هک  ییاه  نایرج  نامه  اسب  هچ  دوبن  اه  يرگاشفا  نیا  رگا   ) دـش یم  نانآ  دـیعبت  بجوم  ًاضعب  هک  تیالو  هلئـسم  نایب  و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  داد و  یمن  ار  یقیقح  ریـسم  هب  تشگزاب  هزاجا  هاگچیه  درب ، ههاریب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر 
. دندنام یم  یقاب  تیروجهم  رد  نانچمه  هلآ 

تفالخ شریذپ  يارب  نانآ  ندرک  هدامآ  مدرم و  دبلاک  رد  یعیش  حور  ندیمد  عیشت و  ياه  هیاپ  ندرک  راوتـسا  شرتسگ و  يارب  شالت  . 4
. دش هارمه  تعیب  يارب  مدرم  موجه  اب  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یشبح لالب 

یشبح لالب 

، دوب يدنمـشزرا  تیـصخش  ناناملـسم  ناـیم  رد  وا  دـنداد . هجنکـش  ناوارف  ار  وا  ناکرـشم  ترجه ، زا  شیپ  هک  دوـب  یناناملـسم  زا  لـالب 
. تشادن يا  هلیبق  یعامتجا و  تیعقوم  دنچره 

دصقم هب  زین  ار  هنیدم  تفریذپن و  ار  نانآ  تساوخرد  دیوگب و  ناذا  افلخ  يارب  دشن  رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  لالب 
(1). درک كرت  ماش 

: دسیون یم  يربکلا  تاقبط  رد  دعس  نبا 

ص73. صاصتخالا ، دیفم ، خیش  ص27 ؛ لاجر ، یسوط ، خیش  - 1
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وت اب  هک  يا  هدرک  دازآ  ارم  رگا  تفگ : لالب  وگب . ناذا  تفگ  لالب  هب  رکبوبا  دش ، هدرپس  كاخ  هب  ادخ  لوسر  سدقم  رکیپ  هکنآ  زا  سپ 
دازآ ادـخ  يارب  طـقف  ار  وت  تفگ : رکبوبا  راذـگب . دازآ  ادـخ  ناـمه  هار  رد  ارم  يا ، هدرک  دازآ  ادـخ  هار  رد  ارم  رگا  یناد و  دوخ  مشاـب ،

هک نیمه  دنام و  یکدنا  هنیدم  رد  لالب  يدازآ . تفگ : رکبوبا  میوگ . یمن  ناذا  سک  چیه  يارب  ادخ  لوسر  زا  سپ  نم  تفگ : ما . هدرک 
(1). تسویپ یهلا  تمحر  هب  اج  نامه  رد  درک و  تکرح  ماش  يوس  هب  اهنآ  اب  دنتفر ، ماش  هب  نایهاپس 

یعامتجا عاضوا  زا  لالب  هودـنا  هدـنهد  ناشن  دـنک و  یم  تیاکح  وا  ياوقت  دـهز و  يرادـم و  تیالو  فرژ ، شنیب  زا  لالب ، دروخرب  نیا 
یب هیاس  رد  دشاب و  تسایـس  عامتجا و  نانیـشن  هیـشاح  زا  تسناوت  یم  رگید  دارفا  يرایـسب  دننامه  يو  اریز  تسا ؛ هفیقـس  زا  سپ  هنیدـم 

. داد يرترب  ایند  رب  ار  ترخآ  ياه  تمعن  وا  یلو  دبای ، تسد  يویند  عفانم  هب  یفرط ،

ورمع نب  دادقم 

هراشا

ورمع نب  دادقم 

، مالـسا روهظ  اب  دش و  اجنآ  نکاس  دمآ و  هکم  هب  نمی  زا  يو  دوب . هعاضق  هلیبق  زا  تسا ، فورعم  دوسا  نب  دادقم  هب  هک  ورمع  نب  دادـقم 
. دمآرد وا  نیتسخن  نارای  رامش  رد  تفریذپ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  توعد 

زا یعمج  هارمه  شیرق ، ناکرـشم  ياهراشف  شیازفا  اب  شیرق ، ياهرازآ  تیذا و  لمحت  زا  سپ  مالـسا ، ردـص  تخـس  نارود  رد  دادـقم ،
ترجه زا  سپ  هکنآ  ات  دوب  ناناملسم  رگید  ربمایپ و  رانک  رد  نانچمه  تشگزاب و  هکم  هب  یتدم  زا  سپ  درک . ترجه  هشبح  هب  ناناملسم 

زین وا  هنیدم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص203. ج3 ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت : يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم  - 1
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يوق و نامیا  ببـس  هب  هنوگ  نیدب  تشگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  بّرقم  ردقالاو و  ناناملـسم  زا  دش و  هنیدم  راپـسهر 
(1). دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هژیو  تیانع  لومشم  تفای و  دنلب  يا  هبترم  شتمواقم ، يراوتسا و 

تسا دادقم  قاتشم  تشهب ،

تسا دادقم  قاتشم  تشهب ،

ترـضح نآ  هنومن ، يارب  تسا . هدش  لقن  وا  هرابرد  ربمایپ  نابز  زا  یمهم  ياه  شیاتـس  تشاد و  يرایـسب  ياه  تلیـضف  دوسا ، نب  دادقم 
ترـضح دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رفن  راـهچ  نآ  دندیـسرپ  ناـشیا  زا  یتقو  تسا ». نم  تما  زا  نت  راـهچ  قاتـشم  تشهب ، : » دومرف ینخـس  رد 

(2) «. درب مان  رذوبا  ناملس و  دادقم ، مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 

هداد نامرف  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  درب  یم  مان  یناسک  ناونع  اب  رفن  راهچ  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يرگید ، ثیدـح  رد 
(3). درادب تسود  ار  نانآ 

لیدب یب  يارگ  قح 

لیدب یب  يارگ  قح 

هب يزاسرهاظ و  اب  هک  دوب  هدـعاس  ینب  هفیقـس  هعقاو  اهنآ  زا  یکی  دـمآ . شیپ  مالـسا  ناهج  يارب  ییاه  هنتف  متاـخ ، ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 
عبات يا  هدع  نامز ، نآ  رد  دندز . رانک  هعماج  يربهر  هنحص  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک و  بصغ  ار  تفالخ  صقان ، یتاباختنا  تروص 

یـسایس ياه  نایرج  دندنام و  رادافو  تیالو  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  قح  هب  مه  یناسک  دندش ، مکاح  نایرج 
. دوب تیالو  اب  شنامیپ  رس  رب  نامدق  تباث  زا  یکی  دادقم  دنک . داجیا  لزلزت  نانآ  قحب  يریگ  عضوم  نامیا و  رد  يا  هرذ  تسناوتن 

ص 160. هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  ینالقسع ، رجح  نبا  ص 437 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، - 1
ص280. ریژآ ، اضردیمح  همجرت : یّلح ، همالع  نیقیلا ، فشک  ح 43 ؛ ص331 ، ج22 ، راونالاراحب ، - 2

ح 10. ص321 ، ج22 ، راونالاراحب ، - 3
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رذوبا ناملس ، رفن : هس  رگم  دنتشگرب ، قح  ریسم  مارم و  زا  مدرم  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  تسا : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
شلد نآ ، زا  سپ  یلو  دمآ ، شیپ  رامع  رد  يدیدرت  لیم و  كدنا  دومرف : ترـضح  هچ ؟ رـسایرامع  سپ  دیـسرپ : ماما  زا  يوار  دادقم . و 

(1). تشگزاب مالسلا )  هیلع  یلع  میقتسم  تفالخ   ) قح هب  دش و  راوتسا 

چیه هک  یـسانشب  ار  یـسک  یهاوخ  یم  رگا  هک  تسا  ثیدح  نامه  رد  تسا . تیالو  هب  وا  خسار  نامیا  نئمطم و  بلق  هاوگ  ثیدح ، نیا 
. دوب ریذپان  للخ  راوتسا و  نهآ ، ياه  هکت  نوچمه  وا  بلق  تسا ؛ دادقم  وا  تفاین ، هار  وا  لد  رد  يا  ههبش  کش و  هنوگ 

يرای ار  وت  سک  چـیه  رگا  یلع ! اـی  تفگ : یم  دـمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  رد  تشاد و  یمرب  دوخ  هارمه  ار  شریـشمش  دادـقم ،
. درک مهاوخن  یهاتوک  وت ، زا  تیامح  يرای و  رد  میامش و  رب  نامرف  نم  دنکن ،

مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هارمه  ترـضح  نآ  دـندوب ، هدـش  بحاص  نارگید  ار  تموکح  دوب و  اـهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نارود  نآ  رد 
تـشگنا رفن  دنچ  زج  نایم  نیا  رد  دـناوخ . یم  ارف  قح  يرای  هب  ار  نانآ  درک و  یم  يروآدای  ار  لئاسم  تفر و  یم  دارفا  هناخ  رد  هب  هنابش 

، حبـص ادرف  دومرف : دـندرک ، یم  يرادافو  راهظا  هک  ناـنآ  هب  ترـضح  دـنک . يراـی  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دوبن  رـضاح  یـسک  راـمش ،
دوخ دهع  یگمه  حبص ، ادرف  یلو  دننک ، تیامح  وا  زا  گرم  مد  ات  هک  دندرک  یم  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نانآ  دیوش . رضاح  هناحلسم 

دزن دندرب و  یم  دای  زا  ار 

ج1، یسوط ، خیش  لاجرلا ) هفرعم  رایتخا   ) یـشک لاجر  ص1733 ؛ ج 4 ، بولقلا ، هایح  یـسلجم ، همالع  ص239 ؛ ج28 ، راونالاراحب ، - 1
78 و 79. صص دانسالا ، برق  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  کن : تسا . هدش  نایب  رفن  تفه  رفن ، هس  ياج  هب  تایاور ، یخرب  رد  ص46 .
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رضاح یسک  رفن ، راهچ  نآ  زج  دش و  رارکت  زور  هس  هنحص ، نیا   (1). ریبز دادقم و  رذوبا ، ناملس ، رفن : راهچ  رگم  دندمآ ، یمن  ترضح 
دنتـشاد میمـصت  دندوب ، رادافو  دقتعم و  يولع  تیالو  هب  هک  ربمایپ  هباحـص  زا  رفن  هدزاود  اهزور ، نامه  رد  دشن . ماما  یهارمه  يرای و  هب 

رد دیورب و  دجسم  هب  هکلب  تسین ، حالص  دینکن ، نینچ  دومرف : نانآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دننک ، تفلاخم  هفیلخ  اب  دنورب و  دجـسم  هب 
. دینک وگزاب  مدرم  یهاگآ  يارب  دیا ، هدینش  متفالخ  نم و  هرابرد  هلآ   هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا  ار  هچنآ  هفیلخ ، ناناملـسم و  روضح 

تـساوخ هفیلخ  زا  هک  دوب  دادقم  رفن ، هدزاود  نآ  زا  یکی  دـنتفگزاب . ار  دوخ  ياه  هدینـش  دنتـساخرب و  کیاکی  دـندرک و  نانچ  زین  نانآ 
نآ درادب و  ساپ  هداد ، ماجنا  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  دنک و  يرود  فارحنا  زا  دراذـگاو و  راد  قح  هب  ار  قح 

، ینک نینچ  رگا  راذگاو . شبحاص  هب  ار  بصنم  نیا  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  قح  تفالخ ، هک  یناد  یم  یبوخ  هب  وت  دوزفا : دنکـشن و  ار 
(2). دش دهاوخ  کبس  تهانگ  راب 

موس هفیلخ  اب  تفلاخم 

موس هفیلخ  اب  تفلاخم 

اروش هجیتـن  زا  یخرب  دـننام  زین  دادـقم  دـش ، هفیلخ  ناـمثع  لیکـشت و  تفـالخ  ياروش  هک  زین  موـس  هفیلخ  ندـمآ  راـک  يور  ناـیرج  رد 
زا يراداوه  تفگ و  یم  نخـس  نانآ  قح  بصغ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ندوب  مولظم  زا  وا  دز . یم  فرح  نآ  دـض  رب  دوب و  یـضاران 
نآ مدیگنج ؛ یم  ناشملظ  یشک و  قح  نیا  لیلد  هب  شیرق  اب  متـشاد ، یناروای  رگا  تفگ : یم  درک و  یم  زاربا  اراکـشآ  ار  ربمایپ  نامدود 

! مدیگنج نانآ  اب  دحا  ردب و  رد  هک  هنوگ 

ح 36. ص329 ، ج22 ، راونالاراحب ، - 1

ح 55. ص329 ، ج28 ، راونالاراحب ، - 2

موس هفیلخ  اب  www.Ghaemiyeh.comتفلاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


42 ص :

دهاوخ اـپرب  يا  هنتف  هک  دـسرب ، مدرم  شوگ  هب  فرح  نیا  اداـبم  وت ! رب  ياو  تفگ : دوب ، هفیلخ  نارادـفرط  زا  هک  فوـع  نب  نامحرلادـبع 
يداو هب  دنهد و  بیرف  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  هنتف  تسین . رگ  هنتف  دـنک ، یم  توعد  قح  نابحاص  قح و  هب  هک  یـسک  تفگ : دادـقم  دـش .

دادـقم و شنیب  تریـصب و  يافرژ  هدـنهد  ناـشن  نانخـس ، نیا   (1). متیالو یلـصا  ناـبحاص  تیادـه و  هب  رگ  توعد  نم  دـنناشکب . لـطاب 
. تسا ههاریب  هار و  لطاب و  زا  قح  تخانش 

. درک یم  داقتنا  هفیلخ  ياه  يراک  فالخ  زا  مه  یهاگ  دوب و  یقاب  هنابلط  قح  عضاوم  نامه  رب  زین  موس  هفیلخ  نامز  رد  دادقم ،

ربمایپ يراوح 

ربمایپ يراوح 

ربمایپ  (2) نّویراوح دنیاجک  داد : دهاوخ  ادن  راگدرورپ  يدانم  دسر ، ارف  هک  تمایق  زور  دننک : یم  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا 
رذوبا و ناملـس ، هظحل ، نآ  رد  دندنام . تباث  دندرک و  افو  یبوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  ناش  نامیپ  دـهع و  هب  هک  نانآ  ادـخ ؟

(3). دننک یم  یفرعم  ار  دوخ  دنزیخ و  یمرب  دادقم 

یمن يدزم  رجا و  تیب ، لها  تدوم  زج  ناـنآ  زا  دـیوگب  مدرم  هب  تساوخ  ربماـیپ  زا  دـنوادخ  دـش و  لزاـن  َیبْرُْقلا » ِيذ  َتَّدَوَم   » هیآ یتقو 
، ناملس دندنام : رادافو  نآ  هب  دنتخانـش و  ار  ربمایپ  تیب و  لها  قح  دندرک و  لمع  هیآ  نیا  هب  یگتـسیاش  هب  هباحـص  زا  رفن  تفه  دهاوخ ،

(4) (. ربمایپ مالغ   ) تیبث مقرا و  نب  دیز  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  دادقم ، رامع ، رذوبا ،

ص134. ج10 ، هعیشلا ، نایعا  نیمألا ، نسحم  دیس  - 1
. دندوب ّرس  بحاص  ضحم و  عیطم  صلاخ و  هدیزگرب و  هدبز و  نارای  نّویراوح ، - 2

یحم خیش  قیقحت : لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، هللادبع  دیس  ص458 ؛ یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت : نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  - 3
ص197. ج1 ، یناقمام ، نیدلا 

ص322. ج22 ، راونالاراحب ، - 4
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: دروآ مایپ  نینچ  لاعتم  يادخ  لوق  زا  نیما  لیئربج  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

وت باحصا  نایم  رد  ود  نیا  دنا . لالز  فاص و  مالسلا ،  هیلع  یلع  وت  نیشناج  وت و  تدوم  رد  هک  دنردارب  ود  دادقم ، ناملـس و  دمحم ! ای 
(1) ... . دنا ناگتشرف  نایم  رد  لیئاکیم  لیئربج و  نوچمه 

بعک نب  یبُا 

بعک نب  یبُا 

هدزاود زا  یکی  هدوب و  یحو  نابتاک  زا  وا  تسا . بعک  نب  یبُا  نانآ  زا  یکی  هک  دـندوب  فلاخم  رکبوبا  اب  رفن  هدزاود  هفیقـس ، ناـیرج  رد 
وت زج  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یقح  رکبوبا ! يا  تفگ : رکبوبا  اـب  وگو  تفگ  ماـگنه  يو  دـندرک . تعیب  ربـمغیپ  اـب  هبقع  رد  هک  تسا  يرفن 

. دنادرگ یم  ور  وا  هتفگ  زا  دنک و  یم  تفلاخم  ربمغیپ  هدیزگرب  یصو و  نیتسخن  قح  رد  هک  شابم  یـسک  نکم و  راکنا  تسا ، هداد  رارق 
هبوت دوخ  هدرک  زا  دش . یهاوخ  نامیشپ  هک  نکم  يراشفاپ  یهارمگ  رد  یـشاب . ناما  رد  باذع  رفیک و  زا  ات  نادرگرب  شبحاص  هب  ار  قح 
راـچد نآ  رفیک  هب  اـت  هدـم  صاـصتخا  دوخ  هب  تسا ، هداد  رارق  يرگید  صوصخم  دـنوادخ  هک  ار  یقح  دوـش . کبـس  تناـهانگ  اـت  نک 

هچنآ زا  دـش و  یهاوخ  راپـسهر  تراگدرورپ  يوس  هب  ینک و  یم  تقرافم  نآ  زا  يدروآ ، تسد  هب  هچ  ره  شاب  بقارم  رکبوبا ! يدرگن .
(2). درک دهاوخ  تساوخزاب  ار  وت  يا ، هدش  بکترم 

روآدای ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياه  تلیـضف  درک و  داقتنا  لوا  هفیلخ  زا  ناـضمر ، هاـم  لوا  زور  رد  يرت  گرزب  عاـمتجا  رد  یبُا 
نانچ نآ  ینارنخس  نیا  دش .

ص607. يدیؤم ، یلع  همجرت : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ناگدنسیون ، زا  یعمج  ص328 ؛ ج22 ، راونالاراحب ، - 1
ص153. جاجللا ، لها  یلع  جاجتحالا  یلع ، نب  دمحا  - 2
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و يا » هناوید  قمحا و  وت  : » دـنتفگ وا  هب  دـندرواین و  بات  ار  وا  تکرح  نیا  فوع  نب  نامحرلادـبع  حارج و  نب  هدـیبعوبا  هک  دوب  هدـنبوک 
(1). تفگ ار  نانآ  خساپ  زین  یبُا 

زا یبُا  داد ، خر  هفیقـس  هثداح  هک  يزور  رـصع  تسنادن . یمـسر  هاگ  چیه  ار  هفیقـس  عامتجا  درکن و  تعیب  رکبوبا  اب  زگره  بعک  نب  یبُا 
عـضو : » دنتفگ ربمایپ ». نادناخ  هناخ  زا  : » داد خساپ  ییآ »؟ یم  اجک  زا  یبُا ! : » دیـسرپ وا  زا  راصنا  زا  یکی  تشذـگ . یم  راصنا  هقلح  نایم 

ادـخ ربمایپ  هناشاک  یحو و  هتـشرف  دـمآ  تفر و  لحم  زورید  ات  نانآ  هناخ  هک  یناسک  عضو  دوش  یم  هنوگچ  : » تفگ دوب »؟ هنوگچ  نانآ 
تـسد زا  ناش  قح  هدـنام و  یلاخ  ربماـیپ  دوجو  زا  دروخ و  یمن  مشچ  هب  اـجنآ  رد  یـشوج  بنج و  زورما  یلو  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، وا عـضو  هک  يا  هنوـگ  هب  داد ، یمن  وا  هب  نخـس  لاـجم  هیرگ  درـشف و  یم  ار  شیوـلگ  ضغب ، هک  یلاـحرد  تفگ ، ار  نـیا  تـسا ». هـتفر 
(2). تخادنا هیرگ  هب  زین  ار  نارضاح 

يرافغ رذوبا 

هراشا

يرافغ رذوبا 

یتسرپ تب  كرت  یلهاج ، هرود  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  زا  شیپ  دوب . رافغ  ینب  هلیبق  زا  هدانُج و  نب  بدـنُج  شماـن 
زا شیپ  لاس  هس  نم  تسا : هتفگ  زین  دوخ  رذوبا   (3)… .« تسین هناگی  يادخ  زج  ییادخ  تفگ  یم  درک و  یم  شتسرپ  ار  ادخ  : » درک …

(4) مدناوخ . یم  زامن  مسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  هکنآ 

ياه گنج  رد  ور ، نیازا  تفر . اجنآ  هب  شا  هلیبق  توعد  يارب  مالـسا ، راـهظا  زا  سپ  دـیزگرب و  ار  مالـسا  هک  تسا  يرفن  نیمجنپ  رذوبا 
قدنخ دحا و  ردب ،

ص153. جاجللا ، لها  یلع  جاجتحالا  یلع ، نب  دمحا  - 1
ادـص ياـه  شهوژپ  زکرم  مالـسلا ،) هیلع  یلع  ترـضح  ربارب  رد  صاوخ  ماوع و  درکلمع  یـسررب  تریـصب (  نییآ  يراـیتسد ، دـیجم  - 2

ص38. هعیش ، یمالسا  ياه  تیصخش  ص172و  نارای ، ربمغیپ و  زا : لقن  هب  ، 1379 امیسو ،
ص201. ج4 ، يربکلا ، تاقبطلا  دمحم ، - 3

. تسا هدش  نایب  اج  نیمه  ربمایپ  رادید  زا  شیپ  رذوبا ، زامن  تیفیک  ص198 . ج4 ، يربکلا ، تاقبطلا  دمحم ، - 4
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: دومرف شا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیسر  یماقم  هب  دوب و  ربمایپ  هارمه  هشیمه  نآ ، زا  سپ  یلو  تشادن ، روضح 

یم یگدنز  اهنت  دشاب ؛ راتفگ  حیرص  وگتـسار و  رذوبا ، نوچمه  هک  دادن  ياج  ار  یـسک  دوخ  رد  نیمز  دنکفین و  هیاس  یـسک  رب  نامـسآ 
(1). دیآ یم  رد  تشهب  هب  اهنت  دوش و  یم  هتخیگنارب  اهنت  دریم ، یم  اهنت  دنک ،

رس رب  نامسآ  : » دیامرف یم  شتلیضف  رد  (2) و  تـسا هدرک  رما  نانآ  يراد  تسود  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ ، هک  تسا  يرفن  راهچ  وزج  يو 
زا زگره  ربماـیپ ، تلحر  زا  سپ  وا   (3) .« تسا هتشادن  دوخ  تشپ  رب  ار  وا  زا  رتوگتـسار  نیمز ، هدنکفین و  هیاس  رذوبا  زا  رتوگتـسار  يدرم 
زا ربمایپ  نارای  نایم  رد  يو  درکن . داجیا  شنیدالوف  هدارا  رد  یللخ  نیرت  کچوک  اه ، عیمطت  دیدهت و  دشن و  جراخ  مالـسا  یعقاو  ریـسم 
یم قشع  ربمایپ  نادناخ  هب  دش . هتـشک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  دوب و  تیالو  عفادم  هراومه  هک  تسا  يدارفا  رامـش  تشگنا 
يا هبترم  هب  یگدنب  تفارش و  ریسم  ندومیپ  اب  ماجنارـس  داهنن و  ندرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  ییاوشیپ  هب  گرم ، هظحل  ات  دیزرو و 

ِشنزرـس زا  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  هدـنامن  یقاب  مدوخ  رذوبا و  زج  سک  چـیه  زورما  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  درک  دوعص 
(4) !« دسرتن هدننک  شنزرس 

تیب لها  تیالو و  زا  رذوبا  ینابیتشپ 

تیب لها  تیالو و  زا  رذوبا  ینابیتشپ 

دنـشوک یم  رامع  هفیذـح و  ناـهیت ، نب  میثهلاوبا  تماـص ، نب  هداـبع  یـسراف ، ناملـس  دادـقم ، هارمه  هب  رذوبا  هفیقـس ، هثداـح  زا  سپ  . 1
رد هتفرگ  لکش  فارحنا 

342 و 344. صص ج3 ، مکاح ، كردتسم  زا : لقن  هب  ص191 ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  همجرت : ریدغلا ، ینیما ، همالع  نیسحلادبع  - 1
نیدلا سمش  ص726 ؛ ج2 ، لاجرلا ، سوماق  يرتشوش ، یقتدـمحم  خیـش  همالع  ص98 ؛ ج1 ، یـشک ،) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  راـیتخا  - 2

ص219. ج4 ، يربک ، تاقبط  ص46 ؛ ج2 ، لادتعالا ، نازیم  یبهذ ، دمحم  نیدلا  سمش  ص39 . ءالبنلا ، مالعا  ریس  یبهذ ، دمحم 
ص13. ج18 ، ریدغلا ، - 3

ص210. ج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 4
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هک دـیناد  یم  ناتناگتـسب  امـش و  راصنا ، رجاهم و  هورگ  يا  دـیوگ : یم  هفیقـس  هعقاو  هب  ضارتعا  رد  وا  دـننک . حالـصا  ار  تفالخ  هلئـسم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  امـش  یلو  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  نم ، زا  سپ  تفالخ  رما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ادخ هک  ار  یسک  دیتشاد و  یم  مّدقم  تشاد ، شیپ  ادخ  هک  ار  یسک  امش  رگا  دیا . هدرپس  یشومارف  تسد  هب  هتخادنا و  رود  ار  هلآ  هیلع و 

زا یمهـس  دـش و  یمن  رادان  ادـخ  تسود  دـیداهن ... یم  دوخ  ربمایپ  نادـناخ  رد  ار  تثارو  تیالو و  دـیتخادنا و  یم  بقع  هتخادـنا ، سپ 
تنـس ادـخ و  باـتک  زا  ار  نآ  ملع  هکنآ  رگم  دـندرک ، یمن  فـالتخا  ادـخ  مکح  رد  سک  ود  تـفر و  یمن  ناـیم  زا  ادـخ  ياـه  هـضیرف 
ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  دیـشچب ...« : ار  دوخ  راک  ِیماجرفدب  سپ  دیدرک ، نینچ  هک  نونکا  نکل  دـیتفای ، یم  نانیا  دزن  شربمایپ 

(2) «. دندرگ یم  زاب  یهاگتشگزاب  هچ  هب  دننادب  نارگمتس  هک  تسا  دوز  ؛(1)  َنُوِبلَْقنَی

، مدرم يا  دیشک : دایرف  دنلب  يادص  اب  دز و  تسد  ادخ  هناخ  هقلح  رب  هبعک ، هناخ  رانک  رد  جح ، مایا  رد  رذوبا  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  . 2
ربمایپ نابز  زا  مدرم ، يا  مرذوبا . نم  متـسه ، هداـنج  نب  بدـنج  نم  دسانـش ، یمن  ارم  سکره  دسانـش و  یم  هک  دسانـش ، یم  ارم  سکره 
تاجن دـش ، راوس  یتشک  نیا  رب  سکره  تسا . شموق  رد  حون  هنیفـس  دـننامه  تما ، نایم  رد  نم  تیب  لها  لَـثَم  دومرف : هک  مدینـش  اـمش 
دومرف هک  مدینش  امش  ربمایپ  زا  مدرم ، يا   (3). تسا لییارسا » ینب  هّطح  باب   » نم تیب  لها  لَثَم  دش . قرغ  دیزرو ، فلخت  سکره  تفای و 

. ار مترتع  ادخ و  باتک  مراذگ : یم  تناما  هب  امش  نایم  رد  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم 

.277 دعر : - 1
، یبوقعی ص151 ، ج3 ، هغـالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  ص301 ، ج1 ، جاجتحا ، یـسربط ، ص231 ، ج2 ، لاصخ ، قودـص ، - 2

ص66. ج2 ، خیرات ،
لقن نینچ  عیشت  ننست و  لها  فلتخم  عبانمزا  ار  تیاور  ص386 ، ج 9 ، لطابلا ، قاهزإ  قحلا و  قاقحإ  يرتست ، یشعرم  هللارون  یضاق  - 3

«. َهل َرِفُغ  ُهَلَخَد  ْنَم  لیئا�رْسإ  یَنب  ِهَّطِح  ِبا�ب  ِلَثَمَک  یتیب  لها  ُلَثَم  : » 9 لوسر لاق  ّرذ ، یبأ  و  هنع ، هّللا  یضر  ساّبع  نبا  نع  تسا : هدرک 
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ادـخ لوسر  هک  دوب  ینامیپ  : » داد خـساپ  رذوبا  یتفگ »؟ نینچ  ارچ  : » دیـسرپ تساوخ و  ار  وا  نامثع  تشگزاب ، هنیدـم  هب  رذوبا  هک  یناـمز 
رذوبا عفن  هب  دادقم  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تساوخ . دهاش  نامثع  منک ». نینچ  درک  رما  نم  هب  دوب و  هتسب  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1). دنتشگزاب يرفن  هس  سپس  دنداد و  تداهش 

افلخ رذوبا و 

افلخ رذوبا و 

تیلاعف هب  ناناملسم  رگید  هارمه  زین  رذوبا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  تعیب  هفیقـس و  هثداح  هب  رایـسب  ياه  ضارتعا  ندرک  شکورف  زا  سپ 
. تفریذپن ار  یتسپ  هاگ  چیه  یلو  تخادرپ ، یعامتجا  ياه 

یلاحرد تشاد ، تموکح  هب  ربمایپ  هباحـص  زا  یخرب  شرگن  رد  فارحنا  داجیا  ضارتعا و  زا  ناـشن  تقیقح  رد  رذوبا  يراـتفر  هویـش  نیا 
. دوب هدش  ترضح  نآ  نیشناج  اهراب  ربمایپ ، نامز  رد  يو  هک 

دوب و ناـنآ  هارمه  ناناملـسم و  رگید  راـنک  رد  دوب ، هدـشن  لیدـبت  تورث  تردـق و  رازبا  هب  نید  هک  مود  لوا و  هفیلخ  ود  هرود  رد  رذوبا 
نامثع دقتنم  نیرت  گرزب  هب  رذوبا  تفای ، جاور  یتلادـع  یب  يزودـنا و  تورث  تسـشن و  تفالخ  هب  نامثع  نوچ  یلو  تشادـن ، یلکـشم 
هتـشاد هگن  یبالقنا  هراومه  خـیرات ، لوط  رد  ار  هعیـش  هک  تسا  هصیـصخ  نیمه  وترپ  رد  دـیدرت ، یب  دـش و  لدـبم  روز ) رز و  تیمکاح  )

. تسا

تلادع يدانم  رذوبا ،

تلادع يدانم  رذوبا ،

یم ریقحت  دندوب ، قح  ناعفادم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گرزب  باحـصا  ناتـسود و  شیوخ ، تیمکاح  ظفح  يارب  نامثع 
رایسب تیعضو  رد  ار  رذوبا  رسایرامع و  هدرک و  رانکرب  لاملا  تیب  يرازگراک  زا  ار  دوعسم  نب  هللادبع  هژیو  هب  درک ؛

ص252. فراعملا ، هبیتق ، نبا  ص157 ؛ ج1 ، جاجتحالا ، - 1
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لوپ یهاوخ و  هدایز  حور  تشاذگزاب و  يزودنا  تورث  رد  ار  اهنآ  تسد  دناشن و  تموکح  هب  ار  هیما  ینب  وا  دوب . هداد  رارق  يدنیاشوخان 
. تفای هار  هعماج  ياه  هیال  همه  هب  یتسرپ 

تفه هنیدم  رد  سپـس   (1). دیـشخب مکح  نب  ناورم  هـب  ار  كدـف  زین  مـهرد و  رازه  هدزناـپ  اـقیرفآ و  ياـه  تـمینغ  سمخ  هنوـمن ، يارب 
جاودزا هب  ار  شرتخد  نوچ  زین  دیـشخب . مکح  نب  ناورم  هب  بوچ  زا  يرـصق  هشیاع و  هب  يا  هناخ  هلئان ، هب  يا  هناخ  درک و  اـنب  ناـمتخاس 

. دنزادرپب هرصب ، لاملا  تیب  زا  ار  نآ  داد  روتسد  (2) و  دیشخب مهرد  رازه  دصشش  وا  هب  دروآ ، رد  دیسا  نب  دلاخ  نب  هللادبع 

هفوک و رـصم ، هرـصب ، رد  ییاه  هناخ  هک  دوب  ماوع  نب  ریبز  دـنتفای ، تسد  ینالک  ياه  تورث  هب  ناـمثع  تفـالخ  رد  هک  یناـسک  رگید  زا 
. تشاذگ ياج  هب  زینک  مالغ و  رازه  بسا و  رازه  رانید و  رازه  هاچنپ  گرم ، زا  سپ  تشاد و  هیردنکسا 

، گرم زا  سپ  هک  دوب  يرگید  دنمتورث  فوع ، نب  نامحرلادبع  تشاد . دمآرد  رانید  رازه  هنازور  قارع ، كالما  زا  زین  هللادیبع  نب  هحلط 
اب ار  نآ  هک  دوب  هتـشاذگ  اج  هب  هرقن  الط و  نادنچ  دنا  هتفگ  نامثع  راد  هنازخ  تباث ، نب  دـیز  هرابرد  تشاذـگ . ياجرب  يا  هتـشابنا  لاوما 

و رتشیب ، نادـنمتورث  ناریقف و  هلـصاف  زور  هب  زور  نآ ، رد  هک  دوب  هتفرگ  لکـش  یتاـقبط  يا  هعماـج  بیترت ، نیدـب   (3) دنتـسکش . یم  ربت 
مورحم دوخ  قوقح  هب  یبای  تسد  زا  ناناوتان  هجیتن ، رد  دش . یم  هدرمش  زیچان  تسا ، يرشب  عماوج  تمالس  يرادیاپ و  نوتس  هک  تلادع 

رگداسف حور  یلک ، روط  هب  دندنام .

ص35. ج1 ، ینیزلا ، قیقحت : هسایسلا ، همامالا و  يرونید ، هبیتق  نبا  ص195 ؛ فراعملا ، ص58 ؛ ج2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
ص35. ج1 ، نیشیپ ، هسایسلا ، همامالا و  هبیتق ، نبا  ص62 ؛ ج2 ، یبوقعی ، - 2

ج8، ریدغلا ، ص38 ؛ ج5 ، فارـشالا ، باسنا  زا : لـقن  هب  ص250 ، يرهپـس ، دمحم  همجرت : هنادواج ، تریـس  یلماعلا ، یـضترم  رفعج  - 3
.292 286 صص
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يرانک هب  ار  اوقت  يراد و  نید  كالم  ناریدم ، اه و  تیصخش  باختنا  يارب  درک و  لامیاپ  ار  یمالسا  ياه  شزرا  همه  هیما ، ینب  نادناخ 
. داهن

تشاد و رطاخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هوکـش  یتسیز و  هداس  دوب و  ربمایپ  گرزب  یباحـص  هک  رذوبا  یطیارـش ، نینچ  رد 
تفات و یمن  رب  ار  نیگنـس  ياهدرد  نآ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  نیتسار  هعیـش  ناملـسم و  ماقم  رد  دوب ، هدرب  جـنر  مالـسا  يرادـیاپ  يارب 

یم رادـشه  ار  هیآ  نیا  اسر  يادـص  اب  درک و  یم  موکحم  ار  دوجوم  تیعـضو  نآرق ، رب  هیکت  اب  رازاـب  هچوک و  رد  وا  دروآ . یم  رب  داـیرف 
(1) «. هدب هدژم  كاندرد  هجنکش  هب  ار  نانآ  دننک ، یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنزودنا و  یم  میس  رز و  هک  یناسک  : » داد

یمزاب ادـخ  باتک  ندـناوخ  زا  ارم  نامثع  ایآ  دـیوگ : یم  هفیلخ  خـساپ  رد  دـهد ، یم  زیهرپ  یلمع  نینچ  زا  ار  رذوبا  نامثع ، هک  یماـگنه 
(2). مهد یم  حیجرت  نامثع  تیاضر  يدونشخ و  رب  ار  ادخ  تیاضر  يدونشخ و  نم  دنگوس  ادخ  هب  دراد ؟

. درک دیعبت  ماش  هب  ار  وا  هفیلخ  مالسا ، زکرم  رد  رذوبا  دیدش  ياه  ضارتعا  نیمه  یپ  رد 

ماش هب  رذوبا  دیعبت 

ماش هب  رذوبا  دیعبت 

مامتها مالسا  ياه  هزومآ  رشن  هب  داد و  جاور  نیمزرس  نآ  رد  ار  عیشت  بهذم  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ماش ، هب  دیعبت  زا  سپ  يرافغ  رذوبا 
رذوبا تساوخ  نامثع  زا  هیواعم  ماجنارـس  هک  ییاج  ات  درک  تفلاخم  شدنـسپان  یمالـسا و  فالخ  درکلمع  لیلد  هب  هیواعم ، اب  وا  دیزرو .

(3). دنک مهارف  وا  يارب  يدعاسم  طیارش  نوریب و  ماش  زا  ار 

(34 هبوت : «. ) ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  مُهْرِّشَبَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اَهَنوُقِفُنی  َالَو  َهَّضِْفلاَو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلاَو  - » 1
ص208. ج4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص95 . ریدغلا ، - 2

ص282. هناگراهچ ، بهاذم  قداص و  ماما  - 3
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تخس رایسب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ناراد  تسود  رب  هک  نیمزرـس  نیا  رد  هدیقع ، رد  يراوتـسا  تریـصب و  تخانـش ، وترپ  رد  رذوبا 
توافت رد  يرگنـشور  نییبت و  هب  دنک ، تیاور  لقن  دربب و  ار  ترـضح  مان  تحارـص  اب  تسناوت  یمن  سک  چیه  هک  نانچ  دش ، یم  هتفرگ 

يارب درک . اـشفا  ار  هیما  ینب  هیواـعم و  هرهچ  یتردـق ، چـیه  زا  ساره  نودـب  تخادرپ و  دـتفا ، یم  قاـفتا  زورما  هچنآ  اـب  ربماـیپ  تموکح 
: مینک یم  هراشا  ریز  دروم  هب  هنومن ،

لام زا  رگا  تسا و  تنایخ  يا ، هتخاس  ادـخ  لام  زا  ار  خاک  نیا  رگا  : » دروآ یمرب  داـیرف  دـهن ، یم  اـنب  ار  زبس  خاـک  هیواـعم  هک  یماـگنه 
باتک رد  هن  هک  مناد  یمن  نآ  يارب  یهار  چـیه  هک  دوش  یم  ماـجنا  ییاـهراک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یم  (1) و  !« فارسا دشاب ، تدوخ 

اـسب هچ  دوش و  یم  هدنز  لطاب  شوماخ و  قح ، هک  منیب  یم  دنگوس  ادـخ  هب  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  رد  هن  تسادـخ و 
... . دنوش یم  هدیزگرب  دارفا  ییاوقت ، هنوگ  چیه  نودب  دنناوخ و  یم  وگغورد  ار  وا  هک  وگ  تسار 

ادخ و نمـشد  يا  دیوگ : یم  دهاوخ و  یم  روضح  هب  ار  وا  دنیب ، یم  ناوتان  ار  دوخ  رذوبا ، هناقداص  راتفگ  اهراک و  ربارب  رد  نوچ  هیواعم 
لوسر ادخ و  نمشد  تردپ ، وت و  هکلب  متسین ، شلوسر  ادخ و  نمشد  نم  دهد : یم  خساپ  نینچ  رذوبا  ینک ؟ یمن  اهر  ار  ام  ارچ  لوسر ،

(2). دیتشاد ناهنپ  ار  دوخ  رفک  دیدروآ و  مالسا  رهاظ  هب  دییادخ ؛

يا هراچ  یهاوخ ، یم  ار  ماش  رگا  هک  دـسیون  یم  هفیلخ  هب  يا  هماـن  دـنام ، یم  ماـکان  رذوبا  بیرف  زا  هبترم  نیدـنچ  هکنیا  زا  سپ  هیواـعم 
(3). دناسرب هنیدم  هب  تدم  نیرت  هاتوک  رد  دنک و  راوس  شوپور  یب  زاهج  اب  يرتش  رب  ار  رذوبا  دهد  یم  روتسد  زین  هفیلخ  شیدنیب .

یبا نبا  ج5 ؛ باسنالا ، زا : لـقن  هب  ص151 ، يزاجح ، نیدلا  رخف  همجرت : مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  یناگدنز  یـشرق ، فیرـش  رقاب  - 1
.258 255 صص ج8 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ،

ص210. ج4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2
یقت دمحم  دیس  همجرت : خیرات ، ریسم  رد  عیـشت  يرفعج ، دمحم  نیـسح  ص309 ؛ ج1 ، بهذلا ، جورم  ص67 ؛ ج2 ، یبوقعی ، خـیرات  - 3

ص105. یهللا ، تیآ 
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هذبر هب  رذوبا  دیعبت 

هذبر هب  رذوبا  دیعبت 

، بدنج يا  دیوگ : یم  وا  هب  باطخ  نامثع  دسر ، یم  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يافواب  یباحـص  نیا  رذوبا ، هک  یماگنه 
رگا : » درک نایب  نینچ  شیوخ  صاخ  قطنم  اب  رذوبا  میرگناوت ؟ ام  تسا و  شیورد  لاـعتم ، يادـخ  ما  هتفگ  ینک  یم  ناـمگ  هک  یتسه  وت 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  لاح ، نیا  اب  دـیدرک . یم  قافنا  شناگدـنب  رب  ار  ادـخ  لاوما  یتشاد ، یمن  يداـقتعا  نینچ 
ار يادـخ  ناگدـنب  دـننک و  شیوخ  تلود  لاـبقا و  هلیـسو  ار  يادـخ  لاـم  دـنوش ، رفن  یـس  صاـعلاوبا  نارـسپ  نوـچ  : » دوـمرف هلآ  هیلع و 

(1) «. دننک تنایخ  يادخ  نید  رد  دننادرگ و  شیوخ  نارکاچ  ناراکتمدخ و 

ییوگتـسار هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نایم ، نیا  رد  میا . هدینـشن  یبلطم  نینچ  دنتفگ  اهنآ  تساوخ و  یهاوگ  مدرم  زا  هفیلخ  باب ، نیا  رد 
نامسآ دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  نم  هک  ارچ  دیوگ ؛ یم  تسار  وا  دیامرف : یم  دهد و  یم  یهاوگ  رذوبا 

نایم يدنت  ظافلا  ماگنه ، نیا  رد  تسا . هدرکن  لمح  دوخ  تشپ  رب  ار  وا  زا  رتوگتسار  نیمز ، هدنکفین و  هیاس  رذوبا  زا  رتوگتسار  یسک  رب 
. دنار یم  نخس  رذوبا  زا  عافد  هب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوش و  یم  لدب  در و  رذوبا  هفیلخ و 

دیعبت رب  هک  یماگنه  دناوخ . یم  دنیاشوخان  ار  وا  اب  یگیاسمه  زین  رذوبا  ورب . نوریب  ام  نیمزرـس  ام و  شیپ  زا  دـیوگ : یم  هفیلخ  ماجنارس 
، مشاب اجره  دیوگ : یم  رذوبا  سپـس  دـنک . یم  تفلاخم  اجنآ  هب  نتفر  اب  هفیلخ  هک  دوش  یم  هدرب  مان  اج  نیدـنچ  دـش ، هتفرگ  میمـصت  وا 

نمـشد ار  اج  چیه  تفگ : رذوبا  يراد ؟ رت  نمـشد  ار  عضوم  مادـک  تفگ : نامثع  مور . اجنآ  ییامرف ، اج  ره  وت  تفگ . مهاوخ  قح  نخس 
(2)…  . ورب اجنآ  تفگ  نامثع  منادن . هذبر  زا  رت 

، هغالبلا جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  ص373 ؛ ج2 ، یفوتـسم ، همجرت : حوـتفلا ، یفوـک ، مثعا  نـبا  ص1700 ؛ ج4 ، بوـلقلا ، هاـیح  - 1
ص211.

ص342. حوتفلا ، - 2
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، دهدن وا  هب  ار  سک  چیه  اب  نتفگ  نخـس  هزاجا  دربب و  نوریب  هنیدم  زا  ار  رذوبا  دهد  یم  روتـسد  مکح  نب  ناورم  هب  هفیلخ  بیترت ، نیدـب 
. دننک یم  یهارمه  ار  وا  رسایرامع  مالسلا و  امهیلع  نینسح  و  لیقع ، شردارب  و  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  یلو 

هیلع هللا  یلص  ادخربمایپ  راتفگ  منیب ، یم  ار  تنادنزرف  وت و  هاگره  نم  تفگ : تسیرگ و  داتفا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  رذوبا  هاگن  نوچ 
نانمؤمریما دیوگ : یم  رذوبا  تشادـگرزب  یهارمه و  زا  يریگولج  يارب  ناورم   (1). مرادـن ندرکن  هیرگ  بات  مروآ و  یم  دای  هب  ار  هلآ  و 

ناورم بوکرم  رب  يا  هنایزات  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ماگنه ، نیا  رد  دینادب . دـیناد ، یمن  رگا  تسا ؛ هدرک  یهن  درم  نیا  اب  نتفگ  نخـس  زا 
! دَنکفارد شتآ  هب  تیادخ  وش ، رود  تفگ : دز و 

(2). دندیسرت دوخ  يایند  رب  وت  زا  نانآ  يا و  هتفرگ  مشخ  ادخ  يارب  وت  رذوبا ، يا  دومرف : رذوبا  هب  سپس 

نامه رد  ای 32  لاس 31  رد  دش و  دیعبت  هذبر  هب  ترجه  لاس 30  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یمان  یباحص  رذوبا ، بیترت  نیدب 
. درک تلحر  اج 

ص697. ج1 ، بهذلا ، جورم  ص68 ؛ ج2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
ص206. ج4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص699 ؛ يدوعسم ، خ 130 ؛ هغالبلا ، جهن  - 2
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( يرادمامز نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب   ) يربنامرف شنیب و  مراهچ : لصف 

هراشا

( يرادمامز نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب   ) يربنامرف شنیب و  مراهچ : لصف 

مدرم و مشخ  هب  رجنم  یتلود  بصانم  رد  قیالان  دارفا  نتـشامگ  لاملا ، تیب  رد  زاجمریغ  ياه  فرـصت  يرادا ، یلام و  داسف  هکنآ  زا  سپ 
، تعیب يارب  تیعمج  ماحدزا  یلو  دندرک  عانتما  ادتبا  ترضح  دندمآ . مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن  تعیب  يارب  مدرم  دیدرگ  نامثع  لتق 

. تفریذپ ار  تموکح  ناشیا  درک و  مامت  ترضح  نآ  رب  ار  تجح 

ًاعقاو هک  فلتخم  ههبج  هس  رد  یمالـسا ، لیـصا  ياه  تنـس  يایحا  اه و  تعدـب  اب  هزرابم  رب  هوالع  تموکح ، لاـس  هب 5  بیرق  تدـم  رد 
هیعاد کی  ره  هک  دوب  هارمه  یفلتخم  ياه  نایرج  اب  ناـمز  زا  ههرب  نیا  دـندرک . هزراـبم  دوب  راوشد  ماوع  مدرم  رب  لـطاب  قح و  صیخـشت 

. دنتشاد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسا و  زا  يرادبناج  تیناقح و 

ار لمج  گنج  دنتفر و  یم  رامش  هب  مالـسا  ردص  رد  هدش  هتخانـش  ًالماک  ياه  هرهچ  هک  ریبز  هحلط و  یهارمه  اب  ربمایپ  رـسمه  هشیاع  . 1
. دنتخادنا هار  هب 

داد و یم  شرورپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  تبـسن  هنیک  ضغب و  اـب  ار  مدرم  دوب و  هدرک  ماـیق  ناـمثع  یهاوـخنوخ  هب  هک  هیواـعم  . 2
. تخادنا هار  هب  ار  نیفص  گنج 

نارود رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب   ) يربنامرف شنیب و  مراهچ : لصف 
( يرادمامز
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يرطخ دنتشادن و  مالسا  نطاب  تیعماج و  هب  تبـسن  یهاگآ  چیه  هک  یلاح  رد  دندوب  هدش  رهاظ  دباع  ناگدنب  يامیـس  رد  هک  جراوخ  . 3
. دوب یطاقتلا  هورگ  نیا  راکفا  رشن  زا  يریگشیپ  هزرابم و  يارب  جراوخ  گنج  هک  دنتفر  یم  رامش  هب  مالسا  هدنیآ  يارب  میظع 

. دندرب یم  رس  هب  يرکف  فلتخم  ياه  ههبج  نیا  نایم  ینادرگرس  تریح و  رد  هک  یمدرم  هدوت  . 4

رد تکرح  هب  ار  مدرم  هک  دوب  يریـصب  ياه  ناسنا  تریـصب و  رـصنع  دوجو  دـنک  ظفح  ار  عیـشت  تسناوت  یم  ساسح  ههرب  نیا  رد  هچنآ 
نارود رد  دندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  نامه  ًابلاغ  هک  ترضح  نآ  کیدزن  نارای  درک . یم  ییامنهار  حیحـص  ریـسم 

ادـیپ ماقم  هاج و  اـیند و  هب  شیارگ  ریبز  هحلط و  نوچمه  دـندوب و  هداد  یبوخ  هب  ار  دوخ  نومزآ  ترـضح  يرادـمامز  اـت  تلحر  زا  سپ 
یتریـصب ملع و  اب  یهلا و  ياوقت  دـهز و  تیاعر  ایند ، هب  ییانتعا  یب  اب  زین  هرود  نیا  رد  دـنتفرن  تموکح  زا  یهاوخ  مهـس  لابند  هدرکن و 

. دندیشخب یهاگآ  تریصب و  مدرم  هب  ناورهن  نیفص و  لمج ، ياه  هنتف  یمامت  رد  دنتشاد  هک 

هصالخ لیذ  دراوم  رد  ار  دوب  يرادمامز  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نارای  تریصب  زا  رثأتم  هک  يدراوم  هدمع  ناوت  یم  نیاربانب 
: درک

حلص گنج و  هب  طوبرم  روما  بصانم و  لوبق  رد  شیوخ  ربهر  تامیمصت  عضاوم و  زا  لماک  يرادربنامرف  . 1

مالسا رظن  دروم  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  يارب  کمک  . 2

تموکح رارقتـسا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  يراکمه  ای  تبارق  رطاخ  هب  هک  ییاـه  تیـصخش  هباحـص و  زا  يدادـعت  اـب  هلباـقم  . 3
مدرم نیب  رد  یهجوم  هرهچ  یمالسا 

نارود رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  تریصب   ) يربنامرف شنیب و  مراهچ : لصف 
( يرادمامز
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. دندرک یم  درمت  يرادربنامرف  زا  هدوب و  یهاوخ  مهس  لابند  هب  یمالسا  تلادع  هب  هجوت  نودب  نونکا  دندوب و  هدرک  ادیپ 

يریگ میمـصت  تردـق  دـندوب و  هدـش  يرکف  فـلتخم  ههبج  ناـیم  رد  ینادرگرـس  تریح و  راـچد  هـک  یناـسک  يارب  ییازفا  تریـصب  . 4
. دنتشادن

ترضح نآ  هرهچ  بیرخت  لابند  هب  هک  هیواعم  دننام  ینادایش  ياه  هئطوت  يزاس  یثنخ  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لیاضف  جیورت  . 5
. دندوب

رد تلادع  نیریـش  معط  ندیـشچ  اب  مدرم  ات  دـش  بجوم  یمالـسا  فلتخم  دالب  رد  تموکح  هدـنیامن  ناونع  هب  نانآ  حیحـص  درکلمع  . 6
یبرغ و نادنمـشیدنا  هزورما  هک  يروـط  هـب  دـنک  ادـیپ  قوـس  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  تدوـم  تـبحم و  هـب  تبـسن  يوـلع  تموـکح 

یم نارود  نآ  فیـصوت  رد  یحیـسم  قادرج  جرج  هنومن  ناونع  هب  دـننک . یم  داـی  یگرزب  تمظع و  هب  هاـتوک  نارود  نآ  زا  ناملـسمریغ 
نآ اب  شبلق ، نآ  اب  شلقع ، نآ  اب  یلع  کی  نامز  ره  رد  یتفرگ و  یم  راک  هب  یتشاد  ناوت  توق و  هچ  ره  دش  یم  هچ  راگزور  يا  دیوگ :

(1). دیشخب یم  ملاع  هب  شراقفلاوذ  نآ  اب  شنابز و 

یعخن رتشا  کلام 

هراشا

یعخن رتشا  کلام 

، شوهاـب كریز ، عاجـش ، يدرم  ار  يو  دوـب . نمی  لـها  جـحذم و  هلیبـق  زا  رتـشا ،» کـلام   » هب فورعم  ثوغیدـبع  نب  ثراـح  نب  کـلام 
هب کلام  تبسن  : » دومرف وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  ییاج  ات  دننک  یم  یفرعم  ادخ  حلاص  ناگدنب  ناصلخم و  زا  تداشراب و 

(2) «. دوب هّللا  لوسر  هب  نم  تبسن  دننامه  نم ،

ص 103. ج 1 ، یهاشورسخ ، يداه  دیس  همجرت : هیناسنالا ، هلادعلا  توص  قادرج ، جرج  - 1
ص214. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص504 ؛ ج1 ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  - 2
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يو دش  ببـس  هفوک ، رادـنامرف  هب  وا  ياه  ضارتعا  نامثع ، تموکح  نامز  رد  دوب . هفوک  ذوفناب  ياه  تیـصخش  نآرق و  نایراق  زا  کلام 
وت نوخ  نتخیر  ینک ، راهظا  رگا  هک  يراد  لد  رد  يروما  وت  تسا : هدروآ  هنوگ  نیا  کلام ، هب  يا  همان  رد  نامثع  دننک . دـیعبت  ماش  هب  ار 

سپ هک  دسرب  وت  هب  يا  هدنبوک  يالب  هکنیا  رگم  يرادرب ، دوخ  راک  زا  تسد  همان ، نیا  هدهاشم  اب  منک  یمن  رکف  زگره  دوش و  یم  لالح 
. ریگ شیپ  رد  ار  ماش  هار  يروف  دیسر ، وت  هب  نم  همان  هاگره  تسین . وت  يارب  یتایح  نآ ، زا 

هک يا  هنوـگ  هب  دروآرد ، شورخ  شوـج و  هب  زین  ار  اـجنآ  یلو  دـش ، دـیعبت  ماـش  هب  رگید  فورعم  نایعیـش  زا  نت  دـنچ  هارمه  هب  کـلام 
(1). دهد تنوکس  صمح »  » رد هفیلخ  روتسد  هب  دنک و  جارخا  ماش  زا  ار  نانآ  دش  روبجم  مکاح  هاگتسد 

ییاج هباج  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  درب و  هنیدـم  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  هفوک  مدرم  ناـمثع ، دـض  رب  شروش  ناـیرج  رد  کـلام  دـعب ، یتدـم 
. تشاد یساسا  شقن  شا  یعقاو  زکرم  هب  تفالخ 

رتشا کلام  يرادم  تیالو 

رتشا کلام  يرادم  تیالو 

یم قشع  تشاد و  داقتعا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ناـنچ  نآ  وا  تسا . کـلام  زراـب  ياـه  یگژیو  زا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  زا  تعاـطا 
دوخ يوریپ  يرادافو و  نیفـص ، لمج و  گنج  رد  وا  تشاد . یمن  اور  دوخ  رب  ار  يو  ياه  نامرف  زا  یچیپرـس  نیرت  کچوک  هک  دـیزرو 

: تسا هدومرف  وا  فصو  رد  ترضح  داد . ناشن  یبوخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 

(2). ُِرئاطلا ِهیَلَع  یفُوی  َو ال  ُِرفاْحلا  ِهیقَتْرَی  اْدلَص ال  َناَکل  ارَجَح  َناک  َول  َو  ادِتق  َناَکل  ًالَبَج  َناک  َول  ِهّللَا  َو  ُِکلام ! ام  َو  ُِکلام 

322 و 323. صص تیالو ، غورف  یناحبس ، رفعج  - 1
تمکح 443. یتشد ، دمحم  همجرت : هغالبلا ، جهن  - 2
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چیه هک  دوب  مکحم  تخـس و  یگنـس  دوب ، گنـس  رگا  دوب و  هناگی  يزارفرـس  رد  هک  یهوک  دوب ؛ هوک  رگا  ادـخ  هب  یکلام ! هچ  کلام و 
. درک یمن  زاورپ  نآ  زارف  هب  يا  هدنرپ  چیه  دیسر و  یمن  وا  هلق  جوا  هب  يا  هدنور 

حلص نیا  کلام  دنتفگ  یضعب  دش ، لیمحت  نایقتم  يالوم  رب  هتشون و  هیواعم  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نایم  حلـص  نامیپ  هکنآ  زا  سپ 
: دومرف هنوگ  نیا  نانآ  خساپ  رد  ماما  داد . دهاوخن  تیاضر  گنج  زج  يزیچ  هب  تفریذپ و  دهاوخن  ار  همان 

. ُمتیضَر َو  ُْتیِضَر  ْدَق  َو  ُتیضَر  اَذِا  یضْرََیل  َرَتْشَالا  َّنِا  یَلب 

. دوب دهاوخ  یضار  مشاب ، یضار  نم  هچنآ  هب  رتشا  نیقی ، هب  يرآ 

ُهَلثِم مُکیف  َتَیل  لـَب  ِناـنِثا  ُهَْلثِم  َتَیلَو  َکـِلذ  یلَع  ُهَّفَوَـخَتَأ  َسَیل  َو  َکـِئلُوا  نـِم  َسیَلَف  ِهـْیَلَع  اـنأ  اـم  َو  يْرمَا  هِـکْرَت  ْنـِم  مـُترَکَذ  يّذـَلا  اَّمَا  َو 
(1). ٌدِحاو

ود شاک  يا  مرادن . یـسرت  وا  زا  باب  نیا  زا  نم  تسین و  هنوگ  نیا  وا  درک ، دـهاوخ  كرت  ارم  رما  رتشا  هکنیا  رب  ینبم  دـیتفگ  هچنآ  اما  و 
(2). دوب کلام  لثم  رفن  کی  امش  نایم  رد  شاک  يا  هکلب  متشاد ، کلام  لثم  رفن 

هشیاع هب  کلام  همان 

هشیاع هب  کلام  همان 

هجوتم هک  یماگنه  دوب ، ترـضح  نآ  تموکح  نارادـفرط  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صاخ  نارای  وزج  هک  اـجنآ  زا  رتشا  کـلام 
یهن راک  نیا  زا  ار  هشیاع  هکم ، هب  يا  همان  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  دض  رب  مایق  ددـصرد  هدرک و  هرـصب  گنهآ  هشیاع  دـش 

: تشون وا  يارب  درک و 

. ینامب دوخ  هناخ  رد  تسا  هداد  نامرف  وت  هب  یتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  وت  دعب ، اما 

ص199. ج5 ، یمالسالا ، خیراتلا  هعوسوم  يورغ ، یفسوی  يداهدمحم  - 1
ص347. ج15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  یف  هعارَبلا  جاهنم  یئوخلا ، یمشاهلا  هللا  بیبح  ازریم  - 2
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هک یهاگیاج  تا و  هناخ  هب  ار  وت  ات  مگنج . یم  وت  اب  نم  یتساخاپ ، هب  يدرکن و  فقوت  دوخ ، هناخ  رد  رگا  رتهب و  هچ  يدرک ، نینچ  رگا 
(1). منادرگرب ددرگ ، تیادخ  يدونشخ  ببس 

تیاضر هناخ ، رد  گنرد  اب  تساوخ  وا  زا  نیاربانب ، تسا . مالسا  روتـسد  ادخ و  ياضر  فالخ  رب  هشیاع  تکرح  تسناد  یم  رتشا  کلام 
دنوادـخ تیاـضر  بسک  تشاد ، شزرا  تیمها و  کـلام  يارب  هچنآ  یلو  تخیگنارب ، ار  هشیاـع  مشخ  هماـن ، نیا  دروآ . تسد  هب  ار  قح 

. دوب

لمج گنج  رد  رتشا  کلام  لاعف  روضح 

لمج گنج  رد  رتشا  کلام  لاعف  روضح 

ار راید  نآ  مدرم  درک و  لزع  ار  یسوموبا  هفوک ، رد  روضح  اب  وا  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  لمج ، گنج  نایاپ  ات  زاغآ  زا  رتشا  کلام 
رب یتخـس  ياه  هبرـض  دیرفآ و  اه  هسامح  لمج ، گنج  نوگانوگ  ياه  هنحـص  رد  (2) و  تخاس هارمه  گنج  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب 

. دروآ دراو  نیثکان 

نیفص گنج  رتشا و  کلام 

نیفص گنج  رتشا و  کلام 

نمشد ياه  هئطوت  دیگنج و  دوب و  گنج  همادا  ناهاوخ  رخآ  ات  هناعطاق  هک  دوب  يرامش  تشگنا  دارفا  وزج  نیفـص  گنج  رد  رتشا  کلام 
: مینک یم  هراشا  نیفص  رد  رتشا  کلام  ياه  تیلاعف  زا  ییاه  هشوگ  هب  اهنت  اجنیا  رد  تخانش . یم  ار  نآ  موش  ياه  هشقن  و 

ور هنایم  راوتسا و  کلام ،

ور هنایم  راوتسا و  کلام ،

. دننک تعاطا  کلام  زا  تساوخ  اهنآ  زا  تشون و  دندوب ، ناهدنامرف  زا  هک  حیرُش  دایز و  هب  يا  همان  نیفص  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
، تعفر نأش ، هک  همان  نیا  رد 

یبا نبا  دماحوبا  نیدلازع  دیدحلا ، یبا  نبا  ص347 ؛ ج15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  یف  هعارَبلا  جاهنم  یئوخلا ، یمـشاهلا  هللا  بیبح  ازریم  - 1
ص294. ج3 ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت : هغالبلا ، جهن  حرش  رد  خیرات  هولج  دیدحلا ،

ص686. ج1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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: تسا هدمآ  نینچ  دنک ، یم  نایب  ار  وا  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دامتعا  زین  کلام و  یکریز  ماقم و 

َو ُُهنْهَو  ُفاَُخی  َال  ْنَّمِم  ُهَّنِإَف  ًاّنَِجم  َو  ًاعْرِد  ُهاَلَعْجا  َو  اَعیِطَأ  َو  َُهل  اَعَمْـساَف  َرَتْشَْألا  ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  اَمُکِزِّیَح  ِیف  ْنَم  یَلَع  َو  اَمُْکیَلَع  ُتْرَّمَأ  ْدَق  َو 
(1). لَْثمَأ ُْهنَع  ُءُْطْبلا  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرْسِإ  َال  َو  ُمَزْحَأ  ِْهَیلِإ  ُعاَرْسِْإلا  اَّمَع  ُهُؤُْطب  َال  َو  ُُهتَطْقَس  َال 

دـیهد و شوگ  ار  وا  نانخـس  رفن  ود  امـش  مدـنادرگ . ریما  دنتـسه  امـش  نامرف  هب  هک  یناـسک  امـش و  رب  ار  ثراـح  رـسپ  رتشا ، کـلام  نم 
ییاجنآ رد  درادن و  دوجو  شزغل  یتسـس و  رتشا  کلام  رد  هک  دیهد  رارق  دوخ  نابهگن  رپس ، هرز و  لثم  ار  وا  دـینک و  تعاطا  ار  شنامرف 

. دنک یمن  باتش  تسا ، يرورض  مارآ  تکرح  يدنک و  هک  نامز  نآ  دنک و  یمن  يدنک  تسا ، مزال  لمع  تعرس  هک 

ریرهلا موی  رد  کلام  دربن 

ریرهلا موی  رد  کلام  دربن 

. دنک يرادـیاپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایرکـشل  ربارب  رد  دـناوت  یمن  درک  ساسحا  هیواعم  دوب ، دـیدش  يریگرد  هک  ریرهلا  موی  رد 
زا يا  هدـع  دـندناوخارف . نآرق  مکح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نایرکـشل  دـندرک و  هزین  ِرـس  ار  اه  نآرق  صاعورمع ، تروشم  اـب  نیارباـنب ،

تفریذـپن و ار  سب  شتآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـندش . سب  شتآ  ناهاوخ  دـندروخ و  ار  هیواعم  گنرین  بیرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ناراـی 
نیا هب  دنتـسه ، تسکـش  لاـح  رد  دـننیب  یم  هک  ـالاح  دـنتفریذپن . یلو  میدرک ، توعد  نآرق  هب  ار  اـهنآ  لوا  اـم  مقطاـن . نآرق  نم  دومرف :

. ددرگرب کلام  یهد  روتسد  دیاب  دنتفگ : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  دندشن و  هیجوت  عناق و  اهنآ  لاح  نیا  اب  دندز . تسد  گنرین 

ص318. همان 13 ، يدراطع ، هللازیزع  حیحصت : هغالبلا ،) جهن  داینب  ، ) هغالبلا جهن  ص 682 ؛ ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1

ریرهلا موی  رد  کلام  www.Ghaemiyeh.comدربن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


60 ص :

یم کـلام  هک  یلاـحرد  ددرگزاـب ، هک  داتـسرف  ماـیپ  مردـپ  هب  هک  مدوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  روـضح  رد  نم  دـیوگ : یم  کـلام  نب  میهاربا 
کلام يآ ! نم  دزن  داد  مایپ  یلع  تفگ : کلام  هب  یناه  نب  دـیزی  مان  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هداتـسرف  دوش . هیواعم  هاـگودرا  دراو  تساوخ 

نیا رد  يراد  تسود  ایآ  تفگ : دـیزی  مدرگزاب . منک و  اـهر  ار  يزوریپ  تصرف  نیا  هک  تسین  نآ  تقو  ـالاح  وگب  ناـنمؤمریما  هب  تفگ :
: تفگ دیزی  مدنسپ . یمن  ار  نیا  ادخ  هب  هللا ! ناحبـس  تفگ : دننک !؟ میلـست  نمـشد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  وس  نآ  زا  يوش و  زوریپ  ههبج 
ار وت  ای  میتشک  ار  نامثع  هک  ناس  نامه  میـشک ، یم  ار  وت  ریـشمش ، اب  هنرگو  ینک ، راـضحا  ار  کـلام  دـیاب  دـنیوگ  یم  گـنج  ناـفلاخم 

رهاق ار  امش  نمشد ، یتقو  ایآ  راوخ ، نارصنع  تسس  دز : دایرف  تشگزاب و  اهنآ  يوس  هب  مامت  یتحاران  اب  کلام  مینک . یم  نمشد  میلـست 
دیابن سپ  دنا . هداهن  ورف  ار  ربمایپ  ياه  تنس  یهلا و  رماوا  اهنآ  هک  ادخ  هب  دنگوس  دنک ؟ یم  نآرق  تیمَکَح  هب  توعد  دنیب ، یم  بلاغ  و 
. میوش کیرش  وت  هانگ  رد  میهاوخ  یمن  زگره  ام  دنتفگ : اهنآ  میوش . زوریپ  ات  دیهد  تلهم  نم  هب  یکدنا  دیهد . خساپ  توعد  نیا  هب 

یم ار  نایماش  یتقو  ایآ  دیا ؟ هدوب  قح  رب  ماگنه  هچ  دنا ، هدـنامزاب  ناتناگلفـس  هتـشک و  ناتناگبخن  هک  امـش  دـییوگب  نم  هب  تفگ : کلام 
رتهب امـش  زا  هک  اهنآ  دینک . راکنا  ار  دوخ  ياه  هتـشک  لضف  دیناوت  یمن  کنیا  امـش  دـیا ! هدیـشک  گنج  زا  تسد  هک  نونکا  ای  دـیتشک ؟

تـسد اهنآ  اب  گنج  زا  ادخ  يارب  میدـیگنج و  اهنآ  اب  ادـخ  يارب  ام  هک  رادـب  تسد  ام  زا  کلام ، يا  دـنتفگ : دـنا ؟ شتآ  رد  ایآ  دـندوب ،
هب ار  امـش  نمـشد ]، . ] دـیدروخ بیرف  امـش  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : کلام  وش . رود  ام  زا  سپ  مینک ، یمن  تعاطا  وت  زا  ام  میتشادرب .

دنوادـخ رادـید  هب  قوش  ایند و  كرت  لیلد  هب  امـش  شیاین  زامن و  میدرک  یم  نامگ  ناهایـسور ، يا  دـیتفریذپ . سپ  دـناوخ ، راکیپ  كرت 
. تسا
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. دش دیهاوخن  دنمتزع  نیا ، زا  سپ  نارتهم ! هبش  يا  داب  ناتگنن  تسا . گرم  زا  ندیساره  لیلد  هب  امش  زیرگ  دوش  یم  نشور  کنیا 

هتفریذپ ار  تیمکح  مالسلا ،  هیلع  یلع  هک  دندیـشورخ  مدرم  بیترت ، نیدب  نک . هدامآ  ار  قارع  ياه  فص  نانمؤمریما ، يا  تفگ : کلام 
یضار نادب  زین  نم  هداد ، اضر  تیمکح  هب  نانمؤمریما  رگا  تفگ : کلام  درادن . يا  هراچ  نیا  زج  تسا و  هدش  دنـسرخ  نآرق  مکح  هب  و 

(1). متسه دونشخ  و 

مالسلا هیلع  یلع  ناج  ظفح  کلام و  يراد  نتشیوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ناج  ظفح  کلام و  يراد  نتشیوخ 

زا سپ  دـش و  یم  ماما  نارای  نایم  رد  دـیدش  ياه  يزیرنوخ  لماع  نیقی  هب  صاـعورمع ، هنتف  داـجیا  زا  سپ  گـنج ، رد  کـلام  يورـشیپ 
. دربب نیب  زا  ار  ترضح  ياهورین  دسرب و  دوخ  فده  هب  تسناوت  یم  هلمح  کی  اب  هیواعم  رگیدکی ، اب  نانیا  يریگرد 

: دومرف تیمَکَح  شریذپ  تلع  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

! دنگوس ادخ  هب  منادناخ . زا  یهورگ  رتشا و  کلام  هب  درک  هراشا  خیش  نیا  رگم  دنتفریذپن ، منارای  تیمکح  نتفریذپن  هرابرد  ارم  ِتساوخ 
هتشک مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ماما  هب  درک  هراشا  ود  نیا  هکنیا  زا  سرت  رگم  منک ، لمع  دوخ  هاگدید  رب  انب  هکنیا  زا  تشادنزاب  ارم 
دمحم رفعج و  نب  هللادبع  هب  درک  هراشا  نیا  نیا و  هکنیا  زا  سرت  ددرگ و  عطق  وا  هیرذ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لسن  دـنوش و 

(2). دنسرب تداهش  هب  هفینح  نب 

طیارـش رد  یلو  دوب ، گنج  همادا  ناهاوخ  هک  تسا  رتشا  کلام  شور  قطنم و  دـییأت  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مـالک  رد  مهم  هتکن 
تفلاخم يو  اب  ترضح ، قفانم  نارای  و  هیواعم )  ) یجراخ نمشد  تفریذپ ، یمن  ار  تیمکح  رگا  انگنت 

.669 667 صص ج4 ، ینامرک ، یتجح  یلع  همجرت : ناموصعم ، هریس  یلماع ، نیما  نسحم  دیس  - 1
3346 و 3347. صص ج1 ، يربط ، زا : لقن  هب  ص333 ، ناراکمه ، یئامن و  همجرت : دمحم ، ینیشناج  گنولدام ، درفلیو  - 2
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگداون  مالسلا و  اهیلع  ارهز  نادنزرف  دهد ، تاجن  اهنآ  بیـسآ  زا  تسناوت  یم  ار  شدوخ  رگا  دندرک و  یم 
. دهد همادا  ار  تیالو  تماما و  طخ  هک  دوبن  یسک  هدنیآ ، رد  دندش و  یم  نمشد  راتفرگ  هلآ 

نید هماقا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هدننک  يرای 

نید هماقا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هدننک  يرای 

نینچ يو  هب  درک و  راضحا  هفوک  هب  دوب ، نیبیصن  رد  هک  ار  رتشا  کلام  يا ، همان  رد  تیمکح ، نایاپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
: تشون

ياهزرم منکـش و  مه  رد  ار  ناراک  هانگ  رورغ  ربکت و  اـت  میوج  یم  کـمک  وا  زا  نید  هماـقا  يارب  هک  یتسه  يدارفا  وزج  وت  کـلام ، يا 
یب نس و  مک  تسا  یناوج  وا  دندرک . مایق  وا  دض  رب  جراوخ  زا  يا  هدع  سپ  مدرک . رصم  یلاو  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  مدنبب . ار  كانرطخ 

تناراـی عمج  زا  هاوـخریخ  نئمطم و  يدرف  ار  دوـخ  نیـشناج  میرگنب . تسا ، راوازـس  هچنآ  رد  اـت  يآ  نم  دزن  سپ  اـه . گـنج  رد  هبرجت 
(1). مالسلاو هدرارق ،

رصم مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان  رد  کلام  يالاو  هاگیاج 

رصم مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان  رد  کلام  يالاو  هاگیاج 

: داد رارق  بطاخم  نینچ  ار  نایرصم  درک ، رصم  هناور  رکب  یبا  نب  دمحم  ياج  هب  ار  رتشا  کلام  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  ینامز 

، ساره میب و  تاقوا  رد  دباوخ و  یمن  كانـسرت  ياهزور  رد  هک  مدرک  مازعا  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  امـش  يوس  هب  دیدرت ، یب  نم  ... 
دیونشب ار  شنخس  تسا . جحذم  ردارب  ثراح ، رسپ  کلام ، وا  تسا . رت  تخـس  نازوس  شتآ  زا  ناراکدب ، رب  دبات . یمنرب  ور  نانمـشد  زا 

رد ار  شنامرف  و 

ص81. ج11 ، ریدغلا ، ص284 ؛ ج 5 ، یمالسالا ، خیراتلا  هعوسوم  يورغ ، یفسوی  ص258 ؛ ج1 ، تاراغلا ، یفقث ، دمحم  نب  میهاربا  - 1
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، نآ هبرـض  دیارگ و  یمن  يدنک  هب  نآ  يزیت  هک  تسادخ  ياهریـشمش  زا  يریـشمش  وا  اریز  دیـشاب ؛ وریپ  عیطم و  تسا ، قح  قباطم  هچنآ 
فقوت دینامب ، هک  دهد  نامرف  رگا  دـیوش و  هناور  دـینک ، تکرح  نمـشد  يوس  هب  هک  دـهد  نامرف  ار  امـش  رگا  سپ  درازگ . یمن  رمث  یب 

يارب متشاد ، مّدقم  دوخ  رب  ار  امش  نم  نم . نامرف  هب  زج  درب ، یمن  ولج  دزادنا و  یمن  ریخأت  هب  دتـسیان ، زاب  دورن و  شیپ  وا  هک  ارچ  دینک ؛
. ناتنانمشد اب  شدیدش  دروخرب  ریلد و  امش و  قح  رد  وا  یهاوخریخ 

. میدرک ادیپ  يو  لیاسو  نایم  رد  کلام ، تداهش  زا  دعب  ار  همان  نیا  دیوگ : جیدخ  نب  لیضف 

رصم ریسم  رد  کلام  تداهش 

رصم ریسم  رد  کلام  تداهش 

مازعا زا  ار  يو  قارع ، رد  هیواعم  ناسوساج  دـش . رـصم  هناور  مالـسلا  هیلع  یلع  نامرف  هب  مزال ، ياهروتـسد  تفایرد  زا  سپ  رتشا  کـلام 
وا رـصم ، رد  کلام  نوچمه  يا  هبرجتاب  درف  روضح  دوب و  هتخود  عمط  مشچ  رـصم  هب  هیواعم  هک  اجنآ  زا  دندرک و  هاگآ  رـصم  هب  کلام 

دوش رصم  دراو  کلام  دراذگن  هک  داتفا  رکف  هب  درک ، یم  دیدهت  ار  يو  هدنیآ  مورحم و  زیخ  لصاح  رابرپ و  هقطنم  نیا  هب  یـسرتسد  زا  ار 
. دهد ناماس  ار  هقطنم  نآ  عاضوا  و 

هیلع یلع  داد  مایپ  وا  هب  داتـسرف و  رتشا  کـلام  تکرح  ریـسم  رد  مُزُلق ، هقطنم  رد  زادرپ  جارخ  یناـقهد  دزن  ار  یـصخش  هیواـعم  نیارباـنب ،
هک اـجنآ  اـت  سپ  مشخب ، یم  ار  وت  جارخ  یتسه ، هدـنز  هک  یناـمز  اـت  يربب ، نیب  زا  ار  وا  رگا  تسا ؛ هدرک  مازعا  رـصم  هب  ار  رتشا  مالـسلا 

مالـسلا هیلع  یلع  تفگ : اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  مدرم  ماش  رد  هیواعم  رگید ، يوس  زا  ریگ . راک  هب  رکم  هلیح و  وا  گرم  رد  تسا ، نکمم 
( يو ّرش  زا   ) ار ام  دنوادخ ، ات  مینک  اعد  مه  اب  دییایب  تسا . هداتسرف  رصم  هب  ار  رتشا 
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رب زامن ، زا  سپ  هشیمه  هک  دوب  دایز  ردق  نآ  کلام ، اب  اهنآ  ینمـشد  دـندرک . نیرفن  ار  رتشا  ماش ، مدرم  اب  هارمه  وا  سپـس  دـنک . تیافک 
. دندرک یم  نیرفن  کلام 

نم تفگ : مالـس  زا  سپ  تفر و  کلام  زاوشیپ  هب  هدـش  ریجا  ناقهد  نامه  راتـسیاج ، دیـسر . مزلق  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  رتشا  کلام 
ار تناراـی  وت و  ياـهراک  نم  يآ . نم  دزن  هب  دراد . دوجو  یقح  منیمز ، دـمآرد  اـه و  هرهب  رد  تناراـی  وت و  يارب  مجارخ ، لـها  زا  يدرم 
، درم دـمآ و  دورف  يو  هناخ  رد  کلام  نک . هبـساحم  جارخ ، ياـج  هب  ار  نآ  منک و  یم  نیمأـت  ار  امـش  تاـناویح  هفولع  مهد و  یم  ماـجنا 

لـسع زا  کلام  هکنیا  زا  سپ  دوب و  مومـسم  لسع  نآ  رد  هک  دروآ  ییاذـغ  اـهنآ  يارب  تخاـس . هدروآرب  ار  شناراـی  کـلام و  ياـهزاین 
! داب وا  رب  ادخ  تمحر   (1). دیسر تداهش  هب  دروخ ،

کلام تداهش  زا  هیواعم  يداش 

کلام تداهش  زا  هیواعم  يداش 

هیواعم داد . شرازگ  هیواعم  هب  ار  کلام  تداهش  يا  همان  رد  هجرج ، نب  دوعسم  مان  هب  رـصم  رد  هیواعم  سوساج  کلام ، تداهـش  زا  سپ 
نیفـص رد  ار  یکی  تشاد ؛ تسد  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : نانآ  هب  درک و  عمج  ار  مدرم  دـش ، هاگآ  کـلام  تداهـش  ناـیرج  زا  نوچ 

زا ار  رتشَا  درک و  تباجا  ار  ناتیاعد  یلاعت  دنوادخ  هک  ار  امش  داب  تراشب  دش . عطق  زورما  يرگید  و  دوب ) رـسایرامع  دوصقم   ) مدرک عطق 
(2) «. تسا لسع  زا  ییاهرکشل  ار  دنوادخ  هک  دینادب  لَسَع ؛ َنِم  ًادُونج  هِّلل  ناو  �الَا  : » دوزفا سپ  درب . نیب 

. دنداد یم  تراشب  وا  گرم  هب  ار  رگیدکی  دندش و  لاحشوخ  کلام ، تداهش  ربخ  ندینش  زا  ماش  مدرم 

خ 484. ص304 ، ج2 ، فارشألا ، باسنأ  زا : لقن  هب  ص292 ، ج5 ، یمالسالا ، خیراتلا  هعوسوم  - 1
ص518. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  - 2
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تحاران نوزحم و  يو  تداهـش  زا  هفوک  مدرم  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـندوب ، ناـمداش  کـلام  گرم  زا  ماـش  مدرم  هیواـعم و  هکنآ  زا  شیب 
. دندش

کلام تداهش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دایز  هودنا 

کلام تداهش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دایز  هودنا 

: دومرف ناوارف  مغ  اب  تفر و  ربنم  زارف  رب  دش ، نیگهودنا  دینش ، ار  کلام  تداهش  ربخ  هک  ینامز  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ِهَِّلل ًاْدلَص  َناََکل  ًارَجَح  َناَک  َْول  َو  ًاّذَف  َناََکل  اًلَبَج  َناَک  َْول  ًاِکلاَم  ُهَّللا  َمِحَرَف  ُهَّبَر  َیَِقل  َو  ِهِدْهَِعب  یَفْوَأ  َو  ُهَبَْحن  یَضَم  ْدَق  ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  َّنِإ  َالَأ 
ٍْشیَُرق ْنِم  ٌلاَجِر  ِْهیَلَع  َلَْبقَأ  َرْـصَْقلا  َلَخَد  َو  َلََزن  اَّمَلَف  َلاَق  ٍِکلاَمَک  ٌدوُجْوَم  ْلَه  َو  ٍِکلاَم  ِْلثِم  ْنَع  ُءاَسِّنلا  ِتَماَـق  ْلَـه  َو  ٌکـِلاَم  اَـم  َو  ٌکـِلاَم 

َنِزَح َو  ًاماَّیَأ  ِْهیَلَع  یََکب  َو  َلاَق  ِقِرْـشَْملا  َلْهَأ  َّلَذَأ  َو  ِبِْرغَْملا  َلْهَأ  َّزَعَأ  ْدَـقَف  ُهُکاَلَه  ِهَّللا  َو  اَمَأ  َلاَق  َکَلَه  ْدََـقل  َو  ِْهیَلَع  َتْعِزَج  اَـم  َّدََـشل  اُولاَـقَف 
(1). اَدبَأ ُهَدَْعب  ُهَْلثِم  َيرَأ  َال  َلاَق  َو  ًادیِدَش  ًانْزُح  ِْهیَلَع 

يازج ار  کلام  دنوادخ  درک . تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  دناسر و  نایاپ  هب  ار  شتدم  درک و  افو  دوخ  دهع  هب  کلام  انامه  دیـشاب ! هاگآ 
هچ کلام ، دوب . راوتـسا  تخـس و  یگنـس  دوب ، گنـس  زا  رگا  تفر و  یم  رامـش  هب  نآ  گرزب  ياه  هیاـپ  زا  دوب ، هوک  زا  رگا  دـهد ، ریخ 

؟ دراد دوجو  کلام  دننام  ایآ  دنهد ؟ شرورپ  کلام  لثم  دنراد  ییاناوت  نانز  ایآ  دوب ! یکلام 

شیرق زا  یهورگ  تفر . هفالخلاراد  هب  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  مدرم  عمج  رد  كانهودنا  نانخس  نیا  مامتا  زا  سپ  ترضح  دیوگ : یم  يوار 
تداهش مسق  ادخ  هب  دومرف : تسا ! هدیسر  تداهش  هب  يو  هکنآ  لاح  يدرک ، یتحاران  راهظا  کلام  يارب  یلیخ  دنتفگ : دندوب ، هارمه  هک 

. دومن لیلذ  ار  قارع )  ) قرشم مدرم  زیزع و  ار  ماش )  ) برغم مدرم  وا 

ص81. صاصتخإلا ، دیفم ، خیش  - 1
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. دندیدن تحاران  ردق  نآ  ار  يو  هاگ  چیه  دوب و  نیگهدنا  وا  يارب  تدش  هب  درک و  هیرگ  کلام  يارب  یتدم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. داد خر  يرجه  لاس 38  رد  يو  تداهش  دندرک . نفد  اجنآ  رد  لمح و  هنیدم  هب  مُزُلق  زا  ار  کلام  هزانج 

هعیش ياقب  کلام و  تریصب 

هعیش ياقب  کلام و  تریصب 

مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  گرزب  رای  نیا  هناشیدنارود  هناهاگآ و  ياه  يریگ  عضوم  هب  کلام ، یگدنز  ساسح  ياهارجام  رد  هک  نانچ 
: درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  عیشت  ياقب  رب  ار  اهنآ  يراذگرثا  وا و  ياه  يریگ  عضوم  میدرک ، هراشا 

. دوب ماش  هب  وا  دیعبت  تفلاخم ، نیا  هجیتن  هک  یلصا  ریسم  زا  تیالو  تفالخ و  فارحنا  هلئسم  نایب  . 1

شریذپ يارب  ترضح  ندش  یـضار  هب  هک  ناگدننک  تعیب  شیپاشیپ  رد  روضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  اب  تعیب  هب  مدرم  قیوشت  . 2
. دیماجنا ترضح  تموکح  نارود  اه  یتلادع  یب  اه و  تعدب  اب  هزرابم  ناناملسم و  تماما 

تفلاخم رد  ریبز  هحلط و  زا  هچنآ  فالخرب  لاوحا ؛ همه  رد  وا  زا  تعاطا  يوریپ و  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  تعیب  رد  يرادیاپ  . 3
. دش هدید  ناش  تعیب  اب 

. یسایس یعامتجا و  يدرف ، نوئش  همه  رد  ماما  ندوب  روحم  نایب  لمج و  گنج  يزادنا  هار  رد  هشیاع  اب  تفلاخم  . 4

. دندش لسوتم  هزین  رس  رب  نآرق  ِگنرین  هب  هک  نمشد  هاپس  تسکش  یکیدزن  ات  ماش  رکشل  اب  هزرابم  . 5

نیا تشادـن و  هلـصاف  يزوریپ  اب  مدـق  کی  زا  شیب  هک  اجنآ  رد  گـنج ، ندرک  اـهر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  روتـسد  زا  يوریپ  . 6
. دیماجنا ترضح  نارای  ماما و  ناج  ظفح  هب  وا  میلست 
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نیا تشاد . روضح  روما  رگید  لوئسم  ترضح و  رادنامرف  شقن  رد  یتقو  یمالـسا ، یقالخا و  لماک  يوگلا  تلادع و  ساسا  رب  راتفر  . 7
. دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیصخش  یقیقح و  مالسا  تیمکاح  رگنایب  راتفر ،

هدرک هدنـسب  تداـبع  نآرق و  تئارق  يریگ و  هشوگ  رب  یخرب ، هک  یناـمز  رد  تیـالو  زا  یناـبیتشپ  عاـمتجا و  هنحـص  رد  لاـعف  روضح  . 8
هزورما هک  دـیماجنا  ناـمز  زا  یعطقم  رد  هـچرگا  يوـبن  تنـس  یقیقح و  مالـسا  ياـنبم  رب  تموـکح  يراذـگ  هیاـپ  هـب  راـک ، نـیا  دـندوب .

. دننک یم  دای  یمالسا  تلادع  قالخا و  مسجت  ینارون  نارود  هب  هرود ، نآ  زا  نادنمشیدنا 

رسایرامع

هراشا

رسایرامع

نییآ هار  رد  ار  دوخ  ناج  دـنتفگ و  کیبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توعد  هب  یگمه  مالـسا  زاـغآ  رد  هیمـس ، شرـسمه  رـسای و 
یبلق نامیا  شربمایپ  دنوادخ و  هب  هک  ود  نآ  ناوج  دنزرف  رامع ، دنداد . تسد  زا  وا  نارکف  مه  لهجوبا و  ياه  هجنکـش  ریز  رد  دیحوت و 
یتقو دـبای . تاجن  نانمـشد  هجنکـش  زا  دـنک و  تئارب  مالـسا  زا  رهاظ  هب  دـش  روبجم  اسرف  تقاط  ناوارف و  ياه  هجنکـش  لیلد  هب  تشاد ،

. تخیر یم  کشا  تدـش  هب  هک  یلاحرد  دیـسر ، ربمایپ  تمدـخ  نانک  هیرگ  رامع  دـیچیپ ، مدرم  نایم  رد  مالـسا  زا  رامع  تئارب  يارجاـم 
اَّلِإ ِِهنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللِاب  َرَفَک  ْنَم  : » درک توالت  دوب ، هدرک  لزاـن  وا  هراـبرد  دـنوادخ  هک  ار  هیآ  نیا  (1) و  كاپ ار  وا  ياه  کشا  ترـضح 

: لحن .« ) تسا مارآ  نامیا ، اب  وا  بلق  هک  یلاحرد  دش ، روبجم  رفک ) نخس  نتفگ  هب   ) هک یسک  نآ  رگم  ِنامیِْإلِاب ؛ ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم 
. دنک تئارب  راهظا  تفرگ ، رارق  ییانگنت  نینچ  رد  زین  رگید  راب  رگا  هک  دش  روآدای  سپ  ( 106

ص362. ج 31 ، قحلا ، قاقحإ  - 1
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ربمایپ هاگن  رد  رامع 

هراشا

ربمایپ هاگن  رد  رامع 

هتخیمآ شنوـخ  تشوـگ و  اـب  ناـمیا  هدرک و  رپ  ناـمیا  ار  راـمع  ياپارـس  : » دوـمرف راـمع  هراـبرد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
(2) «. تسا نانآ  قاتشم  تشهب ، هک  تسا  يرفن  راهچ  زا  یکی  رامع ، : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ناشیا   (1) .« تسا

رامع هنادنم  تریصب  یگدنز 

رامع هنادنم  تریصب  یگدنز 

زین ربمایپ  تشاد و  روضح  ددعتم  ياه  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  باکر  رد  نامیااب ، عاجش و  يزابرس  نانوچ  رـسایرامع ،
دـنام و راوتـسا  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  تیالو و  قح و  زا  عافد  هار  رد  نانچمه  رامع  ترـضح ، تلحر  زا  سپ  دوب . هدوتـس  ار  وا  اهراب 

لوسر نشور  شرافس  ندش  هتفرگ  هدیدان  دهاش  نوچ  ییوس ، زا  دشن . یبلط  هاج  یناطیش و  ياه  یبلطایند  ای  یسایس  ياه  فارحنا  راچد 
ترـضح نآ  زا  تیاـمح  نید و  هار  رد  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

. تشگن ادج  نآ  زا  زگره  دش و  رت  ممصم 

ار یتسیز  هداس  صالخا و  ینتورف ، هیحور  نانچمه  رهش ، نیا  رد  شتیلوئـسم  ِنامز  رد  دوب و  هفوک  یلاو  یتدم  مود ، هفیلخ  نامز  رد  يو 
، رـسایرامع دروآ . مهارف  ار  هنیدم  هب  شا  تشگزاب  وا و  يرانکرب  هنیمز  هویـش ، نیمه  دریگن . هلـصاف  قح  لدع و  زا  دیـشوک  درک و  ظفح 
رد نامثع ، گرم  زا  سپ  درک و  یم  ضارتعا  داقتنا و  لاملا  تیب  زا  هفیلخ  ناگتـسباو  ياوران  ياه  هدافتـسا  ربارب  رد  موس  هفیلخ  هرود  رد 
زا نیفص ، دربن  لمج و  گنج  رد  وا  تشاد . یلاعف  شقن  ترضح ، نآ  اب  تعیب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يوس  هب  مدرم  یهد  تهج 

يرگنـشور تریـصب و  قح ، هاپـس  هب  لطاب ، ياهورین  ندرک  اوسر  قح و  ههبج  زا  عافد  رد  وا  ياه  هباـطخ  دوب و  گـنج  نادـیم  ناـعاجش 
يرتشیب

ص373. ج8 , هعیشلا , نایعا  - 1
ص12. صاصتخا ، ص650 ؛ یناجنز ، يراصنا  لیعامسا  همجرت : دمحم ،: لآ  رارسا  یلاله ، سیق  نب  میلس  - 2
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شتآ رد  زین  رامع  لتاق  دوش و  یمن  ادـج  نآ  زا  تسا و  قح  اب  رامع  : » دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  اجنآ  زا  داد . یم 
تسا فرط  مادک  رد  هک  دنتسیرگن  یم  رامع  درکلمع  هب  دش ، یم  هبتشم  مدرم  رب  راک  یتقو  اه  هنتف  زورب  رد   (1) «، دش دهاوخ  دراو  منهج 

. دنتسناد یم  قح  ههبج  ار  ههبج  نامه  و 

رسایرامع تداهش  زا  ربمایپ  یبیغ  ربخ 

رسایرامع تداهش  زا  ربمایپ  یبیغ  ربخ 

يزور دنراداو . راک  هب  هنیدـم  رد  دجـسم  تخاس  رد  ار  وا  شا  ییاناوت  زا  شیب  نارگید ، دوب  هدـش  ببـس  مالـسا ، هب  وا  دـهعت  تقادـص و 
یبیغ يربخ  رد  ار  دوخ  یخیرات  مالک  ماگنه  نآ  رد  ترضح  دنتشک . ارم  هورگ  نیا  تفگ : درب و  ربمایپ  روضح  هب  ار  نانآ  تیاکش  رامع 

: درک مالعا  رسایرامع  هب 

(2). ٍنََبل ََهبْرَش  اینُّدلا  َنِم  َِكداز  ُرِخآ  ُنُوکَی  ِّقَْحلا ، ِنَع  ُهَبِکاّنلا  ُهیِغابلا  ُهَئِفلا  َکَُلتْقَت  یّتَح  ُتوُمَت  َنل  َکَّنِا 

. تسا ریش  يا  هعرج  ایند ، زا  وت  هشوت  نیرخآ  دنشکب . ار  وت  قح ، زا  فرحنم  رگمتس و  هورگ  هک  یتقو  ات  يریم  یمن  وت 

لاس صاعورمع  نارای  زا  يرامش  یتح  ار  نخس  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ ، دیدپ  ناناملسم  نایم  رد  رامع  يارب  یصاخ  هاگیاج  ربخ ، نیا 
. دندوب هدینش  وا  نابز  زا  نیفص  گنج  زا  شیپ  اه 

لطاب زا  قح  صیخشت  هلیسو  رامع ،

لطاب زا  قح  صیخشت  هلیسو  رامع ،

زا عـالکلاوذ  دوـب . هیواـعم  رکـشل  نارـس  زا  يرَیْمِح ، عـالَکلاوذ  يومعرـسپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هاپـس  وزج  يرَیْمِح ، حوـنوبا 
«. دشک یم  ار  وت  رگمتس ، زواجتم و  هورگ  هَیِغابلا :؛ ُهَئِفلا  َُکُلتقَت  : » تسا هدومرف  رسایرامع  هب  ربمایپ  هک  دوب  هدینش  صاعورمع 

عم رامع  رودی  هعم  قحلا  قحلا و  عم  رامع  نا  . ) ص596 ج1 ، ریدغلا ، ص147 ؛ ج1 ، فارشالا ، باسنأ  ص187 ؛ ج3 ، يربک ، تاقبط  - 1
(. رانلا یف  رامع  لتاق  راد و  اهنیا  قحلا 

ص560. تیالو ، غورف  ص455 ؛ ج 8 ، قحلا ، قاقحإ  ص202 ؛  ج 12 ، عامسألا ، عاتمإ  يزیرقم ، نیدلا  یقت  - 2
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دروم رد  ما  هدمآ  تفگ : شیومعرسپ  هب  دش و  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  دراو  هنایفخم  تسا ، هاپس  مادک  نایم  رد  رامع  تسناد  یمن  نوچ  وا 
رامع هب  ربمایپ  تفگ : یم  هک  مدینـش  صاعورمع  زا  باّطخ ، نب  رمع  تفالخ  رـصع  رد  نم  مسرپب . وت  زا  هتخادنا ، کش  هب  ارم  هک  يزیچ 

هک مدینـش  ربمایپ  زا  تفگ : نم  خـساپ  رد  وا  مدروآ . صاعورمع  دای  هب  ار  نخـس  نیا  نونکا ، مه  دنـشُک . یم  ار  وت  رگمتـس  هورگ  دومرف :
: دومرف

. ٍرِسای ِنبرامع  ُهَعَم  يدُهلا و  ُماِما  َو  ُّقحلا  ِْنیَتَبیتَکلا  يَدِْحا  یف  قارعلا و  ُلهَا  َو  ِماّشلا  ُلْهَا  یقَتلَی 

نآ تسا . هاپـس  ود  نآ  زا  یکی  نایم  رد  رگ ، تیاده  ماما  قح و  دـنریگ و  یم  رارق  مه  يور  رد  ور  گنج ، يارب  قارع  مدرم  اب  ماش  مدرم 
. تسا قح  دراد ، رارق  نآ  نایم  رد  رسایرامع  هک  یهاپس 

ایآ مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : عالکلاوذ  تسا . قارع ) هاپـس   ) ام هاپـس  نایم  رد  رامع  ادخ  هب  دنگوس  يرآ ، داد : خساپ  حونوبا 
؟ تسا يدج  ام  اب  گنج  رد  رامع 

هب امـش  همه  مراد  تسود  نم  هکنیا  اب  تسا ، رت  تخـس  نم  زا  امـش  اب  گنج  رد  وا  دنگوس ! هبعک  راگدرورپ  هب  يرآ ، داد : خـساپ  حونوبا 
، امش اب  گنج  رد  وا  یلو  متشک ، یم  همه  زا  رتولج  یتسه ، میومعرسپ  هک  ار  وت  مدز و  یم  ار  امـش  ندرگ  نم  دیدوب و  رفن  کی  تروص 

. تسا رت  تخس  نم  زا 

صاعورمع رسایرامع و  نایم  زین  ییوگو  تفگ  دتفا . قافتا  حلـص  هاپـس  ود  نایم  دیاش  ات  درب  صاعورمع  دزن  ار  شیومعرـسپ  عالکلاوذ ،
. دروخن ار  صاعورمع  ياه  ینابز  برچ  بیرف  رامع  یلو  دش ، رارقرب 

رد هک  دشاب  هدمآ  يزور  نم  يارب  هک  يروایب  دـهاش  هنومن  کی  یناوت  یم  ایآ  : » تفگ صاعورمع  هب  رامع  وگو  تفگ  نیا  زا  ییاج  رد 
(1) !« مشاب هدرک  ینامرفان  ار  شلوسر  ادخ و  نآ ،

ص122. ج5 ، یمالسالا ، خیرات  هعوسوم  ص360 ؛ ج31 ، قحلا ، قاقحا  ص81 ، صاصتخا ، هعیشلا ؛ نایعا  - 1
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دیدحلا یبأ  نبإ  بلاج  نخس 

دیدحلا یبأ  نبإ  بلاج  نخس 

: دیوگ یم  ننست  لها  فورعم  دنمشناد  دیدحلا ، یبا  نبا 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  دوجو  دروم  رد  یلو  دـننک ، یم  کش  دوخ  راک  تیناقح  رد  رـسایرامع ، دوجو  لیلد  هب  هک  یمدرم  زا  اـتفگش 
، تساهنآ نایم  رد  رامع  اریز  تسا ؛ قارع  هاپـس  اب  قح  هک  دـنروآ  یم  لالدتـسا  نینچمه  دـننک . یمن  کش  تسا ) بناـج  مادـک  رد  هک  )

. تسا قارع  هاپس  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنرادن  یهجوت  یلو 

نأش رد  ربمایپ  هک  نخس  همه  نآ  زا  یلو  دننک ، یم  همهاو  دنـشک  یم  ار  وت  رگمتـس ، هورگ  دومرف : رامع  نأش  رد  ربمایپ  هک  نخـس  نیا  زا 
ْنَم ِداع  َو  ُهـالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهّللَا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نأـش  رد  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـنرادن . همهاو  هدومرف ، مالـسلا  هیلع  یلع 
زین و  دراد »! نمشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  رادب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  رادب  تسود  ایادخ  ُهاداع ؛
نایب هویـش ، نیا  قفانم ». رگم  ار  وت  درادن  نمـشد  نمؤم و  رگم  ار  وت  درادـن  تسود  ُِقفانُملا ؛ ّاِلا  َکُضِغبی  ٌنِمُْؤم و ال  ّاِلا  َکُّبِحی  ال  : » دومرف

(1). دوش شومارف  یلک  روط  هب  ات  دنامب  هدیشوپ  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  تلیضف  دنتفرگ  میمصت  تسخن  زا  شیرق  هک  تسا  نآ  هدننک 

هیما ینب  هیواعم و  یعقاو  هرهچ  ياشفا 

هیما ینب  هیواعم و  یعقاو  هرهچ  ياشفا 

ینب هیواعم و  نادناخ  دض  رب  يرگاشفا  هب  نوگانوگ  ياه  تیعقوم  رد  هنوگچ  رامع  دنک  یم  نایب  هک  میرامـش  یمرب  ار  يدراوم  اجنیا  رد 
. تخادرپ یم  هیما 

یهاوخرظن راصنا  نارجاهم و  زا  تخادرپ و  تروشم  هب  هیواعم  اب  گـنج  هراـبرد  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  یماـگنه  . 1
: تفگ یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تساخرب و  عمج  نآ  نایم  زا  رسایرامع  درک ؛

ص17. ج8 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
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راکدب  ِ نانمـشد شتآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  ام  هدب . ماجنا  ار  راک  نیا  یهدـن ، تلهم  نمـشد  هب  زور  کی  یتح  یناوت  یم  رگا  نانمؤمریما ، يا 
تیادـه و هار  يوس  هب  ار  ناـفلاخم  هاـگ  نآ  نک . ههبج  هناور  دوخ  هارمه  دـنوش ، يأر  مه  اـم  زا  ییادـج  يرود و  يارب  دوـش و  رو  هلعش 

ْمِهِداهِج یف  َّدِْجلاَو  ْمِِهئامِد ، َکْفَـس  َّنِا  ِهللاَوَف  میگنج : یم  اهنآ  اب  ریزگان  هنرگو ، دنا ؛ هدـش  دنمتداعـس  هک  دـنتفریذپ  رگا  ناوخارف . دـشر 
تمارک برقت و  بجوم  ناشیا ، اب  دربن  داهج و  يارب  شالت  اهنآ و  نوخ  نتخیر  نیقی  هب  ادـخ ! هب  دـنگوس  ؛(1)  َْهنِم ٌهَمارَک  َو  ِهللاَدنِع  ٌَهبرَُقل 

. دوب دهاوخ  یهلا  هاگشیپ  رد 

ماگشیپ مالسا  رد  هیما ، نادناخ  تفگ : تساخرب و  ماما  نارای  عمج  رد  دهن ، ماگ  نادیم  هب  تفرگ  میمصت  نیفص  رد  رامع  هک  یماگنه  . 2
هناملاظ مدرم ، رب  ات  دنداد  رس  دش » هتشک  هنامولظم  ام  ماما   » هلان دنتفیرف و  ار  مدرم  نانآ  دنشاب . ییاورنامرف  هتسیاش  رظن  نیا  زا  ات  دنا  هدوبن 

، دندرب یمن  راک  هب  يا  هعدخ  نینچ  رگا  دنا . هدیـسر  دینیب ، یم  هچنآ  هب  نآ ، هار  زا  هک  تسا  يا  هلیح  نیا  دننک . يرگ  هطلـس  تموکح و 
(2). تساخ یمنرب  ناش  يرای  هبو  درک  یمن  تعیب  نانآ  اب  مه  رفن  ود 

وت ياضر  منادب  رگا  منکفا . یم  منکفیب ، ایرد  نیا  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  ياضر  منادـب  رگا  هک  یناد  یم  وت  ، ایادـخ داد : همادا  وا 
مناد و یم  ایادخ ، درک . مهاوخ  نینچ  دـیآ ، رد  هب  فرط  نآ  زا  هک  موش  مخ  نآ  رب  مهد و  رارق  مکـش  رب  ار  ریـشمش  هبل  هک  تسا  نیا  رد 
، نیا زج  هک  متـسناد  یم  رگا  تسین و  هورگ  نیا  اب  داهج  زج  دزاس ، یـضار  زیچ  ره  زا  شیب  ار  وت  هک  یلمع  زورما  هک  یتخاـس  هاـگآ  ارم 

(3). مداد یم  ماجنا  ار  نآ  تسه ، يرگید  لمع 

ص539. ج 2 ، حوتفلا ، - 1
ص 21. ، 6 ءزج ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 319 ؛ نیفص ، هعقو  ص 157 ؛ ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماک  - 2

ص320. نیفص ، هعقو  ص 157 ؛ ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماک  ص21 ؛ ، 6 ءزج ج 3 ، يربط ، خیرات  - 3
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نینچ ار  هیواعم  نارای ، نایم  رد  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هاپـس  زا  یـشخب  هدـنامرف  هک  راـمع  نیفـص ، گـنج  زور  نیموس  رد  . 3
: درک یفرعم 

رب دـگنج و  یم  شلوـسر  ادـخ و  اـب  دراد و  نمـشد  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  دیـشاب  یـصخش  رگ  هراـظن  دـیهاوخ  یم  اـیآ  ناناملـسم ، يا 
ار شلوسر  ترصن  نید و  يزوریپ  هکم ) حتف  رد   ) دنوادخ یتقو  هک  یسک  نامه  دنک ؟ یم  تیوقت  ار  ناکرشم  زواجت و  متس و  ناناملسم 
ار مالـسا  یهجوت  یب  لامک  اب  هکلب  دوبن ، لـیم  يور  زا  وا  مالـسا  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـش . ناملـسم  رهاـظ  رد  دـمآ و  ربماـیپ  دزن  تساوخ ،
. میتخانش نامرجم  تسود  ناناملسم و  نمشد  ناونع  اب  ار  وا  ام  ادخ  هب  دنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  تفریذپ و 

يزوریپ بجوم  دننک و  یم  شوماخ  ار  ادخ  رون  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هک  دینک  تنعل  ار  وا  دربن و  وا  اب  تسا . هیواعم  وا  هک  دیـشاب  هاگآ 
(1). دنوش یم  ادخ  نانمشد 

هاپـس بیـصن  يزوریپ  زور ، نآ  دـنار و  بقع  ناشدوخ  هاـگیاپ  اـت  ار  نمـشد  صاـعورمع و  زور ، نآ  رد  دوخ  روـالد  ناـهارمه  اـب  راـمع 
(2). داد تاجن  ار  دوخ  زیرگ ، رارف و  اب  زور ، نآ  رخآ  رد  صاعورمع  دش و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ادـخ لوسر  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ناظقیلاوبا ! يا  دیـسرپ : نینچ  دـمآ و  رامع  دزن  ناناملـسم  زا  یکی  نیفـص ، دربن  يریگرد  لـالخ  رد  . 4
فرط زا  دندش ، ناملـسم  هک  یماگنه  دـنوش و  ناملـسم  ات  دـیگنجب  نارفاک  اب  اوُمَلْـسَی ؛ ... یّتَح  َساّنلا  اُوِلتاق  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد هکلب  دنتسین ، ناملـسم  هیواعم ) نارادفرط   ) اهنیا یلو  تسا ، هنوگ  نیمه  يرآ  داد : خساپ  رامع  تسا ؟ ظوفحم  اهنآ  لاوما  نوخ و  نم ،
(3) «. دننک رهاظ  ار  ناشرفک  دنتفای ، روای  رای و  یتقو  ات  دنتشاد ، ناهنپ  ار  دوخ  رفک  دنتفریذپ و  ار  مالسا  رهاظ 

ص 319. نیفص ، هعقو  ص21 ؛ ، 6 ءزج ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
ص366. ج3 ، خیراتلا ، یف  لماک  ص319 ؛ نیفص ، هعقو  ص21 ؛ ، 6 ءزج ج 3 ، يربط ، خیرات  - 2

صص 31 و 32. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 3
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قح هاپس  هب  رامع  ندیشخب  تریصب 

قح هاپس  هب  رامع  ندیشخب  تریصب 

هاپس زا  يدرم  رهظ  کیدزن  میدیگنج . یم  نمشد  اب  رسایرامع  مچرپ  ریز  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  رد  ام  دیوگ : یم  میکح  نب  ءامـسا  . 1
رامع یتسه !؟ وت  ناظقیوبا  تفگ : وا  متـسه . نم  تفگ : رامع  تسیک ؟ امـش  نایم  رد  رـسایرامع  تفگ : دمآ و  شیپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

تدوخ اب  رایتخا  تفگ : رامع  هنامرحم ؟ ای  میوگب  اراکـشآ  ایآ  تفگ : وا  وگب . تفگ : راـمع  مراد . زاـین  وت  هب  نم  تفگ : وا  يرآ . تفگ :
متشادن یکش  میتسه و  قح  ریسم  رد  ام  هک  مدوب  نئمطم  مدمآ ، نوریب  هناخ  زا  هک  یماگنه  نم  میوگ . یم  اراکـشآ  سپ  تفگ : وا  تسا .

هک مدید  بشید  یلو  متشاد ، ار  نانیمطا  هدیقع و  نیمه  هتشذگ ، ِبش  ات  دنتسه . یهارمگ  لطاب و  رب  شنارادفرط ) هیواعم و   ) موق نیا  هک 
هیواـعم و  ) اـهنآ يوگ  ناذا  دـهد و  یم  یهاوـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلاـسر  ییاـتکی و  هب  ناذا  ياـه  هلمج  رد  اـم ، يوـگ  ناذا 
اهنآ و مه  میناوخ ، یم  زامن  ام  مه  ناذا ، زا  دعب  دهد و  یم  یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  زین  شناراداوه )
. تسا هتفای  هار  نم  رب  دـیدرت  بشید  زا  ور ، نیازا  تسا . یکی  زین  ام  لوسر  تسا ، یکی  اـم  توعد  تسا ، یکی  مه  نآرق  ینعی  اـم  باـتک 

نم هب  متفگ . ار  ارجام  مدمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دزن  حبـص  مدروآ و  رـس  هب  ار  بش  دـنادب ، ادـخ  زج  یـسک  هکنآ  یب  بشید 
هلئسم نیمه  يارب  کنیا  نک . يوریپ  وا  هتفگ  زا  دیوگ . یم  هچ  نیبب  ورب و  رامع  دزن  دومرف : هن . متفگ : يدرک ؟ رادید  ار  رامع  ایآ  دومرف :

. ما هدمآ  وت  دزن 

نیا اب  نم  یسانش ؟ یم  صاعورمع ) مچرپ  هب  هراشا  ، ) تسا هتفرگ  رارق  نم  ربارب  رد  هک  ار  هایـس  مچرپ  بحاص  نآ  ایآ  تفگ : وا  هب  رامع 
یم وا  اب  هک  تسا  راب  نیمراهچ  نیا  نونکا  مدیگنج و  راب  هس  ترضح ، نآ  باکر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـصع  رد  صخش 

(1). تساهنآ زا  رت  تشز  رتدب و  هکلب  تسین ، لبق  راب  هس  زا  رت  کین  رتهب و  راب  نیا  مگنج و 

ص374. ج8 ، هعیشلا ، نایعا  - 1
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رامع هن . تفگ : درم  نآ  دـهد ؟ ربخ  نآ  هب  ار  وت  ات  تساجنیا  تردـپ  اـیآ  مدـیگنج . وا  ربارب  رد  نینُح  دـحا و  ردـب ، ياـه  گـنج  رد  نم 
صاعورمع و  ) موق نیا  عّمجت  یلو  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياه  مچرپ  زکرم  رد  ام  عمجت  ربماـیپ  رـصع  رد  زور  نآ  تفگ :
هب دـنگوس  ینیب ؟ یم  دنتـسه ، نآ  رد  هک  ار  یناسک  و  هیواعم )  ) رکـشل نیا  ایآ  دوب . ناکرـشم  ياه  مچرپ  زکرم  رد  اهنآ ) هاپـس  هیواـعم و 

اهنآ همه  نوخ  نتخیر  ادخ ! هب  دنگوس  مدرک . یم  تسین  هب  رـس  ار  درف  نآ  نم  دندوب و  درف  کی  تروص  هب  اهنآ  همه  مراد  تسود  ادخ !
: تفگ رامع  تسا . لـالح  هکلب  هن ، تفگ : درم  نآ  ؟ تسا مارح  کـشجنگ  نوخ  نتخیر  اـیآ  تسا ! کـشجنگ  نوخ  نتخیر  زا  رت  لـالح 
، ورب کنیا  تفگ : رامع  يدرک . نشور  بوخ  يرآ ، تفگ : درم  نآ  مدرک ؟ نایب  بوخ  ار  بلطم  ایآ  تسا . لالح  زین  اـهنآ  نوخ  نتخیر 
هک يدح  ات  دـننز  یم  ار  امـش  دوخ ، ياهریـشمش  اب  شناوریپ ) هیواعم و   ) اهنآ يدوز  هب  نک . باختنا  یتساوخ ، ار  رکـشل  ود  زا  مادـکره 

: دومرف ار  یخیرات  ياه  هلمج  نیا  رامع  هاگ  نآ  دنتفا . یم  دیدرت  کش و  هب  امش ، نایارگ  لطاب 

یَلَع ْمُه  َو  ٍّقَح  یَلَع  اَّنَأ  ُْتفَرََعل  َرَجَه  ِتاَفَعَـس  اَنوُِغْلُبی  یَّتَح  ْمِِهفاَیْـسَِأب  اَنُوبَرَـض  َْول  ِهَّللا  َو  ٍباـَبُذ  َْنیَع  يِذـُْقی  اَـم  یَلَع  ِّقَْحلا  َنِم  ْمُه  اَـم  ِهَّللا  َو 
(1). لِطَاب

دننزب ار  ام  دوخ ، ياهریشمش  اب  اهنآ  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  دنتسین . قح  رب  اهنآ  هتفر ، هشپ  مشچ  رد  هک  یکاشاخ  هزادنا  هب  ادخ ! هب  دنگوس 
. دنتسه لطاب  رب  اهنآ  میتسه و  قح  رب  هک  میراد  نانیمطا  ملع و  ام  دننارب ، بقع  هب  ار  ام  نیرحب )  ) رَجَه نیمزرس  ياه  لخن  رانک  ات  و 

ص323. نیفص ، هعقو  - 1
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ود زا  کی  مادـک  هک  داتفا  کش  هب  یهاگآ  ان  رثا  رب  نیفـص ، ههبج  رد  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هاپـس  رد  نارای و  زا  بنیزوبا  . 2
ادخ تعاطا  هار  رد  يوش ، هتشک  ینک و  گنج  كاپ  تین  اب  موق  نیا  اب  رگا  وت  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنا ؟ قح  رب  رکشل ،

هک نکن ؛ کش  هیواعم ) ناوریپ   ) بازحا نیا  دروم  رد  شاب و  مدـق  تباـث  دومرف : وا  هب  زین  رـسایرامع  یتسه . ... قح  رب  يا و  هدـش  هتـشک 
. دنتسه شلوسر  ادخ و  نانمشد  اهنآ 

. دنتـسه ربمایپ  نانمـشد  هک  ییاه  هتـسد  يوس  هب  دـینک  تکرح  دـناوخ : یم  زجر  نینچ  هک  یلاحرد  درک ، هلمح  نمـشد  هب  رامع  هاگ  نآ 
نادـیم هب  اه  بسا  ندـنازات  ماین و  زا  ریـشمش  ندیـشک  تقو  نونکا  دنتـسه . مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  اه  ناسنا  نیرتهب  هک  دـینک  تکرح 

. تسا دنلب  ياه  هزین  باترپ  گنج و 

. دیگنج یم  اّربت  الوت و  ساسا  رب  هدیقع ، نانیمطا و  لامک  اب  یهاگآ و  شنیب و  يور  زا  رامع  مینیب  یم  بیترت ، نیا  هب 

رسایرامع تداهش 

رسایرامع تداهش 

زین وا  درک و  عادو  وا  اب  دیشک و  شوغآ  رد  ار  رامع  ماما ، تفرگ . دربن  هزاجا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  نیفص  گنج  رد  رـسایرامع 
َو ًادَّمَُحم  َهَّبِحَاـْلَا  یَْقلَا  َموَْیلَا  : » داد ادـن  دیـشون و  دوب ، ریـش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ینیب  شیپ  رب  اـنب  ار  دوـخ  هشوـت  نیرخآ 

ناتـسآ هب  هناروالد ، يدربن  زا  سپ  یگلاس  رد 94  عاجـش ، درمریـش  نیا  منک ». یم  رادید  ار  وا  بزح  دمحم و  ناتـسود  زورما ، ؛(1)  َهبْزِح
. درک جورع  راگدرورپ 

رکب یبا  نب  دمحم 

رکب یبا  نب  دمحم 

دمحم دمآرد و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دقع  هب  ءامسا  وا  رـسمه  رکبوبا ، گرم  زا  سپ  تسا . تسخن  هفیلخ  دنزرف  رکب ، یبا  نب  دمحم 
شرورپ مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد 

ص454. ج 8 ، قحلا ، قاقحإ  - 1
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هشیدـنا و رظن  زا  یلو  دنتـسه ، رکبوبا  نادـنزرف  ود  ره  هشیاع  دـمحم و  دـش . مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صلاخ  نارای  وزج  (1) و  تفای
. دنا هتفرگ  رارق  رگیدکی  زا  توافتم  ًالماک  ههبج  ود  رد  هیحور ،

اب دـمحم  دـگنجب . وا  اب  دـیاب  دـمحم  دراد و  رارق  شرهاوخ  لـباقم ، رکـشل  رد  اریز  دوب ؛ دـمحم  يارب  يراوشد  شیاـمزآ  لـمج ، گـنج 
. تخادرپ مالـسا  بتکم  زا  غیرد  یب  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  تشاذـگ و  رانک  ار  تاساسحا  هفطاع و  دوب ، هتفای  هک  یتریـصب 
هب ار  دوخ  رهاوخ  یتح  هک  تفرعم  زا  يا  هبترم  نینچ  هب  ندیـسر  دراد ، جاور  تدـش  هب  يا  هلیبق  یموق و  ياه  تیبصع  هک  يا  هعماـج  رد 

. تسا دنمشزرا  رایسب  درواین ، رظن  رد  یهلا  هزیگنا 

هطساو هب  قارع  تیعضو  ندش  جنشتم  اب  یلو  داتسرف ، رـصم  يرادناتـسا  هب  ار  دمحم  نیفـص ، گنج  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
اب هار  نایم  رد  کلام  هک  داتـسرف  راید  نآ  هب  عاضوا  لرتنک  يارب  ار  رتشا  کلام  ماما ، دش . ییاه  بوشآ  راچد  زین  رـصم  تیمکح ، لئاسم 

. دیسر تداهش  هب  يا  هئطوت 

، دش ور  هبور  هیواعم  نایهاپـس  اب  نوچ  دیزگرب و  رـصم  تموکح  هب  رتشا  کلام  زا  سپ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دنتفرگ ار  وا  درب . هانپ  يا  هبارخ  هب  زین  وا  دندش و  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  هنادرمناوجان  شنارای  درک . هزرابم  دمآ و  نییاپ  بکرم  زا  دـمحم 

هب باطخ  وا  درک و  يریگولج  وا  هب  بآ  نداد  زا  هیواعم  دوب . هنشت  راد و  هزور  هک  یلاحرد  دندروآ ، جیدخ  نب  هیواعم  دزن  و 

بلاط یبا  نب  رفعج  هجوز  تسخن  سیمع ، تنب  ءامـسا  : » تسا هدمآ  نینچ  ص245 ، یتیآ ، دمحملا  دـبع  همجرت : تاراغلا ، باتک  رد  - 1
یلع هب  رکب ، وبا  زا  سپ  دروآ . ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  تفرگ و  ینز  هب  ار  وا  رکبوبا  وا  زا  سپ  دروآ ، اـیند  هب  ار  رفعج  نب  هّللا  دـبع  دوـب و 

ار رکب  یبا  نب  دمحم  مالسلا ، هیلع  یلع  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ردام  اب  ءامسا  دنزرف  رکب ، یبا  نب  دمحم  درک . يوش  مالسلا  هیلع 
«. رفعج نب  هّللا  دبع  يردام  ردارب  مه  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  هدناوخرسپ )  ) بیبر رکب ، یبا  نب  دمحم  هک  دنیوگ  ور ، نیازا  داد . شرورپ 
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داد و رارق  یغالا  هشال  لخاد  ار  شرکیپ  تشک و  ار  وا  هیواـعم  دـنک ! هایـس  ار  تیور  ادـخ  يدوهی ، ییـالوج  نز  رـسپ  يا  تفگ : هیواـعم 
یم نیرفن  صاعورمع  هیواـعم و  هب  شزاـمن  رد  هراومه  درک و  هیرگ  تدـش  هب  دیـسر ، هشیاـع  هب  ربخ  نیا  یتقو  دـنازوس . شتآ  هب  سپس 

. درک

نعل و ار  وا  هدنشک  فسأت ، راهظا  اب  تسیرگ و  وا  مغ  رد  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهـش  ربخ  یتقو 
(1). درک نیرفن 

رامت مثیم 

هراشا

رامت مثیم 

، درُک یناریا ، ار  وا  دوب . ناریا  قارع و  نایم  يا  هقطنم  ناورهن ، نیمزرـس  لـها  دـندناوخ ، یم  مه   (2) ملاسوبا ار  وا  هک  ییحی  دـنزرف  مثیم ،
(4). تسا هدرمش  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع ، ماما  نارای  زا  ار  وا  یسوط  خیش   (3). دنا هتسناد  زین  كرت  سراف و 

هب ربمایپ  باحصا  زا  مثیم ،  (5). درک شدازآ  دیرخ و  نز  نآ  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوب . دسا  ینب  هفیاط  زا  ینز  مالغ  ادـتبا ،
. دوب شورفامرخ  هفوک ، رد  هک  دنا  هداد  وا  هب  رظن  نآ  زا  مه  ار  رامت »  » بقل . (6). دیآ یم  رامش 

مالسلا هیلع  یلع  رارسا  بحاص 

مالسلا هیلع  یلع  رارسا  بحاص 

(7) «. داد دای  وا  هب  ار  يّرس  روما  یبیغ و  رارسا  تخومآ و  مثیم  هب  یناوارف  ياه  شناد  مالسلا  هیلع  یلع  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 

ص149. یئاطع ، اضردمحم  همجرت : توبن ، نادناخ  لئاضف  لاح و  حرش  يزوج ، نب  طبس  - 1
ص313. داشرإلا ، دیفم ، خیش  - 2

ص5. رامت ، مثیم  يدوبهب ، رقابدمحم  - 3
96 و 105. ، 81 صص یسوط ، لاجر  - 4

ص 291. ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص313 ؛ داشرإلا ، دیفم ، خیش  - 5
ص 4. ج 3 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباصالا  ینالقسع ، رجح  نبا  - 6

ص458. ج2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 7
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هار هب  بسانم ، هنیمز  یحور و  دادعتسا  نتشاد  ببس  هب  ار  يو  ترـضح ، نآ  تفرگارف و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  نآرق  ریـسفت  ملع  مثیم ،
درک و یم  وگزاب  مدرم  يارب  ار  اهنآ  زا  یخرب  یهاگ  مثیم ، دوب و  هدرک  انـشآ  داتفا ، دـهاوخ  قافتا  هدـنیآ  رد  هک  یثداوح  ندـیمهف  ياـه 

(1). دش یم  نارگید  یتفگش  هیام 

راد هبوچ  رب  تیالو  زا  عافد  مثیم و 

راد هبوچ  رب  تیالو  زا  عافد  مثیم و 

ادج مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  وا  رهاظ ، رد  یتح  تسناوتن  هیما  ینب  ياهدیدهت  دوب و  دنب  ياپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یتسود  رب  هراومه  مثیم 
. دیسر تداهش  هب  یتسود  یلع  مرج  هب  نایاپ  رد  دوب و  هتفایرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نیقی ، هب  وا  اریز  دنک ؛

ماجل تناهد  رب  يوش و  یم  هتخیوآ  راد  هب  دش و  یهاوخ  راتفرگ  نم ، زا  سپ  وت  دومرف : رامت  مثیم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يزور 
نآ هار  هب  مشچ  سپ  دـنک . یم  نیگنر  ار  تـشیر  دوـش و  یم  يراـج  نوـخ  تناـهد  ینیب و  ياـه  خاروـس  زا  موـس  زور  رد  دز . دـنهاوخ 

. داد ناشن  يو  هب  زین  ار  شندش  هتخیوآ  راد  هب  لحم  وا ، هب  ربخ  نیا  نداد  زا  سپ  ترضح  شاب . نیگنر  باضخ 

يدوز هب  هک  شاب  هاگآ  دومرف : وا  هب  ترـضح  درک . رادـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  اجنآ  رد  تفر و  جـح  هب  مثیم  ق . لاس 60 ه .  رد 
نوچ دندروآ . دایز  نب  هللادـیبع  دزن  دـندرک و  ریگتـسد  هفوک  هیـسداق  رد  ار  وا  تشگزاب ، هفوک  هب  مثیم  یتقو  دوش . یم  نیگنر  تنـساحم 

ترضح ایآ  امش ! رب  ياو  تفگ : بجعت  اب  دایز  نبا  دوب . مالسلا  هیلع  یلع  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نیا  دنتفگ : نارضاح  دش ، سلجم  لخاد 
. يرآ دنتفگ : تشاذگ ؟ یم  مارتحا  شزرا و  ردق  نیا  یمجع  نیا  هب 

رب ياو  تفگ : دایز  نبا  ییاهنآ . زا  یکی  مه  وت  هک  تسا  نارگمتس  نیمک  رد  داد : خساپ  مثیم  تساجک ؟ تیادخ  تفگ : وا  هب  ور  هللادیبع 
هکنیا اب  وت !

ص 524. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
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هتفگ هچ  وت  اـب  نم  میمـصت  راـتفر و  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  وت  ماـما  ییوگب ؟ نخـس  نم  اـب  هنوگ  نیا  ینک  یم  تئرج  یتـسه ، یمجع 
؟ تسا

رب اـم  اـنامه  تفگ : هّللادـیبع  متـسه . رفن  نیمهد  نم  یـشک و  یم  راد  رب  هدـنز  ارم  وـت  هک  داد  ربـخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـمرف : مثیم 
. درک میهاوخ  لمع  وا  هتفگ  فالخ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  زج  هدادن ، ربخ  نم  هب  ترـضح  نآ  دنگوس ! ادـخ  هب  دـینک ؟ یم  تفلاخم  وا  اب  هنوگچ  دومرف : مثیم 
نم یتح  ینکب ؟ لمع  نانیا ، هتفگ  فالخ  رب  یناوت  یم  هنوگچ  وت  تسا . هداد  ربخ  لاعتم  يادـخ  زا  وا  نیما و  لـیئربج  زا  وا  هدینـش و  هلآ 

. دننز یم  مناهد  رب  ماجل  مالسا ، رد  هک  متسه  يدرم  نیتسخن  نم  مسانش . یم  یشک ، یم  راد  رب  ارم  وت  هک  ار  ییاجنآ 

. درک نازیوآ  دوب ، ثیرح  نب  ورمع  هناخ  کیدزن  هک  ییامرخ  تخرد  هنت  هب  ار  وا  سپـس  تشاد . هگن  نادـنز  رد  یتدـم  ار  يو  داـیز  نبا 
دنتخاس و یماجل  داد  روتسد  دیـسر ، دایز  نبا  هب  ربخ  نوچ  تخادرپ . یم  مشاه  ینب  ياه  تلیـضف  نایب  هب  دوب ، هک  مه  راد  يالاب  رد  مثیم 
هب دوب ، هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگ  نامه  مثیم  ماجنارـس ، دیوگب . نخـس  دـناوتن  رگید  ات  دـندز  رامت  مثیم  رـس  ناهد و  رب  ار  نآ 

(1). دیسر تداهش 

. دـننک نفد  دـنروآ و  نییاپ  راد  زا  ار  شکاپ  رکیپ  داد  یمن  هزاجا  مثیم ، هب  رتشیب  تناها  يارب  داـیز  نبا  دوب . راد  يـالاب  رب  یتدـم  شرکیپ 
. تسا نیا  یلع ، یتسود  يازس  دنامهفب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناعفادم  ندناسرت  دیدهت و  راک ، نیا  زا  شفده 

لفاغ يارب  ماگنه  بش  سپ  دـننک . نفد  دـنرادرب و  ار  مثیم  رکیپ  ات  دـندش  ناـمیپ  مه  ناـشورفامرخ ، ناناملـسم و  زا  رفن  تفه  ماـجنارس ،
، ندش مرگ  يارب  نارومأم  دنتخورفا . یشتآ  دوشن  هدید  مثیم  هک  يا  هنوگ  هب  لحم  نآ  یکیدزن  رد  نارومأم ، نتخاس 

، هباصالا 110 و 111 ؛ صص ج20 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  324 و 325 ؛ صص ج1 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، ص517 ؛ ج1 ، لامالا ، یهتنم  - 1
ص289. یناسارخ ، يدهم  دمحم  دیس  قیقحت : نیظعاولا ، هضور  صص 124 133 ؛ ج42 ، راونالاراحب ، ص250 ؛ ج6 ،
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ییانـشور دندوب و  شتآ  رانک  نارومأم ، دنتفر . راد  کیدزن  مثیم ، كاپ  رکیپ  ندروآ  نییاپ  يارب  تصرف ، نیا  رد  نانآ  دـنتفر و  اج  نادـب 
. دندرک نفد  یبآ  هکرب  رد  دندروآ و  نییاپ  ار  مثیم  رکیپ  نانآ  بیترت ، نیدب  دوب . راد  هبوچ  دید  عنام  شتآ ،

رد مثیم  ربق  نونکا   (1). دیـسرن ییاج  هب  ناش  شالت  یلو  درک ، رومأم  مثیم  كاپ  رکیپ  نتفای  يارب  ار  يدارفا  دش ، ربخاب  دایز  نبا  هک  حبص 
. تساهنآ نیتسار  نارای  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناقشاع  رازم  هتفرگ و  رارق  هفوک  گرزب  دجسم  یبرغ  بونج 

(2). داد خر  قارع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ندمآ  زا  شیپ  زور  هد  مثیم  تداهش 

يرادیب تریصب و  سرد 

يرادیب تریصب و  سرد 

ماما زا  يرهاظ  نتسج  يرود  اب  تسناوت  یم  وا  دوب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگدادلد  تیونعم و  لامک و  نایوپ  هر  يارب  يا  هوسا  مثیم ،
هیلع یلع  قشع  هب  ندرم  داد و  حـیجرت  ندـنام  رب  ار  راد  هبوچ  دـشن و  یـضار  نادـب  زگره  یلو  درب ، رد  هب  ملاس  ناج  مالـسلا ،  هیلع  یلع 

نیقی و سرد  راد ، يادنلب  رب  مثیم  رکیپ  دشاب . يرادیاپ  تریصب و  يرادیب ، يوگلا  خیرات ، ناقفخ  ّوج  رد  ات  دیزگرب  یگدنز  رب  ار  مالـسلا 
. دنتفر یم  ههاریب  هب  مدرم  هک  ینامز  رد  تشاد ، میقتسم  طارص  زا  ناشن  دوب و  تقیقح  نایوپ  هر  هب  يدرمیاپ 

ص83. یشک ، لاجر  - 1
100 صص ج19 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص124 ؛ ج42 ، راونالاراحب ، صص 75 و 76 ؛ صاصتخالا ، صص 323 335 ؛ دیفم ، داشرالا  - 2
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 ( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نارای  تریصب   ) هنانامرهق حلص  لوبق  مجنپ : لصف 

هراشا

 ( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نارای  تریصب   ) هنانامرهق حلص  لوبق  مجنپ : لصف 

هک يرفن  رازه  هدزاود  رکـشل  اب  ناشیا  دـندرک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اـب  هفوک  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تداهـش  زا  سپ 
غورد ینکارپ ، هعیاش  اب  هک  هیواعم  هنابیرف  ماوع  ياه  تسایـس  یلو  تفر  هیواعم  اـب  گـنج  هب  دـندوب  هدـش  یهدـنامزاس  ناشردـپ  طـسوت 

هقرفت و دـناشک و  شیوخ  تمـس  هب  ار  ماما  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  يدایز  دادـعت  دوب ، هارمه  یـسایس  یماـظن و  ناهدـنامرف  عیمطت  يزادرپ ،
نینچ رد  دیدرگ . نئادـم  هب  تمیزع  ترـضح و  ندـش  یمخز  بجوم  هک  تفر  شیپ  اجنادـب  ات  دـش و  داجیا  ماما  رکـشل  رد  یگدـنکارپ 

هک ار  حلـص  یلیمحت  طیارـش  رطاـخ  هب  یلو  تسناد  یم  يرورـض  مزـال و  ار  هیواـعم  ربارب  رد  داـهج  همادا  ًاـساسا  هـچ  رگا  ماـما  یطیارش 
نایعیش و یمومع  حلاصم  ظفح  نید ، ظفح  ییارگ ، فیلکت  رطاخ  هب  و  ناکم ، نامز و  طیارـش  هب  هجوت  اب  یخیرات  شمرن  نیرت  هنانامرهق 
یْلیل و ُُهْتلَتاقل  اَراْصنَا  ُتْدَـجَو  ولَو  اَراْصنَا  ْدـجَا  َْمل  ّینَا  ِالا  ْهیِلا  َْرمَالا  ُتْمَّلَـس  ِهللاَو ، : » دومرف یم  ناـشیا  تفریذـپ . دوب ، مدرم  تیاـمح  مدـع 

(1) ...«. هَنَیب َو  یْنَیب  ُهللا  َمُکْحَی  یّتَح  يراهَن 

ص 513. راهطالا ، همئألا  بقانم  یف  میظنلا  ردلا  یماش ، متاح  نب  فسوی  نیدلا  لامج  ص 291 ؛ ج 1 ، جاجتحالا ، یسربطلا ، - 1
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داهج گنج و  رد  ار  مزور  بش و  متفای  یم  ینارای  رگا  متفاین . ینارای  هک  متـشاذگاو  وا  هب  ار  تفالخ  رما  ور  نیا  زا  نم  ادخ ، هب  دـنگوس 
. دیامرف مکح  وا  نم و  نایم  ادخ  ات  مدینارذگ  یم  هیواعم  اب 

كدنا دنچ  ره  ینارای  دنک ، ادج  قح  ریسم  زا  ار  ترضح  نارای  ناهدنامرف و  زا  يرایسب  تسناوت  هیواعم  گنرین  بیرف و  هک  يا  هرود  رد 
هشیپ ربص  ناشیا  رانک  رد  راوتسا  ياه  هوک  نوچمه  دندشن و  ایند  كدنا  عاتم  یتسرپاوه و  بولغم  هاگچیه  دنتشاد  هک  ییاوقت  شنیب و  اب 

هک ینامز  رد  عیـشت  دش  رجنم  هک  نانآ  تریـصب  اب  هارمه  عضاوم  تامادقا و  نیرت  مهم  دندرک . لمحت  ار  توکـس  نیگنـس  هیاس  هدومن و 
: درک هصالخ  نینچ  لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  دوش  هتشاد  هگن  ظوفحم  دریگب ، يدایز  ناینابرق  دوب  هتسناوت  گنرین  يراکبیرف و 

لباقریغ تخس و  رایسب  نانآ  يارب  هکنیا  مغریلع  هیواعم  اب  حلص  نامیپ  لوبق  رد  ماما  زا  تیعبت  نامز و  طیارـش  زا  لماک  كرد  نتـشاد  . 1
(1). دوب لمحت 

. دندوب ماما  رانک  رد  هک  نانآ  زا  يدادعت  بذج  يارب  حلص  نامیپ  زا  سپ  هیواعم  ياه  شالت  نتشاذگ  ماکان  . 2

هب ار  حلص  نامیپ  دندرک و  یم  شنزرس  ار  ناشیا  رخآ  ات  یعازخ  درص  نب  نامیلـس  لثم  ماما  ناراداوه  زا  یخرب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  - 1
َْولَو دنا : هدرک  حیرـصت  یعازخ ، درـص  نب  نامیلـس  ضارتعا  هب  خـساپ  رد  نینچ  مه   7 نسح ماما  دندرک . یم  ریـسفت  نایعیـش  ندناشن  تلذ 

ُمْتیأَر ام  َْریَغ  ییأَر  ام  َْریَغ  ییأَر  َناَکل  َو  ًهیَمکش  َّدَشَا  َو  اسَأب  یّنم  َسأبِأب  ُهَیِواعُم  َناک  ام  ْبِْصنَا ، َو  ُلَمْعَا  اْینُّدِّلل  اینُْدلا و  ِْرمَا  یف  ِمْزَحلَاب  ُْتنُک 
هن مدرک ، یم  راک  يویند  روما  يارب  مدیـشیدنا و  یم  ایند  هب  نم  رگا  ْمُِکئْامِد . َنْقِح  ِالا  ُْمْتیأَر  اِمب  ْدِرُا  َْمل  ّینَا  ْمُکاـِّیا  َو  َهللااـِب  ُدِهُْـشا  یَنِکلَو 

امـش نوخ  متـساوخ  نم  تسا  دهاش  ادخ  نکیل  متـشاد  یم  يرگید  عضوم  وا  ربارب  رد  نم  رت و  یندشان  مار  هن  دوب و  رتریلد  نم  زا  هیواعم 
اَمک ّینِا  دومرف : دنتـشاد  ضارتعا  حلـص  هرابرد  هک  شیوخ  نارای  زا  كدـنا )  ) هدـع نآ  خـساپ  رد  يرگید  ياج  رد  ناشیا  منک . ظـفح  ار 

، فراـعملا مولعلا و  ملاوع  یناهلفـصا ، ینارحب  هللادـبع  خیـش  ْمِهِرُهْظَا . َْنَیب  ُمْتنَا  َو  اـنَا  یِقبَـال  ْرمَـالا ، ُتْمَّلَـس  ٌهَُّوق  مِْهیَلَع  ْمُِکب  َْسَیل  مُُکْتیأَر 
ص 320. لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  یلع  نب  نسح  ص 624 ؛ ج 20 ، ، 7 داوج ماما  ات  ارهز  ترضح  كردتسم 
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. دوب هتفریذپ  حلص  نامیپ  رد  هک  یطورش  ضقن  رد  هیواعم  یعقاو  هرهچ  ياشفا  شیوخ و  دئاقع  رب  يراشفاپ  . 3

. دوب هدیسرن  یعامتجا  یسایس و  غولب  هبترم  هب  زونه  هک  يا  هعماج  زا  ییادز  تلفغ  يارب  مارآ  یجیردت و  هزرابم  هویش  باختنا  . 4

نارابج و موش  دـصاقم  ياشفا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  رـشن  اب  تیادـه  لعـشم  نتـشاد  هگن  نشور  قح و  همیخ  دومع  ظـفح  . 5
. ناناملسم تشونرس  رب  مکاح  ناگماکدوخ 

 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  يارب  ریسم  ندومن  راومه  نایعیش و  ددجم  یهدنامزاس  . 6

يراصنا هدابع  نب  دعس  نب  سیق 

هراشا

يراصنا هدابع  نب  دعس  نب  سیق 

یم نادـناخ  نیا  قفا  زا  یگرزب ، شناد و  راونا  زین  هتـسویپ  دـنتفر . یم  رامـش  هب  راصنا  ناـگرزب  زا  سیق  نادـناخ  مالـسا ، ردـص  هرود  رد 
شناد و ثیداحا ، یسررب  ظفح و  تسایر ، ییاوشیپ و  رد  تسا . هداد  لیوحت  هتسیاش  الاو و  ياه  تیـصخش  يا  هنیمز  ره  رد  دیـشخرد و 

(1). دنا هتساخرب  نادناخ  نیا  زا  ینادرم  ینمادکاپ ، یکاپ و 

زا مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایعیش  زا  سیق  تسا . راصنا  ناگرزب  ناعاجش و  زا  یکی  جرزخ و  هلیبق  سیئر  هدابع ، نب  دعس  نب  سیق 
ق. لاس 36ه .  رفص  هام  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب . مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نارواشم  زا  یکی  زین  وا و  ناهاوخریخ  نارادفرط و 
هب ار  نایرکشل  زا  يا  هدع  تساوخ  ترضح  دوب . ترضح  یمازعا  نارازگراک  هورگ  نیتسخن  وزج  وا  دیزگرب . رصم  يرادناتـسا  هب  ار  يو 

تفر و دوخ  ناگتـسب  زا  رفن  تفه  اـب  نیارباـنب ، دـینک . ادـیپ  زاـین  اـهنآ  هب  امـش  تسا  نکمم  تفگ  سیق  یلو  دـنک ، هناور  سیق  یهارمه 
(2). تفرگ رایتخا  رد  ار  رصم  تموکح 

ص196. ج 3 ، ریدغلا ، - 1
: همجرت نودـلخ ، نبا  خـیرات  و 100 ؛  99 صـص يدراـطع ، هللازیزع  همجرت : تاراـغلا ، یفوـک ، یفقث  دـمحم  نب  مـیهاربا  قاحـساوبا  - 2

ص613. یتیآ ، دیمحلادبع 
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، نیاربانب درک . یگداتـسیا  لطاب  رفک و  ربارب  رد  هنادرم  سیق ، یلو  دـنک ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دیـشوک  رایـسب  هیواـعم  ناـیم ، نیا  رد 
سیق و هک  نومـضم  نیا  اب  دناوخ  مدرم  يارب  ار  يا  همان  ماش  رد  دوخ ، موش  فده  ندرک  یلمع  يارب  دش و  لسوتم  گنرین  هار  هب  هیواعم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یهاگآ  هب  ار  نایرج  نیا  ماما  نارومأم   (1). درک دنهاوخ  يراکمه  ام  اب  نامثع  نوخ  زا  يرادفرط  هب  رصم  مدرم 
رایـسب ار  هیواعم  زین  نیفـص  گنج  رد  سیق  داتـسرف . وا  ياج  هب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  یعمج ، رارـصا  اب  یلو  درکن ، رواب  ماما  دـندناسر .

تداهـش زا  سپ  درک . یم  بیغرت  گنج  هب  ار  نانآ  ینارنخـس و  ناش  يارب  داتـسیا ، یم  رکـشل  ولج  رد  زور  ره  هک  هنوگ  نیدب  داد ، رازآ 
. دوب مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تمدخ  رد  سیق  مالسلا  هیلع  یلع 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تفالخ  نارود  رد  سیق 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تفالخ  نارود  رد  سیق 

تعیب مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اـب  هک  تسا  درف  نیتسخن  درکن و  تعیب  رکبوبا  اـب  هک  دوب  يدارفا  دودـعم  وزج  سیق  دـسیون : یم  يرذـالب 
رد مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  سپ  دوب و  هارمه  ربمایپ  تیب  لها  اب  شرمع  هظحل  نیرخآ  ات  هک  تسا  ینارای  هتسد  نآ  زا  سیق   (2). درک

. تفرگ عضوم  هیواعم  ربارب  رد  درک و  عافد  ناشیا  زا  دوجو  مامت  اب  دوب و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تمدخ 

ماما هاپس  هب  سیق  نداد  تریصب 

ماما هاپس  هب  سیق  نداد  تریصب 

هللادیبع دش و  وا  اب  گنج  هدامآ  تسین ، قح  تموکح  ربارب  رد  میلست  هب  رـضاح  هیواعم  دید  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
هدنامرف ار  سابع  نب 

ص635. ج4 ، نشور ، دمحم  قیقحت : يربط ، همانخیرات  - 1
ص4. ج3 ، بهذلا ، جورم  - 2
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هیواعم يوس  هب  متسرف . یم  ار  رصم  نایراق  برع و  ناعاجـش  زا  رفن  رازه  هدزاود  وت  هارمه  هب  نم  ومع ، رـسپ  يا  دومرف : وا  هب  درک و  هاپس 
یلو نکن ، زاغآ  ار  هیواعم  اب  گنج  نک . تروشم  سیق  نب  دیعس  دعـس و  نب  سیق  اب  تسرفب . نم  يارب  ار  تا  هنازور  راک  شرازگ  ورب و 
سیق نب  دیعـس  سیق ، زا  دعب  دوب و  دـهاوخ  هدـنامرف  دعـس ، نب  سیق  دیـسر ، یبیـسآ  وت  هب  رگا  گنجب . وا  اب  درک ، زاغآ  ار  گنج  وا  رگا 

. ینادمه

ار يدرف  هنابـش ، دز و  هئطوت  هب  تسد  دسرب ، دوخ  فده  هب  يزیرنوخ  نودب  دنکن و  گنج  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اب  هکنیا  يارب  هیواعم 
حلـص هرابرد  نم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  داد  ماغیپ  وا  هب  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ياهورین  هدـنامرف  ساـبع ، نب  هللادـیبع  دزن 

زا ینامز  هنرگو  دوش ، یم  هدروآرب  تیاه  هتـساوخ  ینک ، تعاطا  نم  زا  زورما  رگا  تسا . مّلـسم  يرما  نم ، دزن  وا  حلـص  هدرک و  هبتاـکم 
؛ مهدب وت  هب  نویلیم ) کی   ) مهرد رازه  رازه  منک  یم  دهعت  نم  تشاد . دهاوخن  وت  يارب  يا  هدیاف  هنوگ  چیه  هک  درک  یهاوخ  تعاطا  نم 

. موش هفوک  دراو  یتقو  ار  رگید  فصن  نونکا و  ار  نآ  فصن 

دوخ هدعو  هب  زین  هیواعم  تسویپ . هیواعم  هاگودرا  هب  دش و  ادج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رکشل  زا  هنابش  درب و  هرهب  تیعقوم  نیا  زا  هللادیبع 
ار وا  دنتـسج ، هچ  ره  یلو  دـناوخب ، تعامج  زامن  اهنآ  يارب  هللادـیبع  دـندوب  رظتنم  حبـص  مدرم  داد . وا  هب  مهرد  رازه  دـصناپ  درک و  اـفو 
درک و ینارنخس  مدرم  يارب  زامن ، زا  سپ  دناوخ و  زامن  اهنآ  اب  دعـس  نب  سیق  ور ، نیازا  تسا . هتـسویپ  هیواعم  هب  دندش  هجوتم  دندیدن و 

هدادـن ماجنا  يریخ  لمع  زگره  شردـپ  درم و  نیا  اریز  دـنکن ؛ سرت  لوه و  راـچد  ار  امـش  ساـبع ، نب  هَّللادـیبع  نتفر  مدرم ، يا  : » تفگ
(1) «. دنا

ص53. یفجن ، داوجدمحم  همجرت : مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز  یسلجم ، همالع  - 1
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نمـشد يوس  هب  ار  ام  درک ؛ نوریب  ام  عمج  زا  ار  وا  هک  مییاتـس  یم  ار  ادـخ  هک  دـندروآرب  داـیرف  هچراـپکی  مدرم  سیق ، ینارنخـس  زا  سپ 
. درک يربهر  نمشد  فرط  هب  ار  اهنآ  سیق ، بیترت ، نیدب  هد . تکرح 

سیق نتفیرف  يارب  هیواعم  ياه  شالت 

هراشا

سیق نتفیرف  يارب  هیواعم  ياه  شالت 

اه لصف  ریز 

سیق هب  هیواعم  تسخن  همان 

سیق هب  هیواعم  مود  همان 

هیواعم هب  سیق  خساپ 

سیق هب  هیواعم  همان  نیموس 

هیواعم همان  هب  سیق  خساپ 

سیق هب  هیواعم  تسخن  همان 

سیق هب  هیواعم  تسخن  همان 

مهتم اب  هارمه  دوخ ، همان  رد  هیواعم  دوب . هفوک  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  هک  تشون  ینامز  سیق  هب  ار  شا  همان  نیتسخن  هیواعم 
رد توعد و  ناـمثع  یهاوـخنوخ  رد  شدوـخ  اـب  تعیب  يارب  سیق  زا  ناـمثع ، نتـشک  رب  مدرم  کـیرحت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ندرک 

(1). دش ور  هبور  سیق  يولهپ  ود  یفنم و  خساپ  اب  هک  درک  داهنشیپ  ار  زاجح  و  هرصب ) هفوک و   ) قارع تموکح  ضوع ،

سیق هب  هیواعم  مود  همان 

سیق هب  هیواعم  مود  همان 

دیاش ات  تشون  سیق  يارب  دوخ ، هب  سابع  نب  هللادـیبع  نتـسویپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  تموکح  ناـمز  رد  ار  مود  هماـن  هیواـعم 
: تسا حرش  نیدب  هیواعم  همان  نتم  دنک . ادج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  ناهدنامرف ، رگید  دننام  ار  وا  دناوتب 

رود نادنچ  هن  مدرگ و  وت  اب  حلـص  شزاس و  يایهم  ات  يدمآ  کیدزن  ردق  نآ  هن  مدناوخ ؛ ار  تا  همان  راگدرورپ ، ساپـس  دمح و  زا  دـعب 
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هب درادن  یتوافت  نامـسیر ، يارب  دندنب و  یم  نادب  ار  نایاپراچ  هک  مدید  یباصق  نامـسیر  نوچمه  ار  وت  موش . وت  اب  راکیپ  هدامآ  ات  يدوب 
مراد و یهوبنا  نایهاپـس  اریز  دروخ ؛ دهاوخن  مه  ار  یـسک  بیرف  داد و  دهاوخن  بیرف  ار  یـسک  نم ، نوچ  یـصخش  دوش ! هتـسب  هک  ياپ 

. دنتسه یقیال  نازات  هّکی  اهنآ ، نایم  رد  هک  ییاناوت  نادرم 

ص174. ج 3 ، ریدغلا ، - 1
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یم ترـس  رب  ار  ناراوس  نابـسا و  یهدـن ، ماـجنا  متفگ ، هک  يراـک  رگا  داد و  مهاوخ  وت  هب  یتفریذـپ ، مدرک ، داهنـشیپ  وت  هب  ار  هچنآ  رگا 
(1). مالسلاو دوب . یهاوخ  رصقم  دوخ  دیآ ، وت  رس  رب  هک  ییالب  ره  ماگنه ، نآ  رد  مزات .

هیواعم هب  سیق  خساپ 

هیواعم هب  سیق  خساپ 

، نیاربانب دهدب ، وا  هب  ینـشور  خساپ  دـیاب  درادـن و  يا  هدـیاف  ندرک  ارادـم  رگید  دـش  هجوتم  دـناوخ ، ار  هیواعم  همان  سیق ، هکنآ  زا  سپ 
: تشون نینچ 

يا یناد و  یم  شزرا  یب  یلک  هب  يا و  هتسناد  دودرم  ارم  هیرظن  وت  هک  تسا  نیا  رد  یتفگش  هیواعم ، يا  راگدرورپ ، يانث  دمح و  زا  سپ 
رتراوازس و يرادمامز  يربهر و  يارب  مدرم  همه  زا  هک  سک  نآ  تعاطا  يوریپ و  هریاد  زا  نم  هک  يا  هتخود  نیا  رد  عمط  مشچ  ردپ ، یب 

وت يرآ ، میآرد ؟ وت  یهد  ناـمرف  ریز  میآ و  نوریب  تسادـخ ، لوـسر  هب  دارفا  نیرت  کـیدزن  اـمنهار و  نیرت  یلاـع  مدرم و  نیرتوگتـسار 
سک همه  زا  وت  رتاوران و  رت و  هدوهیب  نارگید  زا  تراتفگ  اریز  يرت ؛ تقایل  یب  همه  زا  يرادن و  ار  ماقم  نیا  یگتـسیاش  چـیه  هک  ینامه 
ياه تب  زا  یتب  کی ، ره  هک  دـنا  هتفرگ  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  ینامدرم  ار  وت  فارطا  یتسه . ادـخ  لوسر  هب  دارفا  نیرترود  رت و  هارمگ 

یهاوخ هراوس  هدایپ و  رکشل و  هاپس و  زا  رپ  ار  روشک  نیا  یمامت  دناروش و  یهاوخ  نم  رب  ار  رـصم  هک  دیدهت  نیا  اب  یلو  دنتـسه ، ناطیش 
هتـشادن وت  هب  يراک  مراذـگاو و  دوخ  هب  ار  وت  نم  هک  درک  یناوت  ار  راک  نیا  یتروص  رد  نادـب ) ( ؟ يا هدـیناسرت  ارم  دوخ  روصت  هب  درک ،

. مالسلاو مشاب .

لماک ص288 ؛ ج5 ، يربط ، خیرات  173 177 ؛ صص ج 3 ، ریدـغلا ، کن : دعـس  نب  سیق  هیواعم و  ياه  همان  لماک  نتم  هعلاـطم  يارب  - 1
ص23. ج2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص107 ؛ ج3 ، ریثا ، نبا 
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سیق هب  هیواعم  همان  نیموس 

سیق هب  هیواعم  همان  نیموس 

هب نومـضم  نیا  اب  يزیمآدیدهت  همان  دیآ ، راتفرگ  يو  ماد  رد  هک  تسین  يدرم  سیق  دیمهف  دـش و  دـیماان  سیق  نداد  بیرف  زا  هک  هیواعم 
: تشون يو 

یتسه و شرادتـسود  رتشیب  هک  سک  نآ  هاپـس  ود  نیا  زا  رگا  یتسه . هداز  يدوهی  يدوهی و  وت  سیق ، يا  دنوادخ ، يانث  دـمح و  زا  سپ 
هک نم  رگا  تخاـس و  دـهاوخ  رومأـم  وت  ياـج  هب  ار  يرگید  درف  درک و  دـهاوخ  راـنکرب  راـک  زا  ار  وت  دوـش ، زوریپ  يراد ، تبحم  نادـب 

. دـیرب مهاوخ  ار  تا  ینیب  شوگ و  تشک و  مهاوخ  ار  وت  منک ، ادـیپ  وت  هب  یـسرتسد  موش و  باـیماک  متـسه ، وت  دزن  دارفا  نیرت  ضوـغبم 
دنتـشاذگ و اهنت  ار  وا  شنارای  دیـسرن . هجیتن  هب  یلو  دیـشوک ، رایـسب  تخادـنا . ریت  هناشن  نودـب  یلو  درک ، هز  ار  دوخ  ناـمک  زین  تردـپ 

(1). مالسلاو تفر . ایند  زا  سک  یب  اهنت و  ناروح ، رد  دمآ و  رس  هب  شراگزور 

هیواعم همان  هب  سیق  خساپ 

هیواعم همان  هب  سیق  خساپ 

نآ زا  تسد  رایتخا  اـب  يدـش و  مالـسا  دراو  روز  هب  هارکا و  يور  زا  یتسه . هداز  تب  تب و  وت ، اـنامه  راـگدرورپ ، ياـنث  دـمح و  زا  سپ 
یگزات وت ، يزوت  هنیک  قافن و  رگید ، يوس  زا  يرادن . هقباس  نسح  نادنچ  تشذگن و  تنامیا  رب  يزیچ  يدش . جراخ  نید  زا  یتشادرب و 

هب زگره  هک  دروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  درب و  هلمح  وا  رب  یـسک  یلو  درک  يزادنا  ریت  فده  هب  درک و  هز  ار  دوخ  نامک  مردـپ  يرآ  درادـن ...
وت هک  ینید  اب  يا و  هدـش  جراخ  نآ  زا  وت  هک  میتسه  ینید  نامه  نارای  ام  تشادـن . يا  هضرع  تقایل و  چـیه  دیـسر و  یمن  وا  ياپ  كاخ 

(2). مالسلاو میتسه . نمشد  يا ، هتشگ  نآ  دراو 

صص 175 و 176. ریدغلا ، - 1
ص176. نیشیپ ، ریدغلا ، ص77 ؛ یتیآ ، دمحملادبع  همجرت : تاراغلا ، یفقث ، دمحم  نب  میهاربا  - 2
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یهد نامرف  هک  ینامز  رد  ای  هدش  هتشون  هدوب ، رصم  رد  دعس  هک  ینامز  رد  ای  ریخا ، همان  ود  نیا  هک  تسا  فالتخا  ناراگن  خیرات  نایم  رد 
میلست دروخن و  ار  هیواعم  بیرف  هاگ  چیه  سیق  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  لاح ، نیا  اب  تسا . هتشاد  هدهعرب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاپس 
مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تفالخ  نارود  رد  هچ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تماما  تفالخ و  نامز  رد  هچ  دشن ؛ وا  ياه  گنرین 

هب هنابـش  دش و  میلـست  هیواعم  ياه  يزادـنا  عمط  ربارب  رد  سابع  نب  هللادـیبع  هک  یلاحرد  تسا ؛ سیق  گرزب  ياهزایتما  زا  نیا  عقاو  رد  . 
. درک تنایخ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  تخیرگ و  هیواعم  رکشل  هاگودرا 

حلص شریذپ  رد  ماما  يأر  زا  يوریپ 

حلص شریذپ  رد  ماما  يأر  زا  يوریپ 

حلـص راچان  هب  ناناملـسم  مالـسا و  ظفح  يارب  ترـضح  نآ  دـش ، داجیا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نارای  نایم  رد  هک  یگدـنکارپ  یتسس و 
هک دـش  دجـسم  دراو  تسا ، هدرک  حلـص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـید  نوچ  تفرگ و  هرانک  رفن  رازه  راهچ  اب  هارمه  ادـتبا  رد  سیق  درک .

. دنک حلص 

کی ناـیرج ، نیا  زا  سپ  يرآ . دومرف : ترـضح  متـسه ؟ اـهر  امـش  تعیب  زا  نم  اـیآ  تفگ : تفر و  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  دزن  سیق 
سیق يرآ . تفگ : ینک ؟ تعیب  یهاوخ  یم  سیق ، يا  تفگ : هیواـعم  تسـشن . دوخ  تخت  يور  هیواـعم  دنتـشاذگ و  سیق  يارب  یلدـنص 

وا تسد  هب  درب و  سیق  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  هیواـعم  درکن . زارد  هیواـعم  فرط  هب  دوب و  هتـشاذگ  دوـخ  ياـپ  نار  يور  ار  دوـخ  تسد 
. درکن دنلب  ار  شتسد  سیق  یلو  دناسر ،
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هارمه لاح  همه  رد  درک و  یم  داقتنا  هیواعم  درکلمع  هیما و  ینب  هاگتسد  زا  هتسویپ  زین  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  اب  تعیب  زا  سپ  سیق 
. درک تافو  هنیدم  رد  هیواعم ، گرم  زا  شیپ  لاس  کی  ق . ای 60 ه .  لاس 59  رد  هکنیا  ات  دوب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگمه  و 
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 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  تریصب   ) هزرابم داهج و  مشش : لصف 

هراشا

 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  تریصب   ) هزرابم داهج و  مشش : لصف 

، هیواـعم نوچمه  يدـیلپ  دارفا  راـیتخا  رد  ناـنچمه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  ناناملـسم  تشونرـس  یمالـسا و  تموکح 
دندوب نانآ  وریپ  مه  مدرم  زا  یهوبنا  دنتشاد و  هلصاف  اه  گنسرف  نآرق  مالـسا و  زا  روما ، نارادمدرـس  نآ  دوب . دایز  هریغم و  صاعورمع ،

. دندرک یم  یشورف  نید  عمط ، ای  سرت  يور  زا  و 

زا تخادرپ  یم  لاملا  تیب  زا  ار  نانآ  قوقح  درک و  یم  لمحت  ار  ترضح  صاوخ  نایعیش و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  هیواعم 
رب رایسب  تشاذگاپ و  ریز  دوب  هتسب  ترضح  نآ  اب  هک  ار  حلص  هدهاعم  طورش  اراکشآ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهش  اب  دعب  هب  لاس 50 

، دایز داد . رارق  هفوک  رادـنامرف  ار  داـیز  يو ، دوب . رتشیب  اـه  يریگ  تخـس  نیا  رد  هفوک  نایعیـش  مهـس  تفرگ . تخـس  صاوخ  ناـیعیش و 
. درک یم  دیعبت  ای  تخیوآ و  یم  راد  رب  تشک و  یم  تفای ، یم  اج  ره  دوب و  نانآ  یپ  رد  تخانش . یم  بوخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناوریپ 
رب يداصتقا  راشف  دندوب و  هدرک  وحم  قوقح  رتفد  زا  ار  نانآ  مان  دـش و  یمن  هتفریذـپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناراداوه  یهاوگ  اه ، همکحم  رد 

. دنتخاس یم  دراو  نانآ 
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رعـش رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ماگنه  رد  ناراگزور  نآ  ياضف  رب  مکاح  ياه  یگریت  زا  يا  هشوگ  اهنت  تشذـگ ، هچنآ 
: تسا هدش  یلجتم  نینچ  نیا  رعاش 

هتسب رپ  تسا ، قح  غرم  هچ  ره 

زاورپ رد  راوخ ، رادرم  هچ  ره 

دنب رد  ناتسود ، دازآ و  نمشد ،

زاب اه  گس  تسا و  هتسب  اه  گنس 

دنب هب  ربب ، باقع و  ریش و  هچ  ره 

اهر شوم ، گرگ و  هابور و  هچ  ره 

ربا سپ  رد  هام ، دیشروخ و  هچ  ره 

اه هرپ  بش  اه و  شافخ  هتسر 

تفگ یم  قح  هک  ناهد  رد  نابز  ره 

تخود ار  ناهد  نآ  مشخ ، زا  نمشد 

تفرب درک ، دنلب  رس  یسک  ره 

تخوسب دوشگ ، رپ  هک  یباقع  ره 

رادـباقن و كرـش  نیا  لباقم  رد  هنادرم  قمح  نبورمع  يرجه و  دیـشر  رامت ، مثیم  يدـع ، نب  رجح  نوچ  یناـسک  هک  دوب  طیارـش  نآ  رد 
مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  هنادواج  تضهن  زاس  هنیمز  دش ، مامت  ناشناج  تمیق  هب  هک  يا  هنارگدادـیب  تازرابم  اب  دنداتـسیا و  مکاح  قافن 

. دنتشگ

ندش هتـشاذگاپریز  دـیزی و  دـننام  يزاب  نومیم  راوخ و  بارـش  صخـش  هب  یمالـسا  هعماج  تفالخ  ندـش  هدرپس  هیواعم و  گرم  زا  دـعب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  يالاب  رب  فرحنم  قلمتم و  ثیبخ ، ياه  هرهچ  ندرک  هدهاشم  توکـس و  رگید  حلـص ، تادـهعت  یمامت 

نیـسح ماما  نارای  هقلح  رد  هک  مالـسلا  امهیلع  یبتجم  ماما  یلع و  ماما  صلخم  باحـصا  هدنام  یقاب  اذل  دوبن ، زیاج  یتموکح  بصانم  رد 
هـسامح دندوب  هدرک  ادیپ  تیالو  ادخ و  هب  تبـسن  هک  یقیمع  شنیب  اب  هتفگ و  کیبل  نامز  ماما  توعد  هب  دندوب ، هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع 

. دندرک قلخ  تشاد  عیشت  ظفح  يارب  نونک  ات  ار  شقن  نیرت  یلصا  هک  ار  اروشاع  میظع 
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كرد یتسرد  هب  ار  مایق  نیا  یخیرات  تیعقوم  شیوخ و  هفیظو  هک  دوب  يریـصب  دارفا  عامتجا  لـحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگ  همیخ 
: دوش یم  هراشا  دراوم  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  تشاد  عیشت  ظفح  رد  یمهم  ینیرفآ  شقن  نانآ  تریصب  دندرک .
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. دندوب هدرک  باختنا  هک  یهار  هب  تبسن  نیقی  ملع و  يروحم و  ادخ  دبعت ، . 1

. دیدرگ هعماج  هدیکشخ  ياه  گر  رد  اروشاع  مایپ  قیرزت  بجوم  هک  عقوم  هب  مادقا  یسانش و  نامز  . 2

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تیالو و  تماما و  میرح  زا  عافد  يارب  ندش  مسق  مه  داحتا و  . 3

. تیالو زا  تیامح  عافد و  يارب  ناگدنامزاب  هب  ءادهش  يایاصو  . 4

تیالو تریصب و  لها  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح 

هراشا

تیالو تریصب و  لها  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح 

سدقم دوجو  رد  دراوم ، نیا  همه  هک  تسا  ریصب  ناسنا  لماک  ياهیگژیو  یسانش ، هفیظو  یـسانش و  نمـشد  یـسانش ، ربهر  یـسانشادخ ،
رایع مامت  یلمع و  يوگلا  مالسلا ،  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  رد  تریصب  مهم  صخاش  دوجو  تشاد . دومن  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح 

. تسا هدوب  خیرات  لوط  رد  عیشت ، نانآ و  زا  سپ  نارود  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  يارب 

مالسلا مهیلع  همئا  ادخ و  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هاگیاج 

مالسلا مهیلع  همئا  ادخ و  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هاگیاج 

رد مالسلا و  مهیلع  همئا  دنوادخ ، دزن  وا  يالاو  نأش  رب  هدیـسر ، مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هرابرد  موصعم  نایاوشیپ  زا  هک  یتایاور 
. دراد هراشا  ادهش  نایم 

هدـش لقن  راوگرزب  نآ  هب  ماما  ناوارف  هقالع  رب  ینبم  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  نأش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  يرایـسب  ناـنخس 
نوچ و  وش » بسا  رب  راوس  موش ، تیادف  تنا ؛ ... یسفِنب  ْبَکِْرا  : » دومرف مالسلا  هیلع  سابع  هب  هقالع  قشع و  جوا  رد  اروشاع  رـصع  تسا .

بوبحم هآ ، هابلَق ؛ َهَجْهُم  او  : » دومرف دینش ، ار  يو  يادن 
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ای اریَخ  ُهّللا  َكازَج  : » تفگ ناوارف  هودنا  اب  تفرگ ، ناماد  هب  ار  شرـس  دناسر و  وا  رـس  يالاب  ار  شیوخ  هک  ماگنه  نآ  نینچمه   (1) .« ملد
اج هب  لـماک  داـهج  هنوـگ  نیا  هک  دـهدب  ار  اـه  شاداـپ  نیرتـهب  وـت  هب  دـنوادخ  ناـج ، ردارب  ِهِداـهِج ؛ َّقَـح  ِهـّللا  ِیف  َتْدَـهاج  ْدََـقل  یخَأ ،

(2) «. يدروآ

رد کشا  داتفا ، وا  هب  ماما  هاگن  یتقو  دش . دراو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  رـضحم  هب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  نادـنزرف  زا  یکی  يزور 
: دومرف سپس  تسین ». اروشاع  دننام  يزور  چیه  ِنیَسُحلا ؛ ِمْویَک  َموی  ال  : » دومرف تسب و  هقلح  شکرابم  نامشچ 

. دـش عطق  شناتـسد  تخاس و  ادـف  ار  دوخ  درک و  يراکادـف  يزاـبناج و  یتسار ، هب  هک  دزرماـیب  ار  مالـسلا  هیلع  ساـبع  میومع  دـنوادخ ،
راگدرورپ دزن  سابع  يرآ ، دیآرد . زاورپ  هب  تشهب  رد  اهنآ ، اب  ات  تشاد  ینازرا  وا  هب  لاب  ود  رایط ، رفعج  شیومع ، نوچمه  زین  دنوادخ 

(3). دنراد ار  نآ  يوزرآ  دنرب و  یم  کشر  وا  هاگیاج  هب  تمایق  زور  رد  نادیهش  همه  هک  دراد  یهاگیاج  هبترمدنلب ،

ناوـنع دـهد ، یم  هللا  یلو  زا  تعاـطا  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هـک  ییاـهبقل  نیرتـهب  زا  یکی 
ناعیطم ناحلاص و  فیدر  رد  یگدنب و  ماقم  رد  ار  شیوخ  يومع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس ، نیا  رد  تسا . عیطملا هللا » حـلاصدبع  »
عیطملا حلاصلا  دبعلااهیا  کیلع  مالسلا  : » دیامرف یم  ترضح ، نآ  همان  ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هنوگ  نیدب  دهد ؛ یم  رارق 

(4) «. هللا

ص436. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  - 1

ص524. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  - 2
ح 21. ص274 ، ج22 ، راونالاراحب ، هناگود ؛ لاصخ  باب  ص68 ، ج1 ، قودص ، لاصخ ، - 3

. نانجلا حیتافم  - 4
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مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ياه  یگژیو 

هراشا

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ياه  یگژیو 

اه لصف  ریز 

شنیب شناد و 

تریصب نامیا و 

يرادم تیالو 

شنیب شناد و 

شنیب شناد و 

هیلع یلع  ترـضح  یهلا ، ملع  همـشچرس  زا  ار  نآ  هک  تسا  ییالاو  تیـصخش  تفرعم ، ییاناد و  هصرع  رد  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح 
مهیلع ناماما  نادنزرف  هیقف  مالسلا ،  هیلع  سابع  همئالا ؛ ِدالْوَا  ِءاهَُقف  نِم  َناک  ْدَق  َو  : » دنیوگ یم  وا  شناد  هرابرد  تسا . هتفرگ  هرهب  مالسلا 

(1) «. تسا مالسلا 

تریصب نامیا و 

تریصب نامیا و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2). ًادیِهَش یَضَم  َو  ًانَسَح  ًءالب  یَلبَأ  َو  ِهللاِدبَعِیبَأ  َعَم  َدَهاَج  ِناَمیِالا  َبلُص  ِهَریِصَبلا  َِذفاَن  ِیلَُعنبُساَبَعلا  اَنُّمَع  َناک 

ام يومع 

وکین ییالب  هب  ار  شیوخ  درک و  راکیپ  نانمـشد  اـب  هللادـبعابا ، شراوگرزب  ردارب  باـکر  رد  وا  تشاد . راوتـسا  یناـمیا  ذـفان و  یتریـصب  ، 
. دیسر تداهش  هب  ات  دمآرب  یهلا  ناحتما  هدهع  زا  یبوخ  هب  دنکفا و 

رد دناوخیم و  يروابادخ  نامیا و  تفـص  اب  ار  يو  مالـسلا ،  هیلع  سابع  ترـضح  همان  ترایز  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 
نم ٍهریصب  یلع  َتیَضَم  َکَّنَا  ْلُْکنَت و  مل  نِهَت و  َْمل  َکَّنَا  ُدَهْشَا  : » دیامرف یم  دهدیم و  یهاوگ  وا  يالاو  تریـصب  ضحم و  نامیا  رب  نایاپ ،

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


هدروخ مقر  نید  رد  تریـصب  نامیا و  رب  وت  یـشَم  هکلب  یتشگنرب ، يدادن و  ناشن  یتسـس  دوخ ، زا  يا  هظحل  وت  مهد  یم  یهاوگ  كِرمَا ؛
(3) «. دوب

ص128. ج2 ، لاقملا ، حیقنت  - 1
ص430 ج7 ، هعیشلا ، نایعا  - 2

ص786. تارایزلا ، لماک  یمق ، هیولوق  نبا  ص132 ؛ رازملا ، - 3

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  همادا  رد 

ار شدوجو  رـسارس  ذوفن و  وا  ناج  قمع  رد  يوق  خـسار و  نامیا  تشادـن . هجوت  ادـخ  ریغ  هب  تشاد و  نامیا  رایـسب  ناـمراوگرزب  يومع 
، تسا مدـق  تباث  شنیتسار  ياـهرواب  هار  رد  نیارباـنب ، تسوا . نید  ناـمیا و  ناـسنا ، تلیـضف  نیرتـالاب  تشاد  رواـب  دوب . هدرک  رپ  ناـمیا 

راثیا دش و  التبم  تخس  نومزآ  هب  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابع  ؛(1)  ًادیِهَش �یضَم  ا�نَسَح و  ًء�الَب  �یْلبَأ  مالسلا و  هیلع  هّللا  ِدبَع  یبأ  َعَم  َدَهاَج  »
. دمآ نوریب  زارَفرس  درک و  یناشف  ناج  و 

ترـضح همان  ترایز  رد  هک  تسا  وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  مالـسلا ،  هیلع  سابع  ترـضح  يـالاو  ناـمیا  رب  رگید  لـیلد 
(2) «. دنتسکش ار  گرزب  هاگیاج  نیا  تمرح  دنتخانشن و  ار  وت  دنلب  ماقم  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  دنوادخ  : » میناوخیم

يرادم تیالو 

يرادم تیالو 

يراتفر و تفلاخم  ماما و  زا  تعاطا  تیالو ، ریسم  رد  هتسویپ  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  یـسایس  طخ  اه و  يریگ  عضوم  اه ، شالت  همه 
هوسا نیرتهب  راوگرزب  نآ  ور ، نیازا  تشاد ؛ هگن  هدـنز  تداهـش  هظحل  ات  ار  یگژیو  نیا  و  دوب . راوتـسا  شنامز  ماما  نانمـشد  اب  يراـتفگ 

. تسا يریذپ  تیالو 

، تفرگ هرانک  تموکح  زا  هانگ ، یب  دارفا  سومان  ناج و  ظفح  يارب  شنارای ، ییافو  یب  ندـید  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هک  یماـگنه 
شنامز ماما  زا  يوریپ  اب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  دندوب ، ضرتعم  رما  نیا  هب  کیدزن  نارای  زا  ياهدع  هچرگا 

ص57. نیسحلا ، راصنا  یف  نیعلا  راصبا  يواخس ، نب  رهاط  نب  دمحم  - 1
ص785. تارایزلا ، لماک  - 2
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وت رب  مالس  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  همان  ترایز  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ساسا ، نیمه  رب  درک . توکس 
«. نیسح نسح و  نانمؤمریما و  عیطم  ادخ و  ربمایپ  ادخ و  رادرب  نامرف  راکوکین و  هدنب  يا 

هنحص نینچ  ندید  اب  مالسلا  هیلع  سابع  دندرک ، نارابریت  ار  ترضح  توبات  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هزانج  عییشت  رد  هک  ینامز  نینچمه 
تـسین یـضار  هکنیا  رب  ینبم  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شرافـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درب . ریـشمش  هضبق  هب  تسد  تفـشآرب و  يا 

(1). تخاس هشیپ  ییابیکش  زین  مالسلا  هیلع  سابع  بیترت ، نیدب  دش و  روآدای  دوش ، هتخیر  ینوخ  هرطق  وا  يراپس  كاخ  ماگنه 

، صخش هک  دبای  یم  شیازفا  یتقو  هلئـسم  نیا  ندوب  ساسح  تسا . ترـضح  هاگآ  ریذپ و  تیالو  حور  يایوگ  یبوخ  هب  دادیور ، ود  نیا 
. درواین رب  مد  هعماج ، تحلصم  تیاعر  يارب  یلو  دنیبب ، دوخ  رد  ار  نمشد  اب  ییورایور  ناوت 

، رفعج نب  هّللادـبع  (2) و  دنک یم  داهنـشیپ  ار  دـیزی  اب  تعیب  رطخ ، عفر  يارب  هیفنح  نب  دـمحم  هک  هاـگ  نآ  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح 
ترـضح نایم ، نیا  رد   (3)، دنـشوک یم  رایـسب  رفـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتخاس  فرـصنم  يارب  نارای  رگید  سابع و  نب  هّللادبع 

يدرف و یـشیدناتحلصم  يا  هرذ  نودـب  دـنیبیم و  رت  هتـسیاش  ار  يرادرب  نامرف  شیوخ ، ماما  ندرک  تحیـصن  ياج  هب  مالـسلا  هیلع  ساـبع 
. دهن یم  ندرگ  وا  ياهروتـسد  هب  دراذگ و  یم  او  شیوخ  ياوشیپ  هب  ار  یهاوخریخ  يرگن و  هدنیآ  يریگ ، میمـصت  رد  گنرد  يا  هظحل 

. تشاد ترضح  نایفارطا  نایم  رد  وا  ضحم  يریذپ  تیالو  زا  ناشن  راک ، نیا 

ص18. ج2 ، دیفم ، داشرالا  ص158 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، - 1
ص588. ج1 ، هعیشلا ، نایعا  - 2

ص154. فطلا ، هعقو  فنخموبا ، - 3
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َو ِءاَفَْولا  َو  ِقیِدْصَّتلا  َو  ِمِیلْسَّتلِاب  ََکل  ُدَهْـشَأ  : » دراد هراشا  يو  يریذپ  تیالو  هب  هنوگ  نیا  راوگرزب  نآ  ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛(1) ِلَسْرُْملا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِهَحیِصَّنلا 

افو و يو  نأـش  رد  قیدـصت و  ار  شترـضح  يدوب ؛ میلـست  ماـقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکـالوسر  نیـشناج  ربارب  رد  مهدـیم  تداـهش 
«. يدرک یهاوخریخ 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تریصب  زا  ییاه  هولج 

هراشا

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تریصب  زا  ییاه  هولج 

اه لصف  ریز 

نارای شیامزآ  نیرخآ  رد  سابع  تریصب 

رمِش همان  ناما  ّدر 

نتشیوخ رب  ماما  نتشاد  مّدقم  تیالو و  زا  عافد 

نارای شیامزآ  نیرخآ  رد  سابع  تریصب 

نارای شیامزآ  نیرخآ  رد  سابع  تریصب 

ترضح دناوت ،» یم  دورب ، دهاوخ  یم  سک  ره  : » دومرف تشادرب و  ناهارمه  همه  زا  ار  دوخ  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
رد ار  وت  ایآ  میورب ؟ اجک  : » درک هضرع  تسب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هزاـت  تعیب  اروشاـع  بش  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ساـبع 

(2)! درواین ار  يزور  نینچ  زگره  دنوادخ  مینامب ؟ هدنز  وت  زا  سپ  ایآ  میشاب ؟ دوخ  رکف  هب  میراذگب و  اهنت  نید  نانمشد  نایم 

رمِش همان  ناما  ّدر 

رمِش همان  ناما  ّدر 

ترضح ذفان  تریصب  زا  يرگید  هنومن 

زا ار  مالسلا  هیلع  سابع  يا ، هلیبق  یموق و  طباور  زا  هدافتسا  اب  دیشوک  نمـشد  اعوسات ، زور  رـصع  رد  دوب . رمـش  همانناما  ّدر  مالـسلا  هیلع 
همیخ هب  تشاد ، نینبلاّما  ترـضح  اب  يرود  یگداوناـخ  تبـسن  هک  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  روظنم ، نیمه  هب  دزاـس . ادـج  ناینیـسح  رکـشل 
لامک اب  تکاس و  شناردارب  مالـسلا و  هیلع  مشاه  ینب  رمق  دـییاجک »؟ ام  ياه  هداز  رهاوخ  : » دز دایرف  دـش و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  سابع 
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نآ تسا . قساف  هچرگا  دیهدب ، ار  شخساپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  هکنآ  ات  دیامرف . مکح  هچ  ات  دنتـشاد  ماما  هراشا  هب  مشچ  بدا ،
مالسلا هیلع  سابع  داد ، تراشب  همانناما  نتفرگ  هب  ار  اهنآ  رمش  هکیماگنه  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  ماما ، هزاجا  زا  سپ  هاگ 

ص121. رازملا ، - 1
ص91. یبلاطوبا ، ریم  نسحلاوبا  دیس  همجرت : فوهل ، سواط ، نبا  دیس  - 2
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هب هجوت  نیرت  کچوک  نودـب  وا  داد . یم  ناشن  ار  نانمـشد  زا  تئارب  تیالو و  میرح  زا  عافد  رد  شایتخـسرس  هک  درک  راتفر  وا  اـب  ناـنچ 
دنوادخ داب ! هدیرب  تیاه  تسد  : » تفگ دیـشک و  شود  رب  قشع  راد  راوروصنم  دروآرب و  قحلاانا  دایرف  اه ، ییارگ  موق  يا و  هلیبق  طباور 

هک ینک  یم  رما  ام  هب  درادن ؟ ناما  مالسلا  هیلع  نیسح  ادخ ، لوسر  رـسپ  هک  یلاحرد  یهد ، یم  ناما  ام  هب  ایآ  دنک . تنعل  ار  تناما  و  وت ،
(1) »؟ مییآرد نانآ  دیلپ  نوعلم و  نادنزرف  یهلا و  ناگدش  نیرفن  نیا  تعاطا  هب 

نتشیوخ رب  ماما  نتشاد  مّدقم  تیالو و  زا  عافد 

نتشیوخ رب  ماما  نتشاد  مّدقم  تیالو و  زا  عافد 

هک ماگنه  نآ  گرم ، زا  نم  : » دناوخ یم  ار  زجر  نیا  درب ، یم  موجه  نمـشد  يوس  هب  یتقو  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 
مراک هک  سابع  منم  داب ! ربمایپ  كاپ  ناج  يادـف  مناج  دـتفا . كاخ  هب  نادرمریلد  نایم  رد  مرکیپ  هکنیا  ات  مرادـن ، یمیب  دروآیمرب ، گـناب 

(2) «. مساره یمن  ییورایور  زور  رد  نانمشد  زا  تسا و  يروآبآ 

رارق بآ  جاوما  رد  یبآیب ، زور  هس  زا  سپ  هدیکشخ  ياه  بل  اب  دوش و  یم  تارف  هعیرش  دراو  ناگنـشت  يروآبآ  يارب  یتقو  ترـضح  نآ 
: دیوگیم دماشآیمن و  بآ  شیالوم ، ردارب و  یگنشت  دای  هب  یگنشت ، تیاهن  رد  دریگ ، یم 

رطخ رد  تساه و  همیخ  رد  هنـشت  بل  وا  مهاوخ . یمن  نیـسح  زا  سپ  ار  یگدنز  نم  یـشاب . راوخ  نیـسح ، زا  سپ  یهاوخ  یم  سفن ! يا 
مارم هویـش و  تسا و  ضحم  ییافو  یب  راک ، نیا  دنگوس ! ادـخ  هب  یـشونب ؟ اراوگ  درـس و  بآ  نیا  زا  یهاوخ  یم  وت  هتفرگ و  رارق  گرم 

(3). تسین مه  نم  نید 

یـسامح و ياهرعـش  رد  ار  دوـخ  ییاـفواب  درک و  هیدـه  ار  دوـخ  ناـج  تیـالو ، زا  تیاـمح  رد  اروشاـع  زور  ساـبع ، ترـضح  نـینچمه 
: دومرف هک  نانچ  تفگ ، زاب  شیاه  یناوخزجر 

ص120. ج1 ، يرولا ، مالعا  یسربط ، نسح  نب  لضف  ص88 ؛ فوهللا ، - 1
ص41. ج45 ، راونالاراحب ، ص143 ؛ ج2 ، هدوملا ، عیبانی  - 2

ص141. ج2 ، هدوملا ، عیبانی  - 3
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ینیمی اومتعطق  نا  هللاو 

ینید نع  ادبا  یماحا  ینا 

نیقیلا قداص  ماما  نعو 

؛ نیمالارهاطلا یبنلا  لجن 

نیما كاپ و  ربمایپ  دنزرف  هک  مدوخ  ِینیقی  قداص و  ماما  زا  نید و  تیامح  زا  زگره  نم  دینک ، عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  دنگوس  ادـخ  هب 
. مراد یمنرب  تسد  تسا ،

زا تیامح  دنک ، یم  میدقت  ار  شناج  نآ  يارب  هتشاد و  هگن  گنج  نادیم  رد  ار  وا  هچنآ  دراد  یم  مالعا  تحارص  هب  ترابع ، نیا  رد  يو 
زا عافد  تعاطا و  زین  تیالو و  هب  نامیا  وا ، يرادافو  لماع  نیاربانب ، تسا . مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يرادـمتیالو  لوصا  ساـسا  رب  ینید ،

. تسا تیالو  هزوح 

رهاظم نب  بیبح 

هراشا

رهاظم نب  بیبح 

لاس کی  يو  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هباحص  زا  دساینب و  هفیاط  زا  يدرم  گرزب  تسا ؛ رهظم  نب  بیبح  وا  یلـصا  مان 
. دمآ ایند  هب  مالسا  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ 

لوط رد  هک  تسا  یناسک  زا  زین  دوب . هدینش  یناوارف  ياه  ثیدح  ترـضح ، نآ  زا  تشاد و  رارق  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نارای  رامـش  رد  وا 
. دیسر موصعم  ماما  جنپ  رادید  ضیف  هب  شرمع 

یبا نب  یلع  تیالو  طخ  رد  درک و  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  رهاظم  نب  بیبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  تافو  زا  سپ 
زا یناوارف  اهب و  نارگ  ياهـشناد  (1) و  تفرگ رارق  ترـضح  هژیو  نادرگاش  نّویراوح و  صلاخ و  نارای  رامـش  رد  مالـسلا و  هیلع  بلاـط 

. تخومآ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ج1. هیوبنلا ، هرتعلا  بئاصم  بقانم و  یف  هینسلا  سلاجملا  نیما ، نسحم  دیس  - 1
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 ، مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  تموکح  نارود  ياهگنج  همه  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ تردـقاب  راوتـسا و  عاجـش ، يدرم  رهاظم  نب  بیبح 
(1). دوب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رکشل  رد  هفوک  گرزب  ناعاجش  زا  یکی  نامز ، نآ  رد  تشاد و  ریگمشچ  لاعف و  يروضح 

رد یگلاس  رد 75  وا  تکرـش  رگید ، يوس  زا  دوب . نارگید  دزنابز  تیالو ، میرح  زا  عافد  رد  دـهز و  ملع ، تعاجـش ، تداـبع ، رد  بیبح 
. تسوا يونعم  رسارس  یگدنز  ناشخرد  هوکشرپ و  ياههنحص  زا  تیالو ، میرح  زا  عافد  البرک و  تضهن 

هب ادخ  تدابع  شیاین و  اب  ار  بش  ره  دوب و  میرک  نآرق  لک  ظفاح  درک ، یم  تیاعر  ار  یهلا  دودح  اوقت و  دوب ، اسراپ  دباع و  يدرم  يو 
(2). دناسر یم  حبص 

ینیسح تضهن  زاغآ  رد  بیبح 

هراشا

ینیسح تضهن  زاغآ  رد  بیبح 

اه لصف  ریز 

هفوک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  توعد 

ماما يارب  تعیب  نتفرگ 

هفوک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  توعد 

هفوک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  توعد 

توعد هیواعم  دض  رب  مایق  هب  ار  ترضح  نآ  دنتشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
زا نت  راهچ  ياضما  اب  همان  توعد  نیا  دش . هتـشون  دوب ، صلخم  نایعیـش  زا  هک  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هناخ  رد  همان  نیتسخن  دـندرک .

نیا ناگدننکاضما  زا  یکی  رهاظم  نب  بیبح  هک  دش  هداتسرف  هکم  هب  لاو  نب  هللادبع  ینادمه و  عمـسم  نب  هللادبع  يوس  زا  هفوک ، ناگرزب 
(3). دوب همان 

ص56. نیعلا ، راصبا  يوامس ، رهاط  نب  دمحم  - 1
ص554. ج4 ، هعیشلا ، نایعأ  - 2

34 و35. صص ج2 ، دیفم ، داشرا  - 3
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مهم و مادـقا  طیارـش ، نآ  رد  همان  نیا  نتـشون  درک . یم  يدایز  ياهیریگتخـس  عاضوا ، رب  ندـش  طلـسم  يارب  شتفـالخ ، زاـغآ  رد  دـیزی 
. دنداد ماجنا  شنارکف  مه  رگید  بیبح و  هک  دوب  يزیمآدیدهت 

ماما يارب  تعیب  نتفرگ 

ماما يارب  تعیب  نتفرگ 

یهاتوک يراک  چیه  زا  هار  نیا  رد  دنتفرگ و  یم  تعیب  مدرم  زا  لیقع  نب  ملسم  يارب  هفوک  رد  یناهنپ  روط  هب  هجسوع  نب  ملـسم  بیبح و 
(1). دندرک یمن 

رهاظم نب  بیبح  هب  ماما  همان 

رهاظم نب  بیبح  هب  ماما  همان 

: تشون رهاظم  نب  بیبح  هب  يا  همان  رد  هفوک ، هب  تکرح  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ادخ لوسر  هب  ار  ام  یکیدزن  يدنواشیوخ و  وت  بیبح ، يا  دعب ، اما  رهاظم : نب  بیبح  هیقف ، دنمـشناد  هب  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا 
هار رد  ناج  ندرک  ادف  رد  یتسه ، تریغ  وکین و  قالخا  بحاص  هک  وت  یسانش . یم  سکره  زا  رتهب  ار  ام  یناد و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2). دنک اطع  وت  هب  تمایق  رد  ار  نآ  شاداپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  ات  نکم ، غیرد  ام 

ماما ناوراک  هب  ندیسر  هفوک و  زا  رارف 

ماما ناوراک  هب  ندیسر  هفوک و  زا  رارف 

نیا رد  دندش . هدنکارپ  وا  فارطا  زا  مدرم  دمآ ، شیپ  ملـسم  سردوز  مایق  نوچ  دش و  نوگرگد  هفوک  عاضوا  دایز ، نب  هللادیبع  ندـمآ  اب 
ناـما رد  داـیز  نبا  ناـماشآنوخ  دـنزگ  زا  اـت  دـندرک  ناـهنپ  دـنتفرگ و  ار  ود  نآ  هجـسوع ، نب  ملـسم  رهاـظم و  نـب  بیبـح  هلیبـق  طـیارش ،

. درک یم  مادعا  ای  ینادنز  ریگتسد ، ییاسانش ، ار  هفوک  تضهن  ناگتسجرب  دایز  نبا  اریز  ؛(3)  دننامب

34 و35. صص ج2 ، دیفم ، داشرا  - 1

34 و35. صص ج2 ، دیفم ، داشرا  - 2
ص 57. نیعلا ، راصبا  ص 554 ؛ ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  - 3
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هب بش  دناسرب . البرک  ناوراک  هب  ار  دوخ  تمیق  ره  هب  دوب  ممـصم  ملـسم ، تداهـش  زا  سپ  هاگآ ، فراع و  درمریپ  نیا  رهاظم ، نب  بیبح 
ماما ناوراک  هب  البرک  رد  مّرحم ، هام  متفه  زور  ماجنارـس ، دوشن . ریـسا  دایز  نبا  نارومأم  دـنب  رد  اـت  درک  یم  تحارتسا  زور  داـتفایم و  هار 

(1). تسویپ مالسلا  هیلع  نیسح 

ماما يرای  يارب  دسا  ینب  هلیبق  زا  توعد 

ماما يرای  يارب  دسا  ینب  هلیبق  زا  توعد 

نیمه تشاذگ . شیامن  هب  لمع  نادـیم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  شایرادافو  هرابود  البرک ، هب  ندیـسر  زا  سپ  رهاظم  نب  بیبح 
. دنتسه دساینب  زا  يا  هلیبق  یکیدزن ، نیا  رد  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دنرایـسب ، وا  نانمـشد  كدنا و  ماما ، ناروای  دید  هک 
، داد هزاجا  ترـضح  هکنیا  زا  سپ  دنک ». ناشتیاده  دنوادخ  دیاش  منک ؛ توعد  امـش  يرای  هب  ار  نانآ  مورب و  اهنآ  شیپ  دیهد ، هزاجا  رگا 

نیرتهب ما ؛ هدروآ  یکین  هیدـه  ناـت  يارب  تفگ : شنانخـس  رد  تخادرپ و  ناـشداشرا  تحیـصن و  هب  دـیناسر و  ناـنآ  هب  ار  دوخ  هلجع  اـب 
دورف امـش  کیدزن  رانک و  رد  هک  تسارهز  همطاف  ناـنمؤمریما و  دـنزرف  نیـسح ، نیا  کـنیا  دروآ . یم  ناـنآ  يارب  یموق  ربهر  هک  يزیچ 

هب ار  امش  ات  ما  هدمآ  دنناسرب . شلتق  هب  ات  دنا  هدرک  هرصاحم  ار  وا  شنانمشد  هک  یلاحرد  دنا ، نانمؤم  زا  یعمج  شهارمه ، تسا و  هدمآ 
ار ترخآ  ایند و  تفارـش  راگدرورپ ، دینک ، شا  يرای  رگا  دنگوس ! دـنوادخ  هب  منک . توعد  يو  هرابرد  ربمایپ  تمرح  ظفح  وا و  زا  عافد 
هب نم  ناگتـسب  نیرت  کیدزن  زا  دیتسه و  نم  موق  امـش  هک  مداد  رارق  امـش  صوصخم  رظن  نیا  زا  ار  تمارک  نیا  نم  داد . دهاوخ  امـش  هب 

. دییآ یم  رامش 

ص 57. نیعلا ، راصبا  - 1
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کی هک  يدروآ  يراختفا  ام  يارب  دـهد ! شاداپ  ار  تشالت  دـنوادخ  بیبح ، يا  تفگ : تساخرب و  ریـشب  نب  هللادـبع  مان  هب  نانآ  زا  یکی 
اپ هب  مه  نارگید  بیترت  نیدـب  میوگ . ... یم  کـیبل  ار  وت  توعد  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  دـهد . یم  شناـسک  نیرتزیزع  هب  ناـسنا 

، دارفا نیا  رامش  هک  دندرک  یگدامآ  مالعا  وا ، يرای  مالسلا و  هیلع  نیسح  هب  نتسویپ  يارب  دندروآ و  نابز  رب  وا  نوچ  ینانخس  دنتساخ و 
رد دعسرمع  ناگتسباو  زا  يراکتنایخ  سوساج  یلو  دنوش ، راپـسهر  البرک  يوس  هب  دنتفرگ  میمـصت  نانآ  دیـسر . یم  رفن  دون  ای  داتفه  هب 

. درک هناور  نانآ  يوس  هب  راوسبـسا  دـصناپ  اب  ار  قرزا  نوچ  یمحر  یب  نشخ  رـصنع  مه  دعـسرمع  داد . شرازگ  وا  هب  هک  دوب  ناش  ناـیم 
، دنباتشب ماما  يرای  هب  دنتسناوتن  دساینب  هفیاط  هظحل ، نآ  رد  هچرگ   (1). دندش ناش  تکرح  عنام  دندیـسر و  نانآ  هب  بش  نامه  نارومأم ،

. دندرپس كاخ  هب  ار  نادیهش  كاپ  ندب  دندمآ و  البرک  نینوخ  نیمزرس  هب  تیب ، لها  نتفر  تراسا  هب  اروشاع و  يارجام  نایاپ  زا  سپ 

بیبح هنادنم  تریصب  ياهزجر  تاملک و 

بیبح هنادنم  تریصب  ياهزجر  تاملک و 

نایب تاملک  نیا  اب  ار  شرگرادیب  روشرپ و  هباطخ  نانآ ، رب  تجح  مامتا  نانمشد و  داشرا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  اروشاع  حبص 
نخس رمش  متـسین »...؟ ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  ایآ  تسامـش ؟ حالـص  هب  نم ، نتـشک  ایآ  هک  دیرگنب  دیریگب و  رظن  رد  ارم  بَسَن  : » دومرف

هچ وا  هک  منادـب  رگا   (2)، دنک یم  شتـسرپ  يرهاظ ) یحطـس و  روط  هب   ) فرح کی  رب  ار  ادخ  ماما )  ) وا : » تفگ دـیرب و  ار  ترـضح  نآ 
هب : » تفگ وا  خـساپ  رد  دـشاب و  رمـش  تناها  تمرح و  کته  رگاشامت  وا  تشاذـگن  رهاظم  نب  بیبح  ینید  تریغ  اجنیا  رد  دـیوگ »! یم 

وت هک  منیب  یم  دنگوس ! ادخ 

ص57. نیعلا ، راصبا  - 1
...«. ٍفْرَح یَلَع  َهَّللا  ُُدبْعَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  : » تسا جح  هروس  مهدزای  هیآ  هب  هراشا  - 2
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هک  ) تا هتفگ  رد  هک  مدهاش  زین  نم  وا ) يراد  نید  ندوب  یگتخاس  رمـش و  دـیدش  فارحنا  زا  هیانک   ) یتسرپ یم  فرح  داتفه  رب  ار  ادـخ 
، بیترت نیدب   (1) ... .« یمورحم تقیقح  كرد  زا  هدز و  رهُم  وـت  بـلق  رب  دـنوادخ  ییوـگ . ... یم  تـسار  یمهف ،) یمن  ار  نیـسح  فرح 

. داد همادا  دوخ  نانخس  هب  نانچمه  ماما  دش و  بوکنم  رمش 

، نمـشد ثیبخ  ياهورین  زا  میمت ، نب  نیـصح  تساوخ . تلهم  زامن ، نیرخآ  ندروآ  اج  هب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اروشاـع ، رهظ 
يا هدرک  لایخ  تفگ : درم  نآ  خساپ  رد  دـش و  نیگمـشخ  تناها  نیا  زا  رهاظم  نب  بیبح  تسین . هتفریذـپ  هک  وت  زامن  نیـسح ! دز : دایرف 

ریشمش اب  رهاظم  نب  بیبح  دندرک . هلمح  رگیدکی  هب  سپـس  غالا ، يا  تسا ، هتفریذپ  وت  زامن  یلو  تسین ، هتفریذپ  ربمایپ  نادناخ  زامن  هک 
گنچ زا  ار  وا  دنتفاتش و  گنرد  یب  شناتسود  دیبوک . نیمز  رب  مه  ار  شراوس  داتفا و  نیمز  رب  بسا  هک  دز  میمت  نب  نیصح  بسا  رـس  رب 

هب ام  رگا  مروخ  یم  دـنگوس  ورین ، مان و  رظن  زا  موق  نیرتدـب  يا  تفگ : نینچ  نانآ  هب  باـطخ  بیبح  دـندرک . صـالخ  رهاـظم  نب  بیبح 
. دیتخاس یم  اهر  ار  تشد  دیدرک و  یم  رارف  ام  ياهریشمش  میب  زا  میدوب ، امش  زا  یئزج  ای  امش  هزادنا 

راوس هّکی  دوش ، هتخورفارب  گنج  شتآ  هک  ینامز  رهاظم ، رـسپ  بیبح ، نم  : » دناوخیم زجر  هنوگ  نیا  گنج ، نادیم  رد  رهاظم  نب  بیبح 
رتراکـشآ ام  قطنم  رترب و  ام  لیلد  تجح و  میرترادافو . رتمواقم و  امـش  زا  ام  دیرتشیب ، ام  زا  رفن  ورین و  رظن  زا  هچرگ  امـش  مگنج . نادیم 

(2) میرتراوتسا .» رتراکزیهرپ و  امش  زا  تسا و 

ندوب قح  هب  ناوارف و  دادعت  اب  نمشد  هورگ  ندوب  قحان  هب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  ياهیگژیو  يرامـشرب  اب  هارمه  زجر ، نیا  رد 
. تسا هدش  هراشا  دناکدنا ، هچرگا  ماما ، هاپس 

ص 234. دیفم ، داشرا  ص 329 ، ج 7 ، يربط ، خیرات  - 1
ص347. ج7 ، يربط ، خیرات  - 2
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بیبح نیلاب  رب  ماما 

بیبح نیلاب  رب  ماما 

هزین ریشمش و  اب  هکنیا  ات  داتسرف . كرد  هب  ار  نمـشد  دارفا  زا  رفن  دزیم و 62  ریـشمش  نانامرهق  نوچمه  یگلاس  رد 75  رهاظم ، نب  بیبح 
. دیدرگ ادج  نت  زا  شرهطم  رس  دش و  باضخ  شرس  نوخ  اب  شنساحم  داتفا ، نیمز  رب  بسا  زا  ینافقع  میرم  نب  لیدب 

هتشاذگ رثا  ماما  رب  بیبح  تداهش  نانچ  دیناسر . وا  نیلاب  هب  ار  دوخ  ترضح  دوب . نارگ  رایـسب  شنارای  ماما و  رب  قشاع ، ریپ  نیا  تداهش 
، بیبح يا   (2) .« مرب یم  راظتنا  یلاعت  يادـخ  زا  ار  دوخ  یماح  نارای  دوخ و  شاداپ  ؛(1)  یباحصا هامح  یسفن و  بستحا  : » دومرف هک  دوب 

(3) يدرک . یم  متخ  ار  نآرق  بش  کی  رد  هک  يدوب  تلیضفاب  يدرم 

ادخ لوسر  دزن  ام  : » تفگ تفریذپن و  دـش ، ناوارف  لوپ  ناما و  داهنـشیپ  وا  هب  ردـق  ره  هک  دوب  راوتـسا  شرواب  رد  نانچ  رهاظم  نب  بیبح 
(4) «. دنناسرب لتق  هب  هنامولظم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میشاب و  هدنز  هک  میرادن  يرذع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رهاظم نب  بیبح  هاگیاج 

رهاظم نب  بیبح  هاگیاج 

ییاـههزومآ ناـنآ ، دـننامه  دوب و  قمح و ... نب  ورمع  يرجه ، دیـشر  راّـمت ، مثیم  نوچمه  يراکادـف  ناراـی  فیدر  رد  رهاـظم  نب  بیبح 
ياهقافتا زا  نتـشاد  ربخ  اهدادـخر و  ییوگـشیپ  ینعی  دوب ؛ اـیانم » اـیالب و  ملع   » اـهنآ زا  یکی  هک  دوب  هتفرگارف  دوخ  يـالوم  زا  اـهب  نارگ 

مثیم دینک : هجوت  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  هک  يروهشم  لقن  هب  هنومن ، يارب  نارگید . دوخ و  تداهش  یگنوگچ  خیرات و  هدنیآ و 

ص106. نیعلا ، راصبا  - 1
ص349. ج7 ، يربط ، خیرات  - 2

ص343. موهملا ، سفن  همجرت  یمق ، سابع  خیش  جاح  ص430 ؛ لامالا ، یهتنم  - 3
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ار رهاظم  نب  بیبح  لاح ، نیا  رد  تشذـگیم . دـندوب ، هتـسشن  نآ  رد  دـسا  ینب  هفیاط  زا  یعمج  هک  ییاج  کیدزن  زا  بسا  رب  راوس  رامت ،
ییوگو تفگ  دروخ و  یم  مه  هب  ناشیاه  بسا  ندرگ  هک  يدح  ات  دندش  کیدزن  رگیدـکی  هب  ود  نآ  دوب . بسا  رب  راوس  زین  وا  هک  دـید 

تبحم قـشع و  هار  رد  هک  منیب  یم  ار  یـشورف  هزبرخ  درمریپ  اـیوگ  تفگ : مثیم  هب  باـطخ  رهاـظم  نب  بیبـح  رخآ ، رد  دـندرک . ینـالوط 
خرـس درم  مسانـش ، یم  بوخ  مه  نم  تفگ : زین  مثیم  دننک . یم  هراپ  ار  وا  مکـش  راد ، هبوچ  رب  دنا و  هتخیوآ  راد  هب  ار  وا  ربمایپ ، نامدود 

نب نیـسح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  يرای  يارب  و  دوب ) رهاظم  نب  بیبح  دوخ  شروظنم   ) دراد یناوسیگ  هک  ار  يا  هرهچ 
. دننادرگ یم  هفوک  رد  ار  شا  هدیربرس  دوش و  یم  هتشک  دور و  یم  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

هدنکارپ زونه  دندینـش ، ود  نآ  زا  ار  وگو  تفگ  نیا  دنتـشاد و  روضح  اجنآ  هک  یناسک  دندش . ادـج  مه  زا  وگو ، تفگ  نیا  زا  سپ  نانآ 
ار بیبح  مثیم و  غارـس  نانآ  زا  دیـسر و  هار  زا  يرجه  دیـشر  ماگنه  نیا  رد  دنتـشادنپ . یم  غورد  دـنتفگ ، ناـنآ  ار  هچنآ  دـندوب و  هدـشن 

تمحر ار  مثیم  دنوادخ ، تفگ : دیـشر  دنتفر . دندش و  ادج  مه  زا  سپـس  دنتفگ و  نانچ  نینچ و  دندوب و  اج  نیمه  دنتفگ : وا  هب  تفرگ .
نآ هاگ  نآ  دنهد و  یم  هزیاج  رتشیب  مهرد  دص  هفوک  رد  بیبح ، هدیرب  ِرـس  هدـنروآ  هب  هک  دـیوگب  مه  ار  بلطم  نیا  درک  شومارف  دـنک .

. تسا رتوگغورد  مه  نانآ  زا  یکی ، نیا  دنتفگ : رگیدکی  هب  نارضاح  دننادرگ ! یم  رهش  رد  ار  رس 

هب مه  ار  رهاظم  نب  بیبح  رـس  دـندید و  هتخیوآ  راد ، هبوچ  زارف  رب  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  رد  رب  ار  مثیم  هک  دیـشکن  یلوط  بیترت ، نیدـب 
(1) دندرک . هدهاشم  مشچ  هب  مدرم  دوب ، هدش  هتفگ  زور  نآ  ار  هچنآ  دندروآ و  هفوک 

ص328. ج2 ، لاجرلا ، لاوحأ  یف  لاقملا  یهتنم  ج133 ؛ ،ص 78 ، یشکلا لاجر  زا : لقن  هب  ص100 ، نیعلا ، راصبا  - 1
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هجسوع نب  ملسم 

هراشا

هجسوع نب  ملسم 

راوگرزب ربماـیپ  رـضحم  هک  هدوب  یناراـی  زا  هفوک و  یلاـها  زا  وا   (1). تسا نارود  دنزرف  هبلعث ، رسپ  دعـس ، دنزرف  هجـسوع ، دنزرف  ملـسم ،
هلیبق زا  رهاـظم ، نب  بیبـح  ملـسم و   (2). تسا هدوب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  باحـصا  وزج  هدرک و  كرد  ار  مالـسا 

(3) دوب . دنمتواخس  درمناوج و  دباع ، فیرش ، يدرم  وا  دندوب . دساینب 

یتقو هک  تسا  ینادرم  رامـش  زا  وا  دـنام . رادافو  ناشیا  هب  سپـس  تشون و  همان  ماـما  هب  هفوک  زا  هک  دوب  یناـسک  وزج  هجـسوع  نب  ملـسم 
دوجو ینخس  نادنچ  وا  رمع  تکربرپ  نارود  زا  خیرات ، رد  هچرگا   (4). تفرگ تعیب  وا  يارب  مدرم  زا  دش ، دراو  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم 

نیا رد  دیناسر . ماجنا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ار  شیوخ  نامیپ  هک  تسا  يدیهـش  لوا  وا  هسدـقم ، هیحان  ترایز  نایب  رب  انب  درادـن ،
نوچ یناسک  ماـما ، تراـیز ، نیمه  رد   (5). تسا ناراگتـسر  زا  وا  هک  هدرک  دای  دـنگوس  هبعک  راـگدرورپ  هب  موصعم  ماـما  هماـن ، تراـیز 

(6). تسا هدرک  نعل  دناهتشاد  تکرش  ملسم  لتق  رد  هک  ار  یلجبلاهراکشخ  نب  هللادبع  ییابضلا و  هللادبع 

اروشاع بش  رد  تعیب  دیدجت 

اروشاع بش  رد  تعیب  دیدجت 

همه ندرگ  زا  ار  دوـخ  تعیب  تجح ، ماـمتا  هبطخ و  داریا  زا  سپ  دروآ و  درگ  ار  دوـخ  ناراـی  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  اروشاـع ، بـش 
هب مینک ؟ اهر  هناهب  رذع و  نیمادک  هب  ار  امش  ام  داد : خساپ  ماما  هب  هنوگ ، نیا  ملسم  نایم ، نیا  رد  تشادرب .

، یسوط خیش  لاجر  ص107 ؛ نیشیپ ، نیعلا ، راصبا  يوامـس ، رهاطدمحم  خیـش  کن : ملـسم  بانج  باسنا  باب  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  - 1
ص105.

(. ص105 یسوط ، خیش  لاجر  کن :  ) تسا هتسناد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  هرمز  رد  ار  وا  یسوط  خیش  ص177 . نیسحلا ، لتقم  - 2
ص80. یسوط ، خیش  لاجر  - 3

ص108. نیعلا ، راصبا  - 4
صص 76 و 77. ج3 ، لامعالا ، لابقا  - 5

ص272. ج 98 ، راونالاراحب ، 76 و 77 ؛ صص ج3 ، لامعالا ، لابقا  - 6
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ار اهنآ  تسه ، متسد  هب  مریشمش  هتسد  هک  یماگنه  ات  منک و  ورف  نمـشد  هنیـس  هب  ار  ماهزین  ات  دش  مهاوخن  ادج  امـش  زا  نم  دنگوس ! ادخ 
(1) موش . هتشک  امش  اب  ات  منکیم  هزیتس  گنس  اب  مشاب ، هتشادن  حالس  هک  ینامز  مشکیم و 

بیبح هب  ملسم  شرافس  نیرخآ  تیالو ، زا  عافد 

بیبح هب  ملسم  شرافس  نیرخآ  تیالو ، زا  عافد 

هک یلاحرد  دمآ . وا  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلاهللادبعابا  داتفا ، نیمز  هب  دیگنج و  هناناج  هجسوعنبملسم  هکنآ  زا  سپ  اروشاع ، زور  رد 
مُْهنِمَو ُهَبَْحن  یَضَق  نَّم  مُْهنِمَف   » دنک تمحر  ار  وت  ادخ  ملسم ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  درک . یم  یهارمه  ار  ناشیا  رهاظم  نب  بیبح 

هب ار  وت  داب  تراشب  تسا ، تخس  نم  رب  وت  تداهـش  ملـسم ، يا  تفگ : وا  هب  دش و  کیدزن  يو  هب  بیبح   (2) .« اًلیِْدبَت اُولََّدب  اَمَو  ُرِظَتنَی  نَّم 
متـسه و وت  لابند  هب  مه  نم  هک  مناد ، یم  تفگ : بیبح  دـهد . تراشب  ریخ  هب  ار  وت  دـنوادخ  تفگ : فیعـض  ییادـص  اـب  ملـسم  تشهب !

یم شرافس  درم  نیا  هب  ار  وت  دومرف : درک  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  هک  یلاحرد  ملـسم  یـشاب . هدرک  یتیـصو  نم  هب  مراد  تسود 
(3) تخاس . مهاوخ  لمع  ار  وت  شرافس  هک  هبعک  يادخ  هب  مسق  تفگ : بیبح  يورب . ایند  زا  وا  زا  دعب  ادابم  هک  منک 

یحایر دیزی  نب  رح 

هراشا

یحایر دیزی  نب  رح 

زا قارع و  فورعم  ياهنادــناخ  زا   (4)، عوبری دنزرف  حایر ، رـسپ  یمره ، رـسپ  باتع ، دنزرف  بنعق ، دـنزرف  هیجان ، دـنزرف  دـیزی ، رـسپ  رح 
تساوخرد هب  دوب . نایفوک  ناگرزب 

یسک نیلوا  تیب : لها  زا  یلو  داد . خساپ  هنوگ  نیا  هک  دوب  ماما  یباحص  نیلوا  مشاه ) ینب   ) ماما تیب  لها  زا  سپ  هجـسوع  نب  ملـسم  - 1
یقاب امش  زا  دعب  ات  میراذگب  اهنت  ار  امش  ام  مینک  هنوگ  نیا  ارچ  تفگ : عمج  ربارب  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  دمآ  قطن  هب  هک 

ج2، دیفم ، داشرالا  ص559 ؛ ج2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص419 ؛ ج5 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  دنیبن . هویش  هب  ار  ام  دنوادخ  زگره ! مینامب 
ص130. ینامرک ، یهلازیزع  يدهم  دمحم  همجرت : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  مّرقم ، قازرلا  دبع  ص92 ؛

.23 بازحا : کن : - 2
نیـسحلا لتقم  مّرقم ، قازرلادبع  ص130 ؛ ینامرک ، یهلازیزع  يدهم  دـمحم  همجرت : مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  لتقم  مّرقم ، قازرلا  دـبع  - 3

ص156. ینامرک ، یهلازیزع  يدهمدمحم  همجرت : مالسلا ، هیلع 
ص203. نیعلا ، راصبا  - 4
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اب هفوک ، هرامألاراد  زا  یتقو  دنا  هتفگ  دش . هدیزگرب  راوس  رازه  یگدرکرـس  هب  هدناوخارف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هزرابم  يارب  دایز ، نبا 
ینب رـصق  هناخ  رد   (1) ... . تشهب ار  وت  داب  هدژم  رح ، يا  هک  دینـش  ییادـن  دـمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هار  نتـسب  تیرومأـم 

. دش هفوک  يوس  هب  ترضح  نآ  تکرح  زا  عنام  تسب و  ماما  رب  ار  هار  فارش ، ای   (2) لتاقم

رح ینوگرگد  رد  رثؤم  ینخس  راتفر و 

رح ینوگرگد  رد  رثؤم  ینخس  راتفر و 

ماما دنتشاد . هتخیوآ  ياهریشمش  یگمه  شنارای  ماما و  تفرگ . رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  يورهبور  زور ، يامرگ  رد  هاپـس  رفن  رازه  اب  رح 
کنخ ار  اهبـسا  باریـس و  ار  نادرم  دیهد . بآ  ار  ناش  ياهبـسا  دـینک و  باریـس  ار  موق  نیا  دومرف : دوخ  ناناوج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(3) دندرک .

شلها هب  ار  ایند  هدـنام  هت  نیا  هک  دوش  یم  ادـیپ  يدرمدازآ  اـیآ  : » درک هاـگآ  ار  رح  هنوگ  نیا  دوخ ، هاـتوک  ياـههباطخ  زا  یکی  رد  ماـما 
ایند نتـشاد  هب  ادـخ  زا  هک  یـسک  انامه  دیـشورفن . تشهب  زا  ریغ  هب  ار  نآ  درادـن ؛ تشهب  زج  ییاهب  امـش  ناج  دراذـگاو ؟ ایند  لها  ینعی 

يزادنارب يارب  ینافوت  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نخس  نیا  دیاش   (4) .« تسا هدش  دونشخ  زیچان ، شزرایب و  يزیچ  هب  دوش ، دونشخ 
. تخاس اپ  هب  رح  هشیدنا  رد  تملظ 

تریصب بدا و  ناشن  هب  يراتفر 

هراشا

تریصب بدا و  ناشن  هب  يراتفر 

اه لصف  ریز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ادتقا 

ربمایپ تیب  لها  هب  مارتحا 

باختنا نیرتوکین 

حوصن هبوت 

هاپس يارب  رثؤم  يا  هباطخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ادتقا 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ادتقا 

ماما دـش . اپ  هب  زامن  تفگ و  ناذا  وا  وگب . ناذا  دومرف : درکیم ، یهارمه  ار  وا  هک  یفعج  قورـسم  نب  جاجح  هب  ماما  دیـسرارف ، زاـمن  تقو 
هک یلاحرد 

ص203. نیعلا ، راصبا  ص131 ، قودص ، یلاما  ص103 ، ج3 ، لاجرلا ، سوماق  زا : لقن  هب  ص144 ، اروشاع ، گنهرف  یثدحم ، داوج  - 1
ص364. ج4 ، نادلبلا ، مَْجعُم  کن : دنا . هتشون  لتاقم » ینب  رصق   » زین یخرب  و  لتاقم » یبا  رصق   » يا هراپ  و  لتاقم » رصق   » يا هراپ  - 2

ص214. نیسحلا ، لتقم  ص400 ؛ ج5 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 3
ص163. ج1 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامإلا  هایح  ص147 ؛ يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  همجرت : هیهبلا ، راونالا  - 4
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، راتفگ نیا  مدرم ، يا  دومرف : تفگ و  یهلا  يانث  دـمح و  نآ ، زا  سپ  دـمآ . نوریب  همیخ  زا  تشاد ، اپ  هب  ینیلعن  نت و  هب  ییادر  نهاریپ و 
ار هبطخ  ترضح ، سپس  مدرک . تفایرد  ار  ناتیاههمان  هکنیا  ات  ماهدماین ، امش  يوس  هب  نم  تسامـش . يارب  یلاعت  يادخ  ربارب  رد  يرذع 

هیلع نیـسح  ماما  تفگ . هماقا  زین  وا  وگب . هماـقا  دومرف : نذؤم  هب  نآ  زا  سپ  دـندوب . هدرک  توکـس  مدرم  هک  یلاـحرد  دـیناسر ، ناـیاپ  هب 
نیـسح ماما  هب  همه  سپ  درک . مهاوخ  ادـتقا  امـش  زامن  هب  هکلب  هن ، تفگ : یناوخب ؟ زامن  تباحـصا  اب  یهاوخیم  ایآ  دومرف : رح  هب  مالـسلا 

(1) دندرک . ادتقا  مالسلا  هیلع 

ربمایپ تیب  لها  هب  مارتحا 

ربمایپ تیب  لها  هب  مارتحا 

زا ات  دنداتفا  هار  هب  یتقو  دیتفیب . هار  دومرف : سپ  دنوش . راوس  اهنز  ات  دندنام  رظتنم  دندش و  راوس  همه  دیوش . راوس  دومرف : شنارای  هب  ماما 
؟ يراد يدصق  هچ  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  دومرف : رح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفرگ . ار  ماما  نارای  ولج  رح  هاپـس  دنرذگب ، اجنآ 
هب دوب ، هتفگ  نم  هب  ینخس  نینچ  يرب ، یم  رس  هب  نآ  رد  امش  هک  یتیعقوم  رد  برع ، زا  امش  زج  هب  یسک  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رح 

(2) منک . دای  لکش  نیرتوکین  هب  زج  تردام  زا  مناوت  یمن  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  مداد ، یم  ار  وا  خساپ  تروص  نامه 

باختنا نیرتوکین 

باختنا نیرتوکین 

: تفگ رمع  یگنجب ؟ درم  نیا  اب  یهاوخ  یم  درادب ! تتمالـس  ادخ  تفگ : وا  هب  دیزی  نب  رح  درک ، هلمح  دصق  دعـس  نب  رمع  هک  یماگنه 
چیه ایآ  تفگ : رح  دتفا . یم  اه  تسد  دوش و  یم  ادـج  اهرـس  هک  تسا  نیا  شا  هجیتن  نیرتمک  هک  درک  مهاوخ  یگنج  دـنگوس ! ادـخ  هب 

نب رمع  دنک ؟ یمن  یضار  ار  امش  داد ، نیسح  هک  ییاهداهنشیپ  زا  کی 

ص247. يوامس ، رهاط  نب  دمحم  خیش   ِ نیعلاراصبا همجرت : فط ، ناروشحلس  یلالج ، سابع  - 1
ص232. ج1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص78 ؛ ج5 ، حوتفلا ، باتک  ص248 ، فط ، ناروشحلس  - 2
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. دریذپ یمن  هّللادیبع  وت ، ریما  یلو  متفریذپ ، یم  دوب ، نم  تسد  هب  راک  رگا  ادخ  هب  تفگ : دعس 

. تشاد مان  سیق  نب  هرق  هک  دوب  وا  اب  زین  شموق  زا  يدرم  تفر . رکشل  زا  يا  هشوگ  هب  رح  وگو ، تفگ  نیا  زا  سپ 

ادـخ هب  دـیوگ : یم  هرق  ینک ؟ شباریـس  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : رح  هن . تفگ : هرق  يا ؟ هداد  بآ  ار  تبـسا  زورما  ایآ  هرق ، يا  تفگ : رح 
ار هنحـص  نیا  نم  دهاوخ  یمن  لیلد ، نیمه  هب  دنکن . تکرـش  گنج  رد  دوش و  رود  رکـشل  زا  دراد  دـصق  ّرح  مدرک  نامگ  نم ، دـنگوس 
وا زا  هجیتن  رد  مهدب . شبآ  ات  مور  یم  ما ، هدادن  شبآ  متفگ : شخـساپ  رد  ور ، نیازا  مهدب . شرازگ  تسدالاب  دارفا  هب  وا  دض  رب  منیبب و 

. متفر یم  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  يو  اب  دراد ، يدصق  هچ  تفگ  یم  نم  هب  وا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  مدش ، ادج 

رـسپ تفگ : يو  هب  یحایر  سوا  نیرجاهم  مان  هب  رح  موق  زا  يدرم  دش . یم  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگ  همیخ  هب  كدنا  كدـنا  رح 
رـسپ تفگ : رجاهم  داد . تسد  وا  هب  زرل  بت و  هب  هیبش  یتلاح  دنام و  شوماخ  رح  ینک ؟ هلمح  یهاوخ  یم  ایآ  يراد ، يدـصق  هچ  دـیزی ،

نم هب  رگا  مدوب ! هدیدن  منیب ، یم  نونکا  هک  یعـضو  نیا  اب  ییاج  رد  ار  وت  زگره  ادخ ، هب  دزادـنا ! یم  کش  هب  ارم  وت  تلاح  هّللاو  دـیزی ،
هب تفگ : رح  منیب ؟ یم  وت  رد  هک  تسا  یلاح  هچ  نیا  نونکا  مدرک . یمن  یفرعم  ار  وت  زج  تسیک ، یفوک  درم  نیرت  عاجـش  دش  یم  هتفگ 

موش هعطق  هعطق  هچرگا  منیزگ ، یمنرب  تشهب  ياج  هب  ار  يزیچ  دنگوس ، ادخ  هب  منیب و  یم  ّریخم  منهج  تشهب و  نایم  ار  دوخ  مسق ! ادخ 
(1) داتفا . هار  هب  ماما  يوس  هب  دز و  يدگل  شبسا  هب  سپس  مزوسب . شتآ  رد  و 

ص427. ج5 ، يربط ، خیرات  - 1
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کیدزن هب  نوچ  یلو  دـیآ ، یم  اهنآ  اب  دربن  يارب  وا  دـندرک  نامگ  ترـضح  ناراـی  دـش ، یم  کـیدزن  ماـما  هب  رح  هک  یناـمز  یتیاور ، هب 
(1) داد . ناشن  ار  دوخ  هبوت  هنوگ ، نیدب  درک و  مالس  اهنآ  هب  تخاس و  هنوراو  ار  دوخ  رپس  دیسر ، رکشل 

حوصن هبوت 

حوصن هبوت 

مدرک و يریگولج  نات  تشگزاب  زا  هک  متسه  یتبحص  مه  نامه  نم  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ییورایور  رد  يو 
! تسین وا  زج  يراگدرورپ  چیه  هک  ییادخ  هب  مسق  متـشاداو . فقوت  هب  ناکم  نیا  رد  متفرگ و  رظن  ریز  ار  امـش  مدوب و  نات  هارمه  هار  رد 
رد تسین ! یکاب  متفگ : یم  مدوخ  اب  دننکن . لمع  نادب  دننک و  در  یهد ، یم  نانآ  هب  هک  ار  يداهنـشیپ  موق ، نیا  مدرک  یمن  نامگ  زگره 
هک ار  ییاهداهنشیپ  اهنآ  ما . هدرک  یچیپرـس  نانآ  نامرف  زا  نم  دننکن  لایخ  ات  منک ، یم  يوریپ  هّللادیبع ) هاپـس   ) اهنیا زا  اهراک  زا  يا  هراپ 

. دنریذپ یم  دهد ، یم  اه  نادب  نیسح 

امـش تشگزاب  زا  هار ، نایم  رد  متخادرپ و  یمن  يراـک  نینچ  هب  دـنریذپ ، یمن  ار  امـش  ياهداهنـشیپ  اـهنآ  مدرک  یم  ناـمگ  رگا  ادـخ ، هب 
راک لـیلد  هب  هک  یلاـحرد  نونکا  مدرک . یمن  فقوت  هب  راداو  اـجنیا  رد  ار  امـش  مدیـشک و  یم  ناـت  بیقعت  زا  تسد  مدرکیمن . يریگولج 

. ما هدـمآ  امـش  دزن  مریمب ، نات  يور  شیپ  ات  منک  يرای  ار  امـش  مناج ، اب  مراد  دـصق  مهاوخ و  یم  شزرمآ  راگدرورپ  هاگرد  زا  شیوخ ،
(2) دشخبب . ار  وت  دریذپب و  ار  تا  هبوت  ادخ  هلب ، دومرف : ماما  يریذپ ؟ یم  ما  هبوت  ناونع  هب  ار  نیا  ایآ 

هاپس يارب  رثؤم  يا  هباطخ 

هاپس يارب  رثؤم  يا  هباطخ 

: تفگ نخـس  نینچ  نانآ  اب  دندوب و  شدوخ  نامرف  هب  دعـس  نب  رمع  رکـشل  رد  هک  تفر  يرفن  رازه  دزن  ماما ، زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  رح 
، هفوک مدرم 

ص 253. یلالج ، سابع  همجرت : فط ، ناروشحلس  يوامس ، رهاط  نبدمحم  ص392 ؛ ج5 ، يربط ، خیرات  - 1
.30 سلجم ص141 ، قودص ، یلاما  ص45 ؛ فوهللا ، ص428 ؛ ج5 ، يربط ، خیرات  - 2
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امـش دزن  هک  هاگ  نآ  دیدرک و  توعد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  امـش  داب ! راب  کشا  نات  نامـشچ  نایرگ و  نات  ناردام 
ات دیتساخرب  وا  اب  ینمـشد  هب  یلو  درک ، دیهاوخ  ادف  ار  دوخ  ناج  وا  هار  رد  هک  دـیدوب  یعدـم  امـش  دـیدرک ؟ نمـشد  میلـست  ار  وا  دـمآ ،

روانهپ نیمز  رد  دیتشاذگن  دـیداد . رارق  انگنت  رد  ار  يو  وس  ره  زا  دـیتفرگ و  ار  شیولگ  دـیتخادنا و  گنچ  شناج  هب  دـیزیرب . ار  شنوخ 
دوخ يارب  تسناوت  هن  تفرگ ؛ رارق  امـش  تسد  رد  يریـسا  نوچ  دنرب . رـس  هب  تینما  شیاسآ و  رد  شنادناخ  دوخ و  ات  دـبایب  ییاج  ادـخ 

. دنادرگ رود  شیوخ  زا  ار  ینایز  هن  دیوجب و  يدوس 

نانز و راوگرزب و  نآ  يور  هب  دندیتلغ ، یم  نآ  رد  راید  نیا  كوخ  گس و  دندرکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  يراصن  دوهی و  هک  ار  تارف  بآ 
نادنزرف اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  سپ  امش  تسا . هدروآرد  اپ  زا  ار  اهنآ  یگنشت ، هک  دینیبب  ناه ! دیتسب . شنارای  ناکدوک و 

دنوادخ دیرادنرب ، تسد  دیوش ، یم  بکترم  تعاس  نیا  رد  زورما و  هک  یلمع  زا  دینکن و  هبوت  دوخ  راک  زا  رگا  دیدرک . راتفر  دـب  هچ  وا 
. تخاس دهاوخن  باریس  ار  امش  زیخاتسر ، یگنشت  زور  رد 

هاپـس زا  يدرم  هک  دزاس  فرـصنم  ادهـشلادیس  اب  گنج  زا  ار  اهنآ  دـنک و  رثا  دعـسرمع  نازابرـس  زا  یهورگ  رب  وا ، نانخـس  دوب  کـیدزن 
(1). تشگزاب مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  درک و  عطق  ار  شنانخس  زین  رح  درک . باترپ  شیوس  هب  يریت  درب و  هلمح  رح  هب  دعسرمع ،

شنارای ماما و  نابز  زا  رح ، تریصب  یگدازآ و 

شنارای ماما و  نابز  زا  رح ، تریصب  یگدازآ و 

هبور رد  هک  ماما  رداـچ  ربارب  رد  دنتـشادرب و  ار  وا  دنتفاتـش و  شیوس  هب  ماـما  ناراـی  داـتفا ، نیمز  هب  دـیگنج و  هناروـالد  رح  هکنآ  زا  سپ 
نیمز رب  دندیگنج ، یم  شیور 

.429 417 صص ج5 ، يربط ، خیرات  ص255 ؛ نیعلا ، راصبا  همجرت : فط ، ناروشحلس  - 1
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. تسیرگن یم  شا  هنادرم  هرهچ  هب  ادخ ، رون  زا  راشرس  یهاگن  اب  داتسیا و  وا  رانک  رد  ماما  دنداهن .

وت : » تسیرگ وا  گوس  رد  تاملک ، نیا  اب  درک و  كاپ  ّرح  هرهچ  زا  نوخ  تفر و  شیپ  ماما  دنداتـسیا . عوشخ  زا  یتلاح  اب  زین  ماما  ناراـی 
(1) «. یتسه دازآ  ترخآ  ایند و  رد  وت  درک و  يراذگ  مان  ار  وت  تردام  هک  هنوگ  نامه  یتسه ، دازآ 

درک رایتخا  ایند  رد  یگدنز  رب  ار  تداهش  تشهب ، لها  ناناوج  رورـس  يرای  رد  دوب و  هدرک  هبلغ  شـسفن  ياوه  رب  شلقع  دوب و  دازآ  رح 
(2): دناوخ وا  يارب  ار  ریز  هیثرم  عوشخ ، زا  یتلاح  اب  ماما  نارای  زا  یکی  لاح ، نیا  رد  تشذگرد . ادخ  هار  رد  دوخ ، هنامیرک  گرم  اب  و 

ِحاَیِر ِیَنب  ُّرُح  ُّرُحلا  َمِْعَنل 

ِجاَمَرلا ِفَلَتُْخم  دنع  ُّرُح  َو 

. تسا درمدازآ  اه  هزین  ندروآ  دورف  ماگنه  تسا و  حایر  ینب  هلیبق  زا  هک  رح  نامه  رح ؛ تسوکین  هچ 

ُّْنیَسُح يدان  ْذِإ  ُّرُحلا  َمِْعن  و 

ِحاَبَّصلا دنع  ِهِسْفَِنب  َداج  و 

(3). درک هیده  مدحبص  ماگنه  ار  دوخ  سْفن  دروآرب و  ادن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز  تسا ، يا  هدازآ  وکین  و 

اروشاع مایق  رد  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تریصب  ياهدرواتسد 

هراشا

اروشاع مایق  رد  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تریصب  ياهدرواتسد 

؛ دوب رت  شزرااب  رت و  مهم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرود  رد  یلو  تسا ، یندوتس  گرزب و  يراک  هشیمه  ادخ ، هار  رد  يراکادف  تداهش و 
ساسح نارود  نآ  رد  اریز 

ص100. ج4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانملا  ص160 ؛ یناجنز ، يرهف  همجرت : فوهل ، - 1
هدورس ار  راعشا  نیا  وا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  دوخ  هک  دناهتفگ  یخرب  دوب و  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  وا  هدش  هتفگ  - 2

. تسا
، نیظعاوـلا هضور  ص303 ؛ مّرقملا ، نیـسحلا  لـتقم  ص 73 ؛ ج 2 ، ءـالبرک ، هعوسوم  نوـضیب ، بیبـل  ص319 ؛ ج44 ، راونـالاراحب ، - 3

سلجم 30. ص97 ، قودصلا ، یلامأ  ص160 ؛
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زا عنام  راوگرزب ، نآ  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يراکادـف  اهنت  دوب و  نتفر  نیب  زا  لاح  رد  ربمایپ  ياهتمحز  لـصاح  یخیراـت ،
. دش يدادیور  نینچ 

ياهدرواتـسد دندوب ، يراکادـف  تعاجـش و  نامیا ، تریـصب ، زراب  هنومن  هک  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يافواب  نارای  تداهـش  يدرمیاپ و 
: میزادرپ یم  نادب  اجنیا  رد  هک  تشاد  عیشت  ظفح  بان و  مالسا  یفرعم  رد  یمهم 

نیغورد مالسا  زا  نیتسار  مالسا  زیامت  . 1

نیغورد مالسا  زا  نیتسار  مالسا  زیامت  . 1

مدرم رب  ار  یثوروم  تنطلس  یمالسا و  تفالخ  نایم  قرف  البرک  دوب . نیغورد  مالسا  زا  نیتسار  مالسا  ندش  ادج  البرک ، مایق  رثا  نیرتمهم 
راکفا نینچمه  درک . المرب  دوب ، هتفر  نانآ  رب  هک  ار  ییاه  تیانج  هتشذگ و  ربمایپ  نادناخ  رب  هک  ار  اه  متس  زا  يرایـسب  تخاس و  راکـشآ 

هدش زاغآ  اجک  زا  اهیشکقح  هدوب و  اجک  زا  یمالـسا  هعماج  فارحنا  ياه  هشیر  دندیمهف  مدرم  زا  يرایـسب  هک  داد  تکرح  نانچ  ار  هماع 
. تسا

ار لطاب  قح و  رایعم  دـناشک و  حیرـص  يریگعـضوم  ییاـمن و  تقیقح  هب  ار  تنـس  لـها  هاـگآ  فصنم و  نادنمـشناد  یتح  اروشاـع  ماـیق 
. درک صخشم 

: دسیون یم  دروم  نیا  رد  يدرولا ، ننست ، لها  فورعم  دنمشناد  راگن و  خیرات 

ياههیرظن هراومه  دندیـشک و  شود  هب  نایغط  دـض  رب  مالـسا ، رد  ار  مایق  مچرپ  یبـالقنا و  رکفت  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  نایعیـش  ... 
ربارب رد  ضارتعا  داقتنا و  هب  ار  اهنآ  تشاد ، نامیا  تخـس  نادب  هعیـش  هک  تماما ، هب  هدـیقع  تشاد . هارمه  دوخ  اب  ار  بالقنا  حور  هعیش ،

. تسا دوهشم  هعیش  خیرات  رسارس  رد  تقیقح  نیا  تشادیماو و  اهنآ  ربارب  رد  يریگههبج  ماجنارس ، مکاح و  ياهتیئه 

مامز وا ، بیان  اـی  موصعم  ماـما  هکنآ  رگم  دـشاب ، هک  یبلاـق  ره  رد  لکـش و  ره  هب  تسا ، ملاـظ  بصاـغ و  یتموکح  ره  هعیـش ، هدـیقع  هب 
، موادم روط  هب  خیرات ، لوط  رد  هعیش  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دریگ . تسد  رد  ار  تموکح 
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(1). دندرک یم  اهر  ار  نآ  هن  دنتفرگ و  یم  مارآ  هن  دندرب ؛ یم  رس  هب  رمتسم  یبالقنا  نایرج  کی  رد 

ناناملسم يرادیب  . 2

ناناملسم يرادیب  . 2

یب راصح  نانآ ، دبلاک  رد  يراکادف  هزرابم و  حور  ندـیمد  اب  داد و  ناکت  تدـش  هب  ار  یمالـسا  هعماج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 
هعماج شارخلد ، هثداح  نیا  لابند  هب  تخیرورف . مه  رد  دوب ، هدیـشک  ناـنآ  رود  هب  يوما  دـیلپ  میژر  هک  ار  یگتفرورفدوخ  رد  یهجوت و 
یمیژر هکلب  تسین ، دـنب  ياپ  یمالـسا  ياه  شزرا  لوصا و  هب  اهنت  هن  اهنآ  فلاـخم  تلود  تسا و  ربماـیپ  تیب  لـها  اـب  قح  هک  تفاـیرد 

یتموکح هاگتسد  زا  يرازیب  جوم  ور ، نیازا   (2). دنادرگزاب نیتسخن  تیلهاج  هب  ار  یمالسا  هعماج  دهاوخ  یم  هک  تسا  دبتسم  زیرنوخ و 
تدش هب  دندوب ، هدرکن  يرای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـنزرف  هکنیا  زا  دـندمآ و  دوخ  هب  نایعیـش  دـمآ و  دـیدپ  اهنآ  نالماع  و 

. دش مهارف  اه  مایق  رگید  هّرح و  مایق  نیباّوت ، تضهن  هنیمز  تفرگارف و  ار  یمالسا  هعماج  رسارس  يرادیب ، جوم  جیردت ، هب  دندش . نامیشپ 
(3)

نایعیش نایم  یگتسب  مه  تدحو و  حور  داجیا  . 3

نایعیش نایم  یگتسب  مه  تدحو و  حور  داجیا  . 3

. دوب اروشاع  ياهدمآ  یپ  نیرت  مهم  زا  نانآ ، ياه  لد  رد  عیشت  بتکم  ذوفن  نایعیش و  نایم  رد  یگتسب  مه  تدحو و  حور  داجیا 

: یمالسا خیرات  فلؤم  میهاربا ، نسح  داتسا  هتفگ  هب 

ياهورین تسناوت  مایق  نیا  تشاد . يرایـسب  ریثأت  اهنآ  هب  ندیـشخب  تدحو  نایعیـش و  جـییهت  رد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  ندـش  هتـشک 
(4) دروآ . مهارف  ار  نانآ  یهد  نامزاس  لکشت و  یسایس و  یگتسب  مه  هنیمز  دزاس و  دحتم  ار  هعیش  هدنکارپ 

صص 121 و 122. نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  کن : یناجنز ، دیمع  - 1
ص256. نیسحلا ، هروث  نیدلا ، سمش  يدهم  دمحم  - 2

ص172. ج3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  دمحم ، نب  نمحرلادبع  - 3

ص399. ج1 ، مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  - 4
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: تسا دقتعم  مالسا ، گرزب  دنمشناد  یلطوبرخ ،

ببس زین  دیدرگ و  نایعیش  هورگ  رولبت  لکشت و  هب  رجنم  هک  دوب  یخیرات  هثداح  نیرت  گرزب  البرک ، رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش 
رد دنک . هولج  زور  نآ  مالسا  عامتجا  هنحـص  رد  لقتـسم ، ینید  یـسایس و  یبتکم  يدابم و  اب  يوق ، نامزاس  کی  ناونع  هب  هعیـش  هک  دش 
هب ار  شترضح  رهش ، مدرم  دوخ  هکنآ  اب  دش ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  يرهاظ  تسکش  ببس  هفوک ، نایعیـش  هدیقع  فعـض  تقیقح ،

(1) دندوب . هدرک  توعد  ناشراید 

تداهش داهج و  سرد  . 4

تداهش داهج و  سرد  . 4

هزیتس هیحور  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ ، هار  رد  داهج  يراکادـف ، تماهـش ، تعاجـش ، راثیا ، يرواب ، نید  سرد  اروشاع ، مایق 
تخـسرس ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  دروآ و  دیدپ  ناناملـسم  رد  ار  رگمتـس  نامکاح  لباقم  رد  تراسج  ییوج و 

. تخاس رگ  هولجربمایپ  نید  نایماح  نیرت 

: دسیون یم  یسراف  نیدلا  لالج 

نامیپ مایق و  هشقن  تفرگ . ماجنا  قنور و  نیسحلا » تاراثل  ای   » راعش ریز  داد ، خر  سابع  ینب  یتح  هیما و  ینب  هرود  رد  هک  ییاه  مایق  رتشیب 
هاگداعیم نانآ و  ماهلا  هبعک  همکاح و  هاگتسد  دض  نازرابم  هاگیاپ  سدقم ، رازم  نآ  دش و  یم  هتـسب  فط  دیهـش  رازم  رب  نآ ، يارب  تعیب 

(2) دوب . ناش  هاگ  نامیپ  و 

عیشت بتکم  نتفای  تمظع  . 5

عیشت بتکم  نتفای  تمظع  . 5

نآ زین  هناگیب  ناسانش  مالسا  یضعب  ناسانش و  قرش  تشاد ، یپ  رد  ار  ناملسم  ناراگن  خیرات  شیاتس  یتفگـش و  اهنت  هن  نینوخ ، مایق  نیا 
. دنتسناد یندوتس  گرزب و  یتکرح  ار 

.122 73 صص يراگدای ، بحاصلادبع  همجرت : یمالسا ، ياه  بالقنا  یلطوبرخ ، - 1
ص862. مالسا ، یلماکت  بالقنا  یسراف ، نیدلا  لالج  - 2
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: دیوگ یم  نوارب  روسفرپ 

راک اروشاـع ، دادـخر  زا  سپ  یلو  دنتـشادن . یگتـشذگدوخ  زا  ناـجیه و  یفاکردـق ، هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارادـفرط  اـی  هعیـش  هورگ  ... 
هک شناکیدزن  ياهرکیپ  يو و  تخـس  شطع  يروآدای  زین  دوب و  هتـشغآ  ربمایپ  دنزرف  نوخ  هب  هک  البرک ، نیمز  رادـشه  دـش . نوگرگد 

نیگمغ ار  اه  حور  دروآرد و  ناجیه  هب  زین  ار  مدرم  نیرت  تسس  هفطاع  ساسحا و  هک  دوب  یفاک  دندوب ، هتخیر  نیمز  يور  رب  وا  نوماریپ 
(1) دنوش . هجوت  یب  گرم ، یتح  رطخ  جنر و  هب  هک  نانچ  دنک ،

: دیوگ یم  مه  نسلکین  داتسا 

دـندش و ادـص  مه  نیـسح  ماقتنا  يارب  درک و  دـّحتم  ار  نایعیـش  هعقاو ، نیا  اریز  دـش ؛ نایوما  فسأت  ینامیـشپ و  هیام  یتح  البرک  هثداـح 
(2). تفای باتزاب  دنوش ، دازآ  برع  ذوفن  زا  دنتساوخ  یم  هک  ینایناریا  نایم  قارع و  هژیو  هب  اج و  همه  رد  نانآ  يادص 

: دسیون یم  یتح  پیلیف 

تکرح زاغآ  درک  اعدا  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، بتکم  نآ  ناراداوه  شیازفا  هعیـش و  یگدـنلاب  نتفرگ و  ناج  ببـس  البرک  هعجاف 
(3). دوب مرحم  مهد  زور  نآ ، روهظ  يادتبا  هعیش و 

يوما تلود  لزلزت  . 6

يوما تلود  لزلزت  . 6

: دیامرف یم  یسلجم  همالع 

نازرل تسـس و  يوما  تموکح  ناکرا  درک و  شدج  نید  يادـف  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تفای  یهاوخرد  یـشیدنیب ، بوخ  رگا 
زا سپ  رگم  دشن ،

ص365. ج1 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : مالسا ، یسایس  خیرات  - 1

ص365. ج1 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : مالسا ، یسایس  خیرات  - 2
ص251. مسق 3 ، برعلا ، خیرات  یتح ، پیلف  - 3
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یمن مایق  دمآیم و  هاتوک  مالسلا  هیلع  نیـسح  رگا  تسا  یعیبط  وا . تداهـش  زا  سپ  رگم  دشن ، رهاظ  مدرم  یهارمگ  رفک و  زین ]  ] اروشاع و
تیادـه راثآ  دوبان و  نید  یتدـم ، زا  سپ  دـش و  یم  هبتـشم  مدرم  رب  لطاب  قح و  تشادـن و  ناـیوما  تموکح  تیوقت  زج  يا  هجیتن  درک ،

(1). تشگ یم  دوبان 

: دیازفا یم  سپس  ناشیا 

هک تسناد  یم  دوب و  شیدـنارود  رگ و  هلیح  رادمتـسایس و  يدرم  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  شا  ینمـشد  يزوت و  هنیک  همه  نآ  اب  هیواعم 
شتلود و طوقـس  بجوـم  هجیتـن ، رد  دـنوش و  ناـنآ  هجوـتم  مدرم  هک  دوـش  یم  ببـس  ناـنآ ، نتـشک  هداوناـخ و  نیا  اـب  راکـشآ  گـنج 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ضّرعتم  درک و  حلـص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  درک . یم  ارادـم  نانآ  اب  نیارباـنب ، ددرگ . یم  مدرم  ینادرگور 
هارمه شتلود  يدوباـن  اـب  راـک ، نیا  تسناد  یم  اریز  دوشن ؛ نیـسح  ضّرعتم  هک  تشاد  دـیکأت  زین  دـیزی  شدـنزرف ، هب  ّتیـصو  رد  دـشن .

(2). دوب دهاوخ 

نادرگور هیما  ینب  تموکح  زا  مدرم  یمالـسا ، مهم  زکارم  رد  نآ  راـبخا  باـتزاب  اروشاـع و  هعجاـف  زا  سپ  اریز  دـش ؛ مه  نینچ  عقاو  رد 
یهاگدـید مدرم  هکنآ  اـب  دوـب ، هیواـعم  یتاـغیلبت  ناراـبمب  ریز  نرق  مین  دودـح  هک  اـه  يوـما  تموـکح  زکرم  قـشمد ، ماـش و  رد  دـندش .

نیذآ ار  رهـش  قشمد ، هب  نادیهـش  ياهرـس  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  ناریـسا  دورو  يارب  یتح  دنتـشاد و  ربمایپ  نادـناخ  هراـبرد  نوگرگد 
، قشمد رد  البرک  ناریـسا  ربمایپ و  نادناخ  هزور  دنچ  فقوت  زا  سپ  دنتفگ ، یم  کیربت  رگیدمه  هب  ار  يزوریپ  نیا  دندوب و  هدرک  يدـنب 
، دیزی یتح  هک  دش  نوگرگد  يا  هنوگ  هب  عضو  نآ ، زا  سپ  ياهدـماشیپ  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  هنارگاشفا  ینارنخـس  زا  سپ  هژیو  هب 

لها مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  قح  رد  هک  ییاهتیانج  زا  ار  دوخ 

ص99. ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - 1
ص100. ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - 2
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دـش ببـس  لوحت  نیمه  بیترت ، نیدب  تخادنا . یم  نارگید  ندرگ  هب  ار  نآ  درک و  یم  هئربت  دوب ، هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب 
. دنادرگرب هنیدم  هب  ار  ربمایپ  نادناخ  رتدوز  هچ  ره 

، نآ هجیتن  ندـش  رادـیدپ  اب  یلو  دـش ، لاحـشوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  ادـتبا  دـیزی  هدروآ ، يربط  هک  یتیاور  بجوم  هب 
هک مدرم  دنا . هتفرگ  لد  هب  ار  ما  هنیک  هدـش و  نم  نمـشد  ناناملـسم ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  اب  تفگ : یم  تشگ و  نامیـشپ 

(1) دنزرو . یم  هنیک  نم  هب  راکدب ، ات  هتفرگ  راکوکین  زا  همه  دنناد ، یم  میظع  یهانگ  نم  تسد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک 

ص506 ج5 ، يربط ، خیرات  - 1
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 ( مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارای  تریصب   ) یناسر مایپ  ماقتنا و  متفه : لصف 

هراشا

 ( مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارای  تریصب   ) یناسر مایپ  ماقتنا و  متفه : لصف 

زکرم هک  هفوک ، دنتفرگ . رارق  يداقتعا ، یسایس و  تیعقوم  زین  یفیک و  یمک و  ظاحل  زا  طیارش ، نیرتدب  رد  نایعیـش  البرک ، هعقاو  زا  دعب 
هکم هنیدم و  رد  هک  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  یعقاو  نایعیش  دیدرگ . هعیـش  یبوکرـس  تهج  يزکرم  هب  لیدبت  دوب ، یعیـش  ياه  شیارگ 

تحت اما  دندوب ، هفوک  رد  زونه  يرایسب  هچرگ  دندیسر . تداهـش  هب  البرک  رد  دنوش ، قحلم  وا  هب  هفوک  زا  هک  دندوب  هدش  قفوم  ای  هدوب و 
یگرزب تسکش  یحور  رظن  زا  زین  البرک  هعقاو  دنتشادن . دوجو  زاربا  تأرج  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  هفوک  رد  دایز  نبا  هک  یتخـس  یطیارش 

ماما اهنآ  سأر  رد  تیب و  لها  زا  يدادعت  دـنروآ . رب  رـس  دـنناوت  یمن  نایعیـش  رگید  هک  دـش  حرطم  هنوگ  نیا  رهاظ  هب  دوب و  هعیـش  يارب 
یقاب مالـسلا  اهیلع  همطاف  لسن  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  روکذ  نادنزرف  زا  رفن  کی  طقف  دندیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. دوب هدنام 

رب جاجح  تیمکاح  لاس  تسیب  درادن . ینشور  ناشن  نایوما  نایریبز و  هلیسو  هب  هعیش  یبوکرس  زج  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تایح  نارود 
ندیبوک رگید  ییاه  شخب  رد  و  نایعیش ، ندیبوک  شنشور  يریگ  تهج  اهنت  یمالسا  ورملق  لک  رب  ناورم  نب  کلملادبع  هطلـس  قارع و 

ای جراوخ  زا  معا  نایوما ، نافلاخم  ریاس 
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ندینش زا  رت  شخب  مارآ  رایسب  وا  يارب  رفاک  ظفل  ندینـش  هک  دوب  یـسک  جاجح  دوب . ثعـشا  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  نوچ  ینایـشروش 
(1). دوب هعیش  ظفل 

تسد رد  اب  ار  هدرم  هعماج  يایحا  ناکما  البرک  هثداح  زا  سپ  عیشت  ياوشیپ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يارب  هک  یطیارش  نینچ  رد 
تیدودحم یفرط  زا  هک  ماما  نارای  تریصب  شقن  اذل   (2)، تفر یم  عیشت  ساسا  يدوبان  روصت  تشادن ، دوجو  نآ  یماظن  يربهر  نتفرگ 

رارقرب رمتسم  طابترا  دنتسناوت  یمن  میقتسم  روط  هب  مکاح  یتینما  دیدش  طیارـش  رطاخ  هب  رگید  فرط  زا  دنتـشادن و  ار  ناشیا  صاخ  ياه 
رایسب شقن  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ریـصب  نارای  تامادقا  هدمع  دوش . یم  هتـسجرب  رایـسب  عیـشت  ظفح  يارب  دنیامن  فیلکت  بسک  و 

: زا دنترابع  تشاد  عیشت  ظفح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  نتشاد  هگن  هدنز  رد  یمهم 

دـنادرگرب و هدـنام  یقاب  نایعیـش  هب  ار  يراودـیما  هیحور  هک  ناشنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  ماقتنا  يارب  هبناج  همه  هزراـبم  . 1
. دش يوما  تموکح  لزلزت  بجوم 

رد هدومن و  هبوت  ای  هدـنامزاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  یهارمه  زا  لیلد  ره  هب  هک  ینایعیـش  مشخ  حیحـص  تیریدـم  یهدـناماس و  . 2
. دندوب ییوج  ماقتنا  ددص 

. اروشاع هسامح  رد  ترضح  نآ  ياهراعش  يروآدای  حرط و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  فادها  نتشاد  هگن  هدنز  . 3

یعقاو هرهچ  ياـشفا  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  تیب و  لـها  ماـقم  یفرعم  يارب  یغیلبت  رازبا  نیرت  يوق  ناونع  هب  رعـش  رنه  زا  هدافتـسا  . 4
. هیما ینب  يافلخ 

مالسلا امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  هاگشناد  لیکشت  يارب  يزاس  هنیمز  یعیش و  رکفت  ظفح  . 5

، هرهز وبا  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  ص 44 ؛ ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دینیبب ، ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نانخـس  - 1
صص 111 112.

. تافاضا فذح و  اب  صص 257 265  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  نایرفعج  لوسر  زا  سابتقا  - 2
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یفقث راتخم 

هراشا

یفقث راتخم 

بلاط یبا  نب  یلع  دزن  ار  وا  شردپ  دوب ، كدوک  یتقو  دـننک  یم  لقن  دوب . نایامن  شا  هرهچ  رد  تباجن  راثآ  یکدوک ، يادـتبا  زا  راتخم 
يا كریز ، يا  ْسیَک ؛ اـی  ْسیَک  اـی  : » دوـمرف دیـشک و  تـسد  شرـس  رب  دـناشن و  دوـخ  يوـناز  يور  ار  وا  ترــضح  درب و  مالــسلا  هـیلع 

(1) «. كریز

، هتابن نب  غبـصا  نابز  زا  ار  نآ  ثیدـحلا  لاجر  مجعم  رد  ییوخ  هّللا  تیآ  تسا و  هدـمآ  زین  یـشک  لاـجر  راونـالاراحب و  رد  دادـیور  نیا 
(2). دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هتسجرب  درگاش  رادافو و  نارای  زا  یکی 

هب  (3). دوب هارمه  نانآ  اب  هتفای و  شرورپ  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  اب  هژیو  هب  مالـسلا و  امهیلع  نینـسح  اب  یکدوک  ياهزور  زا  راتخم 
لیلحت رد  دوب و  رادروخرب  ییـالاب  كرد  شوه و  یـشیدنارود ، زا  وا  دـنا ، هدرک  قیقحت  راـتخم  هراـبرد  هک  ناراـگن  خـیرات  همه  فارتعا 

. درک یم  هابتشا  رتمک  اه  قافتا  اهدادخر و 

: دسیون یم  راتخم  فصو  رد  یشرقلا  فیرش  همالع 

داـجیا رد  یمهم  شقن  يو  هدرک . یفرعم  ار  نآ  مالـسا  خـیرات  هک  تـسا  برع  ياـه  تیـصخش  نیرتروهـشم  نـیرت و  هتـسجرب  زا  راـتخم 
عضوم اهدادیور و  اه و  نایرج  رب  ییازسب  ریثأت  هک  تسا  ییاه  هرهچ  نیرت  نشور  زا  درک و  افیا  دوخ  رـصع  یعامتجا  یـسایس و  ثداوح 
هدیناسر تابثا  هب  لمع  رکف و  رد  ار  دوخ  یسایس  يراک و  ِتیافک  ییاناوت و  وا  تسا . هتـشاد  دوخ  نامز  یعامتجا  یـسایس و  ياه  يریگ 

(4) تسا .

47 و 48. صص راتخم ، مایق  تیهام  یناکدرا ، يوضر  لضافوبا  دیس  ص127 ؛ یشک ، لاجر  ص344 ؛ ج45 ، یسلجم ، - 1
، راحبلا هنیفـس  كردتـسم  يزامن ، يدورهاـش ، یلع  خیـش  ص95 ؛ ج18 ، ثیدـحلا ، لاـجر  مجعم  ییوـخ ، يوـسوم  مساـقلاوبا  دیـس  - 2

ص207.
ص37. ییابطابط ، لضفلاوبا  همجرت : یفقث ، راتخم  یلتوبرک ، ینسح  یلع  رتکد  - 3

453 و 454. صص ج3 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تایح  - 4
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تـسایس زا  دادن و  ناشن  شوخ  يور  دوخ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  رد  نآ  هنانمـشد  راتفر  يوما و  تموکح  ربارب  رد  زگره  راتخم 
. دنیشنب مارآ  تسناوتن  دیزی )  ) وا دنزرف  نیشناج و  ياه  تیانج  ربارب  رد  يو ، زا  سپ  درکن و  تیامح  هیواعم  زیمآ  ضیعبت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  راتخم  یهارمه  تریصب و  زا  ییاه  هنومن 

هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  راتخم  یهارمه  تریصب و  زا  ییاه  هنومن 

اه لصف  ریز 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  تعیب 

شنارای يدع و  نب  رجح  مادعا  اب  تفلاخم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دایز  نبا  یکاته  ربارب  رد  يریگ  عضوم 

يوما نادناخ  متس  زا  يرازیب  مالعا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  تلیضف  نایب 

هفوک نایعیش  ملسم و  هاگیاپ  راتخم ، هناخ 

داهج حلص و  نامز  رد  ناماما ، اب  یهارمه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  زا  ماقتنا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخ  نوخ  ربمایپ و  تنس  ادخ ، باتک  ساسا  رب  تعیب 

راتخم قح  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياعد 

املع رظن  زا  راتخم  تیصخش 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  تعیب 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  تعیب 

ندش هتشک  گرزب و  یبالقنا  نینوخ و  يا  هنتف  زا  سپ  دندمآ و  دوخ  هب  مدرم  كدنا  كدنا  قیاقح ، ندش  راکـشآ  راگزور و  تشذگ  اب 
(1). دوب ناگدننک  تعیب  نیا  عمج  رد  راتخم  دندرک و  تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  هب  نامثع ،
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شنارای يدع و  نب  رجح  مادعا  اب  تفلاخم 

شنارای يدع و  نب  رجح  مادعا  اب  تفلاخم 

یهار هّیقت ، زج  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  دوب و  هدش  تنـس  ترـضح  نآ  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هب  نیرفن  نعل و  هک  ینامز  رد 
دوب و یناسنا  یعامتجا و  یـسایس ، قوقح  همه  زا  ندش  مورحم  دیعبت و  نادنز ، مادعا ، ناشیا ، یتسود  ِمرج  دنتـشادن و  ندنام  هدنز  يارب 
، نآ نشور  هنومن  هک  داد  یم  ناشن  ار  دوخ  تفلاخم  يدونشخان و  اراکشآ  راتخم  تشادن ، ار  هیواعم  اب  تفلاخم  زاربا  تئرج  یتح  یسک 

: تسا هدمآ  خیرات  رد  دوب . وا  نارای  يدع و  نب  رجح  مادعا  اب  يو  تفلاخم 

عیـشت و مرج  هب  يدـع  نب  رجح  اب  ار  نایعیـش  زا  یهورگ  دوب و  هفوک  رادناتـسا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  فرط  زا  هیبا  نب  داـیز  هک  هاـگ  نآ 
: دومن میظنت  تروص  نیا  هب  يا  هدنورپ  درک ، ریگتسد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  یتسود 

ص202. ج2 ، ناجیهلا ، ناسرف  ص158 ؛ راتخم ، تضهن  زا : لقن  هب  30 و 31  صص دیما ، تیآ  یفقث  راتخم  یندم ، دومحم  دیس  - 1
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، مایق شروش و  روظنم  هب  هدومن و  نعل  ار  هیواعم  اراکشآ  هتفگ و  كرت  ار  تعامج  زامن  هدرک و  یچیپرس  هفیلخ  نامرف  زا  يدع  نب  رجح 
. تسا هدش  رفاک  زین  ادخ  هب  نیا  رب  نوزفا  هدرک و  غیلبت  وا  تفالخ  هیواعم و  دض  رب  هدروآدرگ ، دوخ  رود  ار  یهورگ 

زین راـتخم  زا  دـننک و  اـضما  ار  هدـنورپ  نآ  درک  توعد  هفوک  ناـگرزب  زا  دوـش ، هتـسب  نایعیـش  رگید  رجح و  رب  تاـجن  هار  هکنیا  يارب  وا 
. دهد یهاوگ  ار  هدنورپ  تساوخ 

تبحم زج  نامز ، یـسایس  میخو  عضو  اب  راـتخم  تفلاـخم  هزیگنا  تسا  یهیدـب  تفریذـپن . تفر و  هرفط  راـتخم  یلو  دـندرک ، اـضما  همه 
(1) دوبن . نایوما  ياه  تسایس  اهرواب و  اب  تفلاخم  توبن و  نادناخ  هب  وا  صاخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دایز  نبا  یکاته  ربارب  رد  يریگ  عضوم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دایز  نبا  یکاته  ربارب  رد  يریگ  عضوم 

دندش رام  رات و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  نارادفرط  هفوک ، رب  دایز  نبا  ندش  هریچ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
نوچمه مدرم ، دیدش  شنکاو  اب  هک  درک  یم  تناها  وا  نادـنزرف  نانمؤمریما و  هب  هفوک  دجـسم  ربنم  يور  رب  تراسج  لامک  اب  دایز  نبا  و 

هب تناها  اب  ار  شنخـس  هشیمه  لثم  دایز  نبا  دمآ . دجـسم  هب  دوب ، هدش  دازآ  هزات  هک  زین  راتخم  زور  نآ  دش . ور  هبور  فیفع  نب  هّللادـبع 
ربارب رد  درکن  تئرج  یسک  دوب ، هدش  دیهش  شضارتعا  ببس  هب  هتشذگ  زور  فیفع ، نبا  نوچ  درک و  زاغآ  ترـضح  دالوا  نانمؤمریما و 

دنازرل و ار  دایز  نبا  بلق  دجسم ، هشوگ  زا  راتخم  دولآ  مشخ  دایرف  ناهگان  هک  دوب  امرف  مکح  اج  همه  توکس  دتسیاب . وگ  هوای  درم  نیا 
هیلع نیسح  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  ایآ  دایز ! نبا  وت ، رب  ياو  دروآرب : دایرف  هیمـس  دنزرف  رـس  رب  دشاب ، هدش  دازآ  سفق  زا  هک  يریـش  دننام 

ًالصا وت  دنکشب . تناهد  ینک !؟ یم  تناها  مالسلا 

ج 5. يربط ، خیرات  918 ؛ صص هفوک ، بالقنا  ای  ماقتنا  يدمحم ، نسح  دمحم  - 1
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. ربمایپ نادناخ  نیسح و  هن  تسا ، دیزی  تریما  وت و  هدنزارب  يدز ، هک  ییاه  تمهت  نیا  و  فورعم ! هدازانز  نامه  یتسیک ؟

ار شتروص  هک  درک  ترپ  راتخم  فرط  هب  ار  دوخ  یتسد  بوچ  ای  اصع  ربنم  يالاب  نامه  زا  دایز  نبا  هک  دوب  دنت  يدـح  هب  راتخم  نانخس 
(1). تخاس حورجم 

يوما نادناخ  متس  زا  يرازیب  مالعا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  تلیضف  نایب 

يوما نادناخ  متس  زا  يرازیب  مالعا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  تلیضف  نایب 

رد تفر و  هنیدم  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  هزومآ  يریگارف  يارب  راتخم  دـش ، بصن  هفوک  تیالو  هب  هبعـش  نب  هریغم  هک  ینامز  رد 
سپ وا  تخومآ . یم  ثیدح  درک و  یم  تفرعم  ضیف و  بسک  نانآ  رـضحم  زا  تفرگ و  رارق  هّیفنح  دمحم  هژیو  هب  ربمایپ ، نادـناخ  رانک 

زا تخادرپ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ياه  تلیـضف  نایب  هب  تشگزاب و  هفوک  هب  هرابود  یتدم  زا 
مالسا ربمایپ  ینیـشناج  مدرم و  يربهر  تموکح و  هب  رگید  سک  ره  زا  ربمایپ  نادناخ  انامه  : » تفگ دروآ و  نایم  هب  نخـس  نانآ  تیناقح 

تیمکاح ناـمز  رد  هک  ییاـه  متـس  زا  تفر و  یم  ربماـیپ  نادـناخ  رب  هک  ییاـه  تبیـصم  زا  راـتخم  تسا ». رتراوازـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(2). دوب نیگهودنا  تحاران و  رایسب  دش ، یم  هتشاد  اور  نانآ  رب  يوما  نادناخ 

هفوک نایعیش  ملسم و  هاگیاپ  راتخم ، هناخ 

هفوک نایعیش  ملسم و  هاگیاپ  راتخم ، هناخ 

وا درک . تکرح  هفوک  يوس  هب  تفرگ و  ار  هفوک  مدرم  ناگرزب و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  ناضمر ، كرابم  هام  مهدزناپ  رد  ملـسم 
نب یناه  دـننام  هعیـش ، سانـشرس  ياه  تیـصخش  ناگرزب و  دوجو  اب  دـش . هفوک  دراو  لاوش  مجنپ  بش  رد  زور ، هدزون  زا  سپ  ماـجنارس 

نب ملسم  هناخ  هب  هک  راتخم  هناخ  هب  هرسکی  هفوک ، رد  یعازخ  درص  نب  نامیلس  رهاظم و  نب  بیبح  هجسوع ، نب  ملسم  هورع ،

صص 205 206. ج2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص356 ؛ ج4 ، يربط ، خیرات  کن : - 1
ص352. ج45 ، راونالاراحب ، - 2
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هیلع نیسح  هب  همه  زا  شیب  دوب و  نانآ  ياهریشمش  زا  یکی  هعیش و  ناگرزب  نیرت  سانـشرس  زا  وا  اریز  ؛(1)  دش دراو  دوب  فورعم  ّبیسم 
(2) دوب . دنب  ياپ  ترضح  نآ  فادها  اه و  تعفنم  اه ، تحلصم  هب  دیزرو و  یم  تبحم  قشع و  مالسلا 

روط هب  ادـتبا ، نامه  رد  هک  دوب  یناسک  زا  و   » مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  صاخ  هدـنیامن  نابزیم  رادـنامهم و  نیتسخن  راـتخم  بیترت ، نیدـب 
نایعیش هاگیاپ  بالقنا و  زکرم  اجنآ  راتخم ، هناخ  هب  ملسم  دورو  اب   (3) .« درک تعیب  ملسم  اب  وا ) هناخ  رد  یعمج  روضح  زا  شیپ  و   ) يّرس

. دندمآ یم  اجنآ  هب  تعیب  يارب  مدرم  دش و 

داهج حلص و  نامز  رد  ناماما ، اب  یهارمه 

داهج حلص و  نامز  رد  ناماما ، اب  یهارمه 

هیواعم هایس  هرهچ  زا  هدرپ  دوخ ، كاندرد  خلت و  توکس  اب  دنامب و  دنب  ياپ  نآ  هب  اه  لاس  ماما  دش  بجوم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص 
روتـسد هب  دیزی  ینیـشناج  نامز  ات  وا ، تسایـس  زا  يوریپ  هب  دوخ و  ماما  زا  تعاطا  اب  زین  راتخم  دزاس . راکـشآ  ار  وا  ینکـشدهع  درادرب و 

اجنآ رد  هک  افقل  مان  هب  هینرطُخ  زا  یلحم  رد  هفوک  هموح  هب  دوب ، هدش  رانک  رب  نئادم  يرادناتسا  زا  هک  دعـس  دوخ  يومع  اب  هارمه  هیواعم 
اب هیواعم  نامز ، نآ  رد  عقاو  رد  دوب . لوغشم  يزرواشک  راک  هب  درک و  یم  یگدنز  مارآ  يداع و  رهاظ ، رد  تفر و  تشاد ، یتعارز  نیمز 

(4) تسکش . ار  هماندهعت  داوم  نیرخآ  دیزی ، ندرک  نیشناج 

همه نهذ  دـیزی  ینیـشناج  اب  هژیو  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  حلـص  هماندـهع  داوم  نتـشاذگ  اپ  ریز  هیواـعم و  یپاـیپ  ياـه  ینکـشدهع 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  ناناملسم 

، فارشالا باسنا  ص205 ؛ دیفم ، خیش  داشرا  ص353 ؛ ج45 ، راونالاراحب ، ص355 ؛ ج5 ، رصم ، و  ج2 و 4 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 1
ص214. ج5 ،

344 و 345. صص ج2 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  هایح  - 2
ص214. ج5 ، فارشالا ، باسنا  ص20 ؛ مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  فنخموبا ، دیعس  نب  ییحی  نب  طول  - 3

ص314. ج5 ، فارشالا ، باسنا  زا : لقن  هب  ص20 ، هفوک ، بالقنا  ای  ماقتنا   1 - 4
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. دریگ یم  یعضوم  هچ  دیزی  ربارب  رد  وا  دننیبب  دندوب  رظتنم  نایعیش  نایم ، نیا  رد  تخاس . هجوتم 

دیزی تفالخ  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیدش  تفلاخم  ربخ  یتقو  درک ، یم  یگدنز  ناشن  مان و  یب  نامز  نآ  ات  هک  زین  راتخم 
. دنداد لیکشت  یعازخ  درُص  نب  نامیلس  هناخ  رد  تفالخ  رما  هرابرد  ار  یتروشم  هسلج  نیتسخن  هفوک ، هعیش  ناگرزب  اب  هارمه  دینش ، ار 

، نآ زا  سپ  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تماما  زا  ینابیتشپ  دیزی و  تفالخ  اب  نانآ  راکـشآ  تفلاخم  هدـنهد  ناشن  تسـشن ، نیا 
هنحـص دراو  دوخ  درک و  زاغآ  ترـضح  نآ  يارب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  يراـی  يارب  ار  دوخ  تیلاـعف  راـتخم 

. دمآ هفوک  هب  درک و  كرت  ار  دوخ  هعرزم  نیمه ، يارب  دش و  یتازرابم  یسایس و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  زا  ماقتنا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  زا  ماقتنا 

ربمایپ باحـصا  زا  یعازخ  درُـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  نیباوت  تکرح  دـیزی ، ياه  تیانج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  لابند  هب 
هانگ هرافک  شیوخ ، نوخ  نتخیر  اب  دنتفرگ  میمصت  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  اب  دوخ  ینکـشدهع  هب  هجوت  اب  هفوک  مدرم  تفرگ و  لکش 

هب دنتـسناوتن  یگبرجت ، یب  رثا  رب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  زا  فرـص  هنایوج  ماقتنا  مایق  نیباوت ، تکرح  دـنزادرپب . ار  ناش 
، لاح نیا  اب  درب . ار  هرهب  نیرتهب  شیوخ  تکرح  دوس  هب  نانآ ، تیلاعف  راک و  هجیتن  زا  تسناوت  راتخم  یلو  دنسرب ، دوخ  ياه  فده  همه 

هابتشا راچد  دوخ  تکرح  رد  نیباوت ، تشاد  رواب  راتخم  اریز  دریذپب ؛ دندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  نیباوت  هک  ار  ییاه  تسایس  تسناوت  یمن  وا 
اب گنج  رد  هک  یناسک  همه  وا ، رظن  زا  دوب . ریذـپان  شزاس  نشور و  عطاق ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  ربارب  رد  راتخم  عضوم  دـنا .

. دندیسر یم  دوخ  تشز  ياهراک  يازس  هب  دیاب  دندوب و  راک  هانگ  مرجم و  دنتشاد ، تکرش  البرک  رد  ربمایپ  دنزرف 
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دوجو اریز  دریگب ؛ ماـقتنا  هناـعطاق  ترـضح  نآ  نـالتاق  زا  دـنک و  لـمع  دوخ  ياهراعـش  ياـپ  مه  تسناوتن  نیباوـت  تکرح  تسا  ینتفگ 
یضعب اب  هک  البرک  يادهش  سانشرس  نالتاق  زا  يا  هدع  دش  بجوم  نیباوت ، نارس  زا  یضعب  نایم  رد  یشنم  فارـشا  ییارگ و  موق  هیحور 

یب دنداتسیا ، ماما  لباقم  رد  البرک  رد  هک  یفارشا  اسؤر و  ریاس  صاقو و  یبا  دعس  نب  رمع  هلمج  زا  دنتشاد ؛ يدنواشیوخ  نیباوت  نارس  زا 
. دننک یگدنز  هفوک  رد  ساره 

نیباوت ناربهر  رگید  نامیلـس و  هب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ناراـی  نایعیـش و  زا  يدزا ، لـفون  نب  دعـس  نب  هّللادـبع  تلع ، نیمه  هب 
هفوک رد  مالـسلا ...  هیلع  نیـسح  نالتاق  هک  لاح  میا و  هدرک  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  يارب  ام  تفگ : درک و  ضارتعا 

(1) !؟ میور یم  اجک  هب  عضو  نیا  اب  دنراد ، تماقا 

نیز ماما  هدنیامن  دوخ  نامز ، نآ  رد  هک  هیفنح  نبدمحم  زا  دییأت  نتفرگ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هدنیامن  ناونع  اب  دوخ  یفرعم  اب  راتخم 
مالسلا هیلع  یلع  عاجش  افواب و  نارای  زا  رتشا ، کلام  دنزرف  میهاربا  اب  وا  دیشخب . تیعورشم  شیوخ  تضهن  هب  دوب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

ماقتنا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  زا  تسناوت  نانآ  يرای  اـب  تشاد و  کـیدزن  طاـبترا  هیفنح  دـمحم  اـب  زین  ،(2) و  عخن هلیبق  ربـهر  و 
. دریگب

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخ  نوخ  ربمایپ و  تنس  ادخ ، باتک  ساسا  رب  تعیب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخ  نوخ  ربمایپ و  تنس  ادخ ، باتک  ساسا  رب  تعیب 

مدرم دـناوخ و  ارف  اه  فدـه  نآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دوخ  اب  ینامیپ  مه  هب  ار  ناـنآ  مدرم ، يارب  شیاـه  فدـه  نییبت  زا  سپ  راـتخم 
هدرک تعیب  وا  اب  هچ  ِرـس  رب  دننادب  دوش و  رتراوتـسا  شنامیپ  هکنیا  يارب  راتخم  دنتـسب . نامیپ  وا  اب  دـندمآ و  وا  دزن  هورگ  هورگ  زین  هفوک 

تسد وا  اب  تساوخ  یم  هک  یسک  هب  ار  ینتم  دنا ،

ص13. رابخالا ، قدصا  یلماعلا ، نیما  نسحم  دیس  ص454 ؛ ج4 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : يربط ، خیرات  - 1
ص224. ج5 ، فارشالا ، باسنا  - 2
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: دوب رارق  نیدب  نتم  نآ   (1). درک یم  تعیب  وا  اب  داد ، یم  تبثم  خساپ  تفریذپ و  یم  ار  نآ  وا  رگا  داد و  یم  ناشن  دهد ، تعیب 

اب داهج  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  زا  یهاوخ  نوخ  وا و  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  ياهروتـسد  ساـسا  رب  دـینک  تعیب  نم  اـب 
شیپ حلـص  رد  زا  ام  اب  هک  یناسک  اب  حلـص  دنراد و  گنج  ِرـس  ام  اب  هک  ینانآ  اب  دربن  نامولظم و  ناگدـید و  متـس  زا  تیامح  نافرحنم و 

. دینک خسف  ار  نآ  میهاوخ  یمن  زین  امش  زا  مینک و  یمن  خسف  ار  امش  تعیب  ام  دینامب . رادافو  میا  هتسب  هک  ینامیپ  هب  نینچمه  دنیآ .

هک یبلاطم  راتخم و  هبطخ  زا  درک . یم  تعیب  وا  اب  یلب ،»  » تفگ یم  تفریذـپ و  یم  ار  ناـنآ  همه  صخـش  رگا  نانخـس ، نیا  ناـیب  زا  سپ 
هتفر تسد  زا  ِقوقح  نتفرگ  ربمایپ ؛ نادناخ  زا  تیامح  يارب  ار  دوخ  تضهن  وا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  درک ، یم  اشنا  نتفرگ  تعیب  ماگنه 

زا ساسا ، نآ  رب  دنک و  یم  یفرعم  متس  ندیچرب  تلادع و  ییاپرب  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش ، رالاس  یهاوخ  نوخ  نانآ ،
. دشاب هتفرگ  تعیب  دوخ  تفالخ  يارب  مدرم  زا  ای  هدناوخ  شیوخ  مان  هب  يا  هبطخ  وا  دسیون  یمن  زگره  زین  خیرات  دریگ . یم  تعیب  مدرم 

راتخم قح  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياعد 

راتخم قح  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياعد 

نب لیبحرش  ریمن و  نب  نیـصح  دننام  دنتـشاد ، تکرـش  البرک  هعقاو  رد  هک  ار  وا  ناهدنامرف  رگید  ياهرـس  دایز و  نب  هللادیبع  رـس  راتخم ،
: تسا نینچ  همان  نیا  نومضم  داتسرف . زاجح  يوس  هب  هیفنح  دمحم  يارب  زیمآ  تراشب  همان  اب  هارمه  ار  عالکلا  يذ 

سوسفا لاح  اب  دندرک و  مایق  امش  مولظم  دیهش و  ردارب  یهاوخ  نوخ  هب  نانآ  مداتسرف و  نات  نمشد  يوس  هب  ار  امش  نایعیـش  نارای و  نم 
و

ص32. ج6 ، يربط ، خیرات  ص226 ؛ ج4 ، ریثا ، نبا  لماکلا  - 1
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. دنتشک ار  نات  نانمشد  دنداتفا و  هار  هب  ادخ  ياضر  بلج  يارب  ترضح ) نآ  تداهش  زا   ) هودنا

درک و قرغ  بآ  جاوما  رد  دیناسر و  تکاله  هب  نابایب  هوک و  رد  ار  نانآ  تفرگ و  امـش  نانمـشد  زا  ار  امـش  ماقتنا  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
(1) دیشخب . افش  يزوریپ  نیا  اب  ار  نانمؤم  ياه  لد 

. دنتفر هیفنح  دمحم  دزن  تسخن  هکم ، رد  هدش  دای  تئیه  نیاربانب ، دندوب . هکم  رد  هیفنح  دمحم  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  ماگنه ، نآ  رد 
قح رد  تسخن  داتفا . رکش  هدجس  هب  دایز ، نبا  رس  ندید  اب  دش و  لاحشوخ  رایسب  دینش ، ار  راتخم  يزوریپ  ربخ  هیفنح  دمحم  هک  یماگنه 

بلطملادبع نادـنزرف  همه  رب  وا  قح  لاح ، تفرگ . ار  ام  ماقتنا  وا  دـیامرف ؛ تیانع  وکین  شاداپ  راتخم  هب  ادـخ  : » درک اعد  هنوگ  نیا  راتخم 
«. تسا بجاو  مشاه  نب 

امرف ظفح  ار  رتشا  نب  میهاربا  ادنوادخ ، : » درک اعد  نینچ  دوب ، دایز  نبا  میقتـسم  لتاق  يزوریپ و  نیا  لماع  هک  میهاربا  قح  رد  نآ  زا  سپ 
شیوخ ترفغم  فطل و  لومشم  ار  وا  امرف و  تیانع  قیفوت  تسا ، نآ  رد  وت  يدونشخ  اضر و  هچنآ  رب  رادب و  زوریپ  شنانمـشد  رب  ار  وا  و 

(2) «. هد رارق  ترخآ  ایند و  رد 

نبا رس  یتقو  دوب . اذغ  هرفس  رس  رب  ترـضح  نآ  دندش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دزن  یمازعا  تئیه  هیفنح و  دمحم  هک  یماگنه 
دز هقلح  شناگدید  رب  قوش  کشا  هک  دش  لاحشوخ  يردق  هب  ماما  دنداد ، ناشن  ترضح  نآ  هب  دندوب ، هداهن  يدبس  نایم  رد  هک  ار  دایز 
هب دنوادخ  تفرگ ؛ نام  نانمشد  زا  ار  ام  ماقتنا  هک  رکش  ار  ادخ  : » دومرف دروآ و  اج  هب  رکـش  هدجـس  دایز ، نبا  ندش  هتـشک  هنارکـش  هب  و 

(3) «. دیامرف تیانع  کین  شاداپ  راتخم 

ملاوعلا ینارحب ، هّللادبع ، خیش  ص327 ؛ زجاعملا ، هنیدم  ینارحب ، مشاه ، دیـس  ص90 ؛ رابخالا ، قدصا  ص336 ؛ ج45 ، راونالاراحب ، - 1
ص661. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالل 

ص166. ج3 ، یبوقعی ، خیرات  2 - 2
ص91. رابخالا ، قدصا  - 3
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، دیدن نادنخ  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  شراوگرزب  ردپ  هک  يزور  زا  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  سک  چیه  : » دنـسیون یم  ناراگن  خـیرات 
(1) «. دندروآ ترضح  نآ  دزن  ار  دایز  نبا  رس  هک  زور  نآ  رد  رگم 

: دومرف درک و  نارضاح  هب  ور  دوب ، هدش  يراج  شناگدید  رب  قوش  کشا  هک  یلاحرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

وا نم  ماگنه ، نآ  رد  دنداد . رارق  شربارب  رد  ار  مردپ  هدیرب  رس  هک  دوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  وا  دندرک ، دایز  نبا  سلجم  دراو  ار  ام  یتقو 
مرازگ ساپـس  ار  ادخ  کنیا  دنهد . رارق  نم  لباقم  رد  ار  وا  هدیرب  رـس  هک  منیبب  ار  يزور  ات  مشاب  هدنز  ایادـخ ، راب  مدرک : نیرفن  نینچ  ار 

(2) دومرف . باجتسم  ارم  ياعد  هک 

چیه دوب ، هدـشن  هتـشک  دایز  نب  هّللادـیبع  هک  ینامز  ات  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ینابزرم 
هدید ینامداش  رورس و  یمشاه ، هناخ  چیه  رد  هدرکن و  باضخ  ار  دوخ  ياهوم  هدیشکن و  دوخ  مشچ  هب  همرـس  یمـشاه ، نادناخ  زا  ینز 

(3) دوب .» هدشن 

املع رظن  زا  راتخم  تیصخش 

املع رظن  زا  راتخم  تیصخش 

یـصوصخم همان  ترایز  دوخ ، رازم  باتک  رد  هللا ،  همحر  لوا  دیهـش  هک  نانچ  دـندوب ؛ لئاق  يدایز  تمظع  راـتخم  يارب  نیـشیپ  ياـملع 
تیالو هب  وا  هکنیا  دـهد و  یم  یهاوگ  راتخم  هار  یتسار  هدـیقع و  یتسرد  هب  تحارـص  اب  يو  همان ، تراـیز  نآ  رد  تسا . هتـشون  وا  يارب 

ماما ناتـسود  ناوریپ و  زا  هتـشاد ، یمرب  ماگ  ادخ  هار  رد  هدیزرو ، یم  قشع  هتـشاد ، صالخا  نآ  هب  هدوب ، دـقتعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
بسک هار  رد  هدوب ، مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

ص166. ج3 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
. امن نبا  راثلا  ذخا  زا  تیاور  هب  ص386 ، ج45 ، راونالاراحب ، - 2

ص116. یشک ، لاجر  ص386 ؛ ج45 ، راونالاراحب ، ص94 ؛ ج18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 3
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مالسلا و مهیلع  راهطا  همئا  يدونـشخ  يارب  هدرک و  راثن  ار  دوخ  ناج  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تیاضر 
(1). تسا هدیشوک  رایسب  وا  يافواب  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  يرای 

رد سواط  نبا  ناوت  یم  دـنا ، هدرک  هراشا  ربمایپ  تیب  لها  هب  راتخم  رواب  تین و  صولخ  تقادـص و  یکاپ ، هب  تحارـصاب ، هک  ییاـملع  زا 
لضاف لاقملا و  جهنم  باتک  رب  هیشاح  رد  يدابآرتسا  هعیـشلا و  هقیدح  رد  یلیبدرا  سدقم  هصالخلا و  رد  یّلح  همالع  یـسواطلا و  ریرحت 

اب دوخ  باتک  رد  ار  راتخم  مان  یتقو  زین  ییابطابط  یـضاق  موحرم   (2). درب مان  ار  شلاجر  باتک  رد  دوواد  نبا  لاقملا و  یهتنم  رد  يرئاـح 
(3). دنک یم  دای  وا  زا  هیلع  هللا  تمحر  دنوسپ  اب  درب ، یم  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  مان 

هک ار  ییاهداریا  مالسلا (4)  مهیلع  همئا  یسایس  يرکف و  تایح  باتک  رد  نایرفعج  لوسر  داتسا  خیرات ، سانشرس  ققحم  زین  نارصاعم  زا 
درک رواب  ناوت  یمن  یفلتخم  لیالد  هب  دسیون : یم  دناد و  یم  دودرم  دنا ، هدروآ  يو  شهوکن  رد  ار  ییاه  تیاور  هدرک و  دراو  راتخم  رب 

ار هللادـیبع  رـس  راتخم  یتقو  هکنیا  هژیو  هب   (5) .« هلوسر یلع  هللا و  یلع  بذـکی  : » دـشاب هدومرف  راتخم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک 
ماق اـّلا  دـحأ  مشاـه  ینب  نم  قبی  مل   » ماـگنه نآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  زین   (6) .« اریخ راتخملا  هّللا  يزج  : » دومرف داتـسرف ، ترـضح  نآ  يارب 

راتخم رب  هتساخاپ و  هب  هکنآ  رگم  دوبن ، مشاه  ینب  زا  سک  چیه  هیف ؛ لوقلا  لیمج  راتخملا و  یلع  ءانثلا  یف  هبطخب 

343 و 344. صص ج2 ، ریدغلا ، - 1
ص17. راتخملا ، هیزنت  مّرقم ، - 2

ص31. ، 7 ادهشلا دیس  ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد  قیقحت  یئابطابط ، یضاق  دمحم  دیس  - 3
ص268. همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  کن : - 4

ص213. ج5 ، يربکلا ، تاقبط  - 5
ص127. یشکلا ، لاجر  - 6

املع رظن  زا  راتخم  www.Ghaemiyeh.comتیصخش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


138 ص :

َبَلَط َو  انَتَلَتَق  َلَتَق  هَّنِاَف  راتْخُْملا  اّوبُسَت  ال  : » تسا هدش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   (1) .« تفگ وکین  نخس  وا  هرابرد  داتسرف و  دورد 
هداد و رهوش  ار  ام  نامیتی  هتـشک ، ار  ام  ياه  هتـشک  نالتاق  وا  دیهدن ؛ مانـشد  ار  راتخم  هرْـسُعلا ؛ یَلَع  لاملا  اِنیف  َمَّسَق  َو  انَِلما�رأ  َجَّوَز  َو  انَراث 

یتروص هب  راتخم ، هرابرد  ار  دوخ  عضوم  راـتخم ، دـنزرف  شـسرپ  ربارب  رد  »(2) و  تسا هدرک  میـسقت  یلاوما  ام  نایم  رد  یتخـس ، تقو  رد 
(3). درک زاربا  تبثم 

. دیماجنا ناشنارای  نادیهش و  رالاس  نالتاق  زا  ماقتنا  هب  هک  یمایق  نیا  رد  راتخم  تریصب  یکاپ و  رب  تسا  يراوتسا  دهاوش  اهنیا  همه 

سانش قح  رعاش  قدزرف ،

هراشا

سانش قح  رعاش  قدزرف ،

ایند هب  ق . لاس 38ه .  رد  تسا . هیبظ  نب  هظرق  رتخد  هنبل ، يو  ردام  یعشاجم و  هعصمص  بلاغ  شردپ  سارفوبا و  شا  هینک  قدزرف ، مامه 
. تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هرصب  رد  ق . لاس 100ه .  هب  دمآ و 

اب هارمه  یّشک   (4). تسا هدرک  دای  یکین  هب  يو  زا  شا ، هدیصق  لیلد  هب  هتسناد و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  ار  يو  یسوط ، خیش 
هیلع داجـس  ماما  هک  سب  نیمه  وا  صالخا  لـیلد  دـیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ریـسم  رد  يو  صـالخا  ناـیب  قدزرف و  زا  شیاـتس 

ما هتفگن  هلص  يارب  ار  هدیصق  نآ  نم  داد : مایپ  ماما  هب  تفریذپن و  قدزرف  یلو  داتسرف ، وا  يارب  هلـص  ناونع  هب  رانید  رازه  هدزاود  مالـسلا 
(5). ما هتساوخن  يزیچ  یلاعتم ، دنوادخ  ياضر  زج  و 

ص126. یشکلا ، لاجر  - 1
ص128. یشک ، لاجر  - 2

ص126 یشکلا ، لاجر  - 3
ص100. یسوط ، لاجر  - 4

یهتنم یمق ، سابع  خیش  يدراهتـشا ؛ يدمحم  دمحم  همجرت : هّیهبلاراونا ، یمق ، سابع  خیـش  ص132 ؛ یـشک ، لاجر  رمع ، نب  دمحم  - 5
ص1115. ج2 ، لامآلا ،
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، میدیشخب یسک  هب  ار  يزیچ  یتقو  نادناخ ، ام  یلو  تسادخ ، ياضر  دروم  وت  لمع  : » دومرف درک و  اعد  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
. تفریذپ ار  ترضح  هیده  بدا ، تیاعر  لیلد  هب  شیامرف و  نیا  یپ  رد  قدزرف  میریگ ». یمن  سپ  زاب  وا  زا 

نآرق ظفح  قدزرف و 

نآرق ظفح  قدزرف و 

نم تفگ : دیـسرپ ، ار  وا  مان  نایقتم  يالوم  دـش . دراو  ترـضح  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفالخ  راـگزور  رد  قدزرف  ردـپ  يزور 
نارتش سپ  دومرف : ترـضح  يرآ . تفگ : بلاـغ  تشاد ؟ يداـیز  نارتـش  هک  یـسک  ناـمه  دومرف : ترـضح  متـسه . هعـصعص  نب  بلاـغ 

. تساهنآ فرـصم  هار  نیرتهب  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـش . فرـص  یلام  قوقح  اـه و  يراکهدـب  هار  رد  تفگ : دـش ؟ هچ  تناوارف 
رعاش هدـنیآ  رد  مراودـیما  ما و  هداد  دای  رعـش  وا  هب  هک  تسا  مامه  مرـسپ  تفگ : وا  تسیک ؟ وت  هارمه  ناوج  نیا  دیـسرپ : ترـضح  سپس 

یم قدزرف  دوب ». رتـهب  يداد ، یم  داـی  نآرق  وا  هب  رگا  َهل ؛ ٌُریَخ  َوُـهَف  نآرُْقلا  ُهَتأَْرقَا  ُوـَل  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوـشب . یگرزب 
هب نیاربانب  موشن . لوغـشم  يرگید  زیچ  هب  ما ، هدرکن  ظفح  ار  نآرق  ات  متفرگ  میمـصت  هک  درک  رثا  نم  رب  نانچ  ترـضح  مالک  نیا  دیوگ :

(1). دش نآرق  ظفاح  قدزرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هیصوت 

قدزرف هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک 

قدزرف هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک 

زا دوب و  جح  مزاع  شردام ، هارمه  قدزرف  درک . دروخرب  رعاش  قدزرف  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  حافص  ای  قوش  ای  هلابز  هناخ  رد 
جح کسانم  زا  دوز  ردـقچ  دـسرپ : یم  يواکجنک  اب  ور ، نیازا  دـنک . یم  بجعت  دـنیب ، یم  نیمزرـس  نآ  رد  نامز  نآ  رد  ار  ماـما  هکنیا 

زا تفگ : قدزرف  ربخ ؟ هچ  هفوک  زا  دیسرپ : وا  زا  ماما  هاگ  نآ  دنتشک . یم  ارم  مدرک ، یمن  هلجع  رگا  دومرف : ترضح  دیدُش ؟ غراف 

ص19. ج3 ، ، 7 بلاط یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  هعوسوم  - 1
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یم لزان  نامسآ  زا  زین  یهلا  ياضق  دنا و  هدیشک  امش  يور  هب  ار  اهریشمش  یلو  تسامـش ، اب  مدرم  ياه  بلق  دیدیـسرپ ، یهاگآ  صخش 
: دومرف ترضح  دوش .

، میدنـسپ یم  ام  هچنآ  رب  یهلا  ياضق  رگا  دراد . يا  هزات  نامرف  زور  ره  دـهد و  یم  ماجنا  دـهاوخب ، ار  يراک  ره  دـنوادخ  یتفگ . تسرد 
نطاب دراد و  یم  رب  مدق  قح  هار  رد  هک  نآ  دوش ، لیاح  نام  ياه  هتساوخو  ام  نایم  یهلا  ياضق  رگا  میتسه و  رازگرکش  ار  وا  دوش ، عقاو 

. دوش یمن  جراخ  قح  ریسم  زا  تسا ، یهلا  ياوقت  رب  شترطف  و 

(1). دش صخرم  ترضح  رضحم  زا  یعرش ، هلئسم  دنچ  ندیسرپ  اب  قدزرف  نآ  زا  سپ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  دیجمت  رد  قدزرف  تحارص  تعاجش و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  دیجمت  رد  قدزرف  تحارص  تعاجش و 

هب جح  يارب  یتموکح ، رصانع  نیرت  مهم  زا  کلملادبع و  نب  دیلو  مان  هب  یناورم  هفیلخ  ردارب  ، 

ندیسوب و يارب  تساوخ  دش و  مارحلادجسم  دراو  یتقو  درک . رفس 

هقلح وا  درگ  نایماش  تسـشن و  نآ  رب  وا  دندرک و  بصن  يربنم  شیارب  وا  نایفارطا  دـشن . نآ  هب  قفوم  مدرم  ماحدزا  لیلد  هب  دـنک ، مادـقا 
سابل اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دوب  لاح  نیمه  رد  دندز .

قفوم ماما  هکنیا  ات  دندوشگ  ار  هار  ناشیا ، تمظع  لیلد  هب  همه  مدرم  دیسر ، دوسالارجح  هب  نوچ  درک و  فاوط  هب  عورش  ماما  دمآ . شیپ 
. دش رجح  ندیسوب  مالتسا و  هب 

نب نیسحلا  هللا  دبع  یبأ  دیهـشلا  مامإلا  دنـسم  يدراطع ، هللازیزع  ص416 ؛ داشرإلا ، همجرت  ص201 ؛ لطابلا ، قاهزإ  قحلا و  قاـقحإ  - 1
هب ماـما  هک  تسا  هدرک  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مـالک  نیا  ص240 ، صاوخلا ، هرکذـت  زا : لـقن  هب  ص435 ؛ ج1 ، ، 8 یلع

نیمز رد  نینچ  دـننک و  یمن  يوریپ  ار  نامحر  يادـخ  دـنیاجرباپ و  ناطیـش  يوریپ  رد  هک  دـنا  یمدرم  ناـنیا  قدزرف ، يا  : » دومرف قدزرف 
نم دـنا و  هتخاس  دوخ  هژیو  ار  نانیکـسم  ارقف و  لاوما  دنـشون و  یم  بارـش  دـنا . هدرک  لطاب  ار  يدـنوادخ  دودـح  هداد و  جاور  ار  داـسف 

. منک داهج  شهار  رد  مرادب و  یمارگ  ار  وا  نییآ  مزیخرب و  ادخ  نید  يرای  هب  هک  مرتراوازس 
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مارتحا وا  هب  دـندوشگ و  هار  شیارب  مدرم  هک  یـصخش  نآ  دندیـسرپ : ماشه  زا  دـندمآ و  تفگـش  هب  هرظنم ، نآ  ندـید  اب  ماشه  ناهارمه 
. دسانش یمن  ار  وا  هک  دومناو  نینچ  درک ، یم  یکچوک  يراوخ و  ساسحا  هک  ماشه  تسیک ؟ دنتشاذگ ،

هک تسناد  دنک و  یم  ییانشآان  راهظا  یـشوپ ، قح  تداسح و  رـس  زا  ماشه  تسناد  دید ، یم  کیدزن  زا  ار  اهوگو  تفگ  نیا  هک  قدزرف 
. تسا ییوگ  قح  ِهاگ  تلاسر و  يافیا  هظحل  نونکا ،

، هفیلخ ردارب  يا  کلملادـبع و  دـنزرف  يا  ماشه ، يا  تفگ : دنونـشب و  رتشیب  هچ  ره  ار  شیادـص  هک  داتـسیا  ییاج  تفر و  رتولج  قدزرف 
. منک یفرعم  وت  هب  ار  وا  ات  نک  شوگ  مسانش . یم  بوخ  ار  وا  نم  یسانش ، یمن  ار  صخش  نآ  وت  رگا 

جوم نانوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نادناخ  هب  شتبحم  قشع و  ياه  هژاو  دوب . هدـمآ  شوج  هب  قدزرف  تاساسحا  تفوطع و  يایرد  ماگنه  نآ 
. درک داشنا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  فصو  رد  ههادب  يرعش  برع ، ناوترپ  ِنارعاش  هویش  هب  هدمآرد و  تکرح  هب  ایرد  ياه 

نوچ ار  ماشه  حور  دـیرورپ و  ار  مدرم  رعـش  اب  وا  داـهن . ناـمدرم  ناور  حور و  رب  فرژ  يرثا  دـیچیپ و  مارحلادجـسم  رد  شیادـص  نینط 
. دیرد هدیسوپ  يا  هقرخ 

تموکح ناکرا  زا  یکی  روضح  رد  هکلب  درکن ، نایب  دوخ  باتک  رد  اـی  یفخم  ییاـج  رد  ار  شا  هدیـصق  عاجـش ، رعاـش  نیا  تسا  ینتفگ 
عون ره  دورس ، ار  یسامح  هدیصق  نیا  هک  ینامز  دندوب ، هدمآ  جح  يارب  مالـسا  يایند  رـسارس  زا  هک  رفن  اهدص  نایم  رد  یناورم و  ردتقم 
هیلع نیدباعلا  نیز  ترـضح  ینعی  ربمایپ ، نامدود  درف  نیرتزراب  دننام  یب  ياه  تلیـضف  نایب  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدیجمت 

نینچمه دوب . تفالخ  نابصاغ  ندنار  حیرص و  یفن  يانعم  هب  مالسلا ، 
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نایارـس هحیدـم  نایم  رد  هشیمه  يارب  ار  دوخ  مان  راک ، نیا  اـب  وا  یلو  تشاد ، وا  صخـش  يارب  يراوگاـن  ياهدـمآ  یپ  هچ  تسا  یهیدـب 
. درک تبث  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  یعقاو  ناعفادم  ریصب و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  دیجمت  رد  قدزرف  راعشا 

هراشا

مالسلا هیلع  داجس  ماما  دیجمت  رد  قدزرف  راعشا 

(1): تسا نینچ  قدزرف  هدیصق  زا  یشخب 

ُهتأطو ُءاحطَبلا  فِرعَت  يذَّلا  اذَه 

ُمرَحلا ُّلِّحلا و  هفرعَی و  ُتیبلا  َو 

مهّلک هللادابع  ریخ  ُنبا  اذه 

ُملَعلا ُرهاّطلا  ِّیّقَنلا  ِّیقَتلا  اذَه 

هَلهاج َتنُک  نِا  همطاف  ُنبا  اذه 

اوِمتُخ دَق  هللا  َءایبنا  هَّدِجب 

هرئاِضب اذَه  نَم  ُکلوق  سیل  َو 

ُمجَعلاَو َترکنا  نَم  فرعَت  ُبرعلا 

امهعفَن ّمَع  ُثایِغ  هیدَیاتلِک 

ٌمدَع امهوِرعَی  الو  نافکوَتُست 

هرِداوب یشُخت  ِهفیلخلا ال  ُلهَس 

ُمشَیلاَو ِقلَخلا  ُنسُح  ِنانثإ  هنِّیُزی 

اوحُرتفا اذِا  ٍماوقأ  ِلافنا  لاّمَح 

معَن هَدنِع  ُولحَت  ِلئامَشلا  ولُح 
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، شا ییاسانش  رد  مرح ، ّلح و  هبعک و  دنـسانش و  یم  ار  شیاه  ماگ  ياج  احطب ، نیمزرـس  هک  تسا  یـسک  نامه  یـسانش ، یمن  وت  هک  وا 
. دنا مدق  مه  مدمه و 

تمهت و ره  زا  اّربم  تلع و  بیع و  ره  زا  هتساریپ  تلیذر و  یگدولآ و  ره  زا  هزنم  تیـصخش  نامه  وا  تسادخ . ناگدنب  نیرتهب  دنزرف  وا 
. تسا تیاده  میظع  غارچ  تلیضف و  ملع و  دنلب  هوک  یتساک و 

. تسا هدش  متخ  ایبنا ، فیرش  هلسلس  وا  ّدج  اب  هک  تسا  یسک  نامه  نادب  يراد ، لهج  وا  بسن  هرابرد  وت  رگا  تسا . همطاف  دنزرف  وا 

ص124. دیفم ، داشرا  زا : لقن  هب  ح 12 ، ص121 ، ج46 ، راونالاراحب ، ص192 ؛ صاصتخالا ، - 1
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، یسانش یمن  ار  وا  وت  هک  یسک  اریز  دهاک ؛ یمن  ورف  ار  وا  تیـصخش  هوکـش  لالج و  هولج  تمظع و  قنور و  تسیک ؟ نیا  یتفگ : هکنیا 
. دنسانش یم  یبوخ  هب  ار  وا  ود  ره  مجع ، برع و 

. دریذپ یمن  یتساک  هاگ  چیه  شیاطع ، دوج و  دراب و  یم  ورف  ار  ضیف  رابگر  هک  تسا  رتسگ  تمحر  ضایف و  يربا  شتسد ، ود  ره 

. دنیارآ یم  ار  وا  تیصخش  مرک ، ملح و  تلصخ  ود  هشیمه  دنا و  ناما  رد  شمشخ  زا  نامدرم  دراد و  راگزاس  مرن و  ییوخ 

هدوشگ ییور  هدوتـس و  ییوخ  هک  نانچ  دنا ؛ هدـمآ  رد  وناز  هب  راب ، نآ  ینیگنـس  ریز  هک  تسا  یماوقا  تالکـشم  راب  هدنـشک  شود  هب  وا 
. تسوکین نیریش و  شناج ، قاذم  رد  نادنمتسم ، ياهزاین  شریذپ  مالعا  دراد و 

كانبضغ تحاران و  تدش  هب  مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  دننام  یب  ياه  تلیـضف  نایب  زغن و  دنلب و  راعـشا  نیا  ندینـش  اب  ماشه 
ناونع هب  ار  نآ  دیاب  هک  داد  ییاهروتسد  دش و 

. درک یسررب 

ه

هدیصق ندینش  اب 

حدم رسارس  هک 

قدزرف ییارس ؟ یمن  يراعشا  نینچ  ام  دروم  رد  ارچ  تفگ : سپس  دننک . عطق  ار  رعاش  يرمتسم  قوقح و  داد  نامرف  دش و  نیگمشخ  دوب ،
نیا میارسب . راعـشا  نیا  دننامه  زین  وت  هرابرد  ات  روایب  شردام  نوچمه  يردام  شردپ و  نوچمه  يردپ  وا ، ّدج  نوچمه  يّدَج  داد : خساپ 

نایم رد  یلحم  هک  نافسع  هب  ار  وا  داد  روتسد  درک و  رت  نیگمشخ  ار  ماشه  قدزرف ، خساپ 

و

رگا رادب ؛ روذـعم  ار  ام   » داد ماغیپ  داتـسرف و  وا  يارب  رانید  رازه  هدزاود  ماما  دیـسر . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  ربخ  دـننک . دـیعبت  تسا ،
زج متفگ ، هچنآ  نم  هللا ، لوسر  نب  اـی  : » تفگ داتـسرف و  سپ  ار  لوپ  نآ  قدزرف  اـما  میداتـسرف ». یم  تیارب  ًاـمتح  میتـشاد ، نیا  زا  رتـشیب 

«. مریذپ یمن  يزیچ  نآ ، لباقم  رد  هدوبن و  شلوسر  دنوادخ و  يارب 
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وت هزیگنا  تین و  دناد و  یم  ار  وت  هاگیاج  دنوادخ  يرآ ، ریذپب . ار  نیا  وت ، رب  نم  ِقح  هب  دنگوس  : » داد ماغیپ  داتـسرف و  ار  لوپ  هرابود  ماما 
رد ماشه و  دض  رب  يراعشا  درب ، یم  رس  هب  سبح  رد  نانچمه  هک  یلاحرد  دعب ، هب  نآ  زا  تفریذپ و  ار  ماما  هیده  قدزرف  دسانش ». یم  ار 

سبح نوچ  هک  تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  هتبلا  دننک . شدازآ  داد  روتـسد  دش و  هچاپتـسد  دیـسر ، ماشه  هب  ربخ  نیا  یتقو  دورـس . وا  وجه 
دومرف اعد  شیارب  ماما  درب . تیاکش  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  قدزرف  درک ، دیدهت  لتق  هب  ار  وا  هتـسویپ  ماشه  دیماجنا و  لوط  هب  قدزرف 

. دش دازآ  نادنز  زا  وا  اعد ، نیا  تکرب  هب  و 

هب یقوقح  رگید  هدرک و  فذـح  ناریگب  قوقح  ناوید  زا  ارم  مان  هفیلخ  هللا ، لوسر  نب  اـی  : » تفگ تفر و  ماـما  روضح  هب  يدازآ ، زا  سپ 
»؟ تسا هدوب  ردقچ  وت  قوقح  : » دیسرپ ماما  دهد ». یمن  نم 

هب ًامتح  يراد ، زاین  نیا  زا  شیب  هب  هک  متسناد  یم  رگا  : » دومرف داد و  وا  هب  ار  شقوقح  لاس  لهچ  لداعم  یلوپ  ماما  تفگ . ار  غلبم  قدزرف 
(1). تشذگرد لاس  لهچ  زا  سپ  تسرد  قدزرف  مداد ». یم  وت 

نید تمدخ  رد  رنه 

نید تمدخ  رد  رنه 

نیرترود هب  ار  یتیصخش  تسناوت  یم  رعـش  بلاق  رد  یـشیاتس  دمآ و  یم  رامـش  هب  یغیلبت  ياهرازبا  نیرت  يوق  زا  رعـش  هک  يراگزور  رد 
هاگیاج هب  هک  يریـصب  نارعاش  دـناشکب ، ییوربآ  یب  یماندـب و  هب  ار  يا  هلیبق  تسناوت  یم  يوجه  دناسانـشب و  شزرا  یکین و  هب  لـیابق ،

دوخ نامز  توغاط  زا  هوکِش  نانآ و  یفرعم  هب  دوخ ، نامز  ماما  زا  عافد  رد  ییاهرعش  ندورس  اب  دنتـشاد ، تفرعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
. دندروآ یم  دیدپ  نادواج  يا  هسامح  دنتخادرپ و  یم 

ص395. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  ص127 ؛ ج46 ، راونالاراحب ، - 1
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اهاطع و زا  دنناوتب  هک  یناسک  دـندوب  مک  دنـشابن و  كانمیب  يوما  هاگتـسد  مشخ  زا  دنتـشاد  تئرج  تردـن  هب  نارعاش  هک  يراگزور  رد 
تبحم و راهظا  رد  ار  دنوادخ  ياضر  ات  دندیرب  هفیلخ  ياطع  زا  لد  دندیـسارهن و  اهرطخ  زا  نانآ  زا  یخرب  دنـشوپب ، مشچ  هفیلخ  يایاده 

. دنبای تسد  نادب  دننک و  وجو  تسج  تلاسر ، نادناخ  هب  تدارا 

هب ینید  هاگیاپ  نیرت  مهم  یمالسا و  عمتجم  نیرت  گرزب  هک  همظعم  هّکم  رد  طیارش و  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  قدزرف  شیاتس 
يانعم هب  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماـما  يولع ، تیـصخش  نیرت  هتـسجرب  ندوتـس  اریز  دوبن ؛ دـمآ  یپ  یب  هداـس و  یـشیاتس  دـمآ ، یم  راـمش 
يزاس مهان  دـنا و  هتـشاد  ناما  یب  يزیتس  هشیمه  نایرج ، ود  نیا  عقاو ، رد  دـش . یم  هتخانـش  نایناورم  نایوما و  همه  اب  حیرـص  ییورایور 

. دوبن یفخم  یسک  رب  نانآ ،

يدسا دیز  نب  تیمک 

هراشا

يدسا دیز  نب  تیمک 

اه لصف  ریز 

تیالو بتکم  عفادم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  رضحم  رد 

تداهش

تیمک هرابرد  يرهطم  دیهش  نخس 

تیالو بتکم  عفادم 

تیالو بتکم  عفادم 

، رهام زادناریت  سانش ، بسن  رعاش ، رونخس ، بیطخ و  هیقف ، نآرق ، ظفاح  دمآ . ایند  هب  هفوک  رد  ق . لاس 60 ه .  رد  يدسا  دیز  نب  تیمک 
زا ار  وا  تیـصخش  اه  یگژیو  نیا  دوب . برع و ... رابخا  تغل و  هب  هاگآ  لدج ، مالک و  ملع و  رد  رهام  سیونـشوخ ، دنمتواخـس ، میرک و 

(1). دش یم  وا  يرعش  ياه  نومضم  اوتحم و  يانغ  هناشن  دوب و  هتخاس  زاتمم  نارگید 

یگدـنز رـسارس  رد  درک و  كرد  ار  مالـسلا  مهیلع  قداص  ماـما  رقاـب ، ماـما  داجـس ، ماـما  هعیـش : راوگرزب  همئا  هس  نارود  يدـسا  تیمک 
شلمع نابز و  بلق و  اب  شیوخ ،

ص72. تیبلا ، لها  بحب  مزتلملا  بدالا  ص217 ؛ ج13 ، هعیشلا ، نایعا  - 1
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یم عافد  قح  تیب و  لها  زا  یتقو  ات  : » دومرف هک  دـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ياـعد  لومـشم  دوب و  موصعم  ناـماما  هعیـش و  بتکم  یماـح 
هنوگ هب  هک  تسالبرک  عیاقو  حرـش  يدسا ، دیز  نب  تیمک  ياهرعـش  يامن  هولج و  دشاب ؛». تا  هدننکدییأت  نابیتشپ و  سدقلا  حور  ینک ،

. تسا دعب  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نامز  زا  گرزب  رعاش  نیا  یگنهرف  ياه  هزرابم  هدنهد  ناشن  يا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  رضحم  رد 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  رضحم  رد 

: دومرف ترضح  دناوخ ، مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  رد  ار  ماهتسم ) میتم  بلقت  نم   ) شیوخ فورعم  هدیـصق  تیمک  هک  يزور 
!« نادرگم مورحم  شیوخ  مرک  زا  ار  تیمک  ایادـخ ، تسین . ناوتان  وت  ياه  هدورـس  رجا  زا  دـنوادخ  اما  میناوتان ، وت  تمدـخ  شاداپ  زا  ام  »

. دوب هدش  كربتم  ماما ، رهطم  ندب  هب  هک  یسابل  تسد  کی  اب  هارمه  دنداد ، وا  هب  هلص  ناونع  هب  یغلبم  داد  روتسد  هاگ  نآ 

تداهش

تداهش

نادناخ ياه  تلیضف  رشن  هب  بسانم ، هنیمز  اج و  ره  رد  شا ، يرعـش  تراهم  اب  دوب و  ناوترپ  تسد و  هریچ  ییارـس  ههیدب  يدسا ، تیمک 
. درک یم  اشفا  ار  نارگمتس  تخادرپ و  یم  تلاسر 

حرطم اج  همه  شخپ و  رعاش  ِدوخ  نامز  رد  عیرـس  یلیخ  هک  دـنلب  رعـش  نیا  تسا . تایمـشاه »  » هدیـصق وا  فورعم  ياه  هدورـس  زا  یکی 
هزیاج وا  رس  يارب  دنتشگ و  یم  وا  لابند  هب  يوما  ياه  توغاط  لیلد ، نیمه  هب  دوب و  هتخاس  راکشآ  ار  نایوما  ياه  یتشز  اه و  متس  دش ،

. دندوب هدرک  نییعت 

. دوب هللا  لآ  هب  یتسود  ّتبحم و  زاربا  تلاسر و  نادناخ  هب  قشع  زا  زیربل  هیما ، لآ  زا  شهوکن  رانک  رد  وا  ياه  هدیصق 
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هتسویپ ببس ، نیدب  تشاد و  ترهش  مالسلا  مهیلع  تمصع  تیب  لها  ياه  تلیضف  رـشن  رگمتـس و  نامکاح  زا  داقتنا  هصرع  رد  وا  يریلد 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  هک  هنوگ  نامه  ق . لاس 126ه .  رد  گرزب ، رعاش  نیا  دوب . زیرگ  ترجه و  رد  هشیمه  زین  وا  دندوب و  شبیقعت  رد 
شنیلاب رب  مردپ ، تداهـش  ماگنه  دیوگ : یم  تیمک  نب  لهتـسم  شدنزرف  دیـسر و  تداهـش  هب  ناورم  تفالخ  نامز  رد  درک ، اعد  شیارب 

. دّمَحم ِلآو  ٍدّمَُحم  �یلع  ِّلَص  َمُهّللا  تفگ : هبترم  هس  درک و  زاب  ار  شنامشچ  هک  مدش  رضاح 

تیمک هرابرد  يرهطم  دیهش  نخس 

تیمک هرابرد  يرهطم  دیهش  نخس 

: میرب یم  نایاپ  هب  يرهطم  دیهش  زا  ینخس  اب  ار  تیمک  هرابرد  نخس 

هب دناوخ . یم  ادهشلادیس  هضور  هک  دوب  یـسک  يدسا  تیمک  دهد . یم  ناشن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بتکم  شراعـشا ، اب  يدسا  تیمک 
هاگتـسد داد و  یم  ناکت  ار  ایند  هک  تفگ  یم  يرعـش  تشاد . هیما  ینب  يارب  يرتشیب  ررـض  هاپـس ، کی  زا  هک  دوب  انعمرپ  شمالک  يردـق 

هب دید و  اهراگزور  هچ  دیـشک ، اه  یتخـس  هچ  یناوخ ، هیثرم  عون  نیمه  راعـشا و  نیمه  رطاخ  هب  درم  نیا  داد . یم  ناکت  ار  تقو  تفالخ 
(1). دنتشک دوب ، هفوک  مکاح  هک  یفقث  رمع  نب  فسوی  هناخ  رد  ار  وا  عضو ، هچ 

(. تافاضا صیخلت و  اب  یکدنا  ، ) ص215 راتفگ ، هد  - 1
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( یگنهرف یملع و  داهج   ) مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاب ، ماما  نارای  تریصب  متشه : لصف 

هراشا

( یگنهرف یملع و  داهج   ) مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاب ، ماما  نارای  تریصب  متشه : لصف 

هـصرع درب و  یم  رـس  هب  یناماسبان  یگنهرف  عضو  رد  یمالـسا  هعماج  هک  درک  زاغآ  ار  شیوخ  تماما  يا  هرود  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دوهی هدولآ  راکفا  رطخ  دوب . هدش  یمالـسا  قرف  نایم  یهقف  فلتخم  ياه  يریگرد  یتدـیقع و  قیمع  ياه  شلاچ  راتفرگ  هعماج  یگنهرف 
دیدج ياه  هقرف  راکفا و  روهظ  زورب و  دوب . هدرک  ور  هبور  رطخ  اب  ار  هعیش  يرکف  تایح  تالغ و ... هیردق ، هیربج ، هئجرم ، هقرف  هرطیس  و 

یطاقتلا راکفا  موجه  اب  دناوتب  ات  دوب  یعیش  بان  رکفت  رب  ینتبم  یمالسا  هتسجرب  گرزب و  هاگشناد  کی  سیـسأت  يراذگ و  ناینب  دنمزاین 
هیلع قداص  ماما  نارود  رد  دش و  عورـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هرود  زا  هاگـشناد  نیا  دنک . هلباقم  دنتفرگ  یم  دوخ  هب  یمالـسا  گنر  هک 

. داد لیکشت  وجشناد  ملعتم و  رازه  نیدنچ  اب  ار  يرفعج  هاگشناد  نیرتگرزب  دیسر و  دوخ  تمظع  جوا  هب  مالسلا ، 

ار ناش  یگدنز  هک  يرادافو  ریـصب و  نارای  ملع و  نالماح  روضح  نودب  يرفعج  دـیاقع  هقف و  جـیورت  یهاگـشناد و  نینچ  لیکـشت  هتبلا 
تخس ياه  شالت  اب  نانآ  اذل  دوبن . ریذپ  ناکما  دندوبن  ناما  رد  یتموکح  ياه  هاگتسد  بیقعت  زا  دندرک و  تماما  تیالو و  بتکم  فقو 

تسد زا  رارف  ینالوط ، ياه  ترجه  اسرف ، تقاط  و 

داهج  ) مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاب ، ماما  نارای  تریصب  متشه : لصف 
( یگنهرف یملع و 
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عیشت میرح  زا  يرادساپ  یطاقتلا و  راکفا  اب  هزرابم  داهج و  هب  هعیش  تارکفت  رشن  میلعت و  قیرط  زا  اه  هجنکش  اه و  نادنز  لمحت  ناملاظ ،
ياه لسن  هب  ثیداحا  بلاق  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  مولع  دـندش  قفوم  دنتـشامگ و  تمه  یعیـش ، گـنهرف  شرتسگ  مالـسلا و  هیلع 

. دنام یم  یهت  یمالسا  بان  قیاقح  زا  هعیش  ءاملع و  تسد  ًاعقاو  دوبن  اه  تدهاجم  شالت و  نیا  رگا  هک  دنهد . لاقتنا  يدعب 

: درک هدهاشم  لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  یملع  هزرابم  داهج و  نارود  رد  همئا  نارای  تریصب  عون  تشذگ  هک  یتاحیضوت  اب 

ماکحتـسا فدـه  هب  تقو و  نامکاح  طسوت  ًاـبلاغ  هک  يرکف  ياـه  توغاـط  اـب  هزراـبم  يارب  ریـشمش  ياـج  هب  ملق  حالـس  زا  هدافتـسا  . 1
. دش یم  تیریدم  ناش  تموکح  ياه  هیاپ  هب  ندیشخب 

. یمالسا گرزب  ندمت  يراذگ  ناینب  يرفعج و  هاگشناد  ییافوکش  سیسأت و  هب  کمک  . 2

هزوح رد  یطاقتلا  راکفا  اب  هزرابم  قیرط  زا  هعیـش  يداقتعا  ياهرگنـس  زا  يرادساپ  یمالـسا و  حیحـص  فراعم  رـشن  ینید  مولع  يایحا  . 3
. يریسفت یقالخا و  یهقف ، یتدیقع ، فلتخم  ياه 

. عیشت مالسا و  زا  حیحص  يژولوئدیا  فیرعت  . 4

نایعیش هب  یناهنپ  تامدخ  یلام و  ياه  کمک  نمشد ، رطخ  عفد  تهج  تیمکاح  هاگتسد  رد  ذوفن  يارب  هیقت  زا  هدافتسا  . 5

. دندمآ راکرس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تیامح  هدنبیرف  راعش  اب  تضهن  زاغآ  رد  هک  نایسابع  زا  يرادبناج  مدع  . 6

. یمالسا فلتخم  دالب  رد  تیالو  تماما و  هب  طبترم  ياه  هشیدنا  شرتسگ  . 7

داهج  ) مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاب ، ماما  نارای  تریصب  متشه : لصف 
( یگنهرف یملع و 
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. قارع ناریا و  نایعیش  ًاصوصخ  دندرک  یم  یگدنز  فلتخم  قطانم  رد  هک  ینایعیش  نیب  طابترا  داجیا  . 8

ياه لسن  هب  ثیداحا  لماح  دـنناوتب  هک  يا  هدـبز  نادرگاش  تیبرت  مالـسلا و  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ثیداـحا  ظـفح  تباـتک و  . 9
. دنشاب يدعب 

یلع نب  دیز 

هراشا

یلع نب  دیز 

رد هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  هک  دوب  مرتحم  يزینک   (1) ءادیج شردام  نایعیـش و  مراهچ  ماما  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  دنزرف  دیز ،
. تسا راگزور  نآ  رثؤم  ياه  تیصخش  زا  وناب  نیا  داتسرف . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب  هیده  ناونع  هب  قارع ، رد  دوخ  تیمکاح  نامز 

ماما زا  وناـب  نیا   (2) .« تسا هداز  بیجن  يدنزرف  تردام  دیز ، يا  دـیَز ؛ ای  َْکتَدـَلَو  ُُّما  ْتَبَْجنَا  دََـقل  : » دومرف دـیز  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(3). هجیدخ دیز و  یلع ، رمع ، ياه  مان  هب  رتخد  کی  رسپ و  هس  دروآ ؛ دنزرف  راهچ  مالسلا  هیلع  داجس 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  يایؤر  لیوأت  دیز ،

مالسلا هیلع  داجس  ماما  يایؤر  لیوأت  دیز ،

مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  تمدخ  متفر و  هنیدم  هب  ترایز ، زا  سپ  مدـش . فّرـشم  ادـخ  هناخ  ِترایز  هب  یلاس  دـیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا 
ییادن دوب . مرانک  رد  يا  هّیروح  رادروخرب . یهلا  ياه  تمعن  همه  زا  متـسه و  تشهب  رد  مدید  باوخ  هزمحوبا ، يا  دومرف : ماما  مدیـسر .

هنیدم هب  جح ، لامعا  زا  سپ  دعب ، لاس  دـیوگ : یم  هزمحوبا   (4). دشاب كرابم  وت  يارب  دیز  نیـسحلا ، نب  یلع  يا  تفگ : یم  هک  مدـینش 
. دوب ترضح  نآ  شوغآ  رد  ییابیز  دازون  مدیسر ؛ ماما  تمدخ  متفر و 

ص87. هیبلاطلا ، باسنأ  یف  هکرابملا  هرجشلا  يزار ، رخف  - 1
ص351. ج19 ، داوج ،: ماما  ات  ارهز  ترضح  كردتسم  فراعملا ، مولعلا و  ملاوع  - 2

ص46. هعیشلاراسم ، دیفم ، خیش  - 3
169 و 170. صص ج46 ، راونالاراحب ، ص275 ؛ قودص ، خیش  یلامالا  - 4
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تسرد ار  نآ  دنوادخ  مدید . هک  دوب  یباوخ  لیوأت  نیا  ؛(1)  ًاّقَح ّیبَر  اهَلَعَج  ْدَق  ُلبق  نِم  يایؤُر  ُلیوأَت  اذه  : » دـناوخ میارب  ار  هیآ  نیا  ماما 
(2) «. تسا دیز  نم ، دنزرف  نیا  : » دومرف سپس  داد ». رارق 

مالسلا هیلع  دیز  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  هدیزگ 

هراشا

مالسلا هیلع  دیز  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  هدیزگ 

( دنک یم  مایق  ای   ) دیآ یم  ایند  هب  يدنزرف  وت ، بلص  زا  نیـسح ، يا  : » دومرف مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف ، هب  باطخ  ربمایپ  يزور 
لخاد یـسرباسح  نودب  روشحم و  ینارون  ياه  هرهچ  اب  دنراد و  يرترب  نارگید  رب  تمایق  زور  رد  شنارای  وا و  دوش . یم  هدیمان  دـیز  هک 

(3) «. دنوش یم  تشهب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

زج تسا . يربهر  تموکح و  تهبا  نآ  هتفرگ و  ارف  صاخ  یتهبا  ار  وا  هرهچ  دـنک . یم  ماـیق  دـیز  ماـن  هب  يدرم  هفوک ، رهـش  تشپ  رد  ... 
راموط هک  یلاحرد  شنارای  وا و  تمایق ، زور  دنـسر . یمن  يو  ماقم  هب  ناگدنیآ  ناینیـشیپ و  زا  کی  چیه  دننک ، لمع  وا  نوچ  هک  یناسک 

نانامیپ مه  نانیا  دنیوگ : یم  نامدرم  هب  دنیآ و  یم  نانآ  زاوشیپ  هب  ناگتـشرف  دـنوش . یم  روشحم  دـنراد ، تسد  رد  نآ  هیبش  ییاهزیچ  ای 
هب امـش  منادنزرف ، دیامرف : یم  دنک و  یم  لابقتـسا  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  دنا . ّقح  هب  ناگدـننک  توعد  ناراک و  تسرد 

(4). دیوش تشهب  دراو  باسح  نودب  سپ  دیدرک . لمع  دوخ  فیاظو 

.100 فسوی : کن : - 1
ص275. قودص ، خیش  یلامالا  ص170 ؛ ج46 ، راونالاراحب ، - 2

ج46، راونالاراحب ، ص195 ؛ ح 3 ، باب 25 ، ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  ص439 ؛ یناـغماد ، يودـهم  دومحم  همجرت : نیظعاولا ، هضور  - 3
ص468. ز ،)  ) فرح ج1 ، لاقملا ، حیقنت  دیز ؛)  ) هژاو ج1 ، راحبلا ، هنیفس  ص209 و 171 ؛

ص88. نییبلاطلا ، لتاقم  - 4
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یملع ماقم 

یملع ماقم 

داجس ماما  شردپ ، يالما  اب  هک  تسا  هیداجس  هفیحص  دنمشزرا  باتک  نایوار  زا  یکی  مالسا و  نادنمشناد  نیرت  هتسجرب  زا  یلع  نب  دیز 
. دراد تیاور  زا 61  شیب  هعبرا  بتک  رد  هک  دنا  هدناوخ  ناثدحم  زا  ار  وا  زین   (1). تسا هتشاگن  ار  نآ  مالسلا ،  هیلع 

َمِحَر : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هنومن : يارب  تسا . هدیـسر  وا  یملع  ماقم  هرابرد  یناوارف  تایاور  زین  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  زا 
ِلآ ِءامَلُع  ْنِم  ُهَّنِا  : » دیامرف یم  وا  هرابرد  متشه  ماما   (2) «. دوب راکتسرد  یملاع  وا  دنک . تمحر  ار  دیز  ادخ  ِقودَّصلا ؛ ُملاعل  ُهَّنِا  ًادیز ، ُهّللا 

(3) «. دوب مالسلا  هیلع  دّمحم  لآ  ياملع  زا  وا  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  دَّمُحم 

زا زین  تسرهف  باتک  رد  وا   (4) «. دنراد رظن  قافتا  يو  لضف  ملع و  عرو و  تقاثو و  تلیضف و  رب  مالـسا  ياملع  : » دیوگ یم  یـسوط  خیش 
هب نآ  هباشتم  ندـنادرگرب  خوسنم و  خـسان و  زا  نآرق ، تایآ  صیخـشت  رد  ار  سک  چـیه  : » تفگ يو  هک  دـنک  یم  لـقن  یـسوم  نب  رمع 

(5) «. مدیدن یلع  نب  دیز  نوچمه  مکحم ،

اوقت دهز و 

اوقت دهز و 

درم دنک . تمحر  ار  وا  دنوادخ  ًاقودص ؛ ناک  ًاملاع و  ناک  ًافراع و  ناک  ًانمؤم و  ناک  ُّهنِا  امَا  : » دومرف دیز  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(6) «. دوب ییوگ  تسار  ملاع و  فراع و  نمؤم و 

(7) «. دنک هچ  تموکح  اب  هک  تسناد  یم  درک و  یم  افو  دوخ  دهع  هب  دش ، یم  زوریپ  وا  رگا  : » دیامرف یم  زاب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

49 و 55. صص ینایتشآ ، اضردمحم  یماما و  رفعجدمحم  حرش : همجرت و  هیداجس ، هفیحص  - 1
ص221. ج2 ، ریدغلا ، - 2

ج1، اضرلا ، رابخا  نویع  زا : لـقن  هب  ص71 ، ج3 ، ریدغلا ، ص468 ؛ ج1 ، ز ،)  ) فرح لاقملا ، حیقنت  دـیز ؛)  ) هژاو ج1 ، راحبلا ، هنیفس  - 3
ص249.

ص467. ج1 ، ز ،)  ) فرح لاقملا ، حیقنت  - 4
ص14. دیهشلا ، دیز  مرقم ، همّالع  - 5

. مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  رّفظم ، نیسحدمحم  - 6
ح 11. ص39 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 7
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نم اضرلا   » هب ار  مدرم  وا  تشادن . دوخ  يارب  دوبن ، وا  قح  هک  ار  يزیچ  ياعدا  تساوخ و  یمن  دوخ  يارب  يزیچ  دیز  : » دومرف متـشه  ماما 
(1) «. درک یم  توعد  دّمحم » لآ 

هیقف و عرو و  اب  دباع و  يدرم  وا  دوب . لضفا  همه  زا  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  شردارب ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  : » دیوگ دیفم  خیش 
(2) «. دوب عاجش 

مالسلا هیلع  یلع  نب  دیز  مایق 

مالسلا هیلع  یلع  نب  دیز  مایق 

یب يرگدادیب و  دض  رب  اهدربن  اه و  تدهاجم  زا  يرایسب  قشمرس  هک  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  اروشاع و  مایق  زا  سپ 
تیب لها  نانمشد  دض  رب  ینمشد  يرازیب و  جوم  هک  دندوب  هدربن  یتّذل  البرک  رد  دوخ  يرهاظ  يزوریپ  زا  هیما  ینب  نارس  زونه  دوب ، ینید 

. دش هدیمد  رادیب  نایعیش  زا  یعمج  دبلاک  رد  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  ماقتنا و  حور  تفرگ و  الاب  مالـسلا  مهیلع 
. تساخاپ هب  یمالسا  روانهپ  روشک  رانک  هشوگ و  زا  ماقتنا ، ضارتعا و  ياهدایرف 

نآ فادها  ساسا  رب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شدج ، زا  يوریپ  هب  وا  تسا . یلع  نب  دیز  مایق  یمالـسا ، ياه  تضهن  نیرت  مهم  زا  یکی 
(3). تشاد نایوما  تلود  طوقس  رد  يدایز  ریثأت  شمایق  درک و  مایق  ترضح 

. درک هصالخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هماقا  البرک و  نادیهش  نوخ  ماقتنا  رد  ناوت  یم  ار  دیز  مایق  یلصا  تلع 

کمشچ نامسآ  رد  ابیز  ناگراتس  دیسر و  ارف  هک  بش  مدرک . ادخ  هناخ  ِترایز  گنهآ  دیز  اب  دیوگ : یم  ملسم  نب  هللادبع  مان  هب  يدرم 
: متفگ دبای ؟ تسد  نآ  هب  دناوت  یم  یسک  دومرف : هلب . متفگ : ینیب ؟ یم  ار  اه  هراتـس  نآ  هّللادبع ، تفگ : درک و  نم  هب  ور  دیز  دندز ، یم 

متسد مراد  تسود  مسق ، ادخ  هب  دومرف : هن .

ص249. ج1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ح 27 ؛ ص175 ، ج46 ، راونالاراحب ، ح 11 ؛. ص39 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص268. دیفم ، خیش  داشرا  - 2

ص107. راصتخالا ، هیامن  ینیسح ، نیدلا  جات  ص119 ؛ هیدرولا ، قئادحلا  دمحا ، نبدیمح  ص156 ؛ يولع ، دمحم  نب  یلع  يدجملا ، - 3
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هللا یلـص  دمحم  تما  نایم  دنوادخ  ضوع ، رد  ددرگ و  هعطق  هعطق  مندب  موش و  باترپ  ییاج  ره  هب  ای  نیمز  هب  اجنآ  زا  دبـسچب و  اهنآ  هب 
. دنک حالصا  ار  هلآ  هیلع و 

هدرک جورخ  یناسک  رب  نم  دیوگ : یم  دـناد و  یم  هیما  ینب  كاپان  تخرد  ندرک  نک  هشیر  ار  شیوخ  دربن  تلع  يرگید ، ياج  رد  دـیز 
. دندیشک شتآ  هب  دندرک و  ناراب  گنس  قینجنم ، اب  ار  هبعک  دندش و  رو  هلمح  هنیدم  هب  دندیگنج و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  مدج ، اب  هک  ما 

زا یگرزب  نیا  مِهِراتْوَاب ؛ ُِبلاّطلاو  ِهتیب  لها  ْنِم  ٌدّیـس  اذه  : » دومرف یم  دـیمان و  یم  نادیهـش  هاوخ  نوخ  ار  دـیز  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(1) «. تسا نانآ  هاوخ  نوخ  شیوخ و  نادناخ 

ار دیز  تضهن  للع  دعاوق  باتک  رد  زین  دیهـش  موحرم  حئارجلا و  جئارخلا و  رد  يدنوار  يرولا ، مالعا  رد  یـسربط  داشرا ، رد  دیفم  خیش 
(2). دنناد یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شدج ، یهاوخ  نوخ 

ماما نذا  هب  دیز ، مایق 

ماما نذا  هب  دیز ، مایق 

: دراد دوجو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  ِنتفرگ  نذا  رب  ینبم  یعطق  هلدا  داد و  يور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رصع  رد  دیز  مایق 

هرابرد نم ، اب  دیز )  ) وا دومرف : هک  دینش  شردپ  زا  مردپ  : ... دومرف نومأم  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  . 1
سپـس تسا . نیمه  وت  هفیظو  سپ  یـشاب ، یـسانک  هتخیوآ  راد  هب  نامه  يراد  تسود  رگا  ناـج ، ومع  متفگ : نم  درک . تروشم  شماـیق 

(3)! دنکن شتباجا  دونشب و  ار  وا  يادن  هک  یسک  رب  ياو  ُْهبُِجی ؛ َْمل  َو  ُهَتیَعاو  َعِمَس  نَِمل  ٌلیَو  داد : همادا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص232. یشک ، لاجر  ص170 ؛ ج46 ، راونالاراحب ، ص275 ؛ قودص ، خیش  یلامالا  - 1
لامج نبدمحم   ) لوا دیهش  ص327 ؛ حئارجلاو ، جئارخلا  يدنوار ، نیدـلا  بطق  ص257 ؛ يرولا ، مالعا  ص268 ؛ دیفم ، خیش  داشرا  - 2

ص207. ج2 ، رکنم ،) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) باب دئاوفلاو ، دعاوقلا  نیدلا ،)
ص150. ج4 ، هادهلا ، تابثإ  یلماع ، رح  خیش  - 3
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موحرم (3) و  دیهشلا دیز  رد  مّرقم  همالع   (2)، لاقملا حیقنت  رد  یناقمام   (1)، دعاوق باتک  رد  دیهش  دننامه  هعیـش  ناملاع  زا  یناگرزب  . 2
. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نذا  هب  دیز ، مایق  دنا . هدرک  مالعا  تحارص  اب   (4). ثیدحلا لاجر  مجعم  رد  ییوخ  هللا  تیآ 

نم درک . یم  قیوشت  داهج  رب  ار  نارای  دوخ ، مرگ  نانخس  اب  دیز  مدیگنج و  یم  ههبج  رد  دیز ، نارای  نایم  رد  نم  دیوگ : ناّسر  لیضف  . 3
دـیز و تداهـش  ربخ  متـساوخ  یمن  مدـمآ . هنیدـم  هب  مدرک و  رارف  هفوک  زا  گنج ، نایاپ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ات  مدوب  شراـنک  رد 
رد تفرگ . ار  دیز  شیومع ، غارس  نم  زا  گنرد  یب  ترـضح  مدیـسر ، ماما  تمدخ  میوگب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  هفوک  يارجام 

تّدش هب  ماما  دنگوس . ادخ  هب  يرآ ، متفگ : ؟ دندز شراد  هب  دومرف : یلب . متفگ : دنتـشک !؟ ار  وا  دومرف : ماما  مداتفا . هیرگ  هب  ناشیا ، خساپ 
: دومرف یلب . متفگ : يدرک ؟ کمک  میومع  هب  گنج  رد  لیـضف ، يا  دومرف : سپـس  دـش . ناور  شا  هرهچ  رب  کشا  ياـه  هرطق  تسیرگ و 
هک متشاد  يدیدرت  رگا  متفگ : يراد ؟ دیدرت  ینارگن و  نانآ  نتشک  رد  هکنیا  لثم  دومرف : رفن . شش  متفگ : یتشک ؟ ار  نمشد  زا  رفن  دنچ 

. متشک یمن  ار  نانآ 

ٍِبلاط یبَا  نب  ِیلَع  ِْهیَلَع  یضَم  ام  َْلثِم  ُءادهُّشلا  ُُهباحْصَا  َو  یّمَع  ِهّللاَو ، یضم  ِءامِّدلا  َْکلت  یف  ُهَّللا  ینکَرشا  : » دومرف ماما  هک  مدینش  هاگ  نآ 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هار  شنارای ، میومع و  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـنادرگ . کیرـش  نانآ  نوخ  نتخیر  باوث  رد  ارم  دـنوادخ  ُُهباحْـصَا ، َو 

(5) «. دندومیپ ار  وا  نارای  مالسلا و 

(. هدعاق 222 رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  ، ) ص207 ج2 ، دئاوفلاو ، دعاوقلا  لوا ،) دیهش   ) یلماع یکم  نب  دمحم  - 1
ص469. ز ،)  ) فرح ج1 ، لاقملا ، حیقنت  - 2

ص43. دیهشلا ، دیز  مرقم ، يوسوم  قازرلادبع  - 3
ص355. ج7 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یئوخ ، مساقلاوبا  دیس  - 4

ص468. ج1 ، ز ،)  ) فرح لاقملا ، حیقنت  ص171 ؛ ج46 ، راونالاراحب ، ص286 ؛ قودص ، خیش  یلامالا ، - 5
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رد هک  ینادیهش  ياه  هداوناخ  نایم  رد  ار  نآ  دومرف  داد و  نم  هب  لوپ  يرادقم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : هبابـس  نب  نامحرلادبع  . 4
. دشاب مایق  نیا  رب  يدییأت  رهُم  دناوت  یم  ادهش  ياه  هداوناخ  هب  ماما  کمک  نیاربانب ،  (1). منک میسقت  دنتشاد ، تکرش  دیز  مایق 

تداهش داهج و 

هراشا

تداهش داهج و 

ینب دـض  رب  تضهن  دـصق  هب  رـصع ، نآ  یمالـسا  زکرم  نیرت  تیعمجرپ  هفوک ، مدرم  توعد  هب  انب  ق . لاوش 120ه .  هام  رد  یلع  نب  دـیز 
ادخ و باتک  ساسا  رب  یناهنپ ، هتـسد  هتـسد  زین  مدرم  دـش و  نکاس  ناتـسود  نما  ياه  هناخ  رد  هنایفخم  ادـتبا  وا  تفر . رهـش  نیا  هب  هیما ،

تعیب رامش  یهاتوک ، تدم  رد   (2). دندرک یم  تعیب  وا  اب  ربمایپ  نادناخ  سدقم  میرح  زا  عافد  نارگمتس و  اب  هزرابم  يارب  ربمایپ و  تنس 
مهم و ياهرهـش  هب  دندوب ، هفوک  ناهیقف  ناملاع و  زا  رتشیب  هک  ار  یناگدـننک  توعد  يو   (3). تفای شیازفا  رفن  رازه  هدزناپ  هب  ناگدـننک 

ناهیقف ناملاع و  زا  یفورعم  ياه  تیصخش  روظنم ، نیدب   (4). دنریگب تعیب  وا  يارب  راید  ره  ناگرزب  زا  ات  داتسرف  زور  نآ  یسایس  زکارم 
رد تسیز ، یم  قارع  رد  هک  تنـس  لها  گرزب  ياوشیپ  هفینحوبا ، هنومن ، يارب   (5). دنتـسویپ دیز  تضهن  هب  اه  هلیبق  ياسؤر  ناثدحم و  و 

(6). درک يرادافو  يرای و  راهظا  دیز  مایق  ربارب 

ار دـیز  فارطا  رفن  اـهنت 218  دـندوب ، هدرک  تـعیب  وا  اـب  هـک  يرفن  رازه  لـهچ  نآ  زا   (7). دـش زاغآ  ق . رفـص 122ه .  لوا  رد  ماـیق  نیا 
، مود زور  رصع   (8). دنتفرگ

ص194. ج46 ، راونالاراحب ، ص338 ؛ یشک ، لاجر  - 1
.173 166 صص ج7 ، يربط ، خیرات  - 2

ص233. ج5 ، ریثا ، نبا  لماک  - 3
ص92. نییبلاطلا ، لتاقم  - 4

.100 98 صص نییبلاطلا ، لتاقم  - 5
91 و 92. صص نییبلاطلا ، لتاقم  - 6

ص243. ج5 ، ریثا ، نبا  لماک  ص181 ؛ ج7 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : يربط ، خیرات  - 7
ص93. نییبلاّطلا ، لتاقم  - 8
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رثا رب  دـیز  دـندرب ، نیب  زا  ار  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  رازه  ود  زا  شیب  دـنداد و  ناشن  شنارای  وا و  هک  ییاـه  تداـشر  اـه و  يروـالد  زا  سپ 
. دیسر تداهش  هب  هفوک  رد  یگلاس  رد 42  شا ، یناشیپ  هب  ریت  دروخرب 

: تفگ نینچ  هک  دوب  شنارای  يارب  اعد  وا  نانخس  نیرخآ 

(1). َكِدابِع ْنِم  ًادَحَا  َْتیَزاَج  اَم  َلَْضفَا  ْمُهْرِجَاَف  َكِدابِعل  ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  َِکنید  َو  َِکلوُسَر  َّوُدَع  َو  َكَّوُدَع  َنولتاُقی  ِءالُؤه  َّنِا  َّمُهّللَا 

اطع یهد ، یم  تناگدـنب  هب  هک  یـشاداپ  نیرترب  ار  نانآ  دـندیگنج . تنید  تربمایپ و  نانمـشد  تنانمـشد و  اب  وت  هار  رد  نانیا  ادـنوادخ ،
. امرف

مچرپ کی  هباثم  هب  مالسلا  هیلع  دیز  دسج 

مچرپ کی  هباثم  هب  مالسلا  هیلع  دیز  دسج 

، سوساج کی  شرازگ  یلو  دوشن ، ندب  هجوتم  نمشد  ات  دنداد  روبع  نآ  يور  زا  ار  یبآ  يوج  دندرک و  نفد  ار  وا  ندب  هنابش  دیز  نارای 
رـس دندز . راد  هب  ار  وا  دسج  دندرک و  ادج  شندب  زا  رـس  دندروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  دـیز  سدـقم  ندـب  يوما  نارازگراک  ات  دـش  بجوم 

زا یمـشچ  رهز  ات  دـنتخیوآ  ربماـیپ  ربق  ولج  دـنداد و  لاـقتنا  هنیدـم  هب  زور  دـنچ  زا  سپ  دـندرب و  يوما  هفیلخ  دزن  ماـش ، هب  ار  شا  هدـیرب 
زا یبسانم  ماقتنا  هکنآ  يارب  دندوب ، هدروخ  یتخس  هبرض  دیز  تضهن  زا  هک  هیما  ینب  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دنریگب . ترـضح  نآ  نادناخ 

روتسد هب  ار  رهطم  ندب  نآ  سپس  دنداهن . راد  يالاب  ار  دیز  كرابم  ندب  لاس  راهچ  تدم  دنناسرتب ، مه  ار  مدرم  دنریگب و  ربمایپ  نامدود 
؛ دـشابن وا  زا  يرثا  نیرتمک  ات   (2) دندیـشاپ تارف  دور  يور  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دندنازوس و  شتآ  اب  دندروآ ، نییاپ  راد  زا  دـیزی  نب  دـیلو 

لحم هفوک ، رد  دیز  ماقم  مه  زونه  هک  یلاحرد 

ص595. میماهللا ، همئألا  بقانم  یف  میظنلا  ردلا  یماش ، متاح  نب  فسوی  نیدلا  لامج  - 1
ص446. ج3 ، فارشالا ، باسنا  97 و 98 ؛ صص نییبلاطلا ، لتاقم  صص 188 و 189 ؛ ج7 ، يربط ، خیرات  - 2
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ناتـسود هاگترایز  زین  زورما  ات  هک  دنا  هتخاس  ییانب  دیز  ندب  ندـنازوس  ناکم  رب  نایعیـش  اهدـعب  عقاو  رد  تسا . یـسدقم  ناکم  ترایز و 
. تسا ربمایپ  نادناخ 

دیز تداهش  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیدش  هودنا 

دیز تداهش  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیدش  هودنا 

زا ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هژیو  هب  ربمایپ ، نادناخ  همه ، زا  شیب  تشاد و  راوگان  قیمع و  يرثا  هنیدم  رد  وا ، نارای  دیز و  تداهش  ربخ 
متس زا  تخیر و  یم  کشا  رایتخا  یب  دینش ، یم  ار  هفوک  دیز و  مان  هاگره  ارجام ، نیا  زا  سپ  ترضح  نآ  تخاس . نیگهودنا  هعقاو  نیا 

زا سپ  دیاش  درک . یم  دای  دیز ، شدیهش ، نامرهق و  يومع  تیصخش  زا  زوسناج ، اسر و  ییاه  هلمج  اب  تفگ و  یم  نخـس  هیما  ینب  ياه 
. دوب هدرکن  نیگمغ  رادازع و  نانچ  نآ  ار  ربمایپ  تیب  لها  شنارای ، دیز و  هنامولظم  تداهش  هزادنا  هب  يدماشیپ  چیه  اروشاع ، هعقاو 

؟ ییآ یم  اجک  زا  هزمح ، دیسرپ : نم  زا  مدیسر . ماما  تمدخ  يزور  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  نارمح ، نب  هزمح 
ار ترضح  هیرگ  تلع  دش . سیخ  شنامشچ  کشا  زا  شکرابم  نساحم  هک  نانچ  تسیرگ ؛ تدش  هب  دینش ، ار  هفوک  مان  ات  هفوک . متفگ :

(1). تفرگ ما  هیرگ  مداتفا و  دمآ ، شرس  رب  هچنآ  دیز و  میومع  دای  هب  دومرف : مدیسرپ ،

عیشت رب  دیز  تداهش  مایق و  ریثأت 

هراشا

عیشت رب  دیز  تداهش  مایق و  ریثأت 

اه لصف  ریز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  نتشاد  هگن  هدنز  ییازفا و  تریصب 

يوما تموکح  زا  يرازیب  ياضف  داجیا 

مالسلا هیلع  دیز  تداهش  مایق و  زا  نارعاش  يریذپ  رثا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  نتشاد  هگن  هدنز  ییازفا و  تریصب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  نتشاد  هگن  هدنز  ییازفا و  تریصب 

هار رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياـه  تمحز  همه  دـندوب ، هدرکن  ماـیق  یحاون  فارطا و  رد  ناـنآ  دوبن و  نایمـشاه  تضهن  رگا 
یتخس رد  ار  دوخ  اه  تضهن  ناربهر  دیشخب . روعش  ساسحا و  مدرم  هب  اه  تضهن  نیا  تفر . یم  نیب  زا  مالسا  غیلبت 
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ای ربمایپ  دننامه  هتسیاش  يدارفا  ییامنهار  هب  ناربهر ، نیا  دندیگنج . یم  نارگمتس  اب  دنتخادرپ و  یم  داهج  هب  نید  هار  رد  دنتخادنا و  یم 
(1). دندرک یم  مایق  ربمایپ  یصو 

يوما تموکح  زا  يرازیب  ياضف  داجیا 

يوما تموکح  زا  يرازیب  ياضف  داجیا 

همه رد  دوب . یبالقنا  ناناملـسم  قیمع  هودنا  بجوم  زور  نآ  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  همه  رد  شنارای  دیز و  تداهـش  زادـگ  ناج  هعجاف 
رد بالقنا ؛ زکرم  هفوک ، رد  تشگ و  یم  اه  نابز  رس  رب  دیز  تداهـش  تضهن و  زا  ثحب  زین  زور ، نآ  یـسایس  ياه  لفحم  اه و  تسـشن 

روانهپ روشک  تسد  رود  طاقن  رد  یتح  دیز و  هاگداز  هنیدم ، رد  يوما ؛ تموکح  ذوفن  ریز  لحم  رـصم ، رد  نمـشد ؛ تردق  هاگیاپ  ماش ،
. تشاد هارمه  هب  يدنت  ياه  شنکاو  هعجاف  نیا  یمالسا ، ياهروشک  رگید  ناسارخ و  ير ، دننام  زور  نآ  یمالسا 

یتبیصم گرزب و  يا  هعجاف  ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هاوخ  نوخ  تداهش  ناملـسم ، تلم  بیترت ، نیدب 
. دنتسناد یم  مالسا  ملاع  رد  ریذپان  ناربج 

زا سپ  صوصخ  هب  مدرم ، تاـساسحا  دوب . كانهودـنا  نوگرگد و  راوگاـن  هثداـح  نیا  زا  اـج  همه  زا  شیب  هنیدـم ، هفوک و  تسا  ینتفگ 
زا يا  هشوگ  رد  دـیواج ، لعـشم  نیا  تفر  یم  راظتنا  نآ ، ره  دوب و  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  يوما ، تموکح  ياه  تیاـنج  اـب  دـیز  تداـهش 
ّدـض رب  هرابود  یمایق  هب  تسد  ناملـسم ، يولع و  روشحلـس  نازراـبم  ناـیوج و  ماـقتنا  دوش و  رو  هلعـش  زور ، نآ  یمالـسا  ياـه  نیمزرس 

. دننزب يوما  هاگتسد 

زین نینچ  دوب و  مدرم  رظن  دروم  مایق ، نیا  يربهر  يارب  همه  زا  شیب  ییحی ، دـیز ، دیـشر  دـنزرف  هژیو  هب  يولع ، ناـمرهق  نیا  ناگدـنامزاب 
. دش

142 و143. صص يدراطع ، هللازیزع  همجرت : هفوک ، نینوخ  بالقنا  ربهر  مرقم ، يوسوم  قازرلادبع  - 1
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مالسلا هیلع  دیز  تداهش  مایق و  زا  نارعاش  يریذپ  رثا 

مالسلا هیلع  دیز  تداهش  مایق و  زا  نارعاش  يریذپ  رثا 

، يدسا تیمک  نوچمه  يا  هدازآ  نارعاش  دوب . قح  رادفرط  تنیط و  كاپ  نارعاش  رعش  عوضوم  اه  لاس  ات  شتداهش ، دیز و  مایق  يارجام 
يا هدیصق  سابع ، نب  نامحرلادبع  نب  لضف  نومیم و  نب  فیدس  دیز ؛ ياثر  رد  دوخ  فورعم  هدیصق  يریمِح ، دیس  تایمشاه ؛)  ) هدیصق

(1). دنا هدورس  دیز  ياثر  رد  ینالوط 

مکح نب  ماشه 

هراشا

مکح نب  ماشه 

اهدـعب وا  داهن . ماگ  عامتجا  هصرع  هب  درک و  دـشر  طساو  رهـش  رد  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  هفوک  رد  يرجه ، مود  نرق  لـیاوا  رد  ماـشه 
رـسپ رتخد و  دـنزرف  ود  ماشه  دنـسیون : یم  لاجر  ملع  نادنمـشناد  دـش . لوغـشم  يزازب  هب  خرک  هلحم  رد  تفر و  دادـغب  هب  تراجت  يارب 

نینچمه ماشه  دوب . راگزور  ناـمیااب  ناـنز  زا  یکی  همطاـف ، شرتخد ، تسیز . یم  هرـصب  رد  دوب و  ملکتم  مکح ، شرـسپ ، دـنزرف  تشاد .
یم لـقن  تیاور  وا  زا  هعیـش ، فورعم  يوار  ریمع ، یبا  نب  دـمحم  دوـب و  ثیدـح  ناـیوار  زا  هک  تشاد  مکح  نب  دـمحم  ماـن  هـب  يردارب 

(2). دنک

ياه باتک  تخومآ ، ار  شیوخ  رـصع  مولع  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  وا  دوب . تفرعم  شناد و  هتفیـش  یناوج ، زاـغآ  ناـمه  زا  ماـشه 
. تشاگن نانوی  نافوسلیف  زا  یکی  در  رد  یباتک  تفرگارف و  ار  نانوی  نادنمشناد  یفسلف 

شا ییوج  تقیقح  شطع  یبتکم  چیه  یلو  تسویپ ، شیوخ  رـصع  یملع  نوگانوگ  ياه  بتکم  هب  شا ، هشیدـنا  لماکت  ریـسم  رد  ماشه 
دش انشآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  یفوک ، دیزی  نب  ریمع  شیومع ، هطساو  هب  ماجنارس  وا  دناشنن . ورف  ار 

(. صیخلت یکدنا  اب  ، ) ص71 ج3 ، ریدغلا ، - 1
ص273. ج10 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 2
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ار عیـشت  یلقع ، ناهرب  ساسا  رب  هناهاگآ و  دهد  یم  ناشن  ماشه ، هشیدـنا  یلماکت  ریـس   (1). تفرگ رارق  ترضح  نآ  ناوریپ  رامـش  رد  و 
هب جح ، کسانم  نداد  ماجنا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  هزومآ  غیلبت  هرظانم ، شاعم ، نیمأت  شناد ، بسک  روظنم  هب  وا  تسا . هتفریذپ 

مهیلع تیب  لها  گنهرف  شرتسگ  رد  شا ، یقطنم  قیقد و  ياـه  ناـهرب  اـب  درک و  رفـس  هفوک  زاـجح و  نئادـم ، هرـصب ، دادـغب ، ياـهرهش 
. دیشوک مالسلا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  ماشه  هاگیاج 

هراشا

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  ماشه  هاگیاج 

اه لصف  ریز 

ماشه قح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد 

سدقلا حور  هدش  دییأت 

ماشه قح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد 

ماشه قح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد 

نب ماشه  ماگنه ، نیا  رد  درک . یم  وگو  تفگ  شناراـی  زا  یهورگ  اـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  جـح ، ياـهزور  نیرت  غولـش  زا  یکی  رد 
رد سلجم و  ردص  رد  ار  وا  دـش ، نامداش  ناوج  ندـید  زا  نایعیـش  ياوشیپ  دیـسر . ماما  تمدـخ  دوب ، هداهن  ماگ  یناوج  هب  هزات  هک  مکح 

ماما یتقو  تخاس . هدز  تفگـش  دـندوب ، یملع  ياه  تیـصخش  زا  هک  ار  نارـضاح  ماما ، راتفر  نیا  تشاد . یمارگ  دـناشن و  شیوخ  راـنک 
(2) «. تسام روای  شتسد  نابز و  لد و  اب  ناوج  نیا  هدی ؛ هناسل و  هبلقب و  انرصان  اذه  : » دومرف دید ، نارضاح  هرهچ  رد  ار  یتفگش  راثآ 

. داد خـساپ  یبوخ  هب  ار  همه  ماشه  دیـسرپ و  يو  زا  اهنآ  تاعورف  لاعتم و  دـنوادخ  ياه  مان  هرابرد  ماشه ، یملع  ماقم  تابثا  يارب  سپس 
: دومرف ماما  يرآ . تفگ : ماشه  ینک ؟ عفد  ار  ام  نانمـشد  تا  هشیدنا  كرد و  اب  هک  يراد  مهف  نانچ  ایآ  ماشه ، دومرف : ترـضح  هاگ  نآ 

«. دزاس دنم  هرهب  نآ  زا  دراد و  مدق  تباث  هار ، نیا  رد  ار  وت  دنوادخ ، کَّتَبَث ؛ هب و  هللا  َکَعَفَن  »

ص433. یشاجن ، لاجر  - 1
ص531. ج 1 ، يرولا ، مالعإ  یسربط ، - 2
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(1). مدروخن تسکش  یسانشادخ  ياه  ثحب  رد  زگره  اعد ، نیا  زا  دعب  دیوگ : یم  ماشه 

سدقلا حور  هدش  دییأت 

سدقلا حور  هدش  دییأت 

ار ینخـس  وت  هرابرد  دومرف : تساوخ و  روضح  هب  ار  يو  اهزور  زا  یکی  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هجوت  لومـشم  ناـنچ  ماـشه 
مالـسا میرح  زا  شرعـش  اب  هک  ربمایپ  رـصع  فورعم  رعاش   ) يراـصنا تباـث  نب  ناـسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میوگ  یم 

. دنک دییأت  ار  وت  سدقلا  حور  هتسویپ  ینک ، یم  يرای  تنابز  اب  ار  ام  یتقو  ات  تسا : نیا  نآ  دومرف و  درک ) یم  تیامح 

یملع ياه  هرظانم 

هراشا

یملع ياه  هرظانم 

اب دوب و  رادروخرب  هرظاـنم  رد  تماهـش  هجهل و  تحارـص  ناـیب و  تردـق  زا  هدرتـسگ ، شناد  راشرـس و  شوه  رب  نوزفا  مکح ، نب  ماـشه 
هویـش زا  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  شداتـسا  درک . یم  تکرـش  اه  هرظانم  رد  نادنمـشناد  اب  یهلا ، دنمـشزرا  ياه  تمعن  نیا  زا  هدافتـسا 

نم وگب . نخـس  مدرم  اب  ماشه ، يا  : » دومرف يزور  موصعم ، ياوشیپ  نیمـشش  دوتـس . یم  ار  وا  هراومه  دوب و  دونـشخ  يو  ناـیب  هرظاـنم و 
«. دشاب ام  نایعیش  نایم  رد  وت  دننامه  مراد  تسود 

یلزتعم دیبع  نب  ورمع  اب  ماشه  هرظانم 

یلزتعم دیبع  نب  ورمع  اب  ماشه  هرظانم 

جح رفـس  هب  مکح  نب  ماشه  هک  ییاه  لاس  زا  یکی  رد  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ماـنب  نادرگاـش  زا  یکی  بوقعی ، نب  سنوی 
ناگرزب رگید  ملاس و  نب  ماشه  نامعن ، نب  دمحم  نیعا ، نب  نارمح  دیسر . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  انم  رد  دوب ، هدش  بایفرش 

ص139. ج4 ، یلماع ، ّرح  خیش  هادهلا ، تابثا  ص420 ؛ ج1 ، ناهرب ، ریسفت  - 1
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ار دـیبع  نب  ورمع  اب  دوخ  يوگو  تفگ  هرظانم و  ناتـساد  یهاوخ  یمن  ایآ  دومرف : ماشه  هب  ترـضح  دـندوب . رـضاح  سلجم  رد  زین  هعیش 
تلالج هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دیـسر ، یم  رظن  هب  رت  ناوج  سلجم  لها  همه  زا  هک  ماشه  ینک ؟ نایب  ام  يارب 

هب یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مبای . یمن  شیوخ  رد  نتفگ  نخـس  ناوت  ناتروضح  رد  مراد و  مرـش  امـش  زا  دوش ؛ یم  عنام  امش 
. دینک تعاطا  مینک ، یم  رما  امش 

هرصب عماج  دجسم  رد  اهزور  دیبع  نب  ورمع  دنداد  ربخ  نم  هب  درک : نایب  نینچ  ار  دیبع  نب  ورمع  اب  شدوخ  هرظانم  ناتساد  ماشه  هاگ  نآ 
یلیخ میارب  ربخ  نیا  دناوخ . یم  لطاب  ساسا و  یب  ماما ، هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  دنک و  یم  ثحب  تماما  هرابرد  دنیـشن ، یم  شنادرگاش  اب 

متساوخ نارضاح  زا  دندوب . هتسشن  ورمع  فارطا  يرایسب  مدش ، هرصب  عماج  دجسم  دراو  یتقو  متفر . هرصب  هب  ببس  نیمه  هب  دوب ، راوگان 
يزیچ دیهد  یم  هزاجا  مبیرغ ، نم  دنمـشناد ، درم  يا  متفگ : دـیبع  نب  ورمع  هب  متـسشن ، یتقو  منیـشنب . ورمع  کیدزن  مناوتب  دـنهد  هزاجا 

؟ یسرپ یم  ینیب ، یم  هک  يزیچ  هرابرد  ارچ  تسا ، یشسرپ  هچ  نیا  ناجرسپ ، تفگ : دیراد ؟ مشچ  امـش  ایآ  متفگ : يرآ . تفگ : مسرپب ؟
هناقمحا تیاه  شسرپ  هچرگ  تفگ : دیهد . خساپ  منک  یم  شهاوخ  تسا ؛ هنوگ  نیا  میاه  شـسرپ  مهاوخیم . شزوپ  زیزع ، داتـسا  متفگ :

اه و گنر  نآ ، هلیـسو  هب  تفگ : ینکیم ؟ هچ  نآ  اب  مدیـسرپ : يرآ . تفگ : دیراد ؟ مشچ  ایآ  متفگ : سرپب . یهاوخ  یم  هچنآ  یلو  تسا ،
مامـشتسا ار  اـهوب  نآ ، هلیـسو  هب  تفگ : يرب ؟ یم  يا  هرهب  هچ  نآ  زا  متفگ : يرآ . تـفگ : يراد ؟ ینیب  اـیآ  مـتفگ : منیبـیم . ار  صاخـشا 

: تفگ دیراد ؟ شوگ  امش  ایآ  متفگ : مشچیم . ار  ایشا  معط  تفگ : ینکیم ؟ هچ  نآ  اب  متفگ : يرآ . تفگ : يراد ؟ نابز  ایآ  متفگ : منکیم .
. مونش یم  ار  اهادص  نآ ، اب  تفگ : يرب ؟ یم  دوس  هچ  نآ  زا  متفگ : يرآ .
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رب هچنآ  تاکاردا ) زکرم   ) لد هلیسو  هب  تفگ : تسیچ ؟ يارب  لد  متفگ : يرآ . تفگ : دیراد ؟ مه  لد  دییامرفب  الاح  بوخ ، رایسب  متفگ :
. مهدیم صیخـشت  تسردان  زا  ار  تسرد  منکیم و  فرطرب  ار  میاههابتـشا  مهدـیم ، صیخـشت  درذـگیم ، مندـب  ياضعا  هناگجنپ و  ساوح 

هنوگچ تسا ، ملاس  تندب  ياضعا  ساوح و  هک  یلاحرد  متفگ : زگره . هن ، تفگ : یتسین ؟ زاین  یب  لد  زا  اضعا ، نیا  دوجو  اب  رگم  متفگ :
دهد یم  عاجرا  لد  هب  ار  نآ  دنک  دیدرت  دوش  یم  كرد  ساوح  اب  هک  يزیچ  رد  ندـب  ياضعا  یتقو  ناجرـسپ ، تفگ : يراد ؟ زاین  لد  هب 
يارب لد  دوجو  سپ  متفگ : يرآ . تفگ : تسا . هتـشاذگ  اضعا  دـیدرت  عفر  يارب  ار  لد  دـنوادخ ، سپ  متفگ : دوش . فرطرب  شدـیدرت  ات 
نودب ار  تندب  ياضعا  یلاعت  كرابت و  يادخ  دییوگ  یم  امـش  متفگ : تسا . نینچ  يرآ ، تفگ : تسا ؟ يرورـض  دـیدرت ، تریح و  عفر 

تریح و يداو  رد  ار  شناگدـنب  تسا  نکمم  هنوـگچ  سپ  تسا ، هتـشاذگن  دـننک ، هـعجارم  وا  هـب  کـش  تریح و  ماـگنه  هـک  ییاوـشیپ 
؟ دنکن نییعت  ییاوشیپ  ناشریحت ، دیدرت و  عفر  يارب  دنک و  اهر  یهارمگ 

زا تفگ : هن . متفگ : یتسه ؟ مکح  نب  ماشه  وت  تفگ : تسیرگن و  نم  هب  درک ، دنلب  رس  توکـس ، لمأت و  ياهظحل  زا  سپ  دیبع  نب  ورمع 
دوخ ياج  هب  تفرگ ، شوغآ  رد  ارم  سپـس  یماشه . نامه  وت  تفگ : هفوک . متفگ : ییاـجک ؟ لـها  دیـسرپ : هن . متفگ : ییوا ؟ ناینیـشنمه 

. تفگن نخس  مدوب ، اجنآ  نم  ات  دیناشن و 

ماشه یتخومآ ؟ هک  زا  ار  لالدتـسا  هنوگ  نیا  ماشه ، دومرف : دـش و  نامداش  دونـشخ و  ناتـساد ، ندینـش  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
یـسوم میهاربا و  فُحُـص  رد  بلطم  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : ترـضح  مدرک . نایب  نینچ  میظنت و  مدوب ، هدینـش  امـش  زا  هچنآ  تفگ :

(1). تسا هدش  هتشون  مالسلا  هیلع 

ج 1، نیدـلا ، لامک  ص472 ؛ قودص ، خیـش  یلاما  ح 3 ؛ ص170 ، ج1 ، یفاـک ، لوصا  ص29 ؛ ج5 ، بولقلا ، هایح  یـسلجم ، همـالع  - 1
ص283. ج2 ، جاجتحا ، ص 193 ؛ عیارشلا ، للع  ص207 ؛
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هتسجرب یباوج  رضاح  هجهل و  تحارص 

هتسجرب یباوج  رضاح  هجهل و  تحارص 

زا سپ  دینش و  یم  ار  قفاوم  فلاخم و  نانخس  وا  دوب . یباوجرضاح  هجهل و  تحارـص  روآمان ، دنمـشناد  نیا  هتـسجرب  ياهیگژیو  زا  یکی 
تسا نیا  امش  رواب  نالطب  ام و  داقتعا  یتسرد  لیلد  تفگ : ماشه  هب  یلزتعم  هدیبعوبا  يزور  درک . یم  نایب  اراکشآ  ار  دوخ  رظن  یـسررب ،

هیلع حون  ترضح  رب  هکلب  ینکیمن ، شهوکن  ار  ام  نخس ، نیا  اب  تفگ : گنردیب  ماشه  دنا . كدنا  امش  ناوریپ  رایـسب و  ام  نارادفرط  هک 
يو هب  كدـنا ، یهورگ  زج  یلو  دـناوخارف ، ادـخ  يوس  هب  ار  شموـق  زور ، بش و  درک و  يربماـیپ  لاـس  وا 950  يریگیم . هدرخ  مالـسلا 

(1) تسین . تیناقح  لیلد  تیرثکا ، نیاربانب  دندرواین ، نامیا 

نایعیش يوگلا  تماما و  يوزارت  ماشه ،

نایعیش يوگلا  تماما و  يوزارت  ماشه ،

نانمـشد لطاب  ياهرظن  هدـننکدوبان  ام و  قدـص  دـّیؤم  ام و  قح  نابهگن  بقارم و  مکح  نب  ماـشه  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) «. تسا هدیزرو  تفلاخم  ام  اب  دنک ، تفلاخم  وا  اب  هک  یسک  تسا و  هدرک  يوریپ  ام  زا  دنک ، يوریپ  وا  زا  هک  یسک  تسام .

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رضحم  رد  ماشه 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رضحم  رد  ماشه 

 . لاس 148ه رد  مشش  ياوشیپ  نوچ  دش . راوتـسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  رد  ماشه ، یملع  يالاو  تیـصخش  يداقتعا و  ياه  هیاپ 
نارای و رامـش  رد  درب و  اـههرهب  ماـقمالاو  موصعم  نآ  رـضحم  زا  دروآ ، يور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هب  ماـشه  دیـسر ، تداهـش  هب  ق .

نارازگراک زا  ار  يو  ناراگنخیرات ، هک  تفای  یهاگیاج  نانچ  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  نیمتفه  دزن  وا  تفرگ . ياج  ترـضح  نآ  نادرگاـش 
(3). دناهتسناد ترضح  نآ  صاخ  تیانع  لومشم  نئمطم و 

ص282. ج19 ، ثیدحلا ، لاجرلا  مجعم  - 1
ص355. یسوط ، تسرهف  ص433 ; یشاجن ، لاجر  - 2

ص271. ج19 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 3
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مالسلا هیلع  متفه  ماما  یصوصخ  رازگراک 

مالسلا هیلع  متفه  ماما  یصوصخ  رازگراک 

یلع نب  نسح  دوب . هداد  رارق  شایصخش  ياهراک  يدصتم  ار  وا  تشاد و  صاخ  هجوت  مکح  نب  ماشه  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
مردـپ هب  تشاد ، مزال  يزیچ  یمومع  ای  یـصخش  ياهزاین  عفر  يارب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هاـگره  دـیوگیم : نیطقی  نب 

. دشاب مکح  نب  ماشه  راک ، نیا  يدصتم  دیاب  نک و  هیهت  ای  يرادیرخ  ار  زیچ  نالف  تشونیم : نیطقی ) نب  یلع  )

هب ار  هیامرس  رادرب و  ار  شدوس  نک ، تراجت  لوپ  نیا  اب  دومرف : داد و  ماو  وا  هب  مهرد  رازه  هدزناپ  هک  دوب  نانچ  ماشه ، هب  ترضح  هجوت 
(1) درک . راتفر  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  ساسا  رب  تفریذپ و  ماشه  نادرگرب . ام 

هیقت رب  ماشه  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  روتسد 

هیقت رب  ماشه  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  روتسد 

زا شاب و  بظاوم  تسا ، راک  رـس  رب  یـسابع ) هفیلخ  نیموس   ) يدهم هک  اهزور  نیا  رد  داتـسرف : مایپ  نم  يارب  متفه  ماما  دیوگ : یم  ماشه 
تاجن رطخ  زا  درک و  لمع  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ناـمرف  هب  زین  ماـشه  دـنکیم . تدـیدهت  يدـج  رطخ  اریز  زیهرپب ؛ نتفگ  نخس 

(2) تشگرب . يداع  لاح  هب  عاضوا  رگید  راب  تشذگرد و  یسابع  يدهم  هکنآ  ات  تفای 

نادرگاش تیبرت 

نادرگاش تیبرت 

دوخ ملع  رد  ناـنآ ، زا  یـضعب  هک  درک  تیبرت  رایـسب  نادرگاـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  كاـنبات  راونا  وترپ  رد  ماـشه  میتفگ ، هک  ناـنچ 
دندرک یم  مارتحا  ار  وا  دامتعا و  وا  هب  یماما  گرزب  ناملاع  هک  دوش  یم  هدرمش  نانآ  زا  یکی  ریمعیبا  نب  دمحم  دندوب . ماگشیپ 

ص355. یسوط ، تسرهف  ص433 ; یشاجن ، لاجر  - 1
ص403. ج21 ، فراعملا ، مولعلا و  ملاوع  - 2
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نب سنوی  روصنم و  نب  یلع  بوقعی ، نب  سنوی  نامثع ، نب  دامح  یفوک ، ییحی  نب  ناوفص  دوش . یم  هدرمـش  هعیـش  ناگتـسجرب  زا  يو  و 
مالـسلا هیلع  مظاک  ماـما  صوصخم  هارمه  سانـشرس و  یهیقف  نامحرلادـبع ، نب  سنوی  دـندوب . ماـشه  نادرگاـش  رگید  زا  نامحرلادـبع ،

درگ ریبدـت  ناونع  اب  يا  هعومجم  رد  ار  تماـما  یـسانشادخ و  ياهـسرد  دوب و  روماـن  يروشناد  مـالک ، ملع  رد  روصنم ، نب  یلع   (1). دوب
. دروآ

ماشه ياه  هتشون 

ماشه ياه  هتشون 

رد باتک  دـلج  یـس  هب  کیدزن  غیلبت ، يزودـنا و  شناد  هصرع  رد  هدرتسگ  ياهتیلاعف  رانک  رد  تیـالو ، بتکم  ناـشخرد  تیـصخش  نیا 
دنمـشناد نآ  ياهراگدای  زا  یـشخب  هقف ، لوصا  رد  ظافلا  مالک و  ملع  رد  رایتخا  ربج و  همامالا ، تشاگن . یملع  نوگاـنوگ  ياـهعوضوم 

(2). تسا روهشم 

ماهتا ضرعم  رد  هعیش  زاتمم  تیصخش 

ماهتا ضرعم  رد  هعیش  زاتمم  تیصخش 

دندیزرو و دسح  ناِدب  یهورگ  هک  دوب  نانچ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  ماشه  ياهیگتسیاش  تیعقوم و 
هب ماشه  ياهرواب  هرابرد  زین  نایعیش  زا  یـضعب  یتح  دیـسر و  فده  هب  اههعیاش  نیا  هنافـسأتم  دنداد . جاور  وا  هیلع  نوگانوگ  ياه  هعیاش 
ایآ تفگ : تفای و  روضح  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  یقرـشم  یـسوم  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  اوران  ياه  تبـسن  نیا  یتقو  دنداتفا . دیدرت 

، متفگ نینچ  امش  هب  یتقو  دیرادب . تسود  ار  ماشه  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مییوجب ؟ يرازیب  وا  زا  ای  میـشاب  هتـشاد  تسود  ار  ماشه 
(3). داد نامرف  ماشه  یتسود  تیالو و  هب  ارم  ماما ، وگب  نایعیش  هب  ورب و  نونکا  دینک . لمع 

ص62. مکح ، نب  ماشه  همعن ، هللادبع  - 1

ص59. مکح ، نب  ماشه  همعن ، هللادبع  - 2
ص433. یشاجن ، لاجر  - 3

ماشه ياه  www.Ghaemiyeh.comهتشون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


169 ص :

نامز توغاط  هدننازرل  ماشه ، قطنم 

نامز توغاط  هدننازرل  ماشه ، قطنم 

ماشه زا  اهدـعب  وا  تخاس . دوخ  هرظانم  سلاجم  ریبد  ار  يو  زین  یتدـم  درکیم و  هقالع  راـهظا  مکح  نب  ماـشه  هب  زاـغآ  رد  یکمرب  ییحی 
زین اه و  ثحب  رد  يو  هتسویپ  نداد  تسکش  دلاخ ، نب  ییحی  یفسلف  يارآ  رب  ماشه  ياهداقتنا  درک . مهارف  ار  يو  نتشک  بابسا  دیجنر و 

هرظانم سلاجم  رد  مراد  تسود  تفگ : نوراه  يزور  دوب . ماشه  اب  ییحی  ینمـشد  یلـصا  للع  نوراه ، هب  ماـشه  یکیدزن  زا  ریزو  ساره 
. دننک نایب  اورپ  یب  ار  دوخ  ياهرظن  نارضاح ، ات  هدرپ  تشپ  رد  هکلب  نارگید ، روضح  رد  هن  یلو  منک ، تکرش  امش 

رد ماقتنا  هشیدـنا  هک  ریزو  تسـشن . هدرپ  تشپ  یلبق  همانرب  نوچمه  نوراه  درک . توعد  زین  ار  ماشه  داد و  بیترت  هرظاـنم  سلجم  ییحی 
گنج هب  ارم  ماما ، رگا  : » تفگ رایـسب  يوگو  تفگ  زا  سپ  ماشه  درک . تماما  ثحب  دراو  ار  ماـشه  دـنمفده ، هشقن  اـب  دـنارورپ ، یم  رس 

«. منک یم  تعاطا  دهد ، نامرف 

تعاس کی  نم  تموکح  يو ، ندوب  هدنز  اب  ایآ  درک . راکشآ  ار  بلطم  ماشه ، تفگ : دیشک و  مه  رد  هرهچ  هلمج ، نیا  ندینش  اب  نوراه 
گنردیب سپ   (1). تسا رترثؤم  رتهدـنرب و  ریـشمش ، رازه  دـص  زا  مدرم ، ياهلد  رد  درَم  نیا  ناـبز  رثا  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـنام ؟ یم  یقاـب 

ناهنپ فرـش  نبا  هناخ  رد  تفر ، هفوک  هب  اجنآ  زا  تخیرگ . نئادم  هب  نوراه ، مشخ  بادرگ  زا  ماشه  دـننک . ریگتـسد  ار  ماشه  داد  نامرف 
(2). تفگ عادو  ار  ناهج  نیا  دعب ، هام  ود  هب  کیدزن  دش و 

وا رب  شباحـصا  دوب . یقیقح  یناسنا  زوسلد و  هاوخریخ و  يا  هدنب  دنک . تمحر  ار  وا  ادـخ  : » دومرف وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
(3) «. دنداد شرازآ  دندرب و  دسح 

ص313. ج2 ، هاورلا ، عماج  یلیبدرا ، یلع  نب  دمحم  - 1
ص388. یشاجن ، لاجر  - 2

ص330. یشک ، لاجر  ص799 ؛ مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ترضح  راثآ  رابخا و  يدراطع ، هللازیزع  - 3
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نیعا نب  هرارز 

هراشا

نیعا نب  هرارز 

وا زا  درک و  دازآ  ار  وا  ینابیـش ، درم  نآ  نآرق ، يریگارف  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  نابیـش  نادـناخ  زا  یکی  هدرب  یمور و  هرارز ، ردـپ  نَیْعَا ،
. تفریذپن نیعا  یلو  ددنویپب ، يو  هب  بسن ، رد  تساوخ 

رد تسا  نکمم  دمان ، یم  یفوک  ار  وا  دوخ ، لاجر  رد  یسوط  خیـش  هکنیا  هب  هجوتاب  یلو  تسین ، تسد  رد  ینادنچ  ربخ  هرارز  هاگداز  زا 
یبیرقت لاس  ناوت  یم  هدرک ، رمع  لاس  داتفه  هب  کـیدزن  دـنا  هتـشون  هدوب و  ق . لاس 150ه .  رد  وا  تافو  نوچ  دشاب و  هدـش  دـلوتم  اجنآ 

هدـنز زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تلحر  زا  سپ  هام  ود  ات  هتفایرد و  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  وا  دز . نیمخت  ق . لاس 80 ه .  ار  شتدالو 
. تسا هدوب 

رعاش و ملکتم ، هیقف ، نآرق ، يراق  وا  تسا . دوخ  نامز  رد  ام  باحـصا  خیـش  نیعا ، نب  هرارز  : » دـیوگ یم  شاـهرابرد  هللا  همحر  یـشاجن 
«. تسا قداص  وگتسار و  دنک ، تیاور  هچ  ره  رد  دوب و  هدش  عمج  وا  رد  تلیضف  يایازم  نید و  ياه  یگژیو  مامت  هک  دوب  یبیدا 

یمن سکچیه  تشادـن و  يریظن  جاـجتحا ، وگو و  تفگ  رد  يو  تسا . یلعوـبا  هرارز ، هینک  تسا : هدـمآ   (1) يرارز بلاغوبا  هلاسر  رد 
. دیوگب ینخس  شعطاق ، ياهلالدتسا  ربارب  رد  تسناوت 

هرارز مهم  ياه  یگژیو 

هرارز مهم  ياه  یگژیو 

(2) «. دش یم  عطقنم  توبن  راثآ  دوبن ، هرارز  رگا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب . تیب  لها  بتکم  عفادم  . 1

ص27. یناهفصالا ، یحطبالا  دحوملا  يوسوملا  یلعدمحم  دیسلا  حرش : قیقحت و  نیعأ ، لآ  یف  هلاسر  يرارزلا ، بلاغوبأ  - 1
ص362. دوواد ، نبا  لاجر  - 2
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یم ار  دـمحم  نب  رفعج  تاملک  زا  هک  یفرح  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دـیوگ یم  هرارز  مالـسلا .  مهیلع  همئا  ثیداـحا  هب  نیقی  تیارد و  . 2
(1) «. دوش یم  رتدایز  وا  هب  منامیا  مونش ،

وا یتیاور ، رد  و  ملعم » فارطا  رد  میدوب  یکچوک  ياههچب  دـننامه  هرارز ، رانک  رد  ام  : » دـیوگیم جارد  نب  لـیمج  هرارز . يـالاب  ملع  . 3
(2). تسا هدش  یفرعم  شناد  ندعم 

نید رد  نایلاغ  نافرحنم و  فارحنا  و  فشک ، نید  رد  اه  تعدب  ناشیا  هلیسو  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اه . تعدب  اب  هزرابم  . 4
(3) «. دش فرطرب 

. ریصبوبا هرارز و  رگم  درکن ، هدنز  ار  ام  ثیداحا  دای و  سکچیه  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیب . لها  ثیداحا  رکذ و  يایحا  . 5
قداص و رفعج  ماما  ثیداحا  زا  يراد  هگن  هرارز ، یگژیو  نیرتمهم  دنتـسه .» ادـخ  مارح  لالح و  رب  مردـپ  نانیما  نید و  ناـظفاح  ناـشیا 

. دوب نارگید  هب  نآ  لاقتنا  مالسلا و  امهیلع  رقاب  ماما 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هرارز  تمظع 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هرارز  تمظع 

شنامز ماما  زا  هناناج  تسناوت  ثیداحا ، رشن  ظفح و  رد  شیوخ  یملع  ياه  تدهاجم  اب  هک  دوب  ریذپانیگتسخ  هوتـسن و  يدهاجم  هرارز 
. دنک عافد 

؛  مالـسلا هیلع  ِیبَأ  ُثیِداَـحَأ  ْتَسَرَدـْنَال  ُهُؤاَرَُظن  َو  َنَیْعَأ  ُْنب  ُهَراَرُز  اـَل  ْوـَل  َنَیْعَأ  َْنب  َهَراَرُز  ُهَّللا  َمِحَر  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(4) «. دش یم  سردنم  مردپ  ثیداحا  دوبن ، يو  ياه  هاگدید  هرارز و  رگا  ار  هرارز  دنوادخ  دنک  تمحر 

ص133. یشک ، لاجر  - 1
ص134. لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یّشک ، رمع  نب  دمحم  - 2

ص138. یشک ، لاجر  - 3

ص136. یشک ، لاجر  - 4
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نیا تسا . هدشن  هدنـسب  ندوب  همئا  دامتعا  دروم  وگتـسار و  هب  اهنت  وا ، هرابرد  هدـش و  دای  یگرزب  اب  املع ، نانخـس  رد  اهتیاور و  رد  هرارز 
تیب لها  بتکم  زا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  صلخم  دـهعتم و  نادرگاـش  کـیدزن و  ناراـی  زا  درم  گرزب 

ار وا  لاجر ، ياملع  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  هنیمز  نیا  رد  وا  تسا . هتفرگارف  تیلضف  راتفر و  قالخا و  دمحم و  لآ  هقف  رد  ار  هرهب  نیرتشیب 
هب موکحم  هدیـسر ، هرارز  زا  هک  ییاه  ثیدح  هکنیا  رب  دنراد  عامجا  بهذـم ، نایاوشیپ  هک  انعم  نیا  هب  دنرامـش ؛ یم  عامجا  باحـصا  زا 

. دنهد یم  یهاوگ  باحصا  رگید  اب  هسیاقم  رد  يو  ندوب  رتهیقف  هکلب  ندوب ، هیقف  رب  همه  تسا و  تحص 

هقالع راهظا  شیوخ  يافواب  نارای  رگید  زا  رفن  هس  وا و  هب  ردـق  نآ  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسام  ناماما  يایوگ  نابز  وا 
ًءاَیْحَأ ََّیلِإ  ِساَّنلا  ُّبَحَأ  ٌهََعبْرَأ  : » دیامرف یم  ترضح  درک . دای  باحصا  زا  یسک  يارب  یتلیـضف  نیا  زا  رتالاب  ناوت  یمن  هک  دنکیم  ّتبحم  و 

(1) «. ُلَوْحَْألا َو  ٍِملْسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَراَرُز  َو  ُِّیلْجِْعلا  ٌْدیَُرب  ًاتاَْومَأ  َو 

. تسا هرارز  تیاور  نیا  دنکیم : ضرع  ماما  خساپ  زا  سپ  دـسرپیم و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ياهلئـسم  بیبحنبییحی  هک  دـننکیم  تیاور 
راکـشآ ار  قح  رتـشیب  رتـهب و  وا  زا  هک  يراد  غارـس  ار  یـسک  اـیآ  َهَراَرُز ؟ ْنِم  ٍّقَِـحب  َعَدْـصَأ  َناَـک  ًادَـحَأ  َّنَأ  يَرَتَأ  : » دـیامرف یم  ترـضح 

(2) .»؟ دنک

رگمتس نامکاح  هرارز و 

رگمتس نامکاح  هرارز و 

دندوب ددص  رد  دندناسریم ، تداهـش  هب  یهاگ  دـندرک و  یم  ریگتـسد  یهاو ، ییاههناهب  هب  ار  ناماما  کیدزن  نارای  هتـسویپ  هک  نایـسابع 
ار مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يافواب  نارای 

ص250. ج2 ، راهطألا ، همئألا  بقانم  یف  راربألا  ضایر  يرئازج ، هللا  تمعن  ص240 ؛ یشک ، لاجر  - 1
ح22. ص292 ، ج79 ، راونالاراحب ، ص145 ؛ مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامإلا  رفظم ، نیسحدمحم  - 2
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نئمطم هکنیا  يارب  اهنآ  دندروخرب . نیعا  نب  هرارز  مان  هب  دیلپ ، راک  نیا  یپ  رد  نیاربانب ، دننک . ادج  ترـضح  نآ  زا  جیردتهب  ییاسانش و 
دندش ایوج  هرارز  لاح  زا  دنداتسرف و  ترضح  تمدخ  هب  ار  سانشان  يدارفا  راب  نیدنچ  تسا ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  وا  دنوش 
نیمه درک . یم  يو  زا  يرود  مالعا  یهاگ  ییوگدب و  هرارز  زا  هیقت ، هب  نانآ  خساپ  رد  افواب ، درم  نیا  ناج  يراد  هگن  يارب  ترـضح  هک 

. دسرب نارگید  هب  هرارز  هلیسو  هب  دنامب و  یقاب  يا  هزادنا  ات  ناماما  ثیداحا  هجیتن ، رد  دنوشن و  نامگدب  هرارز  هب  اهنآ  دش  بجوم  رما 

ییوگدـب وت  زا  رگا  نم  وگب  وا  هب  ناـسرب و  تردـپ  هب  ارم  مالـس  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم : هرارز  دـنزرف  هللادـبع 
یبوخ هب  وا  زا  میتسناد و  کیدزن  دوخ  هب  ام  ار  سک  ره  هک  دـنانیمک  رد  نانمـشد  نافلاخم و  هک  ارچ  تسوت ؛ زا  عاـفد  يارب  اـهنت  منکیم ،

هک ره  نینچمه  دنناسرب . لتق  هب  دننک و  تیذا  ام  هب  یتسود  لیلد  هب  دنتسه ، ام  هب  کیدزن  تبحم و  دروم  هک  ار  نانآ  دنبایب و  میدرک ، دای 
ارچ یتسه ؛ هدیهوکن  اهنآ  رظن  رد  وت  لیلد  نیمه  هب  سپ  دوش . بوخ  شایگدنز  عضو  دنناتـسب و  مینک ، یفرعم  دـب  مینارب و  دوخ  زا  ام  ار 

. تسام يوس  هب  تبلق  ییام و  رادتسود  هک 

، ام هلیـسو  هب  هار  نیا  زا  دنیاتـسب و  ار  وت  وت ، رد  ییاهـصقن  نداد  هولج  هار  زا  هکنیا  ات  منک  ییوگدب  ییوجبیع و  وت  زا  متـساوخ  ور ، نیازا 
مُهءاَرَو َناَکَو  اَهَبیِعَأ  ْنَأ  ُّتدَرَأَـف  ِرْحَْبلا  ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکاَـسَِمل  َْتناَـکَف  ُهَنیِفَّسلا  اَّمَأ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  دوش . عفد  وت  زا  اـهنآ  رـش  ـالب و 

ارچ منک ؛ صقان  ار  وا  متـساوخ  دـندرک و  یم  راک  ایرد  يور  رب  هک  دوب  یناگراچیب  ِنآ  زا  یتشِک ، اما  (1) و  اًبْصَغ ٍهَنیِفَس  َّلُک  ُذُخْأَی  ٌِکلَّم 
.« تفرگیم شنابحاص  زا  ار  اه  یتشِک  روز ، هب  هک  دوب  يرگمتس  هاشداپ  اهنآ  رس  تشپ  هک 

.79 فهک : - 1
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رد هاشداپ ، نآ  تسد  زا  تساوخیم  هکنیا  رگم  درکن ، صقان  ار  یتشک  وا  مسق ! ادخ  هب  دیامرفیم .) نینچ  هک   ) تسادخ يوس  زا  نآرق  نیا 
ار لَثَم  نیا  وت  سپ  تشادـن . دوجو  نآ  رد  یـصقن  ياج  چـیه  دوب و  یتسرد  ملاس  ِیتشک  هنرگ  و  دورن ؛ نیب  زا  وا  هلیـسو  هب  دـنامب و  ناما 

نیرت بوبحم  یتسه ؛ نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  وت  دـنگوس ، ادـخ  هب  هک  ارچ  دـنک ! تمحر  تیادـخ  امن ، هجوت  بوخ  نادـِب  نک و  كرد 
(1). یتسه ناینیشیپ  نارضاح و  زا  نم ، دزن  مردپ  ِنارای 

ریمع یبا  نب  دمحم 

هراشا

ریمع یبا  نب  دمحم 

، شردپ مان   (2). دوب رهـش  نیا  نکاس  يدادـغب و  وا  دوشگ . ناـهج  هب  مشچ  ق . ات 135ه .  ياه 125  لاس  هلـصاف  رد  ریمع  یبا  نب  دـمحم 
، هعیـش هقف  رد  اهنت  هن  يو  دوب . شیوخ  رـصع  ناهیقف  زا  هتـسجرب و  ياه  تیـصخش  زا  وا   (3). تسا دـمحاابا  شا ، هینک  یـسیع و  نب  دایز 

یناثدحم هتسد  نآ  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم   (4). تسا هدش  دییأت  یصخش  زین  اهنآ  رظن  زا  نیاربانب  تشاد ؛ تراهم  تنـس  لها  هقف  رد  هکلب 
(5) دوب . رصع  مه  مالسلا )  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  مظاک ، ماما  قداص ، ماما   ) موصعم ماما  راهچ  اب  هک  تسا 

مالسلا هیلع  ناموصعم  یباحص 

مالسلا هیلع  ناموصعم  یباحص 

خیرات دوشیم . هدرمـش  مالـسلا )  هیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  قداـص ، ماـما   ) ماـما هس  ناراـی  زا  تسیزیم ، ماـما  راـهچ  رـصع  رد  وا  هچرگا 
ماما باحصا  زا  وا  هکنیا  دروم  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  تماما  رصع  رد  ریمعیبا  نب  دمحم  تافو  هکنیا  دوجو  اب  ناراگن 

ص247. ج 2 ، راونالاراحب ، ص196 ، ج20 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص326 و 327. یشاجن ، لاجر  - 2

ص388. یسوط ، خیش  لاجر  ص326 ؛ یشاجن ، لاجر  - 3
ص142. یسوط ، خیش  تسرهف  - 4

ص50. ج2 ، هاورلا ، عماج  ص63 ؛ ج2 ، لاقملا ، حیقنت  - 5
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داوج ماما  نارای  زا  ار  وا  دوخ ، تسرهف  باتک  ياههخسن  یضعب  رد  یسوط  خیش  اهنت  دنا . هتفگن  ینخس  هن ، ای  هدوب  زین  مالـسلا  هیلع  داوج 
. تسا هدرمش  مالسلا )  هیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما   ) ماما ود  باحصا  زا  ار  وا  زین  یشاجن  دنادیم . مالسلا  هیلع 

ریمع یبا  نبا  یسابع و  يافلخ 

ریمع یبا  نبا  یسابع و  يافلخ 

. دندوب دوخ  بهذم  ندرک  ناهنپ  هب  روبجم  نایعیش  دوب . تموکح  هاگتسد  متس  ناقفخ و  رصع  مالسلا ،  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـصع 
مه ار  نایعیـش  دندرکیم و  مارتحا  وا  هب  زین  نافلاخم  یتح  هک  تسا  نامز  نآ  یقالخا  یملع  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  زا  ریمعیبا  نبدـمحم 

ار مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارای  نایعیـش و  ياهمان  اـت  دربیم  نادـنز  هب  فلتخم  ياـه  هناـهب  اـب  ار  ناـیبالقنا  مکاـح ، هاگتـسد  تخانـشیم .
(1) داتفا . نادنز  هب  لاس  راهچ  زین  نومأم  رصع  رد  لاس و  راهچ  نوراه ، تموکح  نامز  رد  ریمعیبا  نبدمحم  دنیوگب .

: دنکیم لقن  هحاد  نب  میهاربا 

سبح تواضق  نتفریذپن  لیلد  هب  ار  وا  دنتفگ : دندیـسرپ ، وا  سبح  تلع  زا  یتقو  دـندرب . نادـنز  هب  دیـشرلانوراه  رـصع  رد  ار  ریمعیبا  نبا 
، درد تدش  زا  یلو  مدرک ، عانتما  ادتبا  میوگب . ار  اهنآ  یماسا  نایعیـش و  لحم  ات  دندز  قالـش  هبرـض  دص  ارم  دـیوگیم : ریمعیبانبا  میدرک .

دزن ار  دوخ  هاگلزنم  نک و  هشیپ  اوقت  ریمعیبا ، نب  دـمحم  تفگ : یم  هک  مدینـش  ار  سنوی  نب  دـمحم  يادـص  هک  میاشگ  بل  دوب  کیدزن 
(2). دش لصاح  جرف  ات  مدرک  ربص  سپ  روآدای . هب  ادخ 

ار شتلع  تموکح  نارازگراک  زا  نوچ  دندرب و  نادنز  هب  ار  وا  مه  زاب  نومأم ، تفالخ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ 
نتفریذپن  ) هناهب نامه  دندیسرپ ،

ص54. بابحالا ، هیده  یمق ، سابع  خیش  - 1
ص592. لاجرلا ، هفرعمرایتخا  ص326 ؛ یشاجن ، لاجر  - 2
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دوجو اب  وا   (1). دش هرداصم  روج  تموکح  عفن  هب  زین  شلاوما  دنامن و  ناما  رد  تیذا  رازآ و  زا  زین  سبح  تدم  رد  دندروآ . ار  تواضق )
. دشن رضاح  نایعیش  ياهمان  ياشفا  يراکمه و  هب  هاگچیه  اهیتخس ، اهراشف و  همه 

یناّبر ملاع 

ینّابر ملاع 

نب ماشه  اب  وا  دـنکیم . دـییأت  ار  بلطم  نیا  زین  يرگید  ياههناشن  دراد ، تلالد  وا  یملع  هاگیاج  يدـنلب  رب  هک  وا  ياهب  نارگ  راـثآ  زج  هب 
ماشه ملاس و  نب  ماشه  يزور  تشاد . يدایز  طابترا  ینیشن و  مه  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  گرزب  یباحـص  ود  مکح ، نب  ماشه  ملاس و 

رد موس  رفن  ناونع  هب  ار  ریمعیبا  نب  دـمحم  روضح  ملاس  نب  ماشه  دـننک ، هرظاـنم  مه  اـب  مـالک  ملع  لـئاسم  دروم  رد  دنتـساوخ  مکح  نب 
. دهدیم ناشن  ار  وا  یملع  ماقم  جوا  هرظانم ، نیا  درک . طرش  هرظانم ،

نادرگاش تیبرت 

نادرگاش تیبرت 

زا مشاه  نب  میهاربا  دنتشاد . يرثؤم  شقن  هعیش  ياه  هزومآ  لاقتنا  رد  هک  دناهدرب  هرهب  ثدحم  داتفه  زا  شیب  ریمعیبا  نبدمحم  رضحم  زا 
وا نادرگاش  زا  زین  بوبحم  نب  نسح  ییحی و  نب  ناوفص  ناذاش ، نب  لضف  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  تسا . هدرک  لقن  تیاور  وا 2921 

(2). دنیآ یم  رامش  هب 

راگدنام ياه  ثاریم 

راگدنام ياه  ثاریم 

قداص ماما  زا  هک  ار  ناثدحم  زا  رفن  دص  مان  اه ، هتـشون  نیا  رب  نوزفا  وا  درک . فیلأت  ثیدح  دیاقع و  هرابرد  باتک  ریمعیبا 94  نب  دمحم 
. تفر نایم  زا  هزرابم  ماگنه  رد  وا  ياهب  نارگ  راثآ  فسأت  اب   (3). تشاد ظفح  ناشیاه  باتک  مان  اب  دندرک ، لقن  ثیدح  مالسلا  هیلع 

ص121. ج5 ، لاجرلا ، عمجم  - 1
ص142. یسوط ، خیش  تسرهف  - 2

ص326. یشاجن ، لاجر  - 3
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هکنیا سرت  زا  شرهاوخ  تفر . نادنز  هب  درپس و  شنارهاوخ  زا  یکی  هب  ار  شیاه  باتک  داتفا ، نادنز  هب  نومأم  رصع  رد  یتقو  ریمعیبا  نبا 
غارـس هب  یتقو  سبح ، لاس  راهچ  زا  سپ  دـمحم  درک . نفد  كاخ  ریز  ار  شیاه  باتک  دـتفیب ، تموکح  نارومأم  تسد  هب  وا  راثآ  اداـبم 

ای دناوخ  یم  تشاد ، مدرم  تسد  رد  هک  يراثآ  زا  ای  ار  ثیداحا  دعب ، هب  نآ  زا  دوب . هتفر  نیب  زا  وا  ياه  باتک  همه  دـید  دـمآ ، اه  باتک 
یم لمع  نآ  هب  دناهتفریذپ و  ار  اهنآ  املع  رتشیب  یلو  تسا ، صقان  دنس  اب  ای  دنـس  نودب  وا ، تایاور  زا  یخرب  نیاربانب ، تفگیم . ظفح  زا 

(1). دننک

یفوک یفقث  ملسم  نب  دمحم 

هراشا

یفوک یفقث  ملسم  نب  دمحم 

، هعیش ناماما  یهلا و  ياه  تجح  زا  نت  ود  ناگتخومآ  شناد  ناگتفای و  شرورپ  نیرت  هزاوآرپ  نیرت و  هتسجرب  زا  یکی  ملسم ، نب  دمحم 
كانبات قیاقح  بان و  مالـسا  گنهرف  شرتسگ  رد  نامگ  یب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  رقاـب  دـمحم  ترـضح 

هدـس لیاوا  رد  تفگ : ناوت  یم  تئرج  هب  بیترت ، نیدـب  تشاد . يراذـگرثا  زاتمم و  شقن  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  ياه  هزومآ 
هدرک حـتف  ار  همئا  ثیداحا  رـشن  یبلط و  شناد  يالاو  ياه  هلق  نینچ  نیا  وا  دـننامه  یتیـصخش  رتمک  ناماما ، نارای  نایم  رد  يرجه ، مود 

. تسا

ملسم نب  دمحم  ياه  یگژیو 

هراشا

ملسم نب  دمحم  ياه  یگژیو 

اه لصف  ریز 

ثیدح ترثک  . 1

اوتف رد  تیعجرم  . 2

ماما رضحم  رد  لاس  راهچ  . 3

ثیدح ترثک  . 1

ثیدح ترثک  . 1

تفرگارف و راوگرزب  ماما  ود  نآ  رضحم  زا  هک  تسا  یتایاور  زیگنا  تفگش  رامـش  یعیـش ، ثدحم  هیقف و  نیا  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا 
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ملسم  نبا  دوخ  تسا . ینید  ياه  هزومآ  هب  وا  راشرس  هقالع  قوذ و  هدنهد  ناشن  نیا ،
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ترضح مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  هب  دوب ، يرورض  نآ  مکح  نتسناد  هک  مدش  یم  لکشم  راچد  یعرش  يا  هلئـسم  رد  هک  نامز  ره 
، متفر یم  هنیدـم  هب  هفوک  زا  هک  یهاگ  ای  متـشاد  تماقا  هنیدـم  رد  هک  يدامتم  نایلاس  یط  مدرک و  یم  هعجارم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

(1). متفرگ ارف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  ثیدح  رازه  هدزناش  مدینش و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیدح  رازه  یس  دودح 

اوتف رد  تیعجرم  . 2

اوتف رد  تیعجرم  . 2

ماما هب  دـیوگ : یم  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  ناثدـحم و  ناـهیقف و  نیرت  هدـیزگرب  زا  یکی  دوخ  هک  روفعی  یبا  نب  هللادـبع 
زاجح هب  هفوک  زا  موش و  بایفرـش  امـش  رـضحم  هب  ینامز  ره  رد  هک  مرادـن  ار  نیا  ناوت  نم  ناج ، اقآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص 

یم نم  زا  دوخ  فیاظو  یعرـش و  لئاسم  زا  دننک و  یم  هعجارم  نم  هب  اجنآ  رد  امـش  نایعیـش  یخرب  دتفا  یم  قافتا  یهاگ  منک . ترفاسم 
؟ دیهد یم  يروتسد  هچ  امش  مناد ؛ یمن  ار  نآ  مکح  نم  هک  هدش  اهراب  دنسرپ .

بتکم ناگتخومآ  شناد  زا  وا  نوچ  نک ؛ شـسرپ  وا  زا  هعجارم و  وا  هب  یلفاغ ؟ یفقث  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ارچ  دومرف : وا  خـساپ  رد  ماـما 
(2). تسا هتفرگارف  یناوارف  رابخا  راوگرزب ، نآ  زا  تسا و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردپ ،

ماما رضحم  رد  لاس  راهچ  . 3

ماما رضحم  رد  لاس  راهچ  . 3

هب هتـسویپ  تدـم ، نیا  رد  درک و  تماقا  هنیدـم  رد  یپایپ  لاس  راهچ  تدـم  هب  یفوک  یفقث  ملـسم  نب  دـمحم  دـیوگ : یم  ملاس  نب  ماـشه 
ناک ام  : » دـنا هتفگ  وا  دـنلب  هاگیاج  نییبت  رد  رذـگهر ، نیمه  زا  تخومآ . یم  ثیدـح  شناد و  تفر و  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم 

(3) «. تسین ملسم  نبدمحم  زا  رت  هیقف  یعیش ، ناثدحم  زا  کی  چیه  ملسم ؛ نب  دمحم  ْنِم  ُهْقفَا  ِهَعیشلا  َنِم  ٌدَحأ 

ص387. ج2 ، یشک ، لاجر  - 1
ص203. صاصتخالا ، ص388 ؛ یشک ، لاجر  - 2

ص390 و 391. یشک ، لاجر  - 3
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نمشد رطخ  عفد  هیقت و 

نمشد رطخ  عفد  هیقت و 

، یتشگرب هفوک  هب  هک  یماگنه  دمحم ، : » دومرف ملسم  نب  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  يزور ، هک  دنک  یم  لقن  یـسلایط  دلاخ 
راک هار  کی  نیا  دنربن ». نادنز  هب  دننکن و  هجنکش  تیذا و  ار  وت  هیما ، ینب  هشیپ  متس  هاگتـسد  نارومأم  هک  نک  يراک  نک . هشیپ  ینتورف 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  متـس  زا  ملـسم  نب  دـمحم  دـننامه  ترـضح ، نارای  ات  دوب  ناکم  نامز و  طیارـش  اب  گنهامه  یـسایس و 
. دننامب ظوفحم 

هفوک هب  وا  درک . كرد  دوجو  همه  اب  ار  روتسد  نیا  تمکح  زمر و  زار و  دوب ، رادروخرب  هژیو  یگنازرف  یکریز و  زا  هک  ملسم  نب  دمحم 
ِلمع نیا  تخادرپ . یـشورفامرخ  هب  تفر و  دجـسم  رد  رانک  تفرگرب و  امرخ  زا  رپ  دبـس  کی  درک و  لـمع  ماـما  ناـمرف  هب  تشگرب ، هک 

راک نیا  هجوتم  هک  شنادنواشیوخ  تخیگنارب . ار  ناگمه  یتفگش  دوب ، هفوک  فورعم  ياه  تیـصخش  ناگرزب و  زا  هک  ملـسم  نب  دمحم 
. میورب هک  زیخرب  تسین ؛ وت  نأش  رد  راک  نیا  يدرب . ار  ام  رابت  هریت و  ام و  يوربآ  دنتفگ : دنتفاتش و  وا  دزن  دندش ،

. تسا هداد  يروتسد  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مرورـس  هک  ارچ  منک ؛ یمن  اهر  ار  یـشورفامرخ  نم  داد : خساپ  نانآ  هب  ملـسم  نب  دمحم 
وا دندرک و  مهارف  شیارب  ار  مدنگ  ندرک  بایـسآ  بابـسا  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  وا  نک . ینابایـسآ  دوخ  هناخ  رد  سپ  دـنتفگ : نانآ 

(1). درک یم  درآ  وج  ای  مدنگ  تسشن و  یم  رد  نوریب 

دلاخ نب  نامیلس 

هراشا

دلاخ نب  نامیلس 

هب دـنمان و  یم  یفوک  ار  وا  لیلد ، نیمه  هب  دـمآ . ایند  هب  هفوک  رهـش  رد  لّوا  هدـس  رخاوا  رد  هک  تسا  دـلاخ  شردـپ  مان  نامیلـس و  وا  مان 
(2). تسا فورعم  هرهش و  زین  یعخن  یلجب و  یلاله ، هب  هلیبق ، نیدنچ  اب  شدنویپ  بسانت 

ص395. یشک ، لاجر  - 1
ص247. ج5 ، لاجرلا ، سوماق  ص207 ؛ یسوط ، خیش  لاجر  ص644 ، ج2 ، یشک ، لاجر  ص130 ؛ یشاجن ، لاجر  - 2
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شناد يوجو  تسج  رد 

شناد يوجو  تسج  رد 

رهم زا  هدنکآ  راشرس و  یبلق  نیقی ، هب  هک  اجنآ  زا  دنارذگ ، شهاگداز  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  راهب  نیدنچ  هکنیا  زا  سپ  دلاخ  نب  نامیلس 
هزومآ قشاع  رگید ، يوس  زا  هدروخ و  هرگ  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  یتسود  اـب  شناـج  تشاد و  وا  لآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  يـالو  و 

هار اه  گنسرف  ناوارف ، قایتشا  اب  سپ  تفای . مالسلا ،  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  شیوخ ، رصع  ماما  دزن  ار  شا  هدشمگ  دوب ، عیشت  بتکم  ياه 
اب دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رضحم  هب  داهن . ایبنا  مولع  ثراو  سدق  ناتـسآ  رب  رـس  درک و  ترجه  زاجح  هب  قارع  زا  دیدرونرد .

اهدـص اه و  هد  دـننامه  ار  وا  زین  ترـضح  نآ  تخادرپ و  نید  ياه  هزومآ  ماـکحا و  باـن و  مالـسا  ياـه  هزومآ  يریگارف  هب  ناوت  ماـمت 
تفرگ و ياج  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  بتکم  ناگتخومآ  شناد  نارای و  رامش  رد  دلاخ  نب  نامیلـس  نیاربانب ، تفریذپ . دوخ  هتفیـش  درگاش 

ثیدح يریگارف  هب  قح  تجح  نآ  هزوح  رد  مه  لاس  نیدنچ  تفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  تداهش  زا  سپ 
(1). تفرگ رارق  راوگرزب  ماما  نآ  هدیزگرب  نارای  رامش  رد  درک و  يرپس 

ناماما زا  نت  ود  زا  هک  تسا  هیماما  بهذـم  نادنمـشناد  وزج  دوب و  سانـشرس  هقف ، رد  ناـیراق و  دمآرـس  داتـسا و  نآرق ، تئارق  نف  رد  وا 
. دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  رقاب و  ترضح  موصعم ،

نایولع تضهن  رد  تکرش 

نایولع تضهن  رد  تکرش 

اب یهارمه  دوش ، هدرمـش  وا  رمع  لوط  رد  یفطع  هطقن  دـناوت  یم  هک  یعیـش  يوار  نیا  یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  ياه  شخب  زا  یکی 
نب دیز  هناحلسم  مایق 

ص77. لاوقالا ، هصالخ  ص66 ؛ باب 68 ، تارایزلا ، لماک  ص130 ؛ یشاجن ، لاجر  - 1

شناد يوجو  تسج  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


181 ص :

خر ق . لاس 121ه .  رد  ق . مود ه .  هدس  لیاوا  رد  هک  تسا  نایولع  تضهن  عومجم  ياهدادـیور  نیرت  مهم  زا  یکی  مایق ، نیا  تسا . یلع 
. داد

يرگمتـس ضیعبت و  اب  هزراـبم  یعاـمتجا و  تلادـع  رارقتـسا  يارب  دوب ، دـنمتریغ  سرتن و  یناـسنا  هک  دـیز  تضهن  رد  دـلاخ  نب  ناـمیلس 
، کلملادـبع نب  ماشه  يدادبتـسا  تموکح  عورـشمان و  هطلـس  دـض  رب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ناماما  قح  قاـقحا  ناـیوما و  ناـمکاح 

ادج ندب  زا  رمع  نب  فسوی  يوما ، رکشل  هدنامرف  هلیـسو  هب  شتـسد  هار ، نیا  رد  دیگنج و  هیما  ینب  نایهاپـس  اب  وا  تشاد . لاعف  يروضح 
. دش

نیگهودنا رایسب  وا  تلحر  ربخ  زا  زین  ترـضح  نآ  تفر . ایند  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهـش  زا  شیپ  دهاجم ، زرابم و  ثدحم  نیا 
(1). دنربن دای  زا  ار  نانآ  دننک و  هجوت  وا  هداوناخ  هب  درک  شرافس  دوخ  نارای  هب  درک و  اعد  نامیلس  نادنزرف  يارب  دش و 

شیوخ ماما  هب  تریصب 

شیوخ ماما  هب  تریصب 

تسناد یم  متـس  اب  فلاخم  یتیـصخش  ار  دیز  وا  هکلب  تسا ، هتفای  شیارگ  هیدیز  بهذم  هب  وا  هک  دوبن  انعم  نیدب  دیز ، اب  دلاخ  یهارمه 
تیب لها  تیالو  طخ  رد  نانچمه  وا  نیاربانب ، دراد . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناـماما  تیـالو  تماـما و  میرح  قوقح و  زا  عاـفد  دـصق  هک 

هک يا  هنوگ  هب  دوب ؛ شا  یگنهرف  ياه  تیلاعف  یگدنز و  هحولرس  هراومه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوریپ  تشاد و  رارق  مالسلا  مهیلع 
رد یّـشک  هک  تسا  يدادـیور  نخـس ، نیا  رب  لیالد  نیرتهب  زا  یکی  دـیاش  درکن . يرپس  يرواب  نینچ  نودـب  ار  شرمع  زا  يا  هظحل  یتح 

: دنک یم  لقن  ار  نآ  دوخ  لاجر 

ص56. ج2 ، لاقملا ، حیقنت  ص130 ؛ یشاجن ، لاجر  - 1
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. دوب هداتـسیا  ههبج  فرط  نآ  مه  دیز  میتشاد و  رارق  يا  هیحان  رد  دیز ) نارای   ) ام زا  یهورگ  گنج ، نادـیم  رد  دـیوگ : یم  یطاباسرامع 
زا تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیـش  ناهاوخاوه و  زا  وا  هک  تسنادـیم  تخانـشیم و  ار  دـلاخ  نب  نامیلـس  هک  دـیز  ناراـی  زا  يدرم 

نینچ راظتنا  ییوگ  هک  نامیلـس  مالـسلا ؟)  هیلع  قداص  ماما   ) رفعج ای  تسا  رتهب  وا  ایآ  تسیچ ؟ دیز  نأش  هرابرد  وت  رظن  دیـسرپ : نامیلس 
هب میوگ  یم  ایندـلا ؛ ماـیا  دـیز  نم  ریخ  رفعج  نم  ٍمْوـَیل  هللا  ُتلق و  : » تفگ وا  هب  تحارـص  اـب  تعاجـش و  لاـمک  اـب  تشادـن ، ار  یـشسرپ 

.« تسا رتهب  ایند  رد  دیز  رمع  مامت  زا  مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رمع  زا  زور  کی  هک  دنگوس  لاعتم  دنوادخ 

دروم رد  ار  دوخ  رواب  تفگ و  زاب  شیارب  ار  وگوتفگ  لصاح  دـش و  هناور  دـیز  يوس  هب  دوب ، بسا  رب  راوس  هک  یلاـحرد  نامیلـس  سپس 
ياوشیپ ماما و  مارح ، لالح و  لئاسم  رد  رفعج  تفگ : نامیلس ، نانخس  ندینـش  زا  سپ  دیز  تشاد . زاربا  شیارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) «. تسا تیب  لها  ام 

راگدنام ثاریم 

راگدنام ثاریم 

. درب نانآ  زا  ار  اه  هرهب  نیرتشیب  دوب و  هعیش  ماما  ود  رضحم  رد  يزارد  تدم  شالترپ ، يوار  نیا 

رد وا  مان  هدش و  لقن  تیاور  هب 304  کیدزن  وا  زا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ ثیدح  خیرات  ناگتسجرب  زا  ثیدح ، رـشن  رد  دلاخ  نب  نامیلس 
. تسا هدنام  راگدای  هب  ثیدح ، رامش  نیا  دنس 

(2). تسا هدرک  هراشا  ناِدب  لاجر  دوخ ، گنسنارگ  رثا  رد  یشاجن  هک  دراد  مه  بوتکم  ثاریم  نامیلس ،

ص242؛ مالسلا ،) هیلع  داجـسلا   ) ج 18 ، 7 داوجلا ماـمإلا  یلإ   3 ءارهزلا همطاـف  نم   ) مولعلا ملاوع  كردتـسم  ص362 ؛ یـشک ، لاجر  - 1
ص196. ج 46 ، راونالاراحب ،
ص131. یشاجن ، لاجر  - 2
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یفوک لضفم 

هراشا

یفوک لضفم 

هب هفوک  رهـش  رد  يرجه ، مود  نرق  زاغآ  ای  لوا  نرق  رخاوا  رد  تسا . هللادـبعوبا  ای  دـمحموبا  شا  هینک  و  رمع ، شردـپ  مان  لضفم ، شمان 
ماما تماما  نامز  رد  دـیلاب و  مالـسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماـما  تیبرت  وترپ  رد  درک . یگدـنز  يرجه  مود  نرق  رد  يو  دـمآ . اـیند 

. تفگ عادو  ار  ایند  مالسلا  هیلع  متفه 

یفعجدـمحموبا و هللادـبعوبا ، رمع ، نب  لضفملا  یفعجلا ، لضفملا  رمع ، نب  لضفم  ياه  مان  اب  تایاور  دانـسا  یلاـجر و  ياـه  باـتک  رد 
. تسا هدش  دای  يو  زا  یفوکلا  یفعجلا  رمع  نب  لضفم 

درم نیا  تشاد . هژیو  یهاگیاج  راهطا  همئا  دزن  دوب و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  قیدص  نارای  زا  نادرگاش و  زا  وا 
ار نآ  داد  نامرف  تخادرپ و  وگو  تفگ  هب  يو  اب  دـیحوت  هرابرد  یپایپ  زور  راهچ  ماما  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رادزار  گرزب ،

نیـشن مه  وت  هک  ایب  ورب و  یتساوخ ، هاگره  لضفم ! : » دومرف ینالوط  راـتفگ  نیا  ناـیاپ  رد  ترـضح  دـنک . رـشتنم  مدرم  نیب  رد  دـسیونب و 
.« تسا هنشت  يارب  بآ  نوچ  نانمؤم  بلق  رد  وت  هاگیاج  يراد ، الاو  یتلزنم  ام  دزن  وت  ییام .

هفوک رهش  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدنیامن 

هفوک رهش  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدنیامن 

ياهاعدا دـش و  فرحنم  تیالو  طخ  زا  وا  یتقو  دوب . هفوک  رهـش  رد  مشـش  ياوشیپ  هدـنیامن  باطخلایبا »  » هب فورعم  صالقم  نب  دـمحم 
رضحم هب  نایعیش  وا ، لزع  زا  سپ  دیدرگ . رانکرب  شیوخ  تَمِس  زا  تفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  قداصماما  نعل  دروم  درک ، حرط  نیغورد 

. میـسرپب يو  زا  ار  ماکحا  مینک و  هعجارم  وا  هب  نید  روما  رد  ات  دییامرفب  یفرعم  شیوخ  هدـنیامن  ماقم  رد  ار  یـسک  دـنتفگ : دـنتفر و  ماما 
ینید لکشم  هلئسم و  سک  ره  تسین . يزاین  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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. مداد رارق  امـش  عجرم  ار  رمع  نب  لضفم  دومرف : ماما  تسین . رودقم  همه  يارب  راک ، نیا  دنتفگ : اهنآ  دونـشب . خساپ  دـسرپب و  نم  زا  دراد 
. دیوگ یمن  قح  زج  وا  اریز  دینک ؛ تعاطا  دیونشب و  ار  وا  نخس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  عافد  نانمشد و  يوس  زا  لضفم  یتیصخش  رورت 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  عافد  نانمشد و  يوس  زا  لضفم  یتیصخش  رورت 

دمآ نارگ  نابلط  ترهش  نایوجدوس و  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  شرتسگ  رد  يو  يراشف  ياپ  تماما و  هاگتـسد  هب  وا  یکیدزن 
هعیاـش هب  دـننک ، كرد  ار  هنازرف  قشاـع  نیا  تیعقوم  تیـصخش و  دنتـسناوتیمن  هک  ناـنآ  تشاداو . هناحوبذـم  ياـه  شـالت  هب  ار  ناـنآ  و 

مهتم ینزهار  تقرـس و  هب  یتح  يزابرتوبک و  زامن ، كرت  يراوخبارـش ، هب  ار  شنارای  لـضفم و  دـندروآ و  يور  ارتفا  تمهت و  ینکارپ و 
تالابم و یب  دارفا  لضفم  هک  دـندرک  عیاش  دـندش ، یم  هدرمـش  نآ  نالاعف  زا  شنارادـفرط  لوزعم و  باطخلاوبا  هک  هورگ ، نیا  دـندرک .

هیلع قداص  ماما  رضحم  هب  هفوک  ناسدقم  نانمؤم و  زا  یهورگ  دیـسر ، جوا  هب  تاعیاش  نیا  یتقو  تسا . هدروآ  درگ  شنوماریپ  ار  یلاباال 
دوخ زا  ار  دارفا  نیا  دیهد  روتسد  يو  هب  تسا  هتسیاش  تسا ؛ نیشن  مه  زابرتفک  راوخبارش و  لذر ، دارفا  اب  لضفم  : » دنتـشون نینچ  مالـسلا 
رهُم داد ، رارق  تکاپ  رد  تشون و  لضفم  يارب  يا  همان  دیوگب ، نخس  هراب  نیارد  نانآ  اب  هکنیا  نودب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزاس ». رود 
هفوک هب  نانآ  دـنهد . لیوحت  لضفم  هب  ًاصخـش  ناـشدوخ  ار  هماـن  دومرف  حیرـصت  ترـضح  دـنناسرب . لـضفم  هب  اـت  درپس  ناـنآ  هب  درک و 

. درک تئارق  ار  نآ  نتم  دوشگ و  ار  هماـن  يو  دـنداد . لـضفم  تسد  هب  ار  ماـما  هماـن  دنتفاتـش و  لـضفم  هناـخ  هب  یعمج  هتـسد  دنتـشگرب ،
لـضفم دوب . هدشن  نییعت  اهزیچ  رادقم  یتح  همان  نیا  رد  دتـسرفب . ماما  رـضحم  هب  درخب و  ییاهزیچ  دوب : هداد  روتـسد  لضفم  هب  ترـضح 

ات داد  نارضاح  همه  تسد  هب  ار  نآ  دناوخ . ار  همان 
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يرای نایعیش  زا  مینک و  رظن  لدابت  مینیشنب ، دیاب  دراد ، هنیزه  یلیخ  ایشا  نیا  دنتفگ : درک ؟ دیاب  هچ  نونکا  دیسرپ : نانآ  زا  سپس  دنناوخب .
نانآ دینامب . اجنیا  رد  اذغ  فرـص  يارب  منکیم  اضاقت  تفگ : لضفم  دننک . كرت  ار  لضفم  هناخ  هک  دوب  نیا  ناش  فده  عقاو  رد  مییوج .
نانآ داتسرف و  دندوب ، هدش  مهتم  اوران  ياهراک  هب  ییوگدب و  اهنآ  زا  هک  یناسک  نامه  غارس  هب  ار  يدارفا  لضفم  دنتـسشن . اذغ  راظتنا  هب 
هیلع قداص  ماما  مالک  ندینـش  اب  نانآ  دناوخ . نانآ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  همان  دـندمآ ، لضفم  دزن  یتقو  درک . راضحا  ار 

رد مهرد  رازه  هد  رانید و  رازهود  عومجم  رد  دنتشگزاب و  هاتوک  یتدم  زا  سپ  دندش . جراخ  هناخ  زا  ترـضح  نامرف  ماجنا  يارب  مالـسلا 
دییوگ یم  امـش  تفگ : تسیرگن و  دندوب ، هدشن  غراف  اذـغ  فرـص  زا  زونه  هک  ناگدننکتیاکـش  هب  لضفم  هاگ  نآ  دـنداهن . لضفم  ربارب 

!؟ تسا دنمزاین  امش  هزور  زامن و  هب  ادخ  دینک  یم  نامگ  منارب و  دوخ  زا  ار  نینچ  يدارفا 

لضفم شناد 

لضفم شناد 

یم هفوک  نادنمشیدنا  ياه  هورگ  نایم  رد  یتقو  داب ! امـش  يادف  مناج  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : راتخم  نب  ضیف 
هاگآ نانچ  ارم  مروآ ، یم  يور  رمع  نب  لضفم  هب  هک  یماگنه  یلو  موریم ، ورف  دـیدرت  رد  ناش  هدـیقع  فالتخا  يرایـسب  زا  هاـگ  منیـشن ،

. ییوگ یم  هک  تسا  نانچ  تقیقح  ضیف ، يا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دریگ . یم  مارآ  ملد  هک  دنکیم 

یم هشیدـنا  رکف و  باتک  ار  نآ  یـشاجن  هک  یباـتک  دوش ؛ عوجر  يو  دـیحوت  باـتک  هب  اـهنت  تسا  یفاـک  لـضفم ، شناد  تخانـش  يارب 
نارفاسم هب  ار  نآ  رد  تقد  ربدت و  نتشاد ، هارمه  سوواط  نب  دیس  دمانیم و  فراعم  قیاقح و  هنیجنگ  ار  باتک  نیا  رگید ، یگرزب  دناوخ .

رفعج ماما  هک  دوب  نانچ  لضفم  شناد  دیامنیم . دزشوگ 
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ار شیوخ  ياه  هتخومآ  لضفم ! يا  کِیَنب ؛ َکَُبتُک  ْثِرْوَأَف  َِّتم  ْنِإَف  َِکناَوْخِإ  ِیف  َکَْملِع  َُّثب  َو  ُْبتْکا  : » دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  قداص 
(1) «. راذگب ثرا  هب  تنادنزرف  يارب  ار  تیاه  هتشون  دیسر ، ارف  تگرم  مه  رگا  نک . رشتنم  تا  ینید  ناردارب  نایم  رد  سیونب و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  تماما  صن  هدنهد  لاقتنا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  تماما  صن  هدنهد  لاقتنا 

ماما شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تماما  صن  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دـسیونیم : لضفم  هراـبرد  یـسربط  موحرم 
. تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص 

ار ناتدوخ  نیـشناج  تسا  نکمم  اقآ ، مدرک : ضرع  مدـش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  دـیوگ : یم  رمع  نب  لضفم 
دنزرف م ح م د )  ) دـنک روهظ  دـنراد  وزرآ  همه  هک  یماما  تسا و  یـسوم  مدـنزرف  نم  زا  دـعب  ماـما  لـضفم ، يا  دومرف : دـییامرف ؟ یفرعم 

(2) تسا . یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح 

لضفم زا  ماما  هس  تیاضر 

لضفم زا  ماما  هس  تیاضر 

قداص ماما  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  دزن  تیالو ، میرح  زا  عافد  ینید و  لئاسم  فرژ  تسرد و  مهف  ملعت ، میلعت و  هیاس  رد  هتسیاش  هیقف  نیا 
هار رد  راـک ، نیا  اـب  تفرگ و  رارق  راوـگرزب  ماـما  هس  نیا  شیاتـس  دروـم  هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  مالـسلا و  هیلع 

. تشادرب ماگ  راگدرورپ  يدونشخ 

: دیوگیم یمشاه  لضف  نب  هللادبع  دندوب . لضفم  دننام  شناد ، مهف و  رد  شنایعیش  همه  شاک  دومرفیم : هاگ  مالسلا  هیلع  مشش  ياوشیپ  . 1
یم رظن  هب  نامداش  وا  ندید  زا  هک  یلاحرد  ترضح  دش . دراو  رمع  نب  لضفم  هک  متشاد  روضح  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  لفحم  رد 

مراد تسود  ار  وت  دنگوس ! ادخ  هب  نیشنب . مرانک  ایب  لضفم ، دومرف : دیسر ،

ص52. ج 1 ، نیشیپ ، یفاکل ، .1 - 1
ص554. یسربط ، يرولا ، مالعإ  همجرت  - 2
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فالتخا يرگید  اب  سک  چیه  دنتسنادیم ، ینادیم ، وت  هچنآ  منارای  همه  رگا  لضفم ، يا  مزرو . یم  رهِم  زین  درادب  تسود  ار  وت  هکره  هب  و 
ياهزادـنا هب  ار  وت  نم  هن ، دومرف : ماـما  دییاتـسیم . متـسه ، هچنآ  زا  شیب  ارم  منکیم  ناـمگ  هللا ، لوسر  نباـی  تفگ : لـضفم  درکیمن . ادـیپ 

. تسا هداد  رارق  تیارب  دنوادخ  هک  مدوتس 

ساپـس شیاه  تمعن  ربارب  رد  ار  تیادـخ  لضفم ، يا  دـیوگ : یم  لضفم  هب  باطخ  دـیحوت ، باـتک  ياـه  شخب  نیرخآ  رد  ترـضح  . 2
توکلم شناد  هدـنیآ  رد  نک . ظـفح  ار  تشمارآ  زاـس و  غراـف  ار  دوـخ  لد  لـضفم ، يا  نک ... . يوریپ  شراوـگرزب  ياـیلوا  زا  يوـگ و 

هدرمش نآ  زا  یشخب  اهنت  یناد ، یم  نونکا  هچنآ  هک  درک  مهاوخ  وگزاب  تیارب  نانچ  ار  اهنآ  زیگنا  تفگش  شنیرفآ  نیمز و  اه و  نامسآ 
يارب بآ  نانوچ  نانمؤم  بلق  رد  وت  هاگیاج  يراد . الاو  سب  یتلزنم  ام  دزن  وت  ییام . نیـشن  مه  وت  هک  ایب  ورب و  یهاوخ  یم  هاـگره  دوش .

(1). تسا هنشت 

هب نم  هد . لیوحت  رمع  نب  لضفم  هب  ار  اهنآ  دومرف : ترـضح  مدرب . متفه  ياوشیپ  تمدخ  ار  یلاوما  يزور  دیوگ : یم  رمحا  نبا  ماشه  . 3
. مدرک هدایپ  ار  اهراب  يو ، لزنم  لباقم  رد  متفر و  لضفم  هناخ 

يزیچ یـسک  لضفم ، زج  مدـیدن  زگره  مدادـیم . ماجنا  ار  راوگرزب  نآ  ياهراک  مدوب و  متفه  ماما  تمدـخ  دـیوگیم : زین  رکب  نب  یـسوم 
. راپسب رمع  نب  لضفم  هب  ار  اهنآ  دومرفیم : دروآ ، یم  ترضح  يارب  يزیچ  یسک  هاگره  دتسرفب . ماما  تمدخ 

. دوب ترـضح  دزن  زین  یـسوم  نب  یلع  شراوگرزب  دنزرف  مدـش . بایفرـش  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدـخ  دـیوگیم : نانـس  نب  دـمحم  . 4
مدمه و زین  وت  دوب و  نم  شخب  یتحار  مدمه و  لضفم  دمحم ، دومرف : دـییامرفب . هلب ، مدرک : ضرع  دـمحم ، دومرف : نم  هب  متفه  ياوشیپ 

. یتسه مالسلا  هیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما   ) ود نآ  یتحار  ببس 

. رفظملا مظاک  قیلعت : قیقحت و  دیحوتلا ، یفعجلا ، رمع  نب  لضفملا  - 1
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لضفم تافو 

لضفم تافو 

، نایعیش يارب  نیرز  يراثآ  نتشاذگ  راگدای  هب  تیالو و  زا  تیامح  هار  رد  ناوارف  ياه  يراوشد  لمحت  زا  سپ  رمع ، نب  لضفم  ماجنارس 
درک لوفا  اوقت  شناد و  نامسآ  ناگراتس  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  وا ، گرم  اب  درک . تافو  هفوک  رهش  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نامز  رد 

. داتسرف تمحر  شیارب  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  و 

رامیب مدش ، ادج  لضفم  امش  تسود  زا  یتقو  دزاس ! تیادف  ارم  ادخ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  هب  دیوگیم : نامیلـس  نب  یـسیع 
شیپ یتقو  دیوگ : یم  نامیلـس  نب  یـسیع  دش . تحار  دنک ؛ تمحر  ار  لضفم  دنوادخ  دومرف : ترـضح  دینک . اعد  شیارب  مراودیما  دوب ،
تافو لبق  زور  هس  لضفم  میتفاـیرد  میدـش و  هفوک  دراو  زور  هس  زا  سپ  تفر . اـیند  زا  لـضفم  دـنگوس ! ادـخ  هب  متفگ : متفر ، مناتـسود 

(1). تسا هدرک 

نیطقی نب 

هراشا

نیطقی نب 

نآ رد  هعیش  يارب  یناوارف  تامدخ  همشچرس  هک  تسا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارای  نایعیش و  نیرت  هدش  هتخانش  زا  یکی  نیطقی  نب  یلع 
. دوب نامز 

شردپ تموکح  نارومأم  دمآ . ایند  هب  نایناورم  نایوما و  تموکح  دـض  رب  یمدرم  ياه  شروش  زاغآ  اب  نامز  مه  ق . لاس 124ه .  رد  وا 
رطخ زا  ندـش  رود  يارب  دـیبع ، یلع و  شدـنزرف  ود  رـسمه و  دوب . هدـش  یفخم  وا  دـندرکیم و  بیقعت  ناـیوما  اـب  هزراـبم  لـیلد  هب  زین  ار 

نایسابع تلود  نوچ  دیـسر و  لتق  هب  ناورم  هکنآ  ات   (2) دندرب هانپ  هنیدم  هب  دـندرک و  رارف  هفوک  زا  نایناورم ، تیذا  رازآ و  يریگتـسد و 
. دنتشگزاب هفوک  هب  نانآ  دمآ ، راک  يور 

ص269. ج 4 ، نیشیپ ، یلماعلا ، رحلا  هادهلا ، تابثإ  کن : - 1
ص315. لاقملا ، حیقنت  ص849 ؛ لامالا ، یهتنم  - 2
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، دادغب رد  تنوکس  اب  زین  یلع  ور ، نیازا  دوب . شورف  هیودا  تشادن و  يراکشآ  یـسایس  روضح  نایـسابع ، زا  شیپ  ات  نیطقی  نب  یلع  ردپ 
یسایس هاگتسد  رد  دش و  لیدبت  تلود  نآ  یسایس  ياه  تیـصخش  زا  یکی  هب  نیطقی  نایـسابع ، تموکح  زاغآ  اب  داد . همادا  ار  ردپ  لغش 

. درک تمدخ  روصنم ، حافس و 

ياهدرد دوخ ، ترازو  تدـم  رد  يو  دوب . مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هزاـجا  اـب  دیـشرلا ، نوراـه  تفـالخ  هاگتـسد  هب  نیطقی  نب  یلع  دورو 
مظاک ماما  دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  زا  یکی  يو  نیاربانب ، دـنام ، یقاب  بصنم  نیا  رد  ماما  تساوخ  هب  یلو  درک ، لـمحت  ار  یناوارف  یحور 

. دوب ترضح  نآ  ياعد  تیانع و  لومشم  هتسویپ  مالسلا و  هیلع 

نب یلع  روضح  زا  نیا ، دندش و  رادروخرب  یبسن  ياه  تیامح  زا  نایعیش  هاتوک ، یتدم  رد  مالسلا و  هیلع  مظاک  ترضح  تماما  رصع  رد 
. تفرگ یم  همشچرس  نایسابع  تفالخ  هاگتسد  رد  نیطقی 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رما  هب  یتموکح ، هاگتسد  لمحت 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رما  هب  یتموکح ، هاگتسد  لمحت 

زا هاگ  دـنچ  زا  ره  یلو  درک ، تعاطا  ار  نامرف  نیا  وا  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رما  هب  یتموکح  هاگتـسد  رد  نیطقی  نب  یلع  روضح 
! دزاس تیادف  ارم  راگدرورپ  مریگلد . ندوب ، هفیلخ  رازگراک  زا  تفگ : یم  ماما  هب  باطخ  دـمآ و  یم  هوتـس  هب  یـسابع  هاگتـسد  رد  ندوب 

. زاس هشیپ  یهلا  ياورپ  يوش ، نوریب  نانآ  هاگتسد  زا  مهد  یمن  هزاجا  دوب : نشور  هاتوک و  ماما ، خساپ  مزیرگ . یم  یهد ، هزاجا  رگا 

امـش زا  يرادرک  چـیه  هنرگو  دـشاب ؛ ناکما  دـح  رد  اهنآ  هب  یکین  ناردارب و  زاین  ندروآرب  نات ، ياـهراک  دـیاب  ناـمگ  یب  دومرف : سپس 
(1). دیدنویپب ام  هب  ات  دینک  محر  دیزرو و  رهِم  نات  ناردارب  هب  دوش . یمن  هتفریذپ 

ص379. ج72 ، راونالاراحب ، زا : لقن  هب  ص21 ؛ هیقت ، باتفآ  نیطقی ، نب  یلع  - 1
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؟ يرگن یمن  ار  مراوشد  طیارـش  راگزور و  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  ترـضح  هب  نیطقینبیلع  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد 
يا دومرف : دناوخارف و  يرادیاپ  هب  ار  وا  دوب ، هتخود  مشچ  قارع  زا  رتارف  رایـسب  يا  هرتسگ  رب  هک  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
نیا رامـش  رد  وت  دنک ؛ عافد  رواب  نید  ناکین  زا  اهنآ  يرای  هب  ات  دراد  یناتـسود  رگمتـس ، نایاوشیپ  رانک  رد  دـنوادخ  هک  شاب  هاگآ  یلع ،

(1). يراد ياج  هورگ 

تیارب ار  زیچ  هس  ات  شاب ، راوتـسا  يوخ  کی  رب  هتـسویپ  دومرف : يو  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  هک  دننک  یم  لقن  زاب 
: دومرف ماما  تسیچ ؟ دینک ، یم  نیمضت  امـش  هک  يزیچ  هس  منامب و  رادیاپ  دیاب  يوخ  نیمادک  رب  موش ! تیادف  تفگ : یلع  منک . تنامض 
دباین و رد  ار  وت  نهآ ، يامرگ  زگره  منک  یم  نیمضت  ینکن ، یهاتوک  نامناتسود  جئاوح  اه و  هتساوخ  هب  یگدیـسر  رد  هک  هدب  تنامض 

(2). دیاین تغارس  زگره  یتسدگنت ، يرادان و  دریگن و  رارق  ترکیپ  زارف  رب  هاگ  چیه  نادنز  فقس  يوشن ، هتشک 

نیطقی نب  یلع  ناج  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شالت 

نیطقی نب  یلع  ناج  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شالت 

نیا يایوگ  ریز ، ياه  هنومن  دوب . اشوک  رایسب  عیشت ، هب  وا  ناوارف  تامدخ  لیلد  هب  نیطقی  نب  یلع  ناج  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
: دنا نخس 

ار هچراپ  ترضح  داتسرف . مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تمدخ  ار  هماج  وا  داد . هزیاج  نیطقی  نب  یلع  هب  یتمیق  هچراپ ا ي  دیشرلا  نوراه 
. امن يراد  هگن  نآ  زا  یظوفحم  ياج  رد  نک و  نیگآرطع  ار  هچراپ  دومرف : دینادرگرب و 

ار نآ  ارچ  تساجک ؟ مداد ، هزیاج  وت  هب  هک  ار  يا  هماج  دیسرپ : نوراه  يزور  بیترت ، نیدب  دنداد . ربخ  نوراه  هب  ار  ارجام  وا  ناهاوخدب 
یلع یشوپ ؟ یمن 

ص28. هیقت ، باتفآ  نیطقی ، نب  یلع  - 1
ص136. ج48 ، راونالاراحب ، ص246 ؛ ج12 ، ثیدح ، لاجر  مجعم  - 2
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داتسرف ار  دوخ  مالغ  یلع  سپ  منک . یم  يرادهگن  یظوفحم  ياج  رد  مدرک و  نیگآرطع  ار  نآ  دوب ، امـش  هیده  نوچ  تفگ : نیطقی  نب 
(1). دریذپن وا  هرابرد  ار  نارگید  فرح  سپ ، نآ  زا  هک  دروخ  مسق  زین  نوراه  دروآ . ار  هچراپ  ات 

تنـس لها  شور  رب  انب  اه ، هبیرغ  مشچ  زا  رود  تولخ و  ياهاج  رد  نیطقی  نب  یلع  دوب  هداد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 
تفرگ میمـصت  نوراه  يزور  تسوا . نتفرگ  وضو  هویـش  نآ  لیلد  تسا و  هعیـش  نیطقی  نب  یلع  هک  دندوب  هتفگ  نوراه  هب  دریگب . وضو 
یـسک دریگ و  یم  وضو  تنـس  لها  شور  ساسا  رب  وا  هک  دید  دش و  وا  يوضو  رگاشامت  هنایفخم  دـنیبب . ار  نیطقی  نب  یلع  نتفرگ  وضو 

. دـنکن رواب  وا  هرابرد  ار  نارگید  نخـس  دروخ  دـنگوس  زاب  تسین و  هعیـش  نیطقی  نب  یلع  هک  درک  ادـیپ  نیقی  نیاربانب ، تسین . وا  دزن  مه 
(2). دریگب وضو  هعیش  شور  هب  سپ ، نیا  زا  داتسرف : ماغیپ  یلع  يارب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دعب 

عیشت نایک  ظفح  رد  نیطقی  نب  یلع  شقن 

هراشا

عیشت نایک  ظفح  رد  نیطقی  نب  یلع  شقن 

اه لصف  ریز 

عیشت هب  تمدخ  یسابع و  تفالخ  هاگتسد  رد  ذوفن 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  یعرش ، لئاسم  رد  نامکاح  عاجرا 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  تموکح  زا  یناسر  ربخ 

نایعیش هب  یناهنپ  تمدخ 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  قارع و  نایعیش  نایم  طابترا  داجیا 

تیالو تماما و  ياه  هشیدنا 

نایعیش ماما و  هب  یلام  ناوارف  ياه  کمک 

عیشت هب  تمدخ  یسابع و  تفالخ  هاگتسد  رد  ذوفن 

عیشت هب  تمدخ  یسابع و  تفالخ  هاگتسد  رد  ذوفن 

ماظن رثؤم  دارفا  زا  روصنم ، نامز  رد  وا  دوب . هدش  زاغآ  یسابع  يدهم  تفالخ  نامز  زا  نیطقی ، نب  یلع  ترازو  ِیمسر  یـسایس و  بصنم 
هدرپس نیطقی  نب  یلع  تسد  هب  ار  تفالخ  رهم  رتشگنا و  هفیلخ ، هک  تشاد  يرابتعا  نانچ  یـسابع ، يداه  ناـمز  رد  تفر و  یم  رامـش  هب 
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زا تشاد و  عیـشت  ناقفخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  هک  یـصاخ  تدارا  هب  هجوت  اـب  تفـالخ ، هاگتـسد  هب  نیطقی  نب  یلع  دورو 
نیتسار نارای  نایعیش و 

ص255. ج 4 ، هادهلا ، تابثإ  - 1

ص256. ج 4 ، هادهلا ، تابثإ  - 2
ص5170. ج12 ، يربط ، خیرات  - 3

عیشت نایک  ظفح  رد  نیطقی  نب  یلع  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


192 ص :

وا دنام . یقاب  دیشرلا  نوراه  ترازو  بصنم  رد  ماما ، شرافس  هب  يو  یلو  دروآ ، یم  دیدپ  یناوارف  ياهرطخ  تفر ، یم  رامش  هب  ترضح 
. داد ماجنا  نایعیش  ماما و  هب  يا  هدنزرا  تامدخ  دوخ ، ترازو  تدم  لوط  رد  شیالاو ، تریصب  اب 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  یعرش ، لئاسم  رد  نامکاح  عاجرا 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  یعرش ، لئاسم  رد  نامکاح  عاجرا 

طیارش اه و  ترورض  رب  انب  میقتسم ، ریغ  میقتـسم و  روط  هب  دیـشوک  تفالخ ، هاگتـسد  رد  شتیلوئـسم  ترازو و  لوط  رد  نیطقی  نب  یلع 
. دوش روآدای  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ندوب  ملعا  تلیضف و  حرطم و  هدرتسگ  حطس  رد  ار  ناشیا  ياه  هیرظن  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  دوجوم ،

. تسا هداد  ماجنا  رتشیب  رتهب و  یسابع  يدهم  نامز  رد  ار  راک  نیا  وا  دنک ، یم  تیاکح  یخیرات  دهاوش  هک  اجنآ  ات  هتبلا ،

: دسیون یم  ق . لاس 168ه .  ياهدادیور  رد  دوخ ، خیرات  رد  يربط 

دنام یقاب  دجسم  رانک  رد  يا  هناخ  اما  دیشخب ، هعسوت  ار  مارحلا  دجسم  یسابع ، يدهم  هک  تسا  هدش  لقن  خیرات  رد  نارود ، نآ  هب  عجار 
يدونـشخ یب  ینیمز ، تسین  اور  دنتفگ  یگمه  نانآ  تساوخ ، رظن  ناهیقف  زا  هراب  نیا  رد  يدـهم  دـندنک . یمن  لد  نآ  زا  شنابحاص  هک 

(1). دوش هفاضا  مارحلادجسم  هب  شبحاص ،

. دـنک یم  ییامنهار  هراب  نیا  رد  ار  امـش  دیـسیونب ، يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  رگا  ناـنمؤمریما ! يا  تفگ : نیطقی  نب  یلع 
شسرپ تفاتش و  ربمایپ  نیشناج  نیمتفه  دزن  رادنامرف  دهن . نایم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  ار  لکـشم  تشون  هنیدم  رادنامرف  هب  يدهم 

. سیونب دومرف : ماما  دیرادن . يرگید  هار  دیریزگان ؛ درک : ضرع  رادنامرف  مهد ؟ خساپ  دیاب  ایآ  دومرف : ماما  تفگزاب . ار  هفیلخ 

ق.  . لاس 168ه ثداوح  ج7 ، يربط ، خیرات  - 1
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نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

رگا دنرتراوازـس و  نآ  نوماریپ  ياه  نیمز  هب  مدرم  نامگ  یب  هدـش ، هتخاس  اهنآ  دوجو  اـب  هبعک  دنتـسیز و  یم  هکم  رد  مدرم  تسخن  رگا 
. تسا رتراوازس  شفارطا  ياه  نیمز  رب  هبعک  سپ  دنا ، هدز  هقلح  شدرِگ  مدرم  سپس  دمآ و  دیدپ  هبعک  زاغآ ، رد 

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دزن  هناخ  نابحاص  دننک . دوبان  ار  هناخ  داد  نامرف  دیـسوب و  ار  همان  دیـسر ، يدـهم  هب  خـساپ  نیا  نوچ 
شرافـس ناـنآ  زا  ییوـجلد  هب  ار  هفیلخ  زین  ماـما  دـناوخارف . هناـخ  ياـهب  تخادرپ  هـب  ار  يدـهم  يا ، هماـن  رد  دنتـساوخ  يو  زا  دـنتفاتش و 

(1). درک

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  تموکح  زا  یناسر  ربخ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  تموکح  زا  یناسر  ربخ 

 ، مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نایعیـش و  عفن  هب  یـسابع  يداه  هاگتـسد  رد  دوخ  ترازو  لوط  رد  نیطقی  نب  یلع  مهم  ياهراک  زا  یکی 
هاگتـسد ياه  هشقن  هک  یماـگنه  هژیو  هب  دـناسر . یم  ماـما  یهاـگآ  هب  ار  بصاـغ  تموکح  هاگتـسد  ياـه  میمـصت  راـبخا و  هک  دوب  نیا 

. تخاس یم  ربخاب  ار  ماما  عیرس  یلیخ  يو  دوب ، ماما  دض  رب  تموکح ،

یتموکح ورملق  نیرت  هدرتسگ  هک  زور  نآ  یمالسا  هعماج  يداصتقا  یعامتجا و  ییافوکش  جوا  رد  یـسابع ، هفیلخ  نیرتدنمتردق  نوراه ،
، یتیعـضو نینچ  رد  تفرگ . رایتخا  رد  مّلـسم  يروتارپما  ماقم  رد  ار  یتموکح  هاگتـسد  مامز  دیـسر و  تفالخ  هب  تشاد ، رایتخا  رد  زین  ار 

هاگتـسد رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ياهدومنهر  ساـسا  رب  ار  دوخ  رمع  نارود  نیرتراـبرپ  لاـح ، نیع  رد  نیرت و  راوشد  نیطقی  نب  یلع 
ادـخ و ياـیلوا  قوقح  ظـفح  بجوم  نوراـه ، راـنک  رد  ادـخ  ّیلو  نیا  دوجو  دومرف : ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  دـنارذگ و  نوراـه  تموـکح 

. دناشن یم  ورف  ار  نانمشد  یهاوخدب  شتآ  هک  دوب  نانآ  زا  عافد  يارب  يرگنس 

ص30. هیقت ، باتفآ  نیطقی  نب  یلع  سابع ، يریبع  - 1
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نایعیش هب  یناهنپ  تمدخ 

نایعیش هب  یناهنپ  تمدخ 

یم هچ  مدرم  لاوما  نتفرگ  نانآ  رادرک  هرابرد  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  نیطقی  نب  یلع  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
زا سپ  نیطقی  نب  یلع  تفگ : دومحم  یبا  نب  میهاربا  زیهرپب . نایعیـش  لاوما  زا  يدش ، نآ  نداد  ماجنا  هب  ریزگان  رگا  دومرف : ماما  دییوگ ؟

مـشچ زا  رود  ناهنپ و  یلو  متفرگ ، یم  اراکـشآ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  ياه  تورث  راچان  هب  نم  دوزفا : تیاور ، نیا  ییوگزاب 
(1). مدنادرگ یمرب  اهنآ  هب  هفیلخ ، نارومأم 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  قارع و  نایعیش  نایم  طابترا  داجیا 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  قارع و  نایعیش  نایم  طابترا  داجیا 

رد تسناوت  یم  وا  دـننک و  لح  ار  دوخ  یملع  ای  یلام  تالکـشم  دنتـسناوت  یم  وا  هلیـسو  هب  نایعیـش  هک  تسا  یناـسک  زا  نیطقی  نب  یلع 
. دزاس رارقرب  طابترا  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  قارع و  نایعیش  نایم  رصع ، نآ  روآ  ناقفخ  تیعضو 

ام داتـسرف . هنیدم  هب  ییاه  همان  لاوما و  نام  هارمه  هب  درک و  راضحا  ار  ام  نیطقی  نب  یلع  دنا  هدرک  لقن  دـیمح  نبا  مالـس و  نب  لیعامـسا 
يا هشوگ  رد  ار  اهنآ  میدـمآ و  نییاـپ  ناـم  بکرم  زا  اـجنآ  رد  میدیـسر . هّمّرلا  نطب  هب  اـت  میتفر  ههار  یب  زا  میدرک و  هیهت  بکرم  ود  زین 

تکرح رد  شراکتمدخ  اب  هک  میدـید  ار  يراوس  هاگان  میدـش . اذـغ  ندروخ  لوغـشم  زین  نامدوخ  میتشاذـگ و  هفولع  ناش  يارب  میتسب و 
میدرک مالس  ناشیا  هب  میتساخرب و  ياج  زا  تسا . مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ماما  هک  میدید  دندش ، کیدزن  ام  هب  یتقو  دوب ،

اهنیا دومرف : دروآ و  نوریب  ییاه  همان  نیتسآ ، زا  زین  ماما  سپـس  میدومن . میدـقت  ترـضح  هب  میتشاد ، هارمه  هب  هک  ییاـه  هماـن  لاوما و  و 
میورب و هنیدم  لخاد  دیهد  یم  هزاجا  رگا  هدش ، مامت  ام  هشوت  داز و  میدرک : ضرع  تسامش . ياه  همان  خساپ 

ح2. ص110 ، ج5 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 1
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نوریب ار  هشوـت  داز و  سپ  دـیروایب  شیپ  دـیراد ، هشوـت  داز و  هچره  دوـمرف : ترـضح  مینک . هیهت  هشوـت  داز و  ربماـیپ ، تراـیز  اـب  هارمه 
هللا لوسر  اما  و  دـناسر . یم  هفوک  هب  ار  امـش  نیا  دومرف : دـیناخرچ و  نآ  نایم  رد  یتسد  باـنج  نآ  میتشاذـگ . ترـضح  شیپ  میدروآ و 

نونکا مدرازگ و  ترـضح ) ناموصعم  دادـجا  ربمایپ و   ) نانآ اب  ار  رجف  زامن  نم  هک  ارچ  دـیدرک ؛ ترایز  امـش  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(1). ادخ ناما  هب  دیورب  مروآ ! ياج  هب  نانآ  اب  زین  ار  رهظ  زامن  مراد  دصق 

تیالو تماما و  ياه  هشیدنا  شرتسگ 

تیالو تماما و  ياه  هشیدنا  شرتسگ 

تلود رد  تشاد و  یـسایس  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  یتلود و  ساسح  ياهراک  دوخ ، رابرپ  یگدـنز  لوط  رد  هکنیا  دوجو  اب  نیطقی  نب  یلع 
یشاجن تشاد . زین  ثیدح  ملع  رشن  رد  ییازسب  شقن  دوب ، تیالو  تماما و  ياه  هشیدنا  غالبا  يارب  ینئمطم  هاگیاپ  هعیش و  يریزو  لطاب ،
یـسوم ماما  زا  يدایز  تایاور  یلو  درک ، تیاور  ار  ثیدح  کی  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  زا  نیطقی  نب  یلع  : » دـیوگ یم  دوخ  لاجر  رد 

«. دراد مه  هلئاسم  مان  هب  یباتک  تسا و  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 

نم مالـسلا  هیلع  قداـصلا  هنع  لئـسام  دـننام : دـنک ، یم  رکذ  نیطقی  نب  یلع  يارب  ار  ییاـه  باـتک  تسرهف ، باـتک  رد  زین  یـسوط  خـیش 
. رفعج نب  یسوم  نسحلا  یبا  لئاسم  مالسلا و  هیلع  هترضحب  كاّشلا  باتک  محالملا ،

نایعیش ماما و  هب  یلام  ناوارف  ياه  کمک 

نایعیش ماما و  هب  یلام  ناوارف  ياه  کمک 

مظاک ماما  هک  دـنک  یم  لقن  نیطقی  نب  یلع  دـنزرف  زا  یّـشک  هک  اجنآ  ات  درک ، یم  یلام  کمک  نایعیـش  ماما و  هب  ناوارف  نیطقی  نب  یلع 
. دزاس فرطرب  ار  نآ  ات  تفگ  یم  یلع  مردپ  هب  شا  يویند  ياهزاین  ندروآرب  رد  مالسلا  هیلع 

ص735. ج2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، خیش  - 1
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داتـسرف و یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  روضح  هب  هیده  مسر  هب  مهرد  رازهدصیـس  ات  رازه  دص  نیطقی  نب  یلع  هاگ  هک  هدش  لقن  نینچمه 
(1). درک یم  تمسق  دوخ  هداوناخ  هعیش و  نادنمزاین  نایم  رد  ار  اه  مهرد  ترضح ، نآ 

نیطقی نب  یلع  تافو 

نیطقی نب  یلع  تافو 

رد 57 و  ق . لاس 182ه .  رد  راوگان ، ياه  قافتا  ربارب  رد  یگداتسیا  يدرمیاپ و  هزرابم و  شالت و  يرمع  زا  سپ  نیطقی  نب  یلع  ماجنارس 
(2). تفر ایند  زا  درب ، یم  رس  هب  نوراه  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  یلاحرد  دادغب ، رد  یگلاس ،

وا يارب  ار  تشهب  ماـما  هک  اـجنآ  اـت  دروآ ، تسد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  تیاـضر  تسناوت  دوـخ ، كاـپ  یگدـنز  نارود  رد  يو 
یم تـسود  دوـخ  يارب  هـک  مراد  تـسود  ار  يزیچ  نآ  وـت  يارب  یـسفنل ؛ بـحا  اـم  کـل  بـحا  ینا  : » دوـمرف وا  هراـبرد  درک و  نیمـضت 

(3) «. مراد

ورمع نب  لولهب 

ورمع نب  لولهب 

نوراه دـنزگ  زا  شناج  ظفح  يارب  وا  دوب . ورمع  نب  لولهب  لماک ، فراع  ملاع و  مالـسلا ،  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نادرگاش  زا  یکی 
. دش فورعم  نونجم  لولهب  هب  سپ  نآ  زا  دز و  یگناوید  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هراشا  اب  دیشرلا ،

نانآ همه  درک و  تروشم  املع  نارای و  اب  هراب  نیا  رد  دـنک . نییعت  تاـضقلا » یـضاق   » دادـغب يارب  تساوخ  یم  نوراـه  هک  هدـش  تیاور 
. دنتسناد هتسیاش  راک  نیا  يارب  ار  لولهب 

. نک يرای  تواضق  رد  ار  ام  دنمشوه ، هیقف  يا  تفگ : وا  هب  دناوخ و  روضح  هب  ار  لولهب  نوراه ،

ص30. هیقت ، باتفآ  نیطقی  نب  یلع  سابع ، يریبع  - 1
ص234. نامه ، یسوط ، خیش  تسرهف  - 2
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. دنناد یم  هتسیاش  راک ، نیا  يارب  ار  وت  دادغب ، مدرم  نایفارطا و  همه  تفگ : نوراه  مرادن . تیحالص  راک  نیا  يارب  نم  تفگ : لولهب 

میوگ یم  تسار  ای  مرادن ؛ تیحالص  میوگ  یم  هکنیا  یهگناو  متسه ؛ نارگید  زا  رت  هاگآ  مدوخ  هب  مدوخ  نم  اتفگـش ! داد : خساپ  لولهب 
. تسین تواضق  ماقم  هتسیاش  وگ ، غورد  مدآ  تروص ، نیا  رد  میوگ . یم  غورد  ای  مرادن ، تیحالص  هک 

تلهم نم  هب  بش  کی  تسا ، نینچ  هک  نونکا  تفگ : دـید ، نینچ  هک  لولهب  يریذـپب . ار  ماقم  نیا  ات  منک  یمن  دازآ  ار  وت  تفگ : نوراه 
. مشیدنیب دروم  نیا  رد  ات  دیهد 

هب ار  دوخ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تشاد ، تسد  رد  هک  دنلب  یبوچ  اب  دوز  حبص  زور ، نآ  يادرف  تفر . شا  هناخ  هب  وا  دنداد و  تلهم  وا  هب 
تسا و هدـش  راوس  نآ  رب  هتفرگ و  تسد  هب  یبوچ  هدـش و  جـک  لولهب  همامع  ابع و  سابل و  دـندید  مدرم  دـش . رازاب  دراو  دز و  یگناوید 
، دیسر نوراه  هب  ربخ  نیا  تسا . هدش  هناوید  لولهب ، دنتفگ : مدرم  دنزن . دگل  امش  هب  مبـسا  ات  دیورب  رانک  میور  ِشیپ  زا  هک  دنز  یم  دایرف 

(1) «. درک رارف  ام  زا  شنید ، ظفح  يارب  راک ، نیا  اب  هکلب  تسا ، هدشن  هناوید  وا  اّنِم ؛ ِِهنیِِدب  َّرَف  ْنِکل  َو  َّنَج  ام  : » تفگ

یگتخاس تیعضو  نیمه  زا  وا  دننک . هدافتسا  ءوس  وا  دوجو  زا  یسابع  ياه  توغاط  ادابم  ات  درب  رس  هب  عضو  نیمه  رد  رمع  رخآ  ات  لولهب 
. تخادرپ روج  هاگتسد  يرگاشفا  هب  نوگانوگ ، ياه  هویش  حازم و  زنط و  اب  درک و  رایسب  هدافتسا  اه  توغاط  دض  رب  شا ،

صص 435 و 436. ج2 ، لامآلا ، هجهب  - 1
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( فراعم گنهرف و  رشن   ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  نارای  تریصب  مهن : لصف 

هراشا

( فراعم گنهرف و  رشن   ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  نارای  تریصب  مهن : لصف 

يا هدـیدپ  اب  هرود  نیا  رد  مالـسا  ناهج  دـشاب . یم  عیـشت  ًاصوصخم  مالـسا  خـیرات  هژیو  ياه  ههرب  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـصع 
يافلخ دـش و  زاـغآ  یـسابع  هفیلخ  یقیناود » روصنم   » دـهع زا  تقیقح  رد  تضهن  نیا  دـیدرگ ، ور  هب  ور  همجرت » تضهن   » ماـن هب  دـیدج 

وا دـش . فورعم  همکحلا » تیب   » هب هـک  درک  سیـسأت  يا  هسردـم  هـمجرت ، يارب  لاس 217  رد  نوماـم » . » دـندرک لاـبند  ار  وا  راـک  رگید ،
نیا زاغآ  رد  هچرگا  داد . تسایر  اهنآ  رب  ار  هیوسام » نب  انحوی   » مان هب  ینارـصن  بیبط  کی  دروآ و  درگ  اجنآ  رد  ار  نامجرتم  زا  یهورگ 

ام يرظن و  فراعم  رگید و  مولع  هب  اهدـعب  یلو  دوب  ایمیک  باـسح و  بط ، دـننام : یلمع  مولع  هب  طوبرم  دـش ، همجرت  هک  یبتک  تضهن ،
بتک زین  لیجنا و  تاروت و  همجرت  دـش . هدز  اج  نیمه  زا  زین  ینید  فارحنا  ياه  هقرج  نیتسخن  هک  دـش ، هتخادرپ  زین  نید  هعیبطلا و  دـعب 

یبـط و بتک  درک ، بلج  دوـخ  هب  ار  ناناملـسم  رظن  هک  یبـتک  نیرترثؤـم  نیرت و  مهم  تـفرگ . تروـص  هرود  نـیا  رد  یکدزم  يوناـم و 
. تفرگ رارق  بتک  نیا  ریثأت  تحت  ناناملسم  دیاقع  زا  يرایسب  و  دوب ، یفسلف 
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تشگ و یفارحنا  ياـه  هقرف  زا  يرایـسب  زورب  روـهظ و  ثعاـب  تشاد ، هارمه  هب  مالـسا  ناـهج  يارب  هک  یتامدـخ  همه  اـب  همجرت  تـضهن 
تریـصب و تفرعم ، شناد و  بسک  اب  نانآ  درک . نادنچ  ود  عیـشت  مالـسا و  میرح  زا  ینابزرم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نارای  تلاسر 

هعماج گنهرف  مالـسلا ،  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نادرگاش  ریـسم  نداد  همادا  اب  دـندش  قفوم  دنتـشاد  هک  يریذـپ  تیالو  یهاگآ و 
يربـهر اـب  داد ، رارق  ریثأـت  تـحت  ار  ناناملـسم  يرکف  جاوـما  لـباقم  رد  كاـنرطخ ، ياهدابدـنت  نیگمهـس و  جاوـما  ربارب  رد  ار  یمالـسا 

. دنشخب ییاهر  طاقتلا  فارحنا و  تارطخ  بادرگ  رد  طوقس  زا  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  هنامیکح 

: زا دوب  ترابع  هعیش  فراعم  گنهرف و  رشن  هرود  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نارای  تریصب  رب  ینتبم  ياه  شالت  هدمع 

رد ار  زورب  روهظ و  نیرتشیب  هک  هطمارق و ... لیطعت ، لها  هیمارک ، هیوشح ، هیونث ، ریظن : ییاه  هقرف  اب  هلباقم  عیـشت و  تاداـقتعا  زا  عاـفد  . 1
. دنتشاد هرود  نیا 

. دوب نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  زور  نآ  یمالسا  هعماج  هک  یتاعوضوم  یفارحنا و  ياه  کهورگ  در  رد  فلتخم  ياه  باتک  نیودت  . 2

. تشاد عیشت  دیاقع  ندش  حرطم  ییافوکش و  رب  يدایز  ریثأت  هک  باتک  نیودت  هرظانم و  غیلبت ، قیرط  زا  تماما  تیالو و  هاگیاج  تیبثت  . 3

. نومأم صخش  نایسابع و  یعقاو  هرهچ  ياشفا  . 4

. یمالسا ملاع  طاقن  یصقا  رد  يوضر  فراعم  جیورت  . 5

يوره تلصابا 

يوره تلصابا 

ثیدح و ذخا  يارب  یناوج  رد  دـمآ و  ایند  هب  هنیدـم  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نارای  نیرت  کیدزن  نیرتروهـشم و  زا  یکی  يو 
. درک رفس  يرایسب  ياهرهش  هب  شناد ،
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، لاجر خـیرات و  ناملاع  تسا . فورعم  تقاثو  ملع و  هب  ماـع  صاـخ و  ناـیم  وا   (1). دـش روباشین  نکاس  تشگرب و  ناسارخ  هب  ماـجنارس 
تماما و دـیحوت ، هرابرد  یناوارف  ياه  تیاور  تلـصابا  دـنا . هتـسناد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مراحم  صاخ و  ناـمداخ  زا  ار  تلـصابا 

ياه تیصخش  زا  شیوخ ، رصع  رد  هک  میبای  یمرد  وا ، یگدنز  یسررب  هعلاطم و  اب  تسا . هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ریسفت 
تحارـص ییوگ و  قح  تعاجـش ، رد  تسا . هدرک  رفـس  ددعتم  ياهرهـش  هب  ثیدح ، يروآدرگ  يارب  هدوب و  ثیدـح  لها  مانب  نئمطم و 

. تسا هدوب  دننام  مک  زین  هجهل 

عیشت شرتسگ  رد  تلصابا  شقن 

هراشا

عیشت شرتسگ  رد  تلصابا  شقن 

اه لصف  ریز 

بهذلا هلسلس  ثیدح  تیاور 

یفارحنا ياه  بتکم  اب  هرظانم 

نانمشد زا  اّربت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  راهظا 

نومأم یعقاو  هرهچ  ياشفا 

تداهش هظحل  رد  ترضح  نیلاب  رب 

تافو

بهذلا هلسلس  ثیدح  تیاور 

بهذلا هلسلس  ثیدح  تیاور 

نید ناگرزب  اب  ماما  ياه  هرظانم  رد  تشاد و  تکرش  ماما  اب  سلاجم  اه و  تسشن  رتشیب  رد  هک  تسا  ترضح  ناهارمه  زا  یکی  تلـصابا 
. دوب رضاح  نادنمشناد  ناملکتم و  اه و 

تسوا بهذلا ،» هلسلس   » فورعم ثیدح  نایوار  زا  یکی  دوب و  رهش  نیا  رد  تلصابا  روباشین ، هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دورو  ماگنه 
، دراد هراشا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یعقاو  هاگیاج  هب  دیحوت ، زا  سپ  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  درک . الما  اقلا و  روباشین  رد  ار  نآ  ماما  هک 

. تسا یسابع  تموکح  ندوب  هنابصاغ  نایب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تامادقا  نیرت  مهم  زا  یکی 

دنتخادرپ یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  زا  عافد  هب  نوگانوگ ، ياه  تیعقوم  رد  تیاور  نیا  نایب  اب  زین  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  نادرگاـش 
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یفارحنا ياه  بتکم  اب  هرظانم 

یفارحنا ياه  بتکم  اب  هرظانم 

رـشب اب  روظنم ، نیدب  دوب و  هیردـق »  » و هقدانز » «، » همیهج «، » هئجرم  » ياه هقرف  و  ءاوها »  » لها اب  تفلاخم  در و  ددـصرد  هتـسویپ  تلـصابا ،
(1). دش هریچ  يو  رب  دمآ و  نوریب  نادیم  زا  هنادنمزوریپ  درک و  هرظانم  اهراب  نومأم  روضح  رد  زین  یسیرم 

میدق ْنآرق ، : » تفگ درک و  ناونع  ار  نآرق » قلخ   » هلئسم وا  دوب . مالک  ناملاع  زا  یضاق و  فسویوبا  نادرگاش  زا  یسیرم ، ثایغ  نب  رـشب 
تـسکش ثاـیغ  نب  رـشب  درک و  هرظاـنم  وا  اـب  نومأـم ، سلجم  رد  تساـخرب و  تفلاـخم  هب  يو  اـب  تلـصابا  تسا ». قوـلخم  هکلب  تسین ،

(2). دروخ

نانمشد زا  اّربت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  راهظا 

نانمشد زا  اّربت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  راهظا 

تیب لها  یتسود  ساسا  رب  ششور ، بهذم و  دوب و  تماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناگتفیـش  صلاخ و  نادنمتدارا  زا  تلـصابا 
لها تبحم  یتسود و  تلصابا ، هریـس  بهذم و  نید و  : » دسیون یم  یّـشک  تشاد . رارق  نانآ  نانمـشد  زا  نتـسج  يرازیب  مالـسلا و  مهیلع 

َناک : » تسا هدرک  لقن  میعن  نب  ییحی  زا  هدوتس و  عیـشت ، رب  يدنم  هقالع  تدش  يراوتـسا و  هب  ار  وا  یّـشک  نینچمه   (3) .« دوب ربمایپ  تیب 
(4) «. دشن هدینش  يو  زا  غورد  زگره  دوب و  راوتسا  شیوخ  عیشت  رد  تدش  هب  يو  ُبْذِْکلا ؛ ُْهنِمَُری  َْمل  ِعُّیَشَّتلا و  ُدیدَش 

. دـیرخ یم  ناج  هب  ار  اهرطخ  همه  هار ، نیا  رد  دوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تلیـضف  رـشن  یپ  رد  شیوخ ، رواب  نامیا و  هیاـپ  رب  وا 
يا هدع  هک  يا  ههرب  رد  درک و  یم  نایب  ار  نید  نافلاخم  ینمشد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  اراکشآ  يو 

ص46. ج11 ، دادغب ، خیرات  - 1
ص230. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  نایوار  - 2

ص616. یشک ، لاجر  - 3

ص615. یشک ، لاجر  - 4
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(1) «. تسا رترب  هیما  ینب  همه  زا  نایولع ، گس  : » تفگ یم  دندز ، یم  هنیس  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  نایوما و  تبحم  گنس 

متسه و ملع  رهش  نم  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  ثیدح  نیا  هدمآ ، ینـس  یعیـش و  رداصم  رد  تلـصابا  زا  هک  یفورعم  ياه  تیاور  زا  یکی 
(2) «. تسا نآ  ِرد  یلع ،

نومأم یعقاو  هرهچ  ياشفا 

نومأم یعقاو  هرهچ  ياشفا 

نایعیش و دید  رد  ار  ترـضح  نأش  هک  دوب  نیا  مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  هب  يدهع  تیالو  يراذگاو  زا  نومأم  یلـصا  ياه  فده  زا  یکی 
لخاد دش و  یم  هدناوخ  یگدولآ  یعون  مدرم ، رظن  رد  یـسابع ، رابرد  رد  ندش  لخاد  تسایـس و  تفالخ و  اریز  دنک ؛ مک  شنادنمتدارا 

تلصابا ور ، نیازا  دیدرگ . یم  درف  نآ  يدوجو  رثا  ندمآ  نییاپ  ببس  دوخ  يدوخ  هب  تفالخ ، هاگتـسد  رد  هتـسراو  صخـش  کی  ندرک 
مدرم هب  هک  درک  راذگاو  ماما  هب  ار  يدهع  تیالو  نومأم ، : » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  يدهع  تیالو  يراذگاو  تلع  نایب  رد 

(3) «. دهاکب مدرم ، دزن  ناشیا  يونعم  تیعقوم  زا  بیترت ، نیدب  ات  تسایند  هب  هتسباو  ماما ، دهد  ناشن 

! تفریذپ ار  يدهع  تیالو  ماما  ارچ  هک  دوب  هدش  حرطم  ههبش  نیا  هتسویپ  نایعیش ، یخرب  مدرم و  يارب 

. دوش نشور  ناگدـنیآ  نانآ و  يارب  هلئـسم  ات  دوب  يرورـض  يا  هلئـسم  نایعیـش ، نهذ  رد  ههبـش  نیا  ندرک  فرطرب  ساسح ، ههرب  نیا  رد 
هیلع اضر  ماما  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یم  تشاد و  یمرب  هدرپ  زار ، نیا  يور  زا  فلتخم ، ياه  تبسانم  اه و  تیعقوم  رد  يوره  تلـصابا 

ار رما  نیا  دوخ  تساوخ  هدارا و  اب  مالسلا 

ص52. ج11 ، دادغب ، خیرات  - 1
ص463. ج11 ، لامکلا ، بیذهت  يزم ، نیدلا  لامج  ص285 ؛ ج6 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 2

ص241. ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  قودص ، خیش  - 3
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دنک و یم  نایب  ار  نومأم  ترضح و  نایم  ياهوگو  تفگ  ارجام و  لیصفت  تلصابا ، هک  تسا  هدش  لقن  زین  رگید  ياج  رد   (1) ... تفریذپن
زاب رگا  منک و  یم  تروبجم  هنرگ  و  رتهب ، هچ  هک  یتفریذپ ، ار  يدـهع  تیالو  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : نومأم  : » دـیوگ یم  رخآ  رد 

(2) «. منز یم  ار  تندرگ  یتفریذپن ،

دش و فرطرب  مدرم  نهذ  زا  ههبش  نیا  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  دوخ  ياهدومنهر  ترضح و  نارای  رگید  تلصابا و  ياه  يرگنشور  رثا  رب 
: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهش  رب  نومأم  مادقا  ببس  هرابرد  تلصابا  نیاربانب ، دیسرن . دوخ  فده  هب  نومأم 

ترضح ماقم  راک ، نیا  اب  تساوخ  یم  وا  تسا . تسرپایند  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دهد  هولج  نینچ  مدرم  هب  هک  دوب  نیا  نومأم  فده 
هکلب دـیدرگ ، رتراکـشآ  مدرم  رب  ماما  ماـقم  لـضف و  دـشن و  زوریپ  دوخ  فدـه  نیا  رد  هک  اـجنآ  زا  یلو  دروآ ، نییاـپ  مدرم  ناـیم  رد  ار 

رد دش . ... ور  هبور  تسکش  اب  مه  اجنآ  دناوخارف و  ترضح  اب  هرظانم  يارب  ار  ناملاع  ناملکتم و  تفر ، رتارف  مدرم  دید  رد  ماما  هاگیاج 
(3). درک مومسم  ار  ترضح  تفرگ و  ترضح  لتق  هب  میمصت  تیاهن ،

(4). تسا هتشون  یباتک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  یگنوگچ  ببس و  نایب  رد  نینچمه  وا 

تداهش هظحل  رد  ترضح  نیلاب  رب 

تداهش هظحل  رد  ترضح  نیلاب  رب 

رب مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  رمع  رخآ  ياه  تعاس  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رارـسا  بحاص  صاخ و  ناـکیدزن  زا  يوره ، تلـصابا 
همه تشاد و  رارق  ترضح  نآ  نیلاب 

ص140. ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  قودص ، خیش  - 1

ص139. ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  قودص ، خیش  - 2

ص241. ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  قودص ، خیش  - 3
ص60. ج2 ، یشاجن ، لاجر  - 4
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رضاح مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نفک  نفد و  رد  وا  تسا . هدرک  لقن  يو  نابز  زا  تداهش  ماگنه  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ياه  تلاح 
زا سپ  تساوخ . يرای  ادخ  زا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  نادنز ، رد  دش و  ینادنز  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تلحر  زا  سپ  تلـصابا  دوب .

(1). دش دازآ  نادنز  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زاجعا  هب  اعد ،

تافو

تافو

یبلطم یخیرات  رداصم  رد  تفر ، ایند  زا  اجک  رد  تلصابا  هکنیا  رد  درک . تافو  ق . لاوش 236ه .   24 هبنشراهچ ، زور  رد  يوره ، تلصابا 
(2). تسا هدماین 

مدآ نب  ایرکز 

هراشا

مدآ نب  ایرکز 

(3). دوب ترضح  نآ  بتکم  نادرگاش  نارای و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تماما  رصع  رد  مدآ ، نب  ایرکز 

هتسناد زین  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  نارای  زا  ار  وا  یـسوط ، خیـش   (4). تسا هدش  بایفرش  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـضحم  هب  وا 
. تسا

هیلع اضر  ترـضح  دزن  يردـق  هب  ایرکز  تشاد . وا  هب  يا  هژیو  هجوت  ترـضح  دوب و  مق  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  لیکو  ناراـی و  زا  يو 
: دیوگ یم  هک  تشاد  تزع  مالسلا 

تمحر لاعتم  دـنوادخ  زا  شیارب  دیـسرپ و  دوب ، هدرک  توف  هزاـت  هک  یمق  ریرجوبا  زا  يو  مدـش ، دراو  ترـضح  رب  هک  یبش  نیتسخن  رد 
حبص زامن  تساخرب و  ترضح  درک و  عولط  حبص  هکنیا  ات  مدرک  یم  تبحص  ترضح  اب  نم  تفگ و  یم  نخس  نم  اب  هتسویپ  تساوخ و 

(5). دروآ اج  هب  ار 

صص 302 و 303. ج49 ، راونالاراحب ، - 1
ص52. ج11 ، دادغب ، خیرات  - 2

ص210. یمویق ، داوج  قیقحت : یسوط ، لاجر  - 3
ص375. یسوط ، لاجر  تیاور 115 ؛ ص29 ، ج9 ، نسح ، ناسرخ  قیقحت : بیذهتلا ، ح 349 ؛ ص88 ، ءاملعلا ، ملاعم  - 4

ص86. صاصتخالا ، ح 10314 ؛ ص163 ، ج8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5
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یم یمق  سابع  خیـش  دـهد . یم  ربخ  وا  يالاو  ماقم  یگرزب و  زا  هدوب . تبحـص  مه  ایرکز  اب  حبـص  اـت  ار  یبش  ماـما  هکنیا  بیترت ، نیدـب 
: دسیون

هعیش ناثدحم  همه  هب  ایرکز  قیرط  زا  یهافش ، روط  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ار  نایعیـش  زاین  دروم  ياه  شناد  اهزار و  همه  بش ، نآ  رد 
ياه لیلد  اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تماما  تیالو و  رارـسا  نایب  بش ، نآ  ياهوگو  تفگ  شخب  نیرت  مهم  دـیاش  درک و  لـقتنم 

(1). دش هدرپس  ایرکز  هب  یفاک 

نیشن مه  هکم  ات  هنیدم  زا  جح ، هار  رد  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  ججحلا ، نماث  ترضح  اب  لاس  کی  هک  دوب  نیا  ایرکز  ياهراختفا  زا  یکی 
(2). تسا هدوب  هواجک  مه  و 

مق لها  ناما 

مق لها  ناما 

هدش دایز  اهنآ  نایم  رد  ناهیفس  هک  یتسرد  هب  مورب ؛ نوریب  مق  رهش  زا  مهاوخ  یم  مدرک : ضرع  متـشه  ماما  هب  دیوگ : یم  مدآ  نب  ایرکز 
. تسا

رفعج نب  یـسوم  ماما  هطـساو  هب  هک  نانچ  دنک ؛ یم  عفد  اهنآ  زا  ار  الب  وت ، هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  نکن  ار  راک  نیا  دومرف : ترـضح  سپ 
(3). دوش یم  عفد  دادغب  لها  زا  الب  مالسلا  هیلع 

مالسلا امهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  دزن  رد  ایرکز  هاگیاج 

مالسلا امهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  دزن  رد  ایرکز  هاگیاج 

یفرعم و زا  سپ  هبیغ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  دوب . مق  رد  مهن  ماـما  متـشه و  ماـما  هدـنیامن  تیـالو و  ناـیماح  ناراـی و  نیرترب  زا  اـیرکز 
(4) «. دوب مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  روما  ناراد  هدهع  رامش  رد  مدآ  نب  ایرکز  : » دسیون یم  وا  هرابرد  مدآ ، نب  ایرکز  شیاتس 

ص1741. ج3 ، لامالا ، یهتنم  - 1
مقر 4236. ص447 ، ج1 ، لاقملا ، حیقنت  - 2

ص62. ج7 ، هعیشلا ، نایعا  ص78 ؛ دیفم ، صاصتخا  ص78 ؛ ج49 ، راونالاراحب ، - 3
ح303. ص348 ، هبیغلا ، - 4
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ار منید  میایب ، امش  تمدخ  مهاوخب ، هاگره  مناوت  یمن  تسا و  رود  امش  زا  مهار  مدرک : ضرع  متشه  ماما  هب  : » دیوگ یم  بیـسم  نب  یلع 
(1) «. تسا نومأم  ایند ، نید و  رد  وا  هک  مدآ  نب  ایرکز  زا  دومرف : ترضح  مزومایب ؟ یسک  هچ  زا 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  يافواب  نارای  زا  یمق ، تلص  نب  هللادبع 

ادخ دومرف : یم  درک و  یم  دای  ار  شیافواب  نارای  ترـضح  نآ  هک  مدینـش  مدش و  دراو  ناشیا  رب  ترـضح  رمع  رخآ  ياهزور  زا  یکی  رد 
یـضار اهنآ  زا  نم  دندوب . رادافو  نم  هب  نانیا  اریز  دهد ؛ ریخ  شاداپ  مدآ  نب  ایرکز  نانـس و  نب  دمحم  ییحی ، نب  ناوفـص  هب  نم  يوس  زا 

(2). دندرکن تفلاخم  مردپ  نم و  اب  زگره  نانآ  هک  دشاب  یضار  اهنآ  زا  زین  ادخ  متسه ،

هک هدش  روآدای  هدوتـس و  مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  هب  شا  هتـسیاش  تامدـخ  ببـس  هب  ار  يو  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زین  رگید  یتیاور  رد 
(3). دراد هژیو  هاگیاج  مردپ ، نم و  دزن  ایرکز 

هیفقاو اب  هزرابم 

هیفقاو اب  هزرابم 

نیا رد  دندوب . نایعیش  نتخاس  هارمگ  یپ  رد  یخرب  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  راگزور  رد  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تداهـش  زا  سپ 
دادـن هزاجا  تخاس و  رود  فارحنا  زا  ار  عیـشت  مالـسا و  درک و  افیا  ار  دوخ  شقن  نیرت  ساـسح  نیرت و  ناـشخرد  مدآ  نب  اـیرکز  ناـیم ،

ياهرات شیوخ ، رگنـشور  ياهدومنهر  نانخـس و  اب  وا  دـننک و  فرحنم  یلـصا  ریـسم  زا  ار  تیالو  تماما و  تسرپاـیند ، وجدوس و  دارفا 
. دُرب نیب  زا  ار  هیفقاو » » یناطیش

زا يدهاوش  تقیقح و  نایب  اب  دوخ ، يونعم  هاگیاج  زا  هدافتسا  اب  دوب ، نایعیـش  شریذپ  دروم  هک  اجنآ  زا  ینامز ، نینچ  رد  مدآ  نب  ایرکز 
. درک هزرابم  هیفقاو  فرحنم  هورگ  اب  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  تماما  تابثا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نابز 

تیاور 33442. ص145 ، ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  ص251 ؛ ج2 ، راونالاراحب ، - 1
ص273. ج49 ، راونالاراحب ، ح 963 و 964 ؛ ص502 ، ح 967 ، ص504 ، یشک ، لاجر  - 2

ص87. صاصتخا ، - 3
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: دننک یم  لقن  یمشاه  هّللادبع  نب  یلع  زا  ار  ریز  ناتساد 

ماما میهارباوبا ، ماگنه  نیا  رد  میدوب . هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ربق  رـس  رب  نام  ناـمالغ  دوخ و  زا  رفن  تصـش  هب  کـیدزن 
نم دـیناد  یم  اـیآ  دومرف : دـش و  دراو  اـم  عمج  رب  تشاد ، تسد  رد  ار  یلع  شدـنزرف  تسد  هک  یلاـحرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

. دیتسه مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  امش  میتفگ : دییوگب . ارم  بسن  مان و  دومرف : دیتسه . ام  گرزب  رورـس و  امـش  میداد : خساپ  متـسیک ؟
هیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  سپـس  تسا . اـضر ) ماـما   ) رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  وا  میتفگ : تسیک ؟ تسا ، نم  هارمه  هکنیا  دومرف : سپس 

(1). تسا نم  نیشناج  مگرم ، زا  سپ  نم و  هدنیامن  لیکو و  ما ، یگدنز  نامز  رد  وا  هک  دیشاب  دهاش  سپ  دومرف : مالسلا 

: دومرف وا  هرابرد  درک و  دای  یکین  هب  وا  زا  ایرکز  گرم  زا  سپ  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  ترضح 

یم ار  قح  هتـسویپ  درک . یگدنز  قح  هب  فراع  وا  هک  یتسرد  هب  داب . تمایق  زور  رد  گرم و  ماگنه  تدالو و  زور  رد  وا  رب  ادخ  تمحر 
. تفر ایند  زا  یتساک  يژک و  چیه  یب  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  دوب . یهلا  ياه  نامرف  هدـنراد  اپرب  نآ و  رب  رباص  تفگ و 

. دشخبب ار  شا  یعس  دهد و  ریخ  تین  شاداپ  وا  هب  دنوادخ 

دقرم راــنک  مـق ، رد  ار  شکاــپ  رکیپ  تـفر . اــیند  زا  ق ). 204 220ه .   ) مالـسلا هیلع  داوـج  ترـضح  تماـما  نارود  رد  مدآ  نـب  اـیرکز 
. دش فورعم  ناخیش  ناتسربق  هب  ناتسربق ، نیا  اهدعب  دندرپس . كاخ  هب  سیردا  نب  ایرکز  شیومعرسپ 

ح 12 و ص19. ص22 ، ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص236 ؛ ج3 ، هادهلا ، تابثا  - 1
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( یعامتجا یهد  نامزاس   ) مالسلا مهیلع  نامز  ماما  يرگسع و  ماما  يداه ، ماما  داوج ، ماما  نارای  تریصب  مهد : لصف 

هراشا

( یعامتجا یهد  نامزاس   ) مالسلا مهیلع  نامز  ماما  يرگسع و  ماما  يداه ، ماما  داوج ، ماما  نارای  تریصب  مهد : لصف 

یم لامعا  یـسابع  يافلخ  طسوت  هک  دوب  یـسایس  دیدش  ناقفخ  نارود  صاخ  باون  رـصع  نایاپ  ات  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تماما  نارود 
فارحنا اه و  یهارمگ  اب  هزرابم  عیشت و  میرح  زا  يرادساپ  شقن  هک  ترـضح  نارای  دوب و  راوشد  رایـسب  همئا  نیا  اب  نایعیـش  طابترا  دش .

. دنتفرگ یم  رارق  تموکح  نازابرس  هجنکش  رازآ و  دروم  بیقعت و  تحت  ًامئاد  دنتشاد ، ار  یتدیقع  يرکف و  ياه 

یهدـنامزاس يزاس  هدامآ  نیا  تشادـن . روضح  هعماج  تینیع  رد  ماـما  هک  دـش  یم  يدـیدج  رـصع  هب  دورو  هداـمآ  دـیاب  هعیـش  ییوس  زا 
ماجنا دوب  هارمه  يدایز  ياه  یتخس  اب  هک  همئا  نارای  رمث  رپ  ياه  ترجه  مالسلا و  امهیلع  نییرکسع  نیماما  داوج و  ماما  شالت  اب  ءالکو 

، تلاکو هکبش  یهدنامزاس  يارب  نارود  نیا  رد  دندوب ، همئا  رارسا  ملع و  لماح  زاتمم و  هتسجرب ، نادرگاش  نارای و  زا  هک  ءالکو  تفرگ .
. دنتفای روضح  یمالسا  روانهپ  نیمزرس  زا   (1) هقطنم راهچ  رد 

ار مود  هیحان  هفوک ، نیادم و  دادغب و  تیزکرم  اب  ار  هیحان  نیتسخن  دوب . هدرک  میسقت  هقطنم  راهچ  هب  ار  مالـسا  نیمزرـس   7 يداه ماما  - 1
تفرگ و رظن  رد  رـصم  نمی و  زاجح ، تیزکرم  اب  ار  هقطنم  نیرخآ  نادمه و  مق و  تیزکرم  اب  ار  موس  هیحان  زاوها ، هرـصب و  تیزکرم  هب 

رصع رد  نآ  شقن  تلاکو و  نامزاس  يرابج ، اضردمحم  هب : دیرگنب  رتشیب  تاحیضوت  يارب  داتسرف . یحاون  نیا  هب  ار  دوخ  يالکو  سپس 
. دعب هب  ص 65  ج 1 ، ینیمخ ،= ماما  یشهوژپ  شزومآ  هسسؤم  تاراشتنا  همئا ،:

مالسلا مهیلع  نامز  ماما  يرگسع و  ماما  يداه ، ماما  داوج ، ماما  نارای  تریصب  مهد : لصف 
( یعامتجا یهد  نامزاس  )

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص :

میقتـسم طابترا  ناکما  مدع  ناشیا و  دیعبت  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  يداه  ترـضح  تماما  نارود  رد  گنهامه ، نامزاس  نیا  هدنزاس  شقن 
ظفح و رد  یمهم  شقن  هک  یعامتجا  یهدـنامزاس  ساسح  نارود  رد  همئا  نارای  تریـصب  دراوم  نیرت  مهم  تفاـی . شیازفا  رتشیب  ناـیعیش 

: درک هصالخ  لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  تشاد  تبیغ  رصع  رد  ًاصوصخ  عیشت  ءاقب 

عیشت حلاصم  ظفح  يارب  هیقت  . 1

مدرم یسایس  يرگنشور  یعیش و  فراعم  جیورت  يارب  اسرف  تقاط  تخس و  ياه  ترجه  . 2

. یفارحنا ياه  کهورگ  اب  هرظانم  نایعیش و  یتدیقع  یهقف و  تالاوس  هب  ییوگخساپ  . 3

راظتنا گنهرف  يارب  يزاس  هنیمز  تبیغ و  رصع  هب  دورو  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  . 4

دوب هارمه  يدایز  يراوشد  اب  هک  ماما  يارب  نآ  لاسرا  یمالسا و  تاهوجو  يروآ  عمج  . 5

ماما رارسا  ظفح  يارب  يرادیاپ  . 6

رایزهم نب  یلع 

رایزهم نب  یلع 

زا یکی  يو  دش . نکاس  اجنآ  رد  درک و  ناکم  لقن  زاوها  هب  سپس  دمآ . ایند  هب  دنه  مان  هب  سراف  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  رایزهم  نب  یلع 
(1). تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  صلخم  نارای 

رـضحم كرد  راختفا  هک  تسا  ییاهنآ  وزج  رایزهم  نب  یلع  دش . ناملـسم  دیبات و  شبلق  رب  تیادـه  رون  اهدـعب  هک  دوب  ینارـصن  ادـتبا  وا 
ترضح كرابم 

ص548. لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  - 1
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زیمآ میرکت  ییاه  همان  وا  يارب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تفرگ . ارف  نامیا  شناد و  مامه ، ماما  نآ  هاگـشیپ  زا  تفای و  ار  مالـسلا  هیلع  داوج 
. دهد یم  ناشن  وا  هب  ار  ماما  هقالع  فطل و  نیا ، تسا و  تبث  خیرات  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتشون 

؛ دوب صلاخ  داهن و  كاپ  نایعیـش  اب  ماما  طابترا  لاصتا و  هقلح  وا  تفر . شیپ  زین  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تلاکو  ماقم  ات  راـیزهم  نب  یلع 
. دناسر یم  ماما  هب  ار  نایعیش  مایپ  رگید ، يوس  زا  نایعیش و  هب  ار  ترضح  نانخس  هشیدنا و  وس  کی  زا 

ادخ زا  درک و  یم  اعد  نانمؤم  نامدرم و  قح  رد  تفر و  یم  هدجس  هب  درک ، یم  عولط  باتفآ  نوچ  ماگنه ، حبص  هک  دنا  هتشون  وا  هرابرد 
شالت زا  عنام  اه  تدابع  نیا  هتبلا  دوب . هتسب  هنیپ  شا  یناشیپ  تدابع ، تدش  زا  تساوخ . یم  دوخ  يارب  هک  دیبلط  یم  ار  نامه  نانآ  يارب 

(1). تسا ناقاتشم  هاگترایز  زاوها ، رد  نونکا  مه  وا  رازم  تساک . یمن  مدرم  هب  شتامدخ  زا  دوبن و  وا  یملع  ياه 

ینسح میظعلادبع  دیس 

ینسح میظعلادبع  دیس 

تساه لاس  دراد و  رارق  ير  رهش  رد  وا  فیرش  رازم  تسا و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  ینـسح  میظعلادبعدیـس  ترـضح 
یسررب هجوت و  هتسیاش  رظن  دنچ  زا  ینسح  میظعلادبع  بانج  تیـصخش  دنوش . یم  بایفرـش  ير  هب  يو  رهطم  دقرم  ترایز  يارب  نایعیش 

. تسا

هک سب  نیمه  وا  فصو  رد  تسا . هدوـب  نئمطم  قـیثو و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دزن  رد  دـهعتم و  ملاـع و  يدرم  میظعلادـبع ، ترـضح 
راچد هاگره  دومرف : ترـضح  عادو ، ماگنه  دیـسرپ . یعرـش  ماکحا  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  تمدـخ  يزار  داّـمحوبا  يزور 

(2). ناسرب وا  هب  ارم  مالس  سرپب و  ینسح  میظعلادبع  زا  یتسناد ، یمن  ار  نید  مکح  يدش و  یلکشم 

ص 328. 1364ش ، درخ ، تاراشتنا  ناهفصا ، ، 7 داوج ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  یتاولص ، هللا  لضف  کن : 2 - 1
ص49. ج10 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 2
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هدیـسرپ نانآ  زا  ترـضح  دندوب و  هدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  روضح  هب  یهورگ  دیوگ : یم  راطع  ییحی  نب  دـمحم  نینچمه 
ترایز ار  میظعلادبع  ربق  رگا  دومرف : ترـضح  مییآ ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز  زا  دنتفگ  یتقو  اهنآ  دـیدوب ؟ اجک  دوب :

(1). يا هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  ایوگ  ینک ،

درک و ترجه  دوخ  راید  زا  دندوب ، هدرک  گنت  بلاطوبا  نادناخ  نایعیش و  رب  ار  هصرع  نایـسابع  هک  نامز  نآ  ینـسح ، میظعلادبع  بانج 
دش رامیب  روجنر و  هکنآ  ات  تخادرپ ، تماما  دیحوت و  باب  رد  مدرم  يرگنـشور  هب  زین  ير  رد  تماقا  تدم  هار و  لوط  رد  تفر و  ير  هب 

(2). تفگ عادو  ار  یناف  راید  ير ، رد  و 

ناذاش نب  لضف 

هراشا

ناذاش نب  لضف 

لوط رد  تسا . نسحا  لادـج  ملع و  نادـیم  نانامرهق  زا  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  نارای  ناگرزب  زا  يروباشین  لیلخ  نب  ناذاـش  نب  لـضف 
مکح و نب  ماشه  قاطلا ، نمؤم  دـنهد . نت  یملع  داهج  هب  دـنزادرپب و  عیـشت  نایک  زا  عاـفد  هب  هک  دـنا  هدوب  يدارفا  هراومه  عیـشت ، خـیرات 

مان هب  يرگید  گرزب  تیصخش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  دنتسه . نادیم  نیا  سانـشرس  ياه  تیـصخش  زا  نامحرلادبع  نب  سنوی 
. درک روهظ  لیلخ  نب  ناذاش  نب  لضف 

مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناگتفیـش  زا  يروباشین ، لیلخ  نب  ناذاـش  شردـپ  دوب . روباـشین  نکاـس  يروباـشین و  ناذاـش ، نب  لـضف 
رـصع رد  هکنیا  اب  دـمآ . یم  رامـش  هب  تیالو  هار  عفادـم  نیبزیت و  تسدربز و  یملکتم  وا   (3). دوب نامحرلادـبع  نب  سنوی  بتکم  درگاش 

. تفای ناوارف  یگرزب  ترهش و  تفرگ و  یشیپ  نانآ  همه  زا  وا  دنتسیز ، یم  يرایسب  نادنمشناد  يو 

ص48. ج10 ، نامه ، .2 - 1
229 و 230. صص 228 ، یشرق ، فیرش  رقاب  ، 7 يداهلا یلع  ماما  یناگدنز  - 2

ص168. ج2 ، یشاجن ، لاجر  - 3
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ناـیهقف و زا  یکی  قثوم و  يدنمـشناد  ار  لـضف  یلح ، همـالع  ردـص و  نسح  دیـس  موحرم  یـشاجن ، نوـچمه  ثیدـح ، لاـجر و  ناـملاع 
(1). دوش فصو  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  تشاد و  هعیش  نایم  رد  ییالاو  ماقم  هاگیاج و  هک  دنناد  یم  گرزب  ناملکتم 

ناذاش نب  لضف  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیجمت 

ناذاش نب  لضف  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیجمت 

: دنک یم  لقن  يراکزیهرپ ، یکین و  حالص و  هب  فورعم  نادنمشناد  زا  یناجنسوب ، قروب  زا  یّشک 

مدـناسر و ترـضح  رظن  هب  متـشاد و  دوخ  اب  ار  ناذاش  نب  لضف  هلیل  موی و  باتک  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تمدـخ  هب 
اج تسا و  تسرد  باتک  نیا  بلاطم  دومرف : دز و  قرو  ار  نآ  رخآ  ات  ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  باتک  نیا  بلاطم  مرورـس ، مدرک : ضرع 

قروب دنک . تمحر  ار  لضف  ادخ  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ رامیب  تخس  ناذاش  نب  لضف  مدرک : ضرع  سپس  دوش . لمع  نآ  هب  دراد 
ایند زا  داتـسرف ، تمحر  وا  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ییاهزور  نامه  رد  ناذاش  نب  لضف  مدید  متـشگرب ، یتقو  دیوگ : یم 

(2). تسا هتفر 

هب نوچ  وا  داتـسرف . مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدـخ  هب  ار  روباشین  ناجزوب  لها  زا  يدرف  يدزا ، دـمحم  نب  دـماح  ناذاـش ، نب  لـضف 
راثآ زا  یباتک  تسیرگن ؛ نآ  رد  تشادرب و  ار  نآ  ترـضح  داـتفا . شتـسد  زا  یباـتک  دوش ، صخرم  تساوخ  دیـسر و  ترـضح  تمدـخ 

ناذاش نب  لضف  نوچ  يدرف  هک  مروخ  یم  هطبغ  ناسارخ  لها  هب  نم  دنک ... تمحر  ار  لضف  ادـخ  دومرف : ترـضح  دوب . ناذاش  نب  لضف 
(3). دنراد یسرتسد  وا  هب  تساهنآ و  نایم  رد 

صص 344 و 377. هعیشلا ، سیسأت  ح769 ؛ ص229 ، صص 168 و 169 ؛ ج2 ، یشاجن ، لاجر  - 1
ح1023. ص538 ، یشک ، لاجر  - 2
ح1027. ص542 ، یشک ، لاجر  - 3
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تیبلا لها  فراعم  رشن  تیالو و  زا  عافد 

تیبلا لها  فراعم  رشن  تیالو و  زا  عافد 

دض رب  هشیمه  دوب ، عیشت  نانمـشد  زا  هک  زین  رهاط  نب  هّللادبع  روباشین ، مکاح  دوب . رود  هب  عیـشت  نییآ  زا  دهع ، نآ  رد  ناسارخ  روباشین و 
. دنتسیز یم  اجنآ  رد  زین  تالُغ  دندوب و  ناوارف  رهش ، نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  جراوخ و  دیچ . یم  هئطوت  وا 

اب يو  دوب . منتغم  رایسب  یفارحنا ، ياه  هلحن  اب  هزرابم  تیب و  لها  فراعم  رشن  يارب  روباشین  رد  ناذاش  نب  لضف  روضح  ییاضف ، نینچ  رد 
ناهیقف ناملکتم و  یلاخ  ياج  دوب  هتـسناوت  شدوخ ، هتفگ  هب  انب  دیـشوک و  تیالو  میرح  زا  عاـفد  رد  یلقن ، یلقع و  راوتـسا  ياـه  ناـهرب 

(1). دنکرپ ار  نامحرلادبع  نب  سنوی  مکح و  نب  ماشه  ییحی ، نب  ناوفص  ریمع ، یبا  نب  دمحم  نوچ  یگرزب 

عیشت شرتسگ  رد  لضف  شقن 

عیشت شرتسگ  رد  لضف  شقن 

ار نایعیـش  يا  هناهب  ره  هب  دـندوب و  فلاخم  عیـشت  اب  تدـش  هب  تموکح  ناگدـنیامن  دوب و  نایـسابع  تسد  رد  تموکح  هک  يا  هرود  رد 
نانآ راوشد  سوسحمان و  طابترا  يرارقرب  املع و  ندرک  هیقت  دندناسر ، یم  لتق  هب  دندرک و  یم  ینادـنز  ار  هعیـش  ناملاع  تیذا و  رازآ و 

اه و يراوشد  لمحت  فرژ و  یتریـصب  هب  مدرم ، نایم  رد  نانآ  جـیورت  ینید و  ثحابم  يریگارف  روظنم  هب  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناماما  اـب 
. تشاد زین  تالکشم 

وا 180 هک  يا  هنوگ  هب  دیمهف ؛ شیاه  هرظانم  اه و  هتـشون  زا  ناوت  یم  ار  ییاضف  نینچ  رد  ناناملـسم  مالـسا و  هب  لضف  هدـنزرا  تامدـخ 
یتدیقع و لئاسم  هنیمز  رد  يو ، ياه  باتک  رتشیب  هک  دنک  یم  لقن  یسوط  خیش   (2). تسا هتشون  باتک 

ح1025. ص539 ، یشک ، لاجر  - 1
ص101. ج7 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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مهیلع همئا  تیالو  تماما و  تابثا  رـصع و  نآ  یفارحنا  ياه  هقرف  رب  در  رد  زین  ییاه  باتک  تسا . تماما  لئاسم  نافلاخم و  در  یمالک و 
هک تسوا  حاضیا  باتک  هدش ، رـشتنم  پاچ و  هدمآ و  تسد  هب  ناذاش  نب  لضف  زا  لماک  روط  هب  هک  یباتک  اهنت   (1). تسا هتشاگن  مالسلا 

. تسا هدرک  رشتنم  پاچ و  ار  نآ  يومرا  ثدحم 

تبیغ رصع  هب  دورو  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ 

تبیغ رصع  هب  دورو  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ 

داشرا ییادز و  ههبـش  نالیکو ، هنوگ  نیا  فیاظو  زا  یکی  دوب . شیوخ  هقطنم  رد  موصعم  ناـماما  ناگدـنیامن  زا  یکی  ناذاـش ، نب  لـضف 
هژیو تیساسح  دش ، یم  هتخانش  نافلاخم  یملع  زکارم  زا  یکی  نامز  نآ  رد  هک  اجنآ  زا  ناذاش ، نب  لضف  هزوح  دوب . اهنآ  ذوفن  ریز  هیحان 
دایز يدح  هب  روباشین ، مدرم  نایم  رد  هتفای  جاور  ياه  ههبش  دندش . یم  ور  هبور  دیدج  يا  ههبـش  اب  زور  ره  هقطنم ، نآ  نایعیـش  تشاد و 

یناوارف ببـس  هب  دتفا ، یم  روباشین  هب  شرذگ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  زا  تشگرب  هار  رد  هکنآ  زا  سپ  قودص  خیـش  هک  دوب 
تیعضو قودص ، ياجب  تکرح  نخس و  نیا  دنک . یم  يروآدرگ  ار  نیدلا  لامک  باتک  مهدزاود ، ماما  هرابرد  روباشین  مدرم  ياه  ههبش 

. دزاس یم  نشور  یبوخ  هب  ار  راید  نآ  نایعیش 

نادـناخ هب  هک  یتدارا  یملع و  هطاحا  اب  لضف  یلو  دوب ، اه  هقطنم  رگید  زا  رتراوشد  یـسب  ناذاش  نب  لضف  تیلوئـسم  هفیظو و  ور ، نیازا 
زا ییاه  هنومن  هک  دنک . يریگولج  عیـشت  زرم  هب  اه  ههبـش  نیا  دورو  ذوفن و  زا  تسناوت  درک و  افیا  ار  شتیلوئـسم  یبوخ  هب  تشاد ، توبن 

: تسا نینچ  اه  مادقا  نیا 

باتک نایعیـش ، هشیدـنا  نهذ و  زا  تریح  کش و  ندودز  تبیغ و  مهم  هلئـسم  اب  ندـش  ورایور  يارب  نایعیـش  يزاس  هداـمآ  روظنم  هب  يو 
وا دروآ . درگ  ار  هبیغلا 

صص 316 362. یسوط ، تسرهف  - 1
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عمج ار  عوضوم  نیا  رد  هدیـسر  ياه  تیاور  دزادرپ و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تبیغ  عوضوم  هب  باـتک ، نیا  رد 
یسوط خیش  هک  دندرب  اه  هرهب  نآ  زا  زین  ناثدحم  دناهرب ، یهارمگ  ینادرگرس و  زا  ار  نایعیش  تسناوت  هکنیا  نمض  باتک ، نیا  دنک . یم 

. تساهنآ زا  یکی 

اب نامز  مه  ینعی  ق . لاس 260ه .  رد  لضف  تافو  مینادب ، هک  دوش  یم  صخشم  ینامز  يو  يرایـشه  یـشیدنارود و  لضف و  راک  یگرزب 
نیا رد  لضف  رثا  رگید  تشاگن . ار  باتک  نیا  دنوش ، ور  هبور  تبیغ  هلئسم  اب  نایعیش  هکنیا  زا  شیپ  لضف  تسا . هدوب  ارغـص  تبیغ  عورش 

. دراد مان  مئاقلا  عوضوم ،

یفارحنا ياه  هورگ  اب  هرظانم 

یفارحنا ياه  هورگ  اب  هرظانم 

لاجر رد  یشاجن  درک . یم  رازگرب  نافلاخم  اب  هثحابم  هرظانم و  ياه  تسـشن  یفارحنا ، ياه  هورگ  فالخ و  لها  اب  ییورایور  يارب  لضف 
رکذ رب  لمتـشم  تسا  یباتک  وا  يارب  : » دـسیون یم  دوب ، لضف  نادرگاـش  زا  هک  يروباـشین  هبیتق  نب  دـمحم  نب  یلع  لاـح  حرـش  رد  دوخ ،

(1) «. فالخ لها  اب  ناذاش  نب  لضف  هرظانم  سلاجم 

رد زین  يرایسب  ياه  باتک  ناذاش  نب  لضف  نینچمه   (2). دروآ یم  ار  وا  ياه  هرظانم  زا  یخرب  راتخملا ، لوصفلا  باتک  رد  زین  دیفم  خیش 
، هئجرم رب  ّدر  یفوک ، بابر  نب  هنامی  رب  ّدر  هیمارک ، رب  ّدر  یفاکـسالا ، یلع  ضقنلا  دننام : تشون ، شیوخ  رـصع  یفارحنا  ياه  هقرف  رب  در 

(3). تسا يداقتعا  یمالک و  لئاسم  رد  رتشیب  هک  يرگید  ياه  هتشون  مصا و  رب  ّدر  نایلاغ ، رب  ّدر  هیوشح ، رب  ّدر 

ص85. ج2 ، یشاجن ، لاجر  - 1
.178 ، 170 ، 167 ، 118 صص راتخملا ، لوصفلا  دیفم ، خیش  - 2

ص361. یسوط ، تسرهف  - 3
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تافو

تافو

لضف تسا : هدروآ  نینچ  یّـشک  ار  شتوف  ببـس  تفر . ایند  زا  ق . لاس 260ه .  رد  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تماما  نامز  رد  وا 
زا تفر و  نوریب  اجنآ  زا  دینش ، دودح  نآ  هب  ار  نایرافص )  ) جاروخ دورو  ربخ  نوچ  تشاد . تماقا  قهیب  هقطنم  زا  ییاتسور  رد  ناذاش  نب 

. تسا روباشین  رد  گرزب  دنمشناد  نیا  هاگمارآ   (1) تشذگرد . نآ  رثا  رب  دش و  رامیب  هار  یتخس 

يورمع دیعس  نب  نامثع 

يورمع دیعس  نب  نامثع 

ماما يداه و  ماما  دزن  رد  هک  سب  نیمه  وا  ماقم  ردـق و  یگرزب  رد  تسا . هعیـش  خـیرات  مانب  ياه  تیـصخش  زا  يورمع  دیعـس  نب  ناـمثع 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  صاخ  بیان  نیتسخن  تشاد و  الاو  یهاگیاج  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح 

یتیصخش وا  زا  عرو ، اوقت و  ایند و  لام  هب  ندشن  هتفیرف  يراد و  تناما  تسا . ترـضح  صاخ  بیان  نیمود  زین  وا  دنزرف  هدوب و  فیرـشلا 
: دیوگ یم  هعیش  ياملع  ناگرزب  زا  یمق ، قاحسا  نب  دمحا  تسا . هتخاس  زاتمم 

هچ نخـس  مسرب . امـش  تمدخ  هشیمه  تسین  رـسیم  نم  يارب  نم ، يالوم  مدرک : ضرع  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدخ  يزور 
، دیوگب امش  هب  هچ  ره  نم . نیما  هقث و  تسا  يدرم  دیعس ) نب  نامثع   ) ورمعوبا دومرف : ترضح  منک . تعاطا  ار  وا  رما  مریذپب و  ار  یـسک 

. دناسر یم  نم  يوس  زا  دناسر ، یم  امش  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  نم  فرط  زا 

نامه ریظن  دوش و  یم  فرـشم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  قاحـسا  نب  دمحا  مالـسلا ،  هیلع  يداه  ماما  تداهـش  زا  سپ 
(2) دریگ . یم  ار  خساپ  نامه  دننام  یخساپ  دنک و  یم  ناشیا  زا  ار  لاؤس 

ح 1028. ص543 ، یشک ، لاجر  - 1
. صیخلت یمک  اب  نامز [ ماما  لوا  بئان  ص 2139 ، ج 3 ، لامآلا ، یهتنم  - 2
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قاحسا نب  بوقعی 

قاحسا نب  بوقعی 

ماما دزن  رد  وا  تسا . تیکس ، نبا  هب  روهشم  يزاوها ، یقرود  فسویوبا  قاحسا  نب  بوقعی  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  نارای  زا  رگید  یکی 
، وحن رعـش و  تغل و  رد  وا  تسا . برع  تایبدا  رد  تیکـس ، نبا  صـصخت  تشاد . يزاـتمم  تیعقوم  مالـسلا  اـمهیلع  يداـه  ماـما  داوج و 

.(1) تسا ریظن  مک  تغل ، ملع  رد  وا  قطنملا  حالصا  باتک  دوب و  دوخ  راگزور  دمآرس 

تیبرت وا  تسا . تیب  لها  هب  يو  ناوارف  قشع  تیالو و  قح و  زا  عافد  رد  وا  ییوگ  تقیقح  تراـسج و  تفگ  دـیاب  تیکـس  نبا  زا  هچنآ 
نیـسح نسح و  ای  دنرت  بوبحم  وت  دزن  دیؤم ، زتعم و  نم ، دنزرف  ود  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  لکوتم  يزور  تشاد . هدهع  رب  ار  لکوتم  نادـنزرف 

نیا تسا . تدـنزرف  ود  وت و  زا  رتهب  نم  دزن  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  مالغ  ربنق ، داد : خـساپ  مامت  تراسج  اب  تیّکـس  نبا  مالـسلا .  اـمهیلع 
(2) دیسر . تداهش  هب  تیکس  نبا  دندرک و  نینچ  دنشک . نوریب  افق  زا  ار  وا  نابز  داد  روتسد  دمآ و  نیگنس  راوخ  نوخ  لکوتم  رب  فرح 

یتخبون حور  نب  نیسح 

هراشا

یتخبون حور  نب  نیسح 

زا نرق ، ود  رد  هک  تسا  یناریا  دنمـشناد  ياـه  نادـناخ  نیرتروهـشم  زا  یکی  تخبوـن ، نادـناخ   (3). تسا یتـخبون  یناریا  نادـناخ  زا  وا 
مولع و رشن  هار  رد  مالسا ، شریذپ  اب  (4) و  دندوب ثیدح  هقف و  مالک ، هفسلف ، موجن ، ياه  هخاش  رد  نامجرتم  نادنمشناد و  نیرت  گرزب 

. دنرب یم  یکین  هب  یمالسا  ندمت  خیرات  رد  ار  ناشدای  مان و  هک  دندیشوک  نادنچ  بدا ، تمکح و 

ص164. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  - 1
ص693. ج2 ، لامآلا ، یهتنم  - 2

. یتخبون نادناخ  - 3
ص58. یمالسا ، ندمت  رد  یلقع  مولع  خیرات  افص ، هللا  حیبذ  - 4
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یمان و ناثدحم  زا  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ریفـس  نیموس  مالسلا (1) و  هیلع  يرکسع  ماما  نارای  زا  حور ، نب  نیـسح 
. تشاد يرایسب  رادتقا  ترهش و  رابتعا ، شنادناخ ، تیعقوم  لیلد  هب  هک  تسا  دوخ  رصع  رد  هعیش  هیقف  ملاع و 

یعامتجا هاگیاج 

یعامتجا هاگیاج 

یم هیقت  نافلاخم ، زا  و  دوب » مدرم  نیرت  مرتحم  نیرتاناد و  نمـشد ، تسود و  دزن  حور ، نب  نیـسح  مساقلاوبا  : » دـسیون یم  یـسوط  خـیش 
مدرم نایم  رد  یبیجع  مارتحا  ماقم و  وا  يارب  هبیجع ؛ هلالج  هل  : » دـسیون یم  دیاتـس و  یم  تحاـصف  لـقع و  لاـمک  هب  ار  يو  یبهذ ، درک .

(2) «. دوب

خیـش زا  رتدنمدرخ  هک  دـندرک  لقن  نم  يارب  بیطلا  یبا  نب  نسحلاوبا  بلاغ و  نب  هّللادـبعوبا  : » هدرک تیاور  دـمحم  نب  هّللا  هبه  رـصنوبا 
ننست لها  تشاد . گرزبیهاگیاج  یسابع ، هفیلخ  هّللاب » ردتقملا   » صخش تکلمم و  ناگرزب  دزن  وا  میدیدن . ... حور  نب  نیسح  مساقلاوبا 

. دوب زین  نایعیش  ياشگ  هرگ  تفالخ ، هاگتسد  رد  ذوفن  اب  حور  نب  نیسح  ور ، نیازا   (3) دنتشاد .» یم  گرزب  ار  وا  زین 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دزن  حور  نب  نیسح  هاگیاج 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دزن  حور  نب  نیسح  هاگیاج 

لاس 305 لاوش  مشش  هبنش ، کی  هک  یعیقوت  نیتسخن  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دزن  رد  حور  نب  نیـسح  هبترم  نأش و 
: تسا نومضم  نیدب  همان  نتم  دیمهف . ناوت  یم  دش ، رداص  سدقم  هیحان  زا  يو  هرابرد 

. دنک دنم  تداعس  دوخ  ياه  قیفوت  اب  ار  وا  دناسانشب و  وا  هب  ار  دوخ  ياضر  اه و  یبوخ  دنوادخ  میـسانش . یم  ار  حور ) نب  نیـسح   ) وا ام 
وا هیحان  زا 

ص214. یتخبون ، نادناخ  - 1
ص224. ج15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 2

ص384. يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : ینامعن ، هبیغلا  - 3
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ناسحا و دـنوادخ  دـنک . یم  رورـسم  ار  وا  هک  دراد  یهاگیاج  ماقم و  ام  دزن  يو  تسام . نانیمطا  قوثو و  لماش  ًالماک  وا  متفای و  عـالطا 
(1). دنک نوزفا  وا  هرابرد  ار  دوخ  یکین 

حور نب  نیسح  تریصب  نامیا و 

هراشا

حور نب  نیسح  تریصب  نامیا و 

تیعقوم نآ  رد  حور  نب  نیسح  تریصب  تخانـش و  نامیا ، رگا  دنا ، هتـسیز  یم  یگرزب  ناملاع  ارغـص ، تبیغ  رـصع  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
يو ترضح  دندوب ، وا  ندرب  نیب  زا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نتفای  لابند  هب  روج  نامکاح  هک  یتیعقوم  دوبن ؛ ساسح 
ماما ندناسانش  عیشت ، یعقاو  هاگیاج  ظفح  رد  یناوارف  ریثأت  هک  ار  وا  يدنم  تریـصب  زا  ییاه  هناشن  دیزگ . یمنرب  صاخ  بیان  ماقم  رد  ار 
ناوت یم  ریز  دراوم  رد  تشاد ، اربک  تبیغ  نارود  هب  دورو  يارب  نانآ  يزاس  هداـمآ  نایعیـش و  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز 

: تفرگ غارس 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رارسا  ظفح  رد  يرادیاپ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رارسا  ظفح  رد  يرادیاپ 

راذگاو امـش  هب  یلو  دش ، راذگاو  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  هب  تباین ، رما  هک  دـش  روطچ  دندیـسرپ : یتخبون  لهـسوبا  زا  يا  هدـع 
نانمـشد اب  هک  متـسه  یمدآ  نم  دننک . باختنا  ماقم  نیا  هب  ار  یـسک  هچ  دـنناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  همئا )  ) نانآ داد : خـساپ  وا  دـیدرگن .

یم فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هرابرد  حور ) نب  نیـسح   ) مساقلاوبا ار  هچنآ  رگا  منک . یم  هرظانم  ناـنآ  اـب  دـمآ و  تفر و 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  دوجو  رب  ار  يداینب  لیالد  ات  مدیشوک  یم  نانآ ، اب  لادج  نانمـشد و  اب  میاه  ثحب  رد  دیاش  متـسناد ، یم  دناد ،
ناهنپ دوخ  هماج  ریز  رد  ار  ماما  مساقلاوبا ، رگا  هک  یلاحرد  متخاس ؛ یم  راکـشآ  ار  وا  تماقا  لحم  هجیتن ، رد  مهد . هئارا  فیرـشلا  هجرف 

(2). درک دهاوخن  نینچ  زگره  دهد ، ناشن  ار  وا  ات  دننک  هعطق  هعطق  یچیق  اب  ار  شندب  دشاب و  هدرک 

ص372. یسوط ، هبیغلا  - 1
ص391. یسوط ، هبیغلا  ص359 ؛ ج51 ، راونالاراحب ، - 2
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هدیمهف شا  يرادیاپ  نامیا و  هجرد  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رارـسا  ندرک  یفخم  رد  وا  شالت  تیاهن  ثیدح ، نیا  زا 
. دنکن شاف  ار  ماما  ّرس  درخب و  ناج  هب  ار  اه  تبیصم  همه  تسا  رضاح  هک  نانچ  دوش ؛ یم 

ناناملسم حلاصم  ظفح  يارب  هیقت 

ناناملسم حلاصم  ظفح  يارب  هیقت 

« هیقت ، » دوخ نامز  طیارش  رب  انب  ندرک  لمع  تاعاطا و  ببس  هب  شیوخ و  رصع  یـسایس  عاضوا  لماک  تخانـش  وترپ  رد  حور  نب  نیـسح 
، يو نامداخ  زا  یکی  یتقو  هک  ییاج  ات  دوب ، هدـیزگرب  نافلاخم  ياه  بلق  بلج  يارب  یـشور  ناونع  هب  ار  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  دـیدش 

(1). دنار نوریب  ار  وا  درک ، تنعل  ار  هیواعم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یسوط  خیش 

یلو دـندرک ، یم  نعل  ار  يو  دنتـشاد و  ترفن  وا  زا  ناشرفن  هن  دـندوب ، رفن  هد  رگا  دـنتفر ، یم  شروضح  هب  هرظاـنم  يارب  ناـفلاخم  یتقو 
لیلد هب  اـهنآ  زا  رفن  هن  هک  تفگ  یم  نخـس  يا  هنوگ  هب  تفگ ، یم  نخـس  اـهنآ  اـب  حور  نب  نیـسح  دـندش و  یم  ور  هبور  يو  اـب  یتـقو 

(2) درک . یم  دیدرت  رفن  کی  دش و  یم  بوذجم  قح  يوس  هب  حور ، نب  نیسح  نتشاد  تسود 

يارب ار  هنیمز  هلیسو ، نیدب  ات  دنریذپب  ار  وا  مدرم  مومع  دشاب و  زیزع  بوبحم و  نمـشد ، تسود و  نایم  رد  دوب  هتـسناوت  شور  نیا  اب  يو 
. دزاس هدامآ  نایعیش  حلاصم  ظفح 

یتموکح هاگتسد  رد  ذوفن 

یتموکح هاگتسد  رد  ذوفن 

یـسایس یگدنز  رد  ییاه  بیـشن  زارف و  دیدج ، تسایـس  ندش  نیزگ  ياج  یـسابع و  ردـتقم  تموکح  رد  ناریزو  ماقم  ياه  ینوگرگد 
هب حور ، نب  نیسح 

ص67. نامز ،[ ماما  يارفس  هعبرا  باون  یناود ، یلع  - 1
ص386. یسوط ، هبیغلا  - 2
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. درب یم  رس  هب  یسابع  ردتقم  نادنز  رد  زین  یهاگ  هنایفخم و  ینامز  تشاد ، تیلاعف  هنادازآ  هاگ  يو  دوب . هدروآ  دوجو 

ناگرزب و ناریما ، دمآ  تفر و  لحم  يو  هناخ  تسیز و  یم  دادغب  رد  لماک  مارتحا  اب  يو  لوالا 311  عیبر  ات  لاس 306  رخالا  يدامج  زا 
یم رامـش  هب  یماما  بهذم  ناوریپ  زا  دوخ  هک  تارف  نبا  هب  فورعم  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترازو  دـهع  رد  هژیو  هب  ؛(1)  دوب ناریزو 

. دندرب یم  رس  هب  لماک  يدازآ  رد  حور  نب  نیسح  نایعیش و  ینامز ، هلصاف  نیا  رد  بیترت ، نیدب  تفر .

لاس 311 ه زا  دمآ . دوجو  هب  حور  نب  نیسح  يارب  یتالکشم  درک ، یم  تیامح  هعیش  نافلاخم  زا  هک  سابع  نب  دماح  ندمآ  راک  يور  اب 
تسد رد  وا  یگدنز  زا  یقیقد  شرازگ  دیدرگ ، دازآ  نادنز  زا  حور  نب  نیـسح  هک  لاس 317  ات  دش ، تقو  مکاح  یـسابع  دماح  هک  ق . . 

لاس نابعـش  ات  نآ  زا  سپ  (2) و  درب یم  رـس  هب  نادنز  رد  ق . لاس 317 ه .  ات  لاس 312  زا  وا  هک  دـنراد  نیقی  ناراگن  خـیرات  هتبلا  تسین .
یمن وا  محازم  یـسک  یتموکح ، هاگتـسد  رد  تخبون  لآ  ذوفن  لـیلد  هب  تشاد و  دادـغب  رد  ییـالاو  تیعقوم  تشذـگرد ، هک  ق . 326 ه . 

(3). دش

عیشت زا  يرادساپ  اه و  یشیدنا  جک  اب  هزرابم 

عیشت زا  يرادساپ  اه و  یشیدنا  جک  اب  هزرابم 

يرکف و ياه  فارحنا  اـه و  یهارمگ  اـب  هزراـبم  عیـشت و  میرح  زا  يرادـساپ  دوخ ، رـصع  رد  حور  نب  نیـسح  نیگنـس  فیاـظو  زا  یکی 
اب نانمـشد ، ياهدـنفرت  دوجو  اب  حور  نب  نیـسح  دوب . نارگید  یناغملـش و  نوچ  ینافرحنم  هب  شیارگ  زا  نایعیـش  ندرک  رود  یتدـیقع و 

دهد خساپ  مدرم  یتدیقع  یهقف و  لئاسم  هب  دوب  فظوم  يو  نینچمه  درک . یم  هرادا  ار  ریطخ  تیلوئسم  نیا  لماک  يزارفارس 

ص222. ج15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ص224. ج15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص190 ؛ مالسا ، خیرات  217 و 218 ؛ صص یتخبون ، نادناخ  - 2

ص224. ج15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص19 ؛ مالسا ، خیرات  - 3
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تیعمج لماک ، يرایـشه  یـشیدنارود و  اب  هک  دوب  نیا  وا  رگید  هفیظو  دـنک . كاپ  نایعیـش  نهذ  زا  ار  ههبـش  نشور ، ياه  لالدتـسا  اـب  و 
بحاص ياه  تیانع  اب  زین  يداو  نیا  رد  دزاس . نومنهر  حالص  ریخ و  هب  ار  نانآ  دناهرب و  نارگ  هنتف  شتآ  رد  ندش  راتفرگ  زا  ار  نایعیش 
تاجن هنتف  شتآ  رد  ندـش  راتفرگ  زا  ار  نایعیـش  هطمارق ،»  » هنتف رد  داد و  ماجنا  ینایاش  تامدـخ  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز 

. دیشخب

نب نیـسح  دزن  دـنلب  یماقم  نتـشاد  اب  وا  درک . ترافـس  ياعدا  رقازعلا ، یبا  نبا  هب  فورعم  یناغملـش ، ماـن  هب  يو  نـالیکو  زا  یکی  يزور 
لولح حور  نب  نیـسح  ندـب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  حور  دوب  نآ  رب  وا  دـش . دـقتعم  لولح  خـسانت و  هب  صاخ ، بیان  نیا  هرابرد  حور ،

نعل رب  ینبم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  عیقوت  یناغملـش و  دـض  رب  حور  نب  نیـسح  ياه  يرگاـشفا  دوجو  اـب  تسا . هدرک 
(2). دش هتشک  ق . لاس 323 ه .  رد  یسابع ، هفیلخ  روتسد  هب  هکنیا  ات  تشادنرب  تسد  دوخ  نیغورد  ياعدا  زا  وا   (1)، يو

يارب یناورف  تالکـشم  دوب ، هتفاـی  هک  یتـیعقوم  اـب  یناغملـش  ناـمگ  یب  دوبن ، حور  نب  نیـسح  یعاـمتجا  یملع و  ذوفن  ینادراـک و  رگا 
. دیناشک یم  فارحنا  هب  ار  عیشت  دروآ و  یم  دیدپ  نایعیش 

ناگدـننک هعجارم  اب  وا  يداقتعا  ياه  ثحب  اه و  هرظانم  دـهاش  کیدزن  زا  راب  کی  هک  یماگنه  یناقلاط ، قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحم 
کش و اب  سپ  دـنک . یم  نایب  دزادرپ و  یم  دزاس و  یم  شدوخ  ار  بلاطم  همه  نیا  هللااـب  ذوغن  يو  هک  تشادـنپ  یم  نینچ  دوخ  دزن  دوب ،

هکنیا نودب  ماگنه ، نیا  رد  دزاس . فرطرب  ار  دوخ  کش  ات  دیسر  يو  روضح  هب  هرابود  زور  نآ  يادرف  یلو  تفر ، نوریب  هسلج  زا  دیدرت 
يا دیامرف : یم  ناهگان  حور  نب  نیسح  دنک ، راکشآ  ار  دوخ  شسرپ 

ص405. یسوط ، هبیغلا  - 1
ص305. نارگید ، رگنیرپسا و  قیقحت : یسوط ، خیش  تسرهفلا  - 2

عیشت زا  يرادساپ  اه و  یشیدنا  جک  اب  www.Ghaemiyeh.comهزرابم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


224 ص :

تشد و كانـساره  ياهدابدـنت  راـتفرگ  موش و  اوه  ناگدـنرپ  همعط  منک و  طوقـس  نامـسآ  زا  رگا  يدرک  لاـیخ  هچ  میهاربا ، نب  دـمحم 
(1). میوگ یمن  دوخ  شیپ  زا  يزیچ  نم  منک ؛ نایب  مزاسب و  دوخ  شیپ  زا  ار  يزیچ  ادخ  نید  هرابرد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مدرگ ، نابایب 

تافو

تافو

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  روتـسد  هب  ار  تباـین  بصنم  ق . لاس 305 ه .  رد  يُرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  تاـفو  اـب  حور  نب  نیـسح 
نابعش رد  ماجنارس  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تباین  يزور و  هنابـش  شالت  لاس  زا 21  سپ  وا  دش . راد  هدهع  فیرـشلا 
كاـخ هب  تساـجنآ ، رد  یتـخبون  یلع  نب  دـمحا  نب  یلع  هناـخ  هـک  يدـنبرد  رد  دادـغب ، هیتـخبون  رد  ار  وا   (2). درک تاــفو  ق . 326 ه . 

. دندرپس

ص274. ج44 ، راونالاراحب ، - 1
ص451. ج3 ، لاجرلا ، سوماق  يریمح ، رفعج  نب  هللادبع  - 2
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مهدزای : لصف 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مهدزای : لصف 

اه لصف  ریز 

هناسر زا  يربهر  مالک  رد  ریصب  ياهوگلا  یفرعم 

تریصب شیازفا  موزل 

هعماج ییازفا  تریصب  رد  هناسر  شقن 

يزاس همانرب  ياهداهنشیپ 

هناسر زا  يربهر  مالک  رد  ریصب  ياهوگلا  یفرعم 

هناسر زا  يربهر  مالک  رد  ریصب  ياهوگلا  یفرعم 

هـضرع ییاسانـش و  همه ، زا  رت  مهم  اـه و  شزرا  اـه و  گـنهرف  رـشن  غیلبت و  اـه ، هشیدـنا  جـیورت  رییغت  رد  اـه  هناـسر  ینونک ، ياـیند  رد 
. دنراد هدهع  هب  ار  تسخن  شقن  بسانم  ياهوگلا 

ار لامک  تداعـس و  هار  اهنآ  زا  نتفرگ  قشمرـس  اب  دـناوتب  هک  تسا  ییاـهوگلا  نتفاـی  يوجو  تسج  رد  يدـشر  هب  ور  اـیوپ و  هعماـج  ره 
باختنا نیا  رد  بسانم ، تسرد و  ياهرایعم  اب  ییانـشآان  تلع  هب  هاگ  اما  دنیزگرب ، ار  نیرتهب  دشوک  یم  زین  وجو  تسج  نیا  رد  دیامیپب .
دنرورپب بسانم  ياهوگلا  دوخ ، یعامتجا  ياه  هورگ  مه  اب  بسانتم  دنـشوک  یم  عماوج  همه  ور ، نیازا  دور . یم  اطخ  هب  زاس ، تشونرس 

هدش هدیـشک  لاعفنا  داسف و  هب  بسانمان ، ياهوگلا  جاور  ذوفن و  تلع  هب  اه  هعماج  زا  يرایـسب  نایم ، نیا  رد  دننک . هدنز  ار  دوخ  هدنیآ  و 
. دنا

ياه هروطسا  هک  ار  دوخ  ریـصب  یخیرات و  ياهوگلا  ایوگ ، هداس و  باذج ، ینابز  اب  یقطنم و  تسرد ، یلوصا ، يا  هنوگ  هب  دیاب  نیاربانب ،
ياه هنومن  يرادیاپ و  زیگنا  تفگش  ياه  هوسا  تبحم ، قشع و  يابیز  ياه  دامن  یگنادرم ، تعاجش و 
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. میناسانشب هعماج  هب  دنا ، هتشاد  یگرزب  شقن  ینونک  نامز  ات  عیشت  ياه  هیاپ  ظفح  رد  دنتسه و  تلاسر  تیلوئسم و  لماک 

ریطخ فیاظو  زا  نانآ ، هنارگ  تیاده  هدیدنسپ و  ياه  یگژیو  نتخاس  زاتمم  هعماج و  هب  ناگتسجرب  نیا  تسرد  ندناسانش  بیترت ، نیدب 
. دننک یم  تیلاعف  لایرس  ملیف و  ياه  هصرع  رد  هک  تسا  يدهعتم  نادنمرنه  نازاس و  همانرب  اه و  هناسر  مهم  و 

ای یخیرات  هعقاو  اب  دیلوت  ندوبن  ربارب  ای  فیرحت  هنوگره  هک  تسا  نیا  دـننک ، هجوت  نادـب  دـیاب  نازاس  همانرب  هک  يا  هتکن  شخب ، نیا  رد 
. دیماجنا دهاوخ  اه  تیصخش  نیا  لیلد  یب  ِندش  روفنم  ای  بوبحم  هب  یخیرات ، ياه  تیصخش  ندرکن  یفرعم  تسرد  یتح 

تریصب شیازفا  موزل 

تریصب شیازفا  موزل 

لئاسم حیحـص  تسرد  لیلحت  هیزجت و  رد  هعماج  دارفا  ییاناوتان  يرکف و  یگدـنام  بقع  رد  يداـیز  شـالت  مالـسا  نانمـشد  ناـمگ ، یب 
عفانم ینید و  ياهرواب  هب  نانآ  ذوفن  ربارب  رد  نیدالوپ  يدس  هعماج ، تریـصب  دنا  هتفایرد  اراکـشآ  نانآ  اریز  دـنراد ؛ یـسایس  یعامتجا و 

. تسا یمالسا  هعماج  یلم 

، میدوب هدـنرب  ناما و  رد  نمـشد  رـش  زا  میتشاد ، يراصنا  خیـش  يزاریـش و  يازریم  نوچ  یقیقد  شوهاب و  ياسراپ  نید و  ِملاع  ام  هاـگره 
کی هعومجم و  کی  هزوح و  کی  رفن و  کی  هب  نایز ، نآ  هک  میدرک  یم  نایز  دوب ، راک  رد  یهاگآان  يربخ و  یب  يردق  هک  اجنآ  یلو 
راچد درب و  یم  راشف  ریز  ار  یمالـسا  هعماج  لاس ، هاجنپ  ات  شرثا  دراوم ، یخرب  رد  هکلب  دش ، یمن  دودحم  لاس  دـنچ  لاس و  کی  رهش و 
(1) مینک . تیوقت  نتشیوخ  رد  ار  تریصب  یهاگآ و  هتبلا  میوشن و  اه  یهاگآان  میلست  رگید  تسا  يرورض  درک . یم  یگدنام  بقع 

.1368 دهشم ، هیملع  هزوح  بالط  ناسّردم و  عمج  رد  ینارنخس  - 1
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هعماج ییازفا  تریصب  رد  هناسر  شقن 

هراشا

هعماج ییازفا  تریصب  رد  هناسر  شقن 

اه لصف  ریز 

هفیظو ندناسانش 

یسایس لیلحت  شیازفا 

بسانم یهدوگلا 

هتشذگ یسایس  يرکف و  ياه  نایرج  یسررب 

ریصب ياه  تیصخش  ربارب  رد  نازاس  ملیف  تیلوئسم 

هفیظو ندناسانش 

هفیظو ندناسانش 

تکرح هناهاگآ  یهد  تهج  زور و  لئاسم  قیقد  لیلحت  هیزجت و  نآ ، یـساسا  ياه  شقن  زا  یکی  هناسر  نابطاخم  یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب 
. تسا ینید  یلصا  فیاظو  يافیا  يوس  هب  مدرم  یمومع 

: دیامرف یم  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هناریصب  مادقا  هب  هراشا  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هنیمز ، نیا  رد 

فلتخم بتارم  ياراد  نوگانوگ و  فیاظو  زا  ار  یلصا  هفیظو  مالسا ، خیرات  ساسح  رایـسب  لصف  کی  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
مهوت راچد  تشاد ، جایتحا  نآ  هب  مالسا  يایند  زور  نآ  هک  يزیچ  تخانش  رد  وا  دناسر . ماجنا  هب  ار  هفیظو  نیا  داد و  صیخـشت  تیمها ،

تلم و داحآ  هکنیا ، ینعی  تسا ؛ فلتخم  ياه  نارود  رد  نیملسم  یگدنز  رد  ریذپ  بیسآ  طاقن  زا  یکی  نیا ، هک  یلاحرد  دشن ؛ هابتـشا  و 
نآ هب  دیاب  تسا و  یلصا  زیچ  هچ  دننادن  دننک ؛ هابتشا  ار  یلـصا  هفیظو  نامز ، زا  يا  ههرب  رد  مالـسا ، يایند  ناگتـسجرب  اهنآ و  نایامنهار 

ردـق هب  ار  يراک  تکرح و  ره  تسا و  مود  هجرد  یعرف و  زیچ  هچ  درک و  نآ  يادـف  دـش ، مزـال  رگا  ار  رگید  ياـهراک  دـیاب  تخادرپ و 
. درک شالت  شیارب  داد و  تیمها  دیاب  نآ  ِدوخ 

مایق تقو  نونکا   » هک دش  یم  تبحـص  هیـضق  نیا  باب  رد  اهنآ  اب  رگا  هک  دـندوب  یناسک  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبعابا  تکرح  نامز  نامه  رد 
هکنیا اـمک  دـندیبسچ ، یم  ود  هجرد  فیلاـکت  هب  دراد ، ییاهرـسدرد  تالکـشم و  دوـخ ، لاـبند  هب  راـک ، نیا  هک  دـندیمهف  یم  و  تـسا »
دهعتم نمؤم و  ياه  مدآ  دنتفرن ، دندرکن و  تکرح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  ییاهنآ  نایم  رد  دندرک . ار  راک  نیمه  يا  هدع  میدید ،

هعماج ییازفا  تریصب  رد  هناسر  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


نیب رد  زور  نآ  دنشاب . ایند  لها  همه  هک  دوبن  روط  نیا  تشاد . دوجو 

هعماج ییازفا  تریصب  رد  هناسر  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


228 ص :

یمن ار  فیلکت  اـما  دـندوب ، دـننک ، لـمع  هفیظو  قبط  دنتـساوخ  یم  هک  یناـسک  نمؤـم و  ياـه  مدآ  مالـسا ، ياـیند  ناگدـیزگرب  نارس و 
هجرد ود و  هجرد  ياهراک  اب  ار  يروحم  یلصا و  راک  دنتخانش و  یمن  ار  یلصا  نمشد  دنداد ؛ یمن  صیخشت  ار  نامز  تیعضو  دندیمهف ؛

هک ار  هچنآ  میوش و  نآ  راچد  ام  تسا  نکمم  مه  زورما  تسا . هدوب  مالـسا  يایند  گرزب  تائالتبا  زا  یکی  نیا ، دـندرک . یم  هابتـشا  هس ،
(1). درک ادیپ  تسا ، نآ  هب  هعماج  تایح  ماوق و  هک  ار  یساسا  هفیظو  دیاب  مینک . هابتشا  رت  تیمها  مک  زیچ  اب  تسا ، مهم 

یسایس لیلحت  شیازفا 

یسایس لیلحت  شیازفا 

ههبج اب  ییورایور  رد  تسکش  ای  یمالـسا  تموکح  لماک  يرارقرب  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هار  رـس  رب  هدمع  عضاوم  زا  یکی 
. دوب یعامتجا  ینید و  لئاسم  یسایس  لیلحت  رد  مدرم  یناوتان  نمشد ، یماظن 

: يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب 

هک يزیچ  دنتشادن . یسایس  لیلحت  مدرم ، دوب . مدرم  رد  یـسایس  لیلحت  ندوبن  داد ، تسکـش  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  يزیچ 
هنوگ نآ  ار  خـیرات  مدآ  نیرتدـنمتردق  داد و  رارق  راـشف  ریز  روط  نآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دروآ و  دوجو  هب  ار  جراوخ  هنتف 

یم نمـشد  هعیاش  کی  دنتـشادن . یـسایس  لـیلحت  دـندوبن ، نید  یب  هک  مدرم  همه  اـّلاو  دوب ؛ مدرم  رد  یـسایس  لـیلحت  ندوبن  درک ، مولظم 
(2). دندرک یم  لوبق  ار  نآ  همه  دش و  یم  شخپ  اج  همه  هعیاش  نیا  ًاروف  تخادنا ،

لیلحت تردـق  شیازفا  اـه ، شزرا  يوـس  هب  هعماـج  تکرح  ِتسرد  یهد  تـهج  رب  نوزفا  یلم ، هناـسر  فیاـظو  زا  رگید  یکی  نیارباـنب ،
؛ تسا مدرم  رد  یسایس 

.7/5/1371، نایناحور املع و  اب  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم  رادید  - 1
.12/8/1372 رابکتسا ،» اب  هزرابم  یلم  زور   » تبسانم هب  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  رادید  رد  يربهر  نانخس  - 2
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تـسرد لـیلحت  اـب  ار  دوخ  فیاـظو  نیرت  یلوصا  ساـسح ، هرود  ره  رد  یهاگـشناد ، یملع و  هقبط  هژیو  هب  مدرم ، دوـخ  هک  يا  هنوـگ  هب 
. دنهد صیخشت  یصخش 

بسانم یهدوگلا 

بسانم یهدوگلا 

ياه هتخودنا  هبرجت و  لقع ، هب  هک  نازیم  نامه  هب  یهاگآ ، شناد و  نتـشاد  نمـض  يونعم ، يدام و  زا  معا  یگدنز ، روما  همه  رد  ناسنا 
. دراد زاین  نئمطم  ياهوگلا  هب  یگدنلاب ، دشر و  يارب  تسا ، دنمزاین  یهار  ندومیپ  ییاج و  هب  ندیسر  يارب  دوخ 

نیدـب دنتـسه و  نارگید  اب  هسیاقم  رد  یگرزب  یلاع و  تیـصخش  ياراد  زاتمم و  وا  رظن  زا  هک  ددرگ  یم  ییاهوگلا  لابند  هب  هتـسویپ  رـشب 
. دریگ ماهلا  دوخ  یگدنز  رد  نانآ  يرهاظ  تاکرح  یتح  راتفگ و  راتفر و  زا  دشوک  یم  بیترت ،

ياه هبنج  دزاس و  نایامن  مدرم  يارب  ار  شخب  ماهلا  يونعم و  ياه  تیـصخش  دناوت  یمن  دهعتم  نادـنمرنه  ِیبوخ  هب  ییورین  چـیه  هزورما 
شخپ هب  دـناوت  یمن  امیـس » ادـص و   » هصاخ هناسر و  یگدرتسگ  یبوخ و  هب  يا  هلیـسو  چـیه  زین  دـنک و  نشور  ار  نانآ  یگدـنز  هدـیچیپ 

. دزادرپب نانآ  هنارگ  تیاده  يامیس 

هتشذگ یسایس  يرکف و  ياه  نایرج  یسررب 

هتشذگ یسایس  يرکف و  ياه  نایرج  یسررب 

یـسایس و ياـه  يدـنب  فص  اـه و  ههبـش  ربارب  رد  ناـسنا  هب  هک  دراد  تیمها  ور  نآ  زا  هتـشذگ ، یـسایس  يرکف و  ياـه  ناـیرج  یـسررب 
قح ياه  نایرج  تشذگرس  هعلاطم  دناسر . یم  يرای  دنمدوس  بسانم و  يریگ  میمصت  رد  ار  وا  دشخب و  یم  تریصب  ییانیب و  یعامتجا ،

جوم رد  نتفر  ورف  زا  ار  درف  هتـشذگ ، ینیع  ياه  هزومآ  اه و  هبرجت  زا  يدنمـشزرا  هعومجم  نتـشاذگ  رایتخا  رد  اـب  روحم ، لـطاب  زیتس و 
نآ نامز  کنیا  مه  دنیامرف ...« : یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دراد . یم  زاب  نانمشد  ياه  هنتف  ماد  رد  نتفرگ  رارق  گنرین و  ياه 

هتشذگ راکشآ  نشور و  ياه  نایرج  زا  هک  تسا  هدیسر  ارف 
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تناکاین هار  راپـسهر  غورد ، بیرف و  ياه  جوم  هب  دوخ  هنادرخبان  ندرپس  لطاب و  ياهاعدا  اب  وت  کش ، یب  هک  یبای  شنیب  يریگ و  هبرجت 
(1) ...«. يا هدش 

دناسر یم  يرای  دوخ  هنامز  ياه  نایرج  ربارب  رد  یقطنم  يریگ  عضوم  رد  ار  ناسنا  رظن  یخیرات ، فلتخم  ياه  نایرج  یـسررب  هعلاـطم و 
هبرجت نانآ ، يریگ  تهج  فادـها و  رد  لمأت  اـه و  ناـیرج  نیا  اـب  ییانـشآ  هار  زا  هک  يدارفا  تسا . يزومآ  تربع  عباـنم  نیرت  مهم  زا  و 

اه ههبش  فارحنا و  ریسا  ای  مگردرـس  رتمک  رـصاعم ، یعامتجا  یـسایس و  ياه  يدنب  فص  ربارب  رد  دنا ، هدروآ  تسد  هب  يا  هدنزرا  ياه 
اه و يژک  ماد  رد  نداتفا  زا  ار  اهنآ  دشخب و  یم  تریـصب  نانآ  هب  یخیرات ، هدنز  هبرجت  ناونع  هب  یخیرات ، ياه  هتخومآ  اریز  دـنوش ؛ یم 

. دناهر یم  اه  هنتف 

تربع هیام  هچنآ  زا  دیدرگ و  انیب  لد ، اب  دید و  دیـشیدنا و  دینـش و  هک  تسا  یـسک  انیب  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
(2) «. درک يرود  اه  ها  هروک ر  رد  ندش  مگ  اه و  هاگترپ  رد  نداتفا  زا  درپس و  نشور  یهار  سپس  دیزگ . دوس  تسا ،

ریصب ياه  تیصخش  ربارب  رد  نازاس  ملیف  تیلوئسم 

ریصب ياه  تیصخش  ربارب  رد  نازاس  ملیف  تیلوئسم 

یقالخا روما  رد  هعماج  مدرم  يارب  دنناوت  یم  دنا و  هدوب  تریصب  شنیب و  ياراد  هک  نایعیش  ام  یخیرات  زاتمم  ياه  تیصخش  زا  يرایـسب 
يدایز دـح  ات  دنـشاب ، یبسانم  يوگلا  يراد و ... تموکح  يرادـم ، تیالو  یعامتجا ، ياـه  یتلادـع  یب  متـس و  اـب  هزراـبم  يراد ، نید  و 

زین اهنآ  نارای  کمک  دنا ، هتشاد  عیشت  ظفح  رب  يا  هدنزرا  ریثأت  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  هنوگ  نامه  دنا . هدنام  سرتسد  زا  رود  هتخانـشان و 
ناوارف کمک  عیـشت ، ظفح  هب  دـنهد ، ماجنا  میقتـسم  مادـقا  دنتـسناوت  یمن  دوخ  ناموصعم  هک  ییاـج  رد  هژیو  هب  ناـش ، تریـصب  وترپ  رد 

. تسا هدرک 

خ6. ص223 ، ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
ص239. هبطخ 10 ، ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2
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هـضرع رد  دـناوت  یم  تسا ، ناناملـسم  همه  راختفا  تاهابم و  هیام  هکنآ  نمـض  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  یعقاو  هرهچ  ندناسانـش  هزورما 
ییاشگهار شقن  یناسنا ، یمالـسا و  هعماج  هدـنیآ  لماکت  تهج  رد  ناش ، نامز  ماما  زا  يوریپ  يدرمیاـپ و  یملع ، یتازراـبم ، ياـهوگلا 

، هدمآ باتک  نیا  رد  هک  گرتِس  ياه  تیصخش  نیا  یگدنز  خیرات  ياه  تفارظ  اه و  هبنج  همه  هب  نادنمرنه  تسا  يرورض  دشاب . هتـشاد 
. میهد رارق  رظندم  زین  ار  نآ  يزاس  همانرب  تیلباق  میا  هدیشوک  هتبلا  هک  دننک  هجوت 

يزاس همانرب  ياهداهنشیپ 

هراشا

يزاس همانرب  ياهداهنشیپ 

اه لصف  ریز 

لایرس ملیف و 

همان شیامن 

ناوجون كدوک و  ملیف 

هقباسم

نارظن بحاص  اب  وگو  تفگ 

لایرس ملیف و 

لایرس ملیف و 

يـالاب نازیم  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هزورما  هک  ناـنچ  دنتـسه ؛ یتاـغیلبت  یـشزومآ و  ياـهرازبا  نیرترثؤم  نیرت و  مهم  زا  لایرـس ، ملیف و 
همانرب ور ، نیا  زا  دریگب . هدـیدان  هعماـج  رد  یخیراـت و ... یگنهرف ، یـسایس ، یعاـمتجا ، یغیلبت ، ياـه  ماـیپ  لاـقتنا  رد  ار  نآ  يراذـگرثا 

مدرم شناد  يروراب  دشر و  رد  دنناوت  یم  نانآ  دنراد . شود  رب  یمیظع  تلاسر  دننک ، یم  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  ینادـنمرنه  نازاس و 
. دنرادرب یگرزب  ياه  ماگ  نانآ  یسایس  ینید و  یخیرات ، ياه  یهاگآ  تریصب و  ندرب  الاب  و 

نانآ ياه  يریگ  عضوم  دناوت  یم  دراد و  مدرم  ياه  هشیدـنا  اهرواب و  رب  میقتـسم  رثا  لایرـس ، ملیف و  يزاس  همانرب  ياه  بلاق  هک  اجنآ  زا 
ظفح و رد  ییازـسب  ریثأت  هک  ار  نانآ  یگدـنز  ساسح  ياه  تیعقوم  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  یگدـنز  ناوت  یم  دـهد ، تهج  ار 

هعماج مومع  یسایس ، یخیرات و  مهم  ياه  هظحل  رد  يریگ  میمصت  تیمها  نایب  اب  هارمه  دیشک و  ریوصت  هب  تسا ، هتشاد  عیـشت  درب  شیپ 
. داد قوس  تسرد  شنیزگ  تریصب و  شیازفا  هب  ار 
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تیالو مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  نوچمه  ناموصعم ، یگدـنز  زا  نونکات ، هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا 
ییاه لایرس  اه و  ملیف  همانراتخم  لایرـس  شیپ  يدنچ  ير و  رفاسم  هعقاو ، زور  ریفـس ، دننام : مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  هرابرد  و  قشع ... ،

ياه تیصخش  لاح ، نیا  اب  تسا . هدش  ور  هبور  نانآ  لابقتـسا  اب  هتـشاد و  ناگدننیب  تریـصب  رب  زین  يدایز  ریثأت  هک  هدش  هتخاس  راذگرثا 
. تسا یقاب  نانچمه  راک  ياج  لاح  ره  هب  دنا و  هدنام  هجوت  یب  یلو  دنراد ، لایرس  ملیف و  دیلوت  هنیمز  هک  دنتسه  مه  يرگید  بسانم 

ناش تریصب  زا  تیاکح  هک  نانآ  یگدنز  زا  ییاه  شخب  اهنت  دنا و  هدشن  یفرعم  لماک  روط  هب  اه  تیصخش  باتک ، نیا  رد  تسا  ینتفگ 
یهدوگلا روظنم  هب  ناوت  یم  اهنآ ، یعامتجا  یسایس و  یقالخا ، یگدنز  رگید  ياه  تمسق  حرش  اب  بیترت ، نیدب  تسا . هدش  نایب  هتشاد ،

عیـشت درب  شیپ  رد  هک  یـساسا  شقن  ناش و  نامز   ِ ناـماما زا  تیاـمح  رد  ناـنآ  یـسایس  ياـه  يریگ  عضوم  تامدـخ و  یفرعم  تسرد و 
. درب هرهب  لایرس  ملیف و  تخاس  رد  دوجوم  ياه  تیفرظ  زا  دنا ، هتشاد 

عوضوم رب  زکرمت  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  یگدـنز  ياه  شخب  همه  هکنیا  یکی  مینک : یم  هیـصوت  ار  هار  ود  فدـه ، نیا  ققحت  يارب 
بلاق رد  هکنیا  رگید  تسا و  همان  ملیف  هیهت  راک ، نیا  همزال  هک  همانراتخم  لایرس  دننام  دوش ؛ هدیشک  ریوصت  هب  لایرس ، بلاق  رد  تریصب ،

. دوش هراشا  عیشت  بتکم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  عافد  رد  نانآ  یسایس  ياه  يریگ  عضوم  ساسح و  ياه  شخب  هب  هاتوک  ملیف 

نب رجح  یلع ، نب  دیز  رکب ، یبا  نب  دمحم  رامع ، دادقم ، ناملـس ، رذوبا ، دننام  ییاه  تیـصخش  هک  مینک  یم  يروآدای  صوصخ  نیا  رد 
امهیلع مظاک  ماما  ات  رقاب  ماما  نارود  زا  یملع  داهج  رد  ریـصب  ياه  تیـصخش  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  ناذاش ، نب  لـضف  يدـع ،

، دراد ار  بطاخم  نیرتشیب  هک  يرنه  بلاق  نیا  رد  زگره  ای  هدش  یفرعم  رتمک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يالکو  مالـسلا و 
. دنا هدشن  یفرعم 
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همان شیامن 

همان شیامن 

اه تقیقح  دناوت  یم  هنادنمرنه ، هولج  هاگن و  اب  زین  دنمرنه  درک و  حرطم  یشیامن  رنه  هار  زا  یناسآ  هب  ناوت  یم  ار  اه  تیعقاو  زا  يرایـسب 
. دنک لقتنم  ناگدننیب  هب  داد ، هئارا  اه  بلاق  رگید  رد  ناوت  یمن  هک  ار  ییاه  تیعقاو  و 

نـالاس و گرزب  هژیو  یبهذـم  فلتخم  ياـه  تبـسانم  رد  شیاـمن ، بلاـق  رد  زین  باـتک  نیا  ياـه  تیـصخش  اـه و  يریگ  عضوم  یفرعم 
. تسا نکمم  بطاخم  يریذپ  رثا  مهف و  تیاعر  اب  ناکدوک ،

ناوجون كدوک و  ملیف 

ناوجون كدوک و  ملیف 

یم شقن  یکدوک  نارود  رد  كدوک  نهذ  رب  هچنآ  تسا . يریذـپوگلا  شزومآ و  يارب  ناـمز  نیرتـهب  یناوجون ، یکدوـک و  ياـه  لاـس 
شالت بسانمان  ياهوگلا  فلتخم و  ياه  ملیف   ِ ِنتخاس اب  ناکدوک  ناهذا  ریخست  يارب  نانمشد  نیاربانب ، دودز . ناوت  یمن  یناسآ  هب  ددنب ،

ار مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  یگدنز  زا  ییاه  شخب  دـنناوت  یم  شخب ، نیا  رد  يا  هناسر  داهج  اب  زین  یلم  نازاس  همانرب  دـننک . یم  ناوارف 
يارب یـشیامن ، ياهرنهرگید  نشیمینا و  بلاـق  رد  ناتـساد  تروص  هب  شناد و ... یـسانش ، ماـما  يریذـپ ، تیـالو  ياـه  شخب  رد  هژیو  هب 

. دننک هدامآ  ناناوجون  ناکدوک و 

هقباسم

هقباسم

رازگرب نوگانوگ  ياه  لکـش  رد  هک  تسا  هقباسم  یخیرات ، یعامتجا و  یگنهرف ، ینید ، ياـه  هزومآ  شناد ، لاـقتنا  رازبا  زا  رگید  یکی 
. دوش یم 

: درک هدافتسا  ناوت  یم  ریز  ياه  شور  زا  هقباسم ، بلاق  رد  دنم  تریصب  نارای  ندناسانش  هعماج و  ییازفا  تریصب  هرابرد 
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خـساپ شـسرپ و  حرط  اب  نایاپ  رد  دوش و  رهاظ  نویزیولت  هحفـص  رب  هدـنیوگ ، تئارق  اب  يراتـشون و  تروص  هب  یباـختنا  نتم  کـمایپ : . 1
هب دنـسرپ » یم  وت  زا   » ناونع اب  يا  هقباسم  رـضاح ، لاح  رد  دننک . کمایپ  ار  تسرد  خساپ  ات  دوش  تساوخرد  نابطاخم  زا  يا ، هنیزگدنچ 

. دوش یم  رازگرب  هویش  نیا 

؟ تسیچ تیصخش  نیا  مان  لاثم : يارب 

کی تشاد . مان  ناشخدـب  شردـپ  دـمآ . اـیند  هب  ْیَج  ماـن  هب  ییاتـسور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترجه  زا  شیپ  اـه  لاـس  وا 
رـس شتآ  ربارب  رد  زگره  اهزور  ناـمه  زا  تسیز . یم  شا  همع  دزن  رداـم ، نداد  تسد  زا  اـب  یکدوک ، نارود  رد  دوب . یتشترز  یناـحور 

هلیـسو هب  هکنیا  ات  دش  یم  ینادنز  دید و  یم  اه  هجنکـش  درک . یم  تفلاخم  یتشترز  نییآ  اب  تشاد و  رواب  اتکی  يادخ  هب  درواین و  دورف 
هب ار  وا  يدایز  دارفا  دیشک و  رایسب  ياه  جنر  ددعتم ، ینالوط و  ياهرفس  لالخ  رد  تخیرگ . ماش  يوس  هب  درک و  رارف  نادنز  زا  شا  همع 

. دنتفرگ یگدرب 

يرادیرخ و شبحاص  زا  ار  وا  زین  ربمایپ  دروآ . نامیا  وا  نید  هب  دش و  انشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هنیدم  رد  ناشیا  ماجنارس ،
. تسا شدوخ  روشک  زا  ناملسم  درم  نیتسخن  يو  درک . دازآ 

راهظا ناهنپ و  ار  دوخ  ناـمیا  هکلب  دوبن ، یـسوجم  يو ) : ») دـیامرف یم  مالـسا ، زا  شیپ  وا  نید  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(1) درک .» یم  كرش 

ربمایپ ای  تیبلا » َلْهَا  اّنِم  دومرف . .« : یم  وا  هرابرد  ترضح  هک  ییاج  ات  تشاد  دنلب  یماقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  وا 
، دادـقم مالـسلا ،  هیلع  یلع  تسا : هداد  نامرف  رفنراهچ  اب  یتسود  هب  ارم  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

...«. رذوبا و

ص22. دیفم ، خیش  صاصتخالا  - 1
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داهنـشیپ هک  دوب  وا  زین  قدـنخ  گنج  رد  تشاد . لاعف  روضح  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  ياـه  گـنج  رد  يو 
. دش هدیزگرب  نئادم  يرادناتسا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  نامز  رد  داد . هنیدم  فارطا  رد  ار  قدنخ  ندنک 

ره رد  دوش ، یم  ارجا  هزورما  هک  ییاه  هقباسم  رتشیب  دننام  دـنوش و  یم  توعد  هژیو  طیارـش  اب  نابطاخم  زا  یهورگ  يروضح : هقباسم  . 2
ثحب اب  طبترم  ییاه  شـسرپ  لبق  زا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دـنهاوخ . یم  خـساپ  دنـسرپ و  یم  همئا  ریـصب  نارای  زا  یکی  هراـبرد  هسلج ،

. دوش حرط  ییازفا  تریصب  تریصب و 

ياه ناونع  اب  ار  يا  هقباسم  نوگانوگ ، ياه  نامزاس  اـهداهن و  يراـکمه  اـب  امیـس  ادـص و  ناـمزاس  يروضح : ریغ  یمومع و  هقباـسم  . 3
هنیزگدنچ ياه  شسرپ  بلاق  رد  و ... عیشت » تریـصب و  نارای ، «، » تریـصب ياه  هوسا  «، » يرادیاپ تریـصب و   » دننام تریـصب ، هدنرادربرد 

سپ ات  دهد  یم  رارق  ناگدننک  تکرش  رایتخا  رد  ار  اه  شسرپ  رظندم ، باتک  یفرعم  نمض  دنک و  یم  یحارط  صاخ  یباتک  نتم  زا  يا ،
دنتسرفب امیس  ادص و  زکرم  هب  اهنآ  هب  نداد  خساپ  زا 

نارظن بحاص  اب  وگو  تفگ 

نارظن بحاص  اب  وگو  تفگ 

. تسا ناگدنیآ  يارب  هتـشذگ  لسن  دنمـشزرا  ياه  هبرجت  لماح  يرکف و  ياه  هتخودـنا  هدـنرادربرد  یخیرات ، ياه  تیعقاو  اه و  نایرج 
یگدنز شور  رد  دوش ، هدناسر  نانآ  زا  سپ  ياه  لسن  هب  هدوب ، هک  هنوگ  نآ  زاس  خیرات  گرزب و  ياه  ناسنا  درکلمع  اه و  هشیدنا  رگا 

. دوب دهاوخ  رثؤم  رایسب  نانآ  يریگ  عضوم  و 

شقن یفرعم  يارب  يرازبا  مالـسلا و  مهیلع  ناموصعم  نارای  یگدنز  ناهنپ  ياه  هبنج  یـسررب  يارب  تسا  یتصرف  رظن ، لها  اب  وگو  تفگ 
. مالسا راوگرزب  ربمایپ  ياهدرواتسد  ظفح  رد  نانآ  ینیرفآ 
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یگدنز و تسشن ، ره  رد  یـصاصتخا  تروص  هب  ای  تخادرپ  هلئـسم  هب  یعوضوم  تروص  هب  ای  ناوت  یم  وگو ، تفگ  همانرب  يارجا  يارب 
تفر و هدرک  لیصحت  دارفا  هژیو  هب  مدرم و  غارس  هب  همانرب ، يارجا  زا  شیپ  تسا  رتهب  درک . یـسررب  ار  نارای  زا  یکی  یـساسا  ياه  شقن 

. دش ایوج  ار  مدرم  رظن  داد ، دهاوخ  خساپ  رت  یئزج  روط  هب  همانرب  سانشراک  هک  ییاه  شسرپ  هرابرد 

. دشاب دیلوت  زا  شخب  نیا  يارب  یبسانم  يوگلا  دناوت  یم  گنرد ،» ماگنه   » همانرب هژیو 
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همان باتک 

همان باتک 

. میرک نآرق  ) 

. هیداجس هفیحص  ) 

. نانجلا حیتافم  ) 

. مالسالا ضیف  هدبع و  حلاص ، یحبص  همجرت : هغالبلا ، جهن  ) 

ق. 1404ه .  یفجنلا ، مق  یشعرملا  یمظعلا  هللا  هیآ  هبتکم  هغالبلا ، جهن  حرش  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا 

. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، نودلخ ، نبا  خیرات  دمحم ، نب  نمحرلادبع  نودلخ ، نبا 

1956م. فجنلا ، هیردیحلا  هعبطم  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا 

ق. 1398ه .  ناریا ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  ییحی ، نب  طول  فنخموبا ،

ق. 1426ه .  مق ، ثیدحلاراد ، مالسلا ،  مهیلع  همئألا  بیتاکم  یجنایم ، يدمحا 

ق. 1403ه .  یشعرم ، هللا  تیآ  هبتکم  هاورلا ، عماج  یلع ، نب  دمحم  یلیبدرا ،

.1369 راشتنا ، یماهس  تکرش  تاراشتنا  نارهت ، يروکشا ، یفسوی  نسح  همجرت : هناگراهچ ، بهاذم  قداص و  ماما  ردیح ، دسا 

ق. 1408ه .  یملعالا ، هسسؤم  نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ،

1357 ش. موس ، پاچ  يروهط ، هناخباتک  یتخبون ، نادناخ  سابع ، لابقا ،
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. ات یب  تثعب ، داینب  رشن  نارهت ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  همجرت : ریدغلا ، نیسحلادبع ، همالع  ینیما ،

1983م. تاعوبطملل ، فیراعتلاراد  توریب ، هعیشلا ، نایعا  نسحم ، ینیما ،

هسسؤم تاراشتنا  مق ، مالسلا ،  مهیلع  داوج  ماما  ات  ارهز  ترـضح  كردتـسم  فراعملا ، مولعلا و  ملاوع  هللادبع ، خیـش  یناهفـصا ، ینارحب 
. ات یب  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامإلا 

ق. 1414ه .  لوا ، پاچ  یمالسالا ، فراعم  هسسؤم  نارهت ، زجاعملا ، هنیدم  مشاه ، دیس  ینارحب ،

1977م. لوا ، پاچ  ان ، یب  دادغب ، فارشالا ، باسنا  ییحی ، نب  دمحا  يرذالب ،

ق. 1408ه .  رشنلا ، زکرم  مق ، باتک ،) ناتسوب   ) یمالسا تاغیلبت  رتفد  هغالبلا ، جهن  فینصت  بیبل ، نوضیب ،

.1375 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  یتامیلعت  یتاقیقحت و  هسسؤم  تاراشتنا  مق ، نایاوشیپ ، هریس  يدهم ، ییاوشیپ ،

یسانش 1385. هعیش  هسسؤم  تاراشتنا  مق ، مالسا ، فراعملا  هرئاد  رد  هعیش  ناماما  ریوصت  دومحم ، يرواد ، هداز  یقت 

.1366 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  فینصت  دحاولادبع ، يدمآ ، یمیمت 

ق. 1410 ه .  مق ، باتکلاراد ، تاراشتنا  تاراغلا ، دمحم ، نب  میهاربا  یفقث ،

.1374 داشرا ،  نارهت ، ترازو ، تاراشتنا  تاراغلا ، ، 

، ریبکریما نارهت ، یهللا ، تیآ  یقتدمحم  دیس  همجرت : فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  نیسح ، مساج 
.1377 مود ، پاچ 

ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ  هسـسؤم  تاراشتنا  مق ، مالـسلا ،  مهیلع  همئا  رـصع  رد  نآ  شقن  تلاکو و  نامزاس  اضردـمحم ، يرابج ،
.1382 هرس ،  سدق 
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2006م. ق ،. 1427ه .  یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  تاراشتنا  توریب ، راهطألا ، همئألا  بقانم  یف  راربألا  ضایر  هللا ، تمعن  دیس  يرئازج ،

ق.  . 1418ه يرصانلا ، ضایر  مق ، لاجرلا ، هفرعم  یف  لاوقالا  يواح  یبنلادبع ، يرئازج ،

.1385 رداصلاراد ، تاراشتنا  توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  يرزج ،

، مجنپ پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  رشن  نارهت ، یهللا ، تیآ  یقت  دمحم  دیس  همجرت : خیرات ، ریسم  رد  عیشت  دمحم ، نیسح  يرفعج ،
.1368

.1381 نایراصنا ، تاراشتنا  مق ، همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  لوسر ، نایرفعج ،

.1381 رئاز ، مق ، يوامس ، رهاط  نب  دمحم  خیش  نیعلاراصبا  همجرت : فط ، ناروشحلس  سابع ، یلالج ،

.1382 ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، يدیؤم ، یلع  همجرت : مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ناگدنسیون ، زا  یعمج 

ق. 1417ه .  یتالحملا ، هبتکم  تاروشنم  مق ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  نم  دیفملا  دمحم ، يرهاوج ،

.1371 نادیواج ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح 

ق. 1427ه .  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هیبلحلا ، هریسلا  جرفلاوبا ، یعفاش ، یبلح 

. ات یب  اونین ، هبتکم  نارهت ، لاجرلا ، سوماق  رفعج ، نب  هللادبع  يریمح ،

ماقم راثآ  رـشن  ظفح و  داـینب  مق ، تیـالو ، ثیدـح  رازفا  مرن  يربهر ، مظعم  ماـقم  ياـهدومنهر  هعومجم  یلع ، دیـس  هللا  تیآ  يا ، هنماـخ 
. رون یمالسا  مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  يربهر و  مظعم 

1997 م. ق ، 1417ه .  لوا ، پاچ  توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  اطع ، رداقلادبع  یفطصم  قیقحت : هسارد و  دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ 
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ق. 1417ه .  هفاقثلا ، رشن  هسسؤم  اج ، یب  لاوقالا ، هصالخ  ، 

ق. 1403ه .  ان ، یب  توریب ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  مساقلاوبا ، دیس  ییوخ ،

ادص یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مالسلا ،)  هیلع  یلع  ترضح  ربارب  رد  صاوخ  ماوع و  درکلمع  یسررب   ) تریصب نییآ  دیجم ، يرایتسد ،
.1379 امیس ، و 

.1380 مود ، پاچ  یجیهال ، هغالبلا ، جهن  همجرت : دمحم ، یتشد ،

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  سالجا  هناخریبد  مق ، فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارفس  هعبرا ؛ باون  یلع ، یناود ،
.1358 فیرشلا ، 

ق. 1341ه .  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، ادخهد ، همان  تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ،

. ات یب  عیزوتلا ، رشنل و  هاکرش  یبلح و  هسسؤم  ینیزلا ، قیقحت : هسایسلا ، همامالا و  هبیتق ، نبا  يرونید ،

ق. 1419ه .  مهدزای ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  نیدلا ، سمش  یبهذ ،

ق. 1409ه .  لوا ، پاچ  هیملعلا ، هعبطملا  مق ، حئارجلا ، جئارخلا و  نیدلا ، بطق  يدنوار ،

.1381 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  یمالسا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  مق ، كرتشم ، نایوار  ، 

.1367 یمالسا ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  مق ، راتخم ، مایق  تیهام  لضافوبا ، دیس  یناکدرا ، يوضر 

، ینابر هعبطم  هناخپاچ  یناهفصالا ، یحطبالا  دحوملا  يوسوملا  یلعدمحم  دیسلا  حرش : قیقحت ، نیعأ ، لآ  یف  هلاسر  بلاغوبأ ، يرارزلا ،
ق. 1399ه . 

بالقنا 1367. یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نارهت ، نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  دیمع ، یناجنز ،
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. یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  زا  یلماک  لیلحت  هیزجت و   ) تیدبا غورف  رفعج ، یناحبس ،

.1379 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، همجرت ، توبن ، نادناخ  لئاضف  لاح و  حرش  يزوج ، نب  طبس 

ق. 1419ه .  یتالحم ، دیهش  هاگشناد  تاراشتنا  مق ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  راصنأ  یف  نیعلا  راصبإ  رهاط ، نب  دمحم  خیش  يوامس ،

.1348 ناهج ، نارهت ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  سواط ، نب  دیس 

.1371 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  تاراشتنا  مق ، یبلاطوبا ، ریم  نسحلاوبا  دیس  همجرت : فوهل ، ، 

ق. 1414ه .  ترجه ، مق ، هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس 

ق. 1420ه .  نیسردم ، هعماج  مق ، میماهللا ، همئألا  بقانم  یف  میظنلا  ردلا  متاح ، نب  فسوی  نیدلا  لامج  یماش ،

. هغالبلاراد تاراشتنا  توریب ، مالسلا ،  امهیلع  یلع  نب  نسحلا  مامإلا  هایح  رقاب ، یشرق ، فیرش 

ق. 1413ه .  یناوریا ، هیملع  هسردم  مق ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامإلا  هایح  ، 

.1352 تثعب ، داینب  رشن  نارهت ، يزاجح ، نیدلارخف  همجرت : مالسلا ،  امهیلع  یلع  نب  نسح  یناگدنز  ، 

ق. 1423ه .  رثوکلا ، هسسؤم  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  هعوسوم  ، 

1377ش. مراهچ ، پاچ  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، نینمؤملا ، سلاجم  هللارون ، یضاق  يرتشوش ،

. قحلا قاقحا  یقت ، دمحم  يرتشوش ،
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ق.  . 1422ه نیسردم ، هعماج  مق ، لاجرلا ، سوماق  ، 

.1380 رصان ، مق ، يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  همجرت : هیهبلا ، راونالا  یمق ، سابع ، خیش 

 . 1381 ترجه ، مق ، ینارعش ، همالع  همجرت : مومهملا ، سفن  همجرت : موجسلا  عمد  ، 

.1379 ام ، لیلد  تاراشتنا  مق ، لآلا ، یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  ، 

.1362 لوا ، پاچ  قودص ، هناخ  باتک  نارهت ، بابحالا ، هیده  ، 

ق. 1413ه .  تیب ، لآ  هسسؤم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش 

ق. 1413ه .  دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، راتخملا ، لوصفلا  ، 

ق. 1413ه .  دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، رازملا ، ، 

ق. 1413ه .  دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، هعیشلاراسم ، ، 

. ینایتشآ اضردمحم  یماما و  رفعجدمحم  حرش : همجرت و  هیداجس ، هفیحص 

ق. 1401ه .  دئارلاراد ، توریب ، هعیشلا ، سیسأت  نسح ، دیس  ردص ،

، مود پاچ  هیمالـسا ، تاراشتنا  نارهت ، يا ، هرمک  هّللا  تیآ  قیقحت  یلاـمالا ، یمق ، هیوباـب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  قودـص ،
ق. 1349ه . 

ق. 1414ه .  یمالسا ، رشن  هسسؤم  لاصخ ، ، 

ق. 1378 ه .  نارهت ، ناهج ، رشن  تاراشتنا  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ، 

1371 ش. نارهت ، هاگشناد  یمالسا ، ندمت  رد  یلقع  مولع  خیرات  هللا ، حیبذ  افص ،

ق. 1403ه .  یضترم ، رشن  جاجللا ، ُلهأ  یلع  جاجتحالا  یلع ، نب  دمحا  یسربط ،

1966م. فرشالا ، فجنلا  نامعنلا ، عباطم  یف  عبط  جاجللا ، لها  یلع  جاجتحالا  یقرواپ  یلع ، نب  دمحا  یسربط ،
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ق 1417ه .  تیبلا ، لآ  مق ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یسربط ،

.1362 مود ، پاچ  ریطاسا ، نارهت ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ،

. تاعوبطملل یملعالا  هسسؤم  توریب ، ءالجالا ، ءاملعلا  نم  هبخن  طبض : حیحصت و  يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ،

. ات یب  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، یّشک ،) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  نسح ، نب  دمحم  یسوط ،

ق. 1406ه .  موس ، پاچ  ءاوضالاراد ، توریب ، نسح ، ناسرخ  قیقحت : بیذهتلا ، ، 

ق.  . 1425ه موس ، پاچ  هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  هبیغلا ، ، 

. ات یب  اج ، یب  نارگید ، رگنیرپسا و  قیقحت : تسرهفلا ، ، 

ق. 1420ه .  مود ، پاچ  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، یمویق ، داوج  قیقحت : یسوط ، لاجر  ، 

ق. ،1420ه .  مود پاچ  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، یمویق ، داوج  قیقحت : یسوط ، لاجر  ، 

1384ش. یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  تاراشتنا  يرهپس ، دمحم  همجرت : هنادواج ، تریس  یضترم ، رفعج  یلماع ،

.1376 نارهت ، شورس ، نارهت ، ینامرک ، یتجح  یلع  همجرت : ناموصعم ، هریس  نیما ، نسحم  دیس  یلماع ،

ق.  . 1425ه یملعا ، توریب ، تازجعملا ، صوصنلاب و  هادهلا  تابثا  رح ، خیش  یلماع ،

.1375 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، هیقت ، باتفآ  نیطقی ، نب  یلع  سابع ، يریبع ،

ق. 1385ه .  توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  نیدلازع ،
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. . ق 1415ه .  توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  هباحصلا ، هفرعم  یف  هباصالا  رجح ، نبا  ینالقسع ،

. دراطع نارهت ، مالسلا ،  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  یبا  دیهشلا  مامالا  دنسم  هللازیزع ، يدراطع ،

1365ش. اج ، یب  یمالسا ، گنهرف  داینب  مق ، لاقملا ، هدبز  حرش  یف  لامالا  هجهب  یلع ، يزیربتلا ، يرایلعلا 

ق. 1410 ه .  باتکلاراد ، مق ، تاراغلا ،

.1357 ایسآ ، نارهت ، مالسا ، یلماکت  بالقنا  نیدلا ، لالج  یسراف ،

.1366 ین ، رشن  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت : نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف 

ق. 1419ه .  مق ، یفجنلا ، یشعرملا  هللا  هیآ  هبتکم  هیبلاطلا ، باسنا  یف  هکرابملا  هرجشلا  يزار ، رخف 

. ات یب  نارهت ، داشرا ، ترازو  تاراشتنا  مالسلا ،  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  نیلوا  هرابرد  قیقحت  دمحم ، دیس  ییابطابط ، یضاق 

ق. 1413ه .  لوا ، پاچ  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، دانسالا ، برق  ، 

ق 1356ه .  هیوضترملاراد ، فجن ، تارایزلا ، لماک  ، 

ق. 1422ه .  هوسا ، مق ، یبرقلا ، وذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنق ،

ق. 348ه .  اج ، یب  ان ، یب  ناهفصا ، لاجرلا ، عمجم  یلع ، یئاپهق ،

. هشیدنا گنهرف و  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  دعس ، نب  دمحم  همجرت : يربک ، تاقبط  يدقاو ، بتاک 

.1345 هدیدپ ، نالیگ ، ییابطابط ، لضفلاوبا  همجرت : یفقث ، راتخم  ینسح ، یلع  رتکد  یلتوبرک ،

همان www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 282زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


245 ص :

.1348 دهشم ، هاگشناد  دهشم ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  رمع ، نب  دمحم  یشک ،

.1362 هیمالسا ، نارهت ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ،

ق. 1411ه .  لوا ، پاچ  ءاوضالاراد ، توریب ، حوتفلا ، مثعا ، نبا  یفوک ،

.1372 یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  نارهت ، یفوتسم ، همجرت : حوتفلا ، ، 

.1367 یمالسا ، یفسوی و  مق ، فطلا ، هعقو  ییحی ، نب  طول  یفوک ،

.1377 دهشم ، يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  ناراکمه ، یئامن و  همجرت : دمحم ، ینیشناج  درفلیو ، گنولدام ،

.1352 اج ، یب  ان ، یب  فجنلا ، لاجرلا ، ملع  یف  لاقملا  حیقنت  هللادبع ، دیس  یناقمام ،

ق 1425ه .  لوا ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسؤم  رشن  قیقحت و  مق ، یناقمام ، نیدلا  ییحم  خیش  قیقحت : لاقملا ، حیقنت  ، 

. هیمالسا نارهت ، یفجن ، داوجدمحم  همجرت : مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز  رقابدمحم ، یسلجم ،

.1363 هیمالسا ، نارهت ، راهطالا ، همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالا  راحب  ، 

ق. 1404ه .  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، ، 

 . 1384، رورس مق ، بولقلا ، هایح  ، 

ق. 1417ه .  فورعم ، رشن  مق ، اروشاع ، گنهرف  داوج ، یثدحم ،

ق. 1980ه .  رشنلا ، يدتنم  تیعمج  تاروشنم  فجن ، دئاوفلا ، دعاوقلا و  یکم ، نب  دمحم 

.1349 یمالسا ، فراعم  نارهت ، هفوک ، بالقنا  ای  ماقتنا  نسح ، دمحم  يدمحم ،

. یمالسا تاغیلبت  نامزاس  ریما ، تیار  مق ، یفقث ، راتخم  دومحم  دیس  یندم ،
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ق. 1409ه .  یفجنلا ، یشعرملا  هللا  هیآ  هبتکم  مق ، لطابلا ، قاهزا  قحلا و  قاقحا  هللارون ، یضاق  يرتست ، یشعرم 

ق. 1421ه .  رکفلاراد ، توریب ، لامکلا ، بیذهت  نیدلا ، لامج  يزم ،

.1373 مهن ، پاچ  اردص ، مق ، مالسلا ،  مهیلع  راهطا  همئا  هریس  رد  يریس  یضترم ، يرهطم ،

ق. 1421ه .  نیسردم ، هعماج  مق ، مالسلا ،  هیلع  قداصلا  مامإلا  نیسح ، دمحم  رفظم ،

.1382 ریبک ، ریما  نارهت ، سدقم ، دمحم  همجرت : مالسلا ،  مهیلع  ماما  هدزاود  یناگدنز  مشاه ، ینسحلا ، فورعم 

1984م. ق . ،1404ه .  ءافولا هسسؤم  تاراشتنا  توریب ، رفظملا ، مظاک  قیلعت : قیقحت : دیحوتلا ، یفعج ، رمع  نب  لضفم 

ق. 1425ه .  متفه ، پاچ  نیسردم ، هعماج  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : صاصتخالا ، دیفم ،

.1355 ناهج ، نارهت ، يدراطع ، هللازیزع  همجرت : نیسحلا ، نب  یلع  نب  دیز  هفوک  نینوخ  بالقنا  ربهر  قازرلادبع ، مّرقم ،

. مالسا دیون  مق ، ینامرک ، یهلا  زیزع  يدهم  دمحم  همجرت : مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  ، 

. ات یب  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، عاتملا ، هدفحلا و  لاومالا و  لاوحالا و  نم  یبنلل  امب  عامسالا  عاتما  نیدلا ، یقت  يزیرقم ،

ق. 1403ه .  یفجنلا ، یشعرملا ، هللا  هیآ  هبتکم  مق ، نیفص ، هعقو  محازم ، نب  رصن  يرقنم ،

ق. 1429ه .  متفه ، پاچ  هیمالسالارشنلا ، هسسؤم  مق ، یشاجنلا ، لاجر  یلع ، نب  دمحا  یشاجن ،

. ات یب  قودصلا ، هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : هبیغلا ، بنیز ، یبا  نبا  ینامعن ،
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1985 م. ق ،. 1405ه .  مود ، پاچ  ینانبللارکفلاراد ، توریب ، مکح ، نب  ماشه  هللادبع ، همعن ،

.1419 یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  یلع ، يدورهاش ، يزامن 

ق 1417ه .  لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يربکلا ، تاقبطلا  دمحم ، دعس  نبا  یبتاک ، دقاو 

.1383 امیس ، وادص  ياه  شهوژپ  زکرم  مالسلا ،)  هیلع  يداه  ماما  یگدنز  رب  یلیلحت   ) تیاده تاکشم  لضفلاوبا ، شنم ، يداه 

. يداهلا مق ، یناجنز ، يراصنا  لیعامسا  همجرت : مالسلا ،  مهیلع  دمحم  لآ  رارسا  سیق ، نب  میلس  یلاله ،

ق. 1417ه .  یمالسا ، هشیدنا  عمجم  مق : یمالسإلا ، خیراتلا  هعوسوم  يداه ، دمحم  يورغ ، یفسوی 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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