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تیودهم همانسرد 

: هدنسیون

نایمیلس دارمادخ 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 1 تیودهم  16همانسرد 

باتک 16تاصخشم 

17هراشا

رشان 21همدقم 

بلاطم 23تسرهف 

39راتفگشیپ

یمیهاربا نایدا  رد  دوعوم  هشیدنا  لوا : 43سرد 

43هراشا

دوهی نییآ  رد  دوعوم  هشیدنا  . 147

47هراشا

ربمایپ لایناد  باتک  . 149

یگح باتک  . 249

ربمایپ هاینفص  باتک  . 349

ربمایپ يایْعَِشا  باتک  . 450

مالسلا هیلع  دواد  روبز  باتک  . 550

تیحیسم نییآ  رد  دوعوم  هشیدنا  . 251

51هراشا

یتم لیجنا  . 151

اقول لیجنا  . 252

سقرَم لیجنا  . 352

اّنحوی تافشاکم  . 452

53ییامزآدوخ

نآرق رد  تّیودهم  مود : 54سرد 
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54هراشا

ریسفت . 156

لیوأت . 257

قیبطت . 358

58هراشا

لّوا 58هیآ 

مود 62هیآ 

موس 63هیآ 

مراهچ 68هیآ 

مجنپ 69هیآ 

مشش 70هیآ 

73ییامزآدوخ

هعیش ییاور  عبانم  رد  تّیودهم  موس : 75سرد 

75هراشا

تّیودهم ثیداحا  77هعیش و 

77هراشا

یلاله سیق  نب  میلس  باتک  78.کی  

نساحملا 80.ود 

مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  81.هس 

( یشایعلا ریسفت   ) هب فورعم  ریسفتلا  باتک  82.راهچ 

یمقلا ریسفت  83.جنپ 

یفاکلا 85.شش 

هبیغلا 86.تفه  

همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  87.تشه 

دابعلا یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  89.هن  

هجحلل هبیغلا  باتک  90.هد 
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93ییامزآدوخ

(1  ) تّنس لها  هاگن  زا  تّیودهم  مراهچ : 94سرد 

94هراشا

یمومع ياه  باتک  97.کی 

97هراشا

قازرلا دبع  فنصملا  . 1197

نتفلا باتک  . 1298

راثآلا ثیداحالا و  یف  فنصملا   . 3 198

دمحا دنسم  . 1498

هجام نبا  ننس  . 1599

دواد وبا  ننس  . 1699

حیحصلا عماجلا  . 17100

نیحیحصلا یلع  كردتسملا  . 18100

لاعفالا لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  . 19101

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هژیو  یثیدح  ياه  باتک  101.ود 

101هراشا

ثیدح نوعبرا  . 21101

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  . 22102

رظتنملا رابخا  یف  رردلا  دقِع  . 23104

مالسلا هیلع  يدهملا  رابخالا  یف  يدرولا  فرعلا  . 24107

نامزلا رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  . 25108

مالسلا هیلع  يودهم  ثیداحا  تّحص  108.هس 

يدهم ثیداحا  رتاوت  110.راهچ 

113ییامزآدوخ

(2  ) تنس لها  هاگن  زا  تّیودهم  مجنپ : 114سرد 

114هراشا
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« تّیودهم  » رد هعیش  تّنس و  لها  116تاکرتشم 

116هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  ندوب  یمتح  . 1116

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بسن  . 2116

116هراشا

ادخ لوسر  نادنزرف  تیب و  لها  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 21117

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  لسن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 22117

مالسلا اهیلع  همطاف  لسن  زا  يدهم  ترضح  . 23118

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینامسج  ياه  یگژیو  . 3118

118هراشا

روهظ ماگنه  ترضح  نآ  ندوب  دنمتردق  . 31118

ینارون هرهچ  . 32120

هدیشک ینیب  دنلب و  یناشیپ  . 33120

هنوگ رب  لاخ  . 34120

یگلاس لهچ  نس  رد  روهظ  . 35120

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب   فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندوب  مان  مه  . 4122

روهظ ياه  هنیمز  . 5122

122هراشا

مدرم لماک  يدیما  ان  .  51122

متس ندش  ریگارف  .  52123

روهظ ياه  هناشن  .  6123

123هراشا

ینامسآ يادن  . 61123

ینایفس . 62123

ءادیب رد  فسخ  . 63124

هیکز سفن  لتق  . 64124
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  طوبرم  روما  .  7125

بش کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  رما  حالصا  . 71125

روهظ لحم  .  72125

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  . 73125

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يرای  يارب  ناگتشرف  لوزن  . 74125

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  ادتقا  مالسلا و  هیلع  یسیع  لوزن  . 75127

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  ياه  یگژیو  .  8127

يرتسگ تلادع  .  81127

یمومع شیاسآ  هافر و  .  82128

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  زا  یناگمه  تیاضر  .  83128

یمومع هبناج و  همه  تینما  . 84128

مدرم رد  يزاین  یب  ساسحا  . 85128

نایدا ریاس  رب  مالسا  هبلغ  . 86129

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  . 87129

ییامزآ 130دوخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   تدالو  زا  شیپ  تیودهم ، رد  فارحنا  مشش : 131سرد 

131هراشا

تّیودهم 133نایعدم 

133هراشا

هیناسیک . 1134

هیدیز . 2137

هیرقاب . 3138

هیکز سفن  . 4140

هیسووان . 5141

هیلیعامسا . 6142

هیئاسوم ای  هیوسوم  . 7144
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هیدمحم . 8145

هیرکسع . 9145

تّیودهم یعدم  هورگ  145هس 

ییامزآ 147دوخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  متفه : 148سرد 

148هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  ات  دنوادخ  تخانش  150زا 

مالسلا هیلع  ماما  تخانش  ياه  152هار

152هراشا

صن . 1152

تمارک . 2153

یلمع هریس  . 3153

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  داقتعا  تخانش و  154راثآ 

ماما یتسود  تبحم و  . 1154

یلهاج گرم  زا  تاجن  . 2156

یعون يدهم  یصخش و  158يدهم 

ییامزآ 162دوخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  يردپ  بسن  متشه : 164سرد 

164هراشا

« بلطملا دبع  نادنزرف  زا « فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 1166

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لسن  زا  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 2167

167هراشا

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  . » 21167

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  . » 22168

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیّرذ  . » 23170

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  . » 24170
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« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 3171

« مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 4172

« مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 5173

« مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 6176

« مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 7178

« مالسلا هیلع  قداص  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 8178

« مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 9179

« مالسلا هیلع  اضر  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 10179

« مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 11180

« مالسلا هیلع  يداه  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 12180

182ییامزآدوخ

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردپ  مهن : 184سرد 

184هراشا

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  زا  ییاه  187هولج

187هراشا

تاهبش ّدر   مالسا و  زا  عافد  رد  یملع  ششوک  . 1187

ناگدنیامن قیرط  زا  نایعیش  اب  یطابترا  هقلح  داجیا  . 2188

يّرس یسایس  ياه  تیلاعف . 3189

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  . 4189

هعیش هتسجرب  ياهرهچ  هب  یسایس  یشخب  یهاگآ  . 5190

نارگید داشرا  يارب  یبیغ  شناد  زا  يریگ  هرهب   . 6190

نیشناج ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یفرعم  . 7191

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ   . 8191

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  راوگان  193ثداوح 

193هراشا

ترضح نآ  هناخ  زا  ییوجزاب  . 1193
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ثاریم رس  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ردام  اب  باّذک  رفعج  دروخرب  . 2193

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  یبایتسد  يارب  لزانم  اه و  هناخ زا  ییوجزاب  . 3193

نایعیش رازآ  تیذا و  دیدهت و  سبح ، رورت ، . 4193

نایعیش نیب  یگتسد  دنچ  فالتخا و  . 5193

تّنس لها  هاگن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  195ردپ 

ییامزآ 199دوخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  مهد : 201سرد 

201هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  ياه  203مان

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  تشذگ  204رس 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  212تشونرس 

ییامزآ 214دوخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  مهدزای : 215سرد 

215هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  یگنوگچ  . 1217

217هراشا

تدالو ندوب  220یناهنپ 

تدالو ندوب  یفخم  221هفسلف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  تابثا  . 2223

223هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تدالو  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیون  223.فلا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نداد  ربخ  223.ب 

ترضح نآ  تدالو  زا  مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما  همع   ) همیکح ربخ  224.ج 

( تماما تیب  نامداخ   ) هیرام میسن و  ربخ  224.د  

هعیش ناگرزب  زا  یناوارف  هدع  شرازگ  225ه . 

ترضح نآ  تدالو  زا  تّنس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب  شرازگ  226و . 
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تدالو 227نامز 

تاهبش اه و  شسرپ  یخرب  هب  230خساپ 

ییامزآ 234دوخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  مهدزاود : 235سرد 

235هراشا

محم د)  ) صاخ مان  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندرب  مان  هرابرد  تایاور  238عاونا 

قلطم تروص  هب  زاوج  مدع  تایاور  238.کی 

روهظ ماگنه  ات  زاوج  مدع  تایاور  240.ود 

رطخ میب  نودب  زاوج  تایاور  241.هس 

ندرب مان  زاوج  تایاور  242.راهچ 

هعیش نادنمشناد  مالک  رد  ترضح  246مان 

اهاعد رد  ترضح  248مان 

تّنس لها  راتفگ  رد  ترضح  249مان 

ینایاپ 251هتکن 

ییامزآ 252دوخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  باقلا  مهدزیس : 253سرد 

253هراشا

هّللا ُهیَقب  . 1256

تّجح . 2258

ءایصوالا متاخ  . 3260

دیرش . 4261

رمالا بحاص  . 5261

رادلا بحاص  . 6262

نامّزلا بحاص  . 7262

فیَّسلا بحاص  . 8263

هَبیَغلا ُبحاص  .  9265
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میرغ . 10265

مالغ . 11266

دیرف .  12266

مئاق .  13267

267هراشا

( منادنزرف زا  هدننک  مایق  « ) يْدلُو ْنِم  ُِمئاقلا  .  » 13-1268

( نانآ مئاق  « ) مهِمئاق .  » 13-2268

( ام زا  قح  يارب  هدننک  مایق  « ) اَّنِم ِقَحِْلل  ٌِمئاق  . » 13-3268

( تیب لها  ام  مئاق  « ) ِتیَبلا َلَْها  انُِمئاق  . » 13-4269

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  هدننک  مایق  « ) ٍدَّمَحُم ِلآ  ُِمئاق  .  » 13-5269

رَطْضُم . 14269

رَظَتنم . 15270

مقتنُم . 16271

روصنم . 17271

يدهم . 18272

ییامزآ 274دوخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياهیگژیو  لیامش و  مهدراهچ  : 276سرد 

276هراشا

یکدوک نارود  تدالو و  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  . 1279

تبیغ نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  .  2280

روهظ ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  . 3281

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ّصاخ  ياه  یگژیو 282یخرب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  رد  لمح  راثآ  ندوب  یفخم  . 1282

ترضح نآ  تدالو  ندوب  یفخم  . 2282

روهظ ماگنه  ات  تدالو  زا  دمحلا ، تیب  رد  یغارچ  ندش  نشور  . 3283

ناشیا ندوب  ایصوالا  متاخ  . 4283
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دلج 1 تیودهم  همانسرد 

باتک تاصخشم 

 - 1346 دارمادخ ، نایمیلس ، هسانشرس : 

.نایمیلس دارمادخ  تیودهم /  همانسرد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

-1386 تیودهم ، تماما و  یصصخت  زکرم  مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج 4 يرهاظ :  تاصخشم 

موس 978- پاچ  ، 1 .ج لایر :   25500 964-74-28-32-4 ؛   : 1 .ج لایر :   25000 هرود 978-964-7428-41-5 ؛ :  کـباش : 
،2 .ج  ) لایر  30000 لوا ؛ ) پاـچ  ، 2 .ج  ) لایر 25000 2 978-964-7428-42-2 ؛ :  .ج لاـیر :   35000 964-742-832-3 ؛ : 

 : 8-91-6262-600-978 4 .ج لایر :  70000 مشش ؛ ) پاچ  ، 2 .ج  ) لایر  35000 مجنپ ؛ )  پاچ 

(. 1388 مجنپ :  پاچ   ) 1 .ج تشاددای : 

(. ناتسمز 1386 موس : پاچ  )1 .ج تشاددای : 

(. ناتسبات 1386 لوا : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

(. ناتسمز 1387 مجنپ : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

(. 1388 مشش : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

( . 1392 لوا : پاچ   ) 4 .ج تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

يدهم ترضح  . 4 .ج .تبیغ - نارود  و  جع )  ) يدهم ترضح  ج2 . .تماما - ات  تدالو  زا  جع )  ) يدهم ترضح  . 1 .ج تاجردنم : 
یناهج تموکح  و  جع ) )

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 

BP224/س873د4 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

1146249 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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(1  ) ّتیودهم همانسرد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

تماما ات  تدالو  زا 

نایمیلس دارمادخ 
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(1  ) ّتیودهم همانسرد   

نایمیلس دارمادخ  فلؤم /

يدیرف اضر  ءارآ / هحفص 

يریزو عطق /

راگناسراپ پاچ /

86 ناتسمز موس ، پاچ / تبون 

ناموت  2550 تمیق /

دلج  3000 ژاریت /

: شخپ زکارم 

نایلع دیهش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک  هیئافص /)  ) ءادهش نابایخ  ّتیودهم / یصصخت  زکرم  مق :

7737801 سکاف :  m 7737160 نفلت :  m 37135-119 پ.ص

/ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت :

15655-355 پ.ص m

WWW.IMAMMAHDI-S.COM

info@imammahdi-s.com

ISBN  : 5-41-7428-964-978 هرود  : کباش 

ISBN    : 4-32-28-74-964 کباش ج1   :
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رشان همدقم 

رضاح رصع  ياه  شرگن  اه و  هشیدنا  رد  ار  ینافوط  هّرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  يربهر  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
لجع يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  هدنیآ و  هب  یهاگن  اروشاع و  بالقنا  هتـشذگ و  رد  ییاه  هشیر  هک  بالقنا  نیا  .دروآدوجوب 

ناگدید ربارب  رد  ار  يا  هزات  ياهنامرآ  دیشک و  شلاچ  هب  مامت  يدنمورین  اب  ار  يرشب  ياه  بتکم  تشاد ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
.داد رارق 

يدیحوت نایدا  رگید  مالسا و  ینید  ياه  هزومآ  ّتیودهم و  عوضوم  هب  یللملا  نیب  حطس  رد  يدج  هجوت  شلاچ ، نیا  ياهدمآیپ  زا 
.تسا هتخاس  رادیدپ  ار  هشیدنا  نیا  یسانشزاب  نییبت و  ترورض  شیپ ، زا  شیب  هجوت ، نیا  .دوب  هنیمز  نیا  رد 

لباـق رخاـف و  راـثآ  هدرب و  هرهب  دوـخ  تیفرظ  تیاـهن  زا  هصرع  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  گرتـس  ناروـشناد  هچرگا 
.تسا نیون  دمآزور و  ياه  یسانشزاب  دنمزاین  هصرع  نیا  نانچ  مه  یلو  دنا ، هدومن  ناگتفیش  میدقت  ار  يریدقت 

نادب نیا  .دنام و  دهاوخ  یقاب  یناهج  مایق  نآ  هماگنه  ات  یخرب  هک  تسا  یمهبم  ياه  قفا  ياراد  دوخ  تیهام  ياضتقا  هب  ثحب  هتبلا 
.تسین زاین  دروم  ياه  ثحب  مامت  تسا ، تسد  رد  زورما  هچنآ  هک  تسا  انعم 

بهاذـم و ناـیدا و  رتـسب  رد  رکفت  نیا  ناـشورخ  ناـیرج  دراد ، خـیرات  قاـمعا  رد  هشیر  هک  تـسا  یگرتسرواـب  ّتیودـهم  هشیدـنا 
زا قح  صیخـشت  هکرعم  نیا  رد  .تسا  هدروآ  مهارف  ار  تالیخت  اه و  هناـسفا  اـه ، ناـمرآ  اـه ، یهاـگآ  زا  یهوبنا  يرـشب ، گـنهرف 

.تسا ریذپان  بانتجا  یترورض  لطاب ،
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تیودـهم و جـیورت  هصرع  رد  دوخ  ياه  همانرب  ياتـسار  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب 
باتک راشتنا  هب  رگید ، ياه  همانرب  رانک  رد  مالسا ، یـساسا  لصا  نآ  عیفر  ياه  ناینب  میکحت  و  اه ، هیاریپ  اه و  هفارخ  زا  نآ  شیاریپ 

.تسا هدیزای  تسد  هنیمز  نیا  رد  زاین  دروم  هدنزرا و  ياه 

یگنهرف داینب  مهم ، نیا  يارب  یـشزومآ  بساـنم  نتم  نادـقف  ناـهج و  حطـس  رد  تیودـهم  هب  طوبرم  ثحاـبم  شرتسگ  هب  هجوت  اـب 
مالسالا تجح  بانج  دنمجرا ، رگـشهوژپ  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  تسخن  ماگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم   يدهم  ترـضح 

نیا ماجنا  هب  ّتیودهم  یصصخت  زکرم  دیتاسا  اب  هرواشم  زین  یشهوژپ و  قباوس  هب  هجوت  اب  ناشیا  درک ، راذگاو  نایمیلس  نیملـسملاو 
.درک هدامآ  ار  تیودهم » همانسرد   » تسخن شخب  تشامگ و  تمه  مهم 

.ددرگ میدقت  نادنم  هقالع  هب  هدامآ و  زین  يدعب  ياه  شخب  کیدزن  هدنیآ  رد  تسا  دیما 

نآ رب  هوالع  زوسلد  ناروشیدنا  تسا  دیما  دراد ، ییاه  یتساک  تیودهم  یشزومآ  نتم  نیتسخن  ناونع  هب  هعومجم  نیا  دیدرت  نودب 
.دنیامن سکعنم  زکرم  نیا  هب  حالصا  تهج  ار  مزال  تارکذت  دنرگن ، یم  ضامغا  هدید  هب  هک 

هاگرد زا  نانآ  يارب  دـندرک  تدـعاسم  مهم ، نیا  ماجنا  رد  ار  ام  هک  يدـیتاسا  همه  هدنـسیون و  زا  ساپـس  ریدـقت و  نمـض  نایاپ  رد 
.میراتساوخ رتشیب  قیفوت  دنوادخ 

.دریگ رارق  هادفلا  هل  انحاورا  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  رظن  لوبق و  دروم  نازیزع  نآ  همه  شالت  تسا  دیما 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم   يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

تیودهم یصصخت  زکرم 
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.روهظ 89 ماگنه  ترضح  نآ  ندوب  دنمتردق  . 31

..ینارون 90 هرهچ  . 32

هدیشک 90 ینیب  دنلب و  یناشیپ  . 33

.هنوگ 90 رب  لاخ  . 34

..یگلاس 90 لهچ  نس  رد  روهظ  . 35

91 ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب   فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندوب  مان  مه  . 4

.روهظ 91 ياه  هنیمز  . 5

.مدرم 91 لماک  يدیما  ان  .  51
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..متس 92 ندش  ریگارف  .  52

.روهظ 92 ياه  هناشن  .  6

..ینامسآ 92 يادن  . 61

..ینایفس 92 . 62

.ءادیب 93 رد  فسخ  . 63

.هیکز 93 سفن  لتق  . 64

....فیرشلا 94 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  طوبرم  روما  .  7

....بش 94 کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  رما  حالصا  . 71

.روهظ 94 لحم  .  72

....فیرشلا 94 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  . 73

....فیرشلا 94 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يرای  يارب  ناگتشرف  لوزن  . 74

95 فیرشلا     هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  ادتقا  مالسلا و  هیلع  یسیع  لوزن  . 75

....فیرشلا 95 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  ياه  یگژیو  .  8

...يرتسگ 95 تلادع  .  81
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..یمومع 96 شیاسآ  هافر و  .  82

....فیرشلا 96 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  زا  یناگمه  تیاضر  .  83

..یمومع 96 هبناج و  همه  تینما  . 84

.مدرم 96 رد  يزاین  یب  ساسحا  . 85

..نایدا 97 ریاس  رب  مالسا  هبلغ  . 86

....فیرشلا 97 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  . 87

..ییامزآ 98 دوخ 

99 فیرشلا     هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   تدالو  زا  شیپ  تیودهم  ، رد  فارحنا  مشش : سرد 

....ّتیودهم 101 نایعدم 

.هیناسیک 102 . 1

.هیدیز 104 . 2

.هیرقاب 105 . 3

.هیکز 107 سفن  . 4

.هیسووان 108 . 5

.هیلیعامسا 109 . 6

.هیئاسوم 111 ای  هیوسوم  . 7

.هیدمحم 112 . 8

.هیرکسع 112 . 9

....ّتیودهم 112 یعدم  هورگ  هس 
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..ییامزآ 114 دوخ 

...فیرشلا 115 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  متفه : سرد 

....فیرشلا 117 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  ات  دنوادخ  تخانش  زا 

.مالسلا 119 هیلع  ماما  تخانش  ياههار 

.....صن 119 . 1

....تمارک 120 . 2

..یلمع 120 هریس  . 3

....فیرشلا 121 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  داقتعا  تخانش و  راثآ 

.ماما 121 یتسود  تبحم و  . 1

..یلهاج 123 گرم  زا  تاجن  . 2

..یعون 125 يدهم  یصخش و  يدهم 

..ییامزآ 129 دوخ 

...فیرشلا 131 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  يردپ  بسن  متشه : سرد 

133 بلطملا » دبع  نادنزرف  زا « فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 1
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134 ملس    هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لسن  زا  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 2

134 ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  . » 21

135 ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  . » 22

137 ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیّرذ  . » 23

137 ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  . » 24

138 مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 3

139 مالسلا » اهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 4

140 مالسلا » هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 5

143 مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 6

145 مالسلا » هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 7

145 مالسلا » هیلع  قداص  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 8

146 مالسلا » هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 9

146 مالسلا » هیلع  اضر  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 10

147 مالسلا » هیلع  یقت  دمحم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 11

147 مالسلا » هیلع  يداه  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 12

..ییامزآدوخ 149

...فیرشلا 151 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  ردپ  مهن : سرد 

.مالسلا 154 هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  زا  ییاه  هولج 

...تاهبش 154 ّدر   مالسا و  زا  عافد  رد  یملع  ششوک  . 1
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..ناگدنیامن 155 قیرط  زا  نایعیش  اب  یطابترا  هقلح  داجیا  . 2

...يّرس 156 یسایس  ياهتیلاعف  . 3

..نایعیش 156 زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  . 4

.هعیش 157 هتسجرب  ياهرهچ  هب  یسایس  یشخب  یهاگآ  . 5

..نارگید 157 داشرا  يارب  یبیغ  شناد  زا  يریگ  هرهب   . 6

..نیشناج 158 ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یفرعم  . 7

158 فیرشلا     هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ   . 8

.مالسلا 159 هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  راوگان  ثداوح 

159 ترضح ؛ نآ  هناخ  زا  ییوجزاب  . 1

159 ثاریم ؛ رس  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ردام  اب  باّذک  رفعج  دروخرب  . 2

159 فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  یبایتسد  يارب  لزانم  اههناخ و  زا  ییوجزاب  . 3

159 نایعیش ؛ رازآ  تیذا و  دیدهت و  سبح ، رورت ، . 4
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159 نایعیش ؛ نیب  یگتسد  دنچ  فالتخا و  . 5

....ّتنس 160 لها  هاگن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردپ 

..ییامزآ 164 دوخ 

...فیرشلا 165 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  ردام  مهد : سرد 

....فیرشلا 167 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  ياهمان 

....فیرشلا 168 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  تشذگ  رس 

....فیرشلا 176 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  تشونرس 

..ییامزآ 178 دوخ 

...فیرشلا 179 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  تدالو  مهدزای : سرد 

....فیرشلا 181 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  یگنوگچ  . 1

...تدالو 184 ندوب  یناهنپ 

...تدالو 185 ندوب  یفخم  هفسلف 

....فیرشلا 187 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  تابثا  . 2

187 فیرشلا     هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تدالو  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیون  .فلا 

187 فیرشلا     هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نداد  ربخ  .ب 

...ترضح 188 نآ  تدالو  زا  مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما  همع   ) همیکح ربخ  .ج 

188 تماما ) تیب  نامداخ   ) هیرام میسن و  ربخ  .د  

.هعیش 189 ناگرزب  زا  یناوارف  هدع  شرازگ  ه . 

...ترضح 190 نآ  تدالو  زا  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب  شرازگ  و . 
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...تدالو 191 نامز 

...تاهبش 194 اه و  شسرپ  یخرب  هب  خساپ 

..ییامزآ 198 دوخ 

...فیرشلا 199 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  مان  مهدزاود : سرد 

202 محم د  )  ) صاخ مان  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندرب  مان  هرابرد  تایاور  عاونا 

..قلطم 202 تروص  هب  زاوج  مدع  تایاور  .کی 

.روهظ 204 ماگنه  ات  زاوج  مدع  تایاور  .ود 

.رطخ 205 میب  نودب  زاوج  تایاور  .هس 

..ندرب 206 مان  زاوج  تایاور  .راهچ 

.هعیش 210 نادنمشناد  مالک  رد  ترضح  مان 

اهاعد 212 رد  ترضح  مان 

....ّتنس 213 لها  راتفگ  رد  ترضح  مان 

..ینایاپ 215 هتکن 

..ییامزآ 216 دوخ 

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


13 ص :

...فیرشلا 217 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  باقلا  مهدزیس : سرد 

.هّللا 219 ُهیَقب  . 1

....تّجح 221 . 2

.ءایصوالا 223 متاخ  . 3

..دیرش 224 . 4

.رمالا 224 بحاص  . 5

.رادلا 225 بحاص  . 6

..نامّزلا 225 بحاص  . 7

....فیَّسلا 226 بحاص  . 8

.هَبیَغلا 228 ُبحاص  .  9

..میرغ 228 . 10

.مالغ 229 . 11

..دیرف 229 .  12

..مئاق 230 .  13

231 منادنزرف ) زا  هدننک  مایق  « ) يْدلُو ْنِم  ُِمئاقلا  .  » 13-1

231 نانآ ) مئاق  « ) مهِمئاق .  » 13-2

231 ام ) زا  قح  يارب  هدننک  مایق  « ) اَّنِم ِقَْحِلل  ٌِمئاق  . » 13-3

232 تیب ) لها  ام  مئاق  « ) ِتیَبلا َلْهَا  انُِمئاق  . » 13-4

232 ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  هدننک  مایق  « ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ُِمئاق  .  » 13-5
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.رَطْضُم 232 . 14

.رَظَتنم 233 . 15

..مقتنُم 234 . 16

.روصنم 234 . 17

...يدهم 235 . 18

..ییامزآ 237 دوخ 

239 فیرشلا        هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  ياهیگژیو  لیامش و  مهدراهچ : سرد 

..یکدوک 241 نارود  تدالو و  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  . 1

....تبیغ 242 نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  .  2

.روهظ 243 ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  . 3

....فیرشلا 244 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ّصاخ  ياهیگژیو  یخرب 

....فیرشلا 244 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  رد  لمح  راثآ  ندوب  یفخم  . 1

...ترضح 244 نآ  تدالو  ندوب  یفخم  . 2

.روهظ 245 ماگنه  ات  تدالو  زا  دمحلا ، تیب  رد  یغارچ  ندش  نشور  . 3
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..ناشیا 245 ندوب  ایصوالا  متاخ  . 4

..ناشیا 246 یتسیز  ناهنپ  . 5

..ناشیا 246 دزن  ایبنا  ثاریم  . 6

..ناشیا 248 ندرگ  رب  يدحا  تعیب  ندوبن  . 7

...ترضح 249 نآ  رمع  لوط  . 8

...ترضح 249 نآ  تسد  هب  ناطیش  ندش  هتشک  . 9

250 فیرشلا     هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  ادتقا  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  . 10

..یناهج 251 دحاو  تموکح  داجیا  . 11

.داد 252 لدع و  زا  نیمز  ندرک  هدنکآ  . 12

..ییامزآ 254 دوخ 

255 ( 1  ) ّتیودهم یسانش   باتک  مهدزناپ : سرد 

...برغم 257 دیشروخ  . 1

..یگدنز 258 رصع  . 2

....فیرشلا 259 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  . 3

..ناهج 261 رتسگداد  . 4

..لحاس 262 رجف  رد  . 5

....فیرشلا 263 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  . 6

....فیرشلا 264 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هّللا  هیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم  . 7

....بئاغلا 265 مامالا  لاوحا  یف  بقاثلا  مجن  . 8
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.روهظ 267 ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  . 9

..نورق 268 زارف  رب  يربهر  . 10

..ذخآم 271 عبانم و 
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راتفگشیپ

نارازه ات  ناشفارطا  هک  دـننک  رواب  یتشک  نیا  دارفا  تسا  نکمم  ضرف  کی  رد  .دـیریگب  رظن  رد  یناـفوط  ییاـیرد  رد  ار  يا  یتشک 
دوش یم  رّوصت  چیه  ایآ  درک ؟ دنهاوخ  هچ  نانآ  یتسار  هب  دنراد ؛ هارمه  یکدنا  هشوت  درادن و  دوجو  یتاجن  لحاس  چیه  گنـسرف ،

!! تسا یمتح  ناشگرم  هک  دنا  هتفریذپ  نوچ  هن ؛ دننک ؟ یتکرح  هک 

یم هچ  دارفا  نیا  .دراد  دوجو  یتاجن  نما و  لحاس  ناش ، یکیدزن رد  هک  دـننادب  نیقی  هب  یتشک ، نآ  ِدارفا  هک  تسا  نیا  رگید  ضرف 
.دنناسرب لحاس  هب  ار  دوخ  ات  دننک  یم  شالت  اهنیا  ًاعطق  دننک ؟

ناسنا دوش ، یم  بجوم  دیما  .دور  یم رانک       دنک و  یم عمج  ار  دوخ  هیاس  گرم  دمآ ، دوجو  هب  ناسنا  لد  رد  دیما  هک  ردق  نیمه 
.دنامب هدنز  دنک و  هزرابم  دورب ، شیپ  دنک ، تکرح  شالت و 

زا یتالکشم  راتفرگ  هشیمه  هک  تسا  هدز  نافوط  یتشک  نانیـشنرس  نامه  ِلَثَم  یعامتجا ، تایح  رد  خیرات و  لوط  رد  ّتیرـشب ، ِلَثَم 
هدافتسا اب  یهورگ  هدرک و  یقلت  ینتفاین  تسد  ییوزرآ  ار  تاجن  يا  هتسد .تسا      هدوب  نانارمکح  نارگمتس و  نادنمتردق ، يوس 

هّدع هدرک و  تدهاجم  نآ  زا  تفر  نورب  هار  رد  یهورگ  .دنا  هتـشاگنا  ریذپان  فّلخت  یهلا و  يا  هدـعو  ار  نآ  ینید ، ياه  هزومآ  زا 
دنا هدروآ  دورف  میلست  رس  يا 

تـسا یتاجن  لحاس  دوجو  هب  داقتعا  نامه  هدـش  حرطم  ّتیودـهم »  » ناونع اب  مالـسا  ياه  هزومآ  رد  هک  یجنم  دوعوم و  تشادرواب 
زا راشرس  نشور و  يا  هدنیآ  هب  ار  راتفرگ  ياه  ناسنا  هک 
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.دهد یم  دیون  شیاسآ  شمارآ و 

همه همـشچرس  تـالامک ، همه  عبنم  اـه ، تلاـسر  یماـمت  هرمث  یتـسه ، ِنیرخآ  هریخذ  هب  ناـمیا  تشادرواـب و  ّتیودـهم ، هب  ناـمیا 
.تسا اه  ییابیز  اه و  یکین  یمامت  هاگ  هولج تاریخ و 

دیون يّدج و  يدرکیور  راگزور و  هدنیآ  هب  شخب ، تّذل  يدیما  هدنیآ ،  ناهج  هب  ابیز ، يزادنا  مشچ  ندوشگ  ّتیودـهم ، شریذـپ 
.تسا ناسنا  هدنیآ  ناسنا و  هب  شخب 

.دوش یم متس  ربارب  رد  ندش  میلست  عنام  هدرک ، هدنز  اه  لد  رد  ار  دیما  ّتیودهم ، هب  داقتعا 

يارب دـنریگ و  یم  طاشن  دـیما و  وا  روضح  زا  دـننک ، یم ساسحا  دوخ  نایم  رد  ار  ناکما  ملاع  بطق  روضح  هک  ینامیا  اب  ياه  ّتلم
.دننک یم  تدهاجم  هزرابم و  مالسا ، تمظع  دجم و 

مچرپ هّرس ، سدق  ینیمخ  ماما  یمالـسا  يروهمج  راذگ  ناینب  يربهر  هب  ناریا ، گرزب  ّتلم  هک  دوب  ناشخرد  دیما  نیمه  رب  هیکت  اب 
.دش مالسا  خیرات  رشب و  خیرات  لوط  راختفا  دروآ و  رد  زازتها  هب  ار  مالسا 

تاّیلجت اب  خـیرات    لوط  رد  اـه      ناـسنا  هدروخ  ورف  ياـه  هدـقُع  اـت  تسا  يردـق  نارگ  تیـصخش  نینچ  ندـمآ  ناـگمه  يوزرآ 
.ددرگ دوبان  متس  ملظ و  دوپ  رات و  دنریگ و  ییانشور  شعولط ، يانشور  اب  رظتنم ، ياه  مشچ  دوش و  هدوشگ  شروهظ 

نیتسآ زا  خـیرات ، زا  يا  ههُرب  رد  راـگدرورپ ، دـنمناوت  تسد  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  بهاذـم ، ناـیدا و  رتشیب  ناوریپ  رواـب  هب 
دهاوخ ماجنا  رس  هب  دادیب  متس و  زا  تاجن  اب  ار  يرـشب  یگدنز  باتک  نیماجرف  ياه  گرب  درک و  دهاوخ  يرگ  هزجعم رترب ، یناسنا 

.دناسر

، دـنوادخ هداتـسرف  نیرخآ  ِكاپ  هلالـس  زا  يدرمدار  رگم  تسین ، یـسک  رگ ، هزجعم  تسد  نآ  دـندقتعم : یمالـسا ، ياه  هقرف  همه 
دهاوخ هدـنکآ  داد  لدـع و  رون  هب  ار   ناهج  دـش و  دـهاوخ  راکـشآ  يزور  هک  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربماـیپ 

.تخاس

تدالو و خیرات  اب  دسانش و  یم  یبوخ  هب  ار  يدنوادخ  تردق  تسد  گرزب و  صخـش  نیا  رگید  ياه  هورگ  فالخ  رب  هعیـش  هتبلا 
.دنناد یمن  ار  اهنیا  نارگید  هک  یلاح  رد  تسا ؛ انشآ  شزیزع  ردام  ردپ و  و   وا   سدقم  مان 

یّمهم رایـسب  قیمع و  ینامیا  يونعم و  یفطاع ، ياه  هبنج  ياراد  یلالدتـسا  يرکف و  یقطنم ، داعبا  رب  هوالع  داـقتعا  تخانـش و  نیا 
.تسا هدش  یعیش  هژیو  هب  یمالسا و  عماوج  رد  گرزب  ياه  تکرح  میظع  هیامرس  هراومه  هک  تسا 
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فلتخم ياه  لکش  هب  اه  ناسنا  نارود  نیا  رد  .تسا  گرزب  ياه  شیامزآ  رـصع  راظتنا ، رـصع  هک  تسا  هتـسیاب  هتکن  نیا  هب  هجوت 
تقبـس يوگ  لمع ، ماقم  رد  هدرک ، ظفح  ار  دوخ  نامیا  هک  دنیآ  یم  نوریب  دنلبرـس  نادیم  نیا  زا  یناسک  اهنت  دـنوش و  یم  ناحتما 

.دنیابرب نارگید  زا 

رارق شهار  رـس  رب  هک  یعناوم  یمامت  زا  زورما  ات  ار  هعیـش  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  هب  داـقتعا  یهلا  فطل  هب 
گرتس رواب  نیا  وترپ  رد  هک  تسا  ییاهب  نارگ  ثاریم  نآرق ، مالسا و  يدنلبرس  تّزع و  هزورما  تسا و  هداد  روبع  یبوخ  هب  هتشاد ،

.تسا هدمآ  تسد  هب 

، تاهبـش ندنکارپ  ای  مدرم و  لد  رد  يدیماان  سأی و  ياقلا  اب  ات  دنا  هدرک  شالت  هراومه  ّتیودـهم ، هب  داقتعا  رکفت و  ِنانمـشد  هتبلا 
، نانمـشد ِشالت  نیا  ربارب  رد  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دننک !! فیرحت  ار  ّتیودهم  هب  داقتعا  میهافم  ای  دنزاس و  كاپ  اه  نهذ  زا  ار  نآ 

یلو ترـضح  روهظ  نارود  رد  هک  يا  هعماج  نیقی  هب  مینک  ...  تکرح  ّتیودـهم »  » تقیقح نییبت  داـقتعا و  تهج  رد  يراوتـسا  اـب 
، مالـسلا مهیلع  یهلا  گرزب  ناربمایپ  همه  هک  تسا  يا  هعماج  نامه  دـمآ ؛ دـهاوخ  دوجو  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع 
زا دسرب و  دوخ  بسانتم  لامکو  دشر  هب  دناوتب  نآ ، رد  ّتیرشب  هک  يا  هعماج  داجیا  ینعی ، دنا ؛ هدش ثوعبم  نآ  تامدقم  هیهت  يارب 

.دراد یم رب  دوعوم  هعماج  داجیا  رد  ار  ییاهن  ماگ  ماما  دبای و  ییاهر  اهدنب  دیق و  یمامت 
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لمع هماج  ّتیودـهم  همان  سرد نیودـت  دوخ  هنیرید  يوزرآ  هب  یهلا ، هوق  لوح و  هب  ات  دـش  نآ  رب  لئاسم ، نیا  هب  هجوت  اب  هدـنراگن 
هعومجم ناتسود ، تدعاسم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تایانع  یهلا و  قیفوت  اب  هکنآ  هژیو  هب  .دناشوپب 

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  هلیـسو  هب  هدومن و  هدامآ  ّتیودهم  همان  گنهرف  مان   اب  ار  يا 
.تخاس رشتنم  پاچ و 

هللا لجع  يدهم  ترـضح  ناونع  اب  يدـلج  راهچ  يا  هعومجم  زا  شخب  نیلّوا  دراد ، رارق  مرتحم  هدـنناوخ  امـش  يور  شیپ  هچنآ  اما 
ات يریگ ، لکش  يادتبا  زا  ّتیودهم  عوضوم  هرابرد  یسررب  ثحب و  هب  دلج  نیا  رد  .تسا  تماما  ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت 
هللا لجع  يدهم  ترـضح  ناونع  اب  مود  دلج  رد  .تسا  هدـش  هتخادرپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تماما  زاغآ 

ترـضح ناونع  اب  موس  دـلج  رد  .دـش  دـهاوخ  نایب  ماما  نآ  یتسیز  ناهنپ  هب  طوبرم  ثحابم  تبیغ  نارود  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت 
ترضح مایق  زا  لبق  ات  هک  یلئاسم  روهظ و  هب  طوبرم  تاعوضوم  یسررب  هب  مایق   ات  روهظ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ناونع  اب  ناشیا  یناهج  تموکح  مراهچ  دلج  رد  هرخالاب  .دش  دـهاوخ  هراشا  دـیامن ، یم  خر 
.دش دهاوخ  یسررب  یناهج  تموکح  فیرشلا و 

ار ینارون  تیاور  زا 2500  شیب  هدومن و  يرپس  ّتیودهم  هراب  رد  شهوژپ  هعلاطم و  هب  ار  دوخ  رمع  زا  یتدم  دراد  راختفا  هدنراگن  
هعلاطم ار  ّمهم  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  باتک  اهدص  هداد و  رارق  شاکنک   یسررب و  دروم  یّنـس  هعیـش و  هیلّوا  عبنم  دصکی  دودح  زا 

.تسا هدرک 

هب فارتعا  اب  دراد و  یم  میدـقت  ّتیودـهم  یلاعتم  گنهرف  جـیورت  هار  رد  کچوک  یمدـق  ناونع   هب  ار  هعومجم  نیا  ساـسا  نیا  رب 
.میشاب هنیمز  نیا  رد  يرتهب  ياهراک  دهاش  زور  ره  يودهم ، سدقم  تحاس  هب  نادنمتدارا  رگید  شالت  اب  تسا  راودیما  اه ، صقن 

فیرشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  ناراک  ردنا  تسد  یمامت  زا  مناد  یم  مزال  دوخ  رب  نایاپ  رد 
پاچ تهج  ناش  هناصلاخ  ياه  شالت  تهج  هب  یسابلک  یبتجم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  زا  هژیو  هب  ّتیودهم  یـصصخت  زکرم 

ار نانتما  ساپـس و  لامک  دـندومرف ، يرای  ار  ریقح  نیا  دوخ  ياهرظن  ییامنهار و  اب  هک  یمرتحم  دـیتاسا  زین  هعومجم و  نیا  رـشن  و  
.مشاب هتشاد 

تسا دنوادخ  زا  قیفوت  و 

نایمیلس دارمادخ 
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یمیهاربا نایدا  رد  دوعوم  هشیدنا  لوا : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: رد دوعوم  هشیدنا  یلامجا  یسررب 

ّتیدوهی نییآ 

تیحیسم نییآ 
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دمآرد شیپ 

نیا .تسا  يرطف  يرما  یناگمه ، ریگارف و  حلص   تلادع و  رارقتسا  نشور و  يا  هدنیآ رد  ینامـسآ ،» گرزب  حلـصم   » ندمآ هب  دیما 
.تسین صاخ  یتلم  موق و  هژیو  ناکم و   نامز و  رد  روصحم  تسا و  هدش  هتخیمآ  یمدآ ، دوجو  اب  هراگنا 

ملظ و زا  راگدرورپ ، تیانع  دییأت و  اب  ینامـسآ و  یهلا و  يربهر  روهظ  وترپ  رد  ناهج  دـنرظتنم  دوخ ، یتاذ  ترطف  قبط  دارفا ، همه 
، هنادنمتفارـش یگدنز  بولطم و  لامک  هب  ماجنارـس  دـنوش و  صالخ  اه  يزور هریت  اه و  ینما  ان  اه ، یناماسب ان  زا  هتفای ، تاجن  متس  

.دنیآ لیان 

همتاخ اه  تنایخ  اه و  تیانج  هب  هدرک و  روهظ  نامَّزلارخآ  رد  هک  هدمآ  نایم  هب  نخس  یحلصم  زا  ناهج ، بهاذم  نایدا و  رتشیب  رد 
ناریفـس ناربمایپ و  یمامت  .داهن  دـهاوخ  ناینب  یعقاو ، يدازآ  تلادـع و  ساسا  رب  ار  یناهج  دـحاو  تموکح  هدولاش  داد و  دـهاوخ 

.دنا هداد  ییاهدیون  ناهج ، نامیا  اب  ِمدرم  هب  هنیمز  نیا  رد  زین  یهلا 

اب ار  وا  ریوصت ، نیرت  لماک  هئارا  اب  ناناملسم  .دنراد  رظن  فالتخا  مه  اب  راوگرزب  نآ  مان  هرابرد  نوگانوگ ، بهاذم  نایدا و  ناوریپ 
.دنسانش یم  دوعوم » يدهم   » مان

زا اه  یکیرات  ددرگ و  عفترم  اه  ساره  اه و  ینارگن  نآ ، رد  هک  نشور » يا  هدنیآ  کی «  هب  دیما  و  هدنهد » تاجن  روهظ «  هب  هدیقع 
هتشاد دوجو  اه  تلم  رتشیب  نیب  هراومه  هک  تسا  یمومع  داقتعا  کی  دوش  هدنکرب  یهابت  لهج و  ملظ و  هشیر  هدیچرب و  یتیگ  هنهپ 

.تسا

: دسیون یم  هدرک ، دای  مسیروتوف » ناونع «  اب  رواب  نیا  زا  ناگدنسیون  زا  یکی 

یناهج و حلصم  یبیغ و  یجنم  روهظ  راظتنا  نامزلارخآ و  هرود  هب  داقتعا  ینعی ، (1) ؛ مسیروتوف »

.Futurism - 1
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شیک رد  هک  تسا  يا  هدیقع  مسیروتوف  .تسا  هدرک  لاغـشا  ار  یّمهم  ياج  ام ، دیاقع  لوصا  رد  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  گرزب ،
ناتستورپ و کیلوتاک ،  ) تیحیسم هدمع  بهذم  هس  و  دوهی ) بهذم   ) مسیئادوج و  تشدرز ) بهذم   ) مسینایرتساروز ینامسآ  ياه 

وچمه روهظ  تراشب  قافتا ، هب  یگمه  هدـش و  لوبق  ملـسم  لصا  کی  هباثم  هب  تّوبن ، نایعدـم  نایم  رد  یّلک  روط  هب  و  سکدوترا )  
(1) «. ...دنا هداد  ار  یحلصم 

.تسا هدش  ثحب   نآ  زا  ینامسآ ، بهاذم  مامت  کیژولوئت  ياه  ثحب  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  مسیروتوف » »

رازگرب يدالیم  لاـس 1885  هیروف  رد  نادوس  رد  يدـهمتم » يدـهم   » روهظ تبـسانم  هب  هک  ییاـه  سنارفنک  زا  یکی  رد  رتتـسم  راد 
: دیوگ یم دیدرگ ،

رب هوالع  ناتسبرع  رد  درک ، روهظ  وا  هک  یتقو  داهن ؟ ناینب  ار  دوخ  تعیرش  هنوگچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دیناد  یم  »
هـس نیا  رد  هک  یکرتشم  هتکن  تشدرز ...  شیک  يوسیع ، تناید  دوهی ، نییآ  دوب : دوجوم  هناگیب  تناـید  هس  یناتـساب ، یلم  كرش 
هتفر تلادع  مظن و  دـنک و  روهظ  نامزلارخآ  رد  یتسیاب  هک  دوب  هعیبطلا  قوف  دوجو  کی  هب  داقتعا  زا  ترابع  دـش ، یم  تفای  تناید 

(2) «. دزاس مهارف  ار  ناسنا  مئاد  تداعس  دولخ و  همدقم  درآ و  زاب  ناهج  هب  ار 

هتـشاد دوجو  گرزب  نایدا  ناوریپ  اه و  تلم  رتشیب  نایم  رد  هتـسویپ  هدـیقع  نیا  یمالـسا ، لئاسم  نارگـشهوژپ  تاقیقحت  ساـسا  رب 
روهظ نامزلارخآ  رد  ییاوشیپ  دیاب  ماجنارس  هک  دندقتعم  زین  اه  تلس اه و  نسا اه ، نمرژ  اهوالسا ، نوچ  ناهج  فلتخم  ماوقا  یتحو 

.دنک يرواد  فاصنا  تلادع و  ساسا  رب  مدرم  نیب  رد  هداد ، لیکشت  یناهج  دحاو  تموکح  دربب و  نیب  زا  ار  اه  یتلادع یب دنک و 

نایدا و رگید  ياه  هاگدـید  تخادرپ و  میهاوخ  تیحیـسم ) دوهی و   ) هاگدـید ود  هب  اهنت  عوضوم  ، ّتیمها  هب  هجوت  اب  سرد  نیا  رد 
رد تسا و  ناـیدا  نیا  ناربماـیپ  هب  یعطق  دانتـسا  لـباق  ریغ  تسد ، رد  ِنوتم  رتـشیب  هکنیا : لـیلد  هب  درک ؛ میهاوخن  حرطم  ار  بهاذـم 

.دراد دوجو  يّدج  ياهدیدرت  اه ، تعیرش  نیا  نابحاص  هب   اهنآ  نداد  تبسن 

تشادرب هک  تسا  یناوارف  ياه  ماهبا  اب  هارمه  هراعتسا و  هیانک ، تروص  هب  اه  هتشون  نیا  ِرتشیب 

ص55. ّتنس ، لها  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  یناهج و  حلصم  یهاشورسخ ، يداه  دّیس  - 1
.زوس ناهج  نسحم  همجرت  نرق ، هدزیس  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  رتتسم ، راد  زا : لقن  هب  نامه ، - 2
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هتشون نیا  زا  یناوارف  ياه  تمسق هک  دنرـشف  یم  ياپ  بلطم  نیا  رب  يا  هدع  هچ  رگا  .دزاس  یم  نکمم  ریغ  ار  نانخـس  نیا  زا  یعطق 
! تسا ّتیودهم »  » هب طوبرم  اه ،

سرتسد زا  رود  ّتیودهم »  » هراب رد  ار  نوتم  نآ  زا  حیرص  هدافتـسا  تسا و  نایدا  نآ  ناوریپ  ياه  شرگن  نایدا  نیا  نوتم  زا  يا  هراپ
.دیامن یم

ییاه لقن  هب  اهنت  تسین و  تسد  رد  دوش ، یم  هراشا  نادب  نایدا » رد  ّتیودهم   » ثحب رد  هک  ییاه  باتک  لصا  دراوم ، زا  یخرب  رد 
.تسا هدوزفا  هدش  دای  تالکشم  رب  یلکشم  زین  نیا  هک  هدش ، هدنسب  اه  باتک  نیا  زا 

يدودح ات  ام و  نامز  هب  اهنآ  رودص  یکیدزن  اما  دراد  ؛ دوجو  زین  سدقم  باتک  نوتم  هراب  رد  يدودـح  ات  هدـش  دای  دراوم  هچ  رگا 
.دهاک یم  راک  يراوشد  زا  يرادقم  یجنم ، دوعوم و  ثحابم  رد  اهنآ  تحارص 

.مییامن یم هیصوت  لصفم  ياه  باتک هب  ار  نادنم  هقالع .مینک  یم هدنسب  لیجنا  تاروت و  باتک  ود  هب  اهنت  عوضوم  نیا  رد  نیاربانب 

دوهی نییآ  رد  دوعوم  هشیدنا  . 1

هراشا

رگید تاروت و  ياهرفِس  دوهی و  ینید  راثآ  رد  .دندوعوم  رظتنم  دنناد  یم مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناوریپ  ار  دوخ  هک  نایدوهی 
.تسا هدش  هراشا  دوعوم  هب  هراومه  نانآ ، يایبنا  ياه  باتک 

راثآ رد  رگا  .تسا  هدرکن  روهظ  زونه  نانآ  دوعوم  عبطلاب  دندرواین ، نامیا  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هب  نایدوهی ، هک  ییاجنآ  زا 
: ددرگ یم  میسرت  اهنآ  رد  دوعوم ، هس  هرهچ  دوش ، لمأت  يدوهی  سدقم 

 ، مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  . 1

 ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  . 2

 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 3

دمحم ترضح  هب  هن  مالسلا و  هیلع  حیسم  ترـضح  هب  هن  موق ، نیا  نوچ  دبای و  یم  هژیو  یتیفیک  ّتیدوهی  رد  راظتنا ، باسح ، نیا  اب 
اه و هراشا همه  نیا  زا  دنشاب و  نارگن  ساسح و  رایسب  راظتنا ، دوعوم و  هلأسم  ربارب  رد  دیاب  دندیورگن ، ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
راـظتنا و هب  رتشیب  دنـشاب و  رترظتنم  نارگید  زا  دـیاب  ناـنآ  .دـنرذگن  تلفغ  یگداـس و  هب  ناـشیاه ، باـتک رد  دوجوم  ياـه  تراـشب

.دننک رکف  روهظ  يارب  یگدامآ 
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راکـشآ یفارحنا  ياراد  هاگدید  نیا  دنچ  ره  دشاب ؛ اعدم  نیا  رب  یلیلد  دـناوت  یم  یجنم ، ندـمآ  يارب  سدـقملا  تیب  نتخاس  هدامآ 
!! تسا

دروم ياه  شخب اب  هارمه  تسا  هدمآ  دوعوم  هرابرد  ینانخـس  اهنآ  رد  هک  قیتع  دهع  تیدوهی و  ياه  باتک زا  باتک  دنچ  مان  کنیا 
(1): دوش یم  رکذ  رظن 

ربمایپ لایناد  باتک  . 1

ات فیاوط  ندوب  زا  هک  ییانگنت  نامز  داتـسیا و  دهاوخ  تسا  مئاق  تموق  نارـسپ  بناج  زا  هک  یلیئاکیم  گرزب  رورـس  تقو  نآ  رد  »
تفای و دهاوخ  تاجن  تسا  هدش  بوتکم  باتک  رد  هک  یـسک  ره  وت  موق  نامز  نآ  رد  دش و  دهاوخ  عقاو  تسا ، هدوبن  نامز  نیا  هب 

يدبا تراقح  يراسمرش و  يارب  زا  یضعب  يدبا و  تایح  تهج  یضعب  .دش  دنهاوخ  رادیب  يرایسب  نیمز  كاخ ، رد  ناگدنباوخ  زا 
(2) ...«.

یگح باتک  . 2

؛ مروآ یم  ناجیه  هب  ار  یکـشخ  رحب و  نیمز و  اـه و  نامـسآ  نم  هک  تسا  یلیلق  تقو  زونه  دـیامرف : یم  نینچ  اهرکـشل  دـنوادخ  »
ولمم ار  هناخ  نیا  دیامرف : یم  اهرکشل  دنوادخ  دمآ و  دهاوخ  فیاوط  یمامت  بوغرم  مروآ و  یم  ناجیه  هب  ار  فیاوط  یمامت  هکلب 

(3) «. ...درک مهاوخ  لالج  زا 

ربمایپ هاینفص  باتک  . 3

اما دروآ ؛ یم  رب  ییانـشور  هب  ار  دوـخ  مکح  ناـصقن  یب  حبـص  ره  .دـنک  یمن  یفاـصنا  یب  تسا ، لداـع  نآ  نوردـنا  رد  دـنوادخ  »
هک يدـح  هب  مدرک ، بارخ  ار  ناشیا  ياه  هچوک .دـنناریو  ناشیا  ياـه  جرب  مدومن ، عطقنم  ار  فیاوط  .دـناد  یمن  ار  لاـعفنا  یـصاع 

هکنآ ات  ینک  لوبق  ار  بیدأت  هدیسرت ، نم  زا  دیاش  هک  متفگ  دنناریو و  ینکاس  یمدآ و  نودب  ناشیا  ياه  رهش  تسین و  هدننک  روبع 
دـساف ار  نتـشیوخ  لامعا  یمامت  هدومن ، يزیخ  رحـس  ناشیا  مدرک ، تبوقع  ار  ناشیا  هک  ردـق  ره  اـما  .دوشن  عطقنم  ناـشیا  نکـسم 

(4) «. ...دندینادرگ

.تسا هدش  لقن  یتساک  مک و  چیه  نودب  روبزم و  باتک  زا  میقتسم  سدقم ، باتک  ياه  لقن  - 1
ياهدنب 13. مهدزاود ، لصف  ص 1567 ، لایناد ، باتک  ینادمه ، ناخ  لضاف  همجرت  سدقم ، باتک  - 2

 . ياه 6 8 دنب  مود ،  لصف  ص1632 ، یگح ، باتک  ینادمه ، ناخ  لضاف  همجرت  سدقم ، باتک  - 3
ياهدنب 5 8. موس ، لصف  ص1629 ، یبن ، ياینفص  باتک  ینادمه ، ناخ  لضاف  همجرت  سدقم ، باتک  - 4
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ربمایپ يایْعَشِا  باتک  . 4

تروشم و حور  تناطف و  تمکح و  حور  هک  ادخ  حور  دیـشک و  دهاوخ  دق  شیاه  هشیر  زا  هخاش  هدـمآ ، رب  یـشی  هنت  زا  یلاهن  «و 
روظنم قفاوم  هدینادرگ ، شوه  زیت  دنوادخ  تیشخ  رد  ار  وا  دیمرآ و  دهاوخ  نآ  رب  تسا  دنوادخ  زا  تیشخ  ملع و  حور  توربج و 
یتسار هب  نیمز  نانیکسم  يارب  مکح و  تلادع  هب  ار  نالیلذ  هکلب  دومرف ؛ دهاوخن  هیبنت  شیاه  شوگ  عومسم  قباطم  مکح و  شرظن 

(1) «. ...تشک دهاوخ  ار  ریرش  شیاه  بل  حور  هب  هدز  شناهد  ياصع  هب  ار  نیمز  دومن و  دهاوخ  هیبنت 

مالسلا هیلع  دواد  روبز  باتک  . 5

: تسا هتفگ  نخس  ناحلاص  هبلغ  زا  روبز  زا  لقن  هب  میرک ، نآرق  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  رکذ  یبلاطم  زین  باتک  نیا  رد 

(2) ؛» َنوُِحلاّصلا   َ َيِدابِع اُهثِری  َضرالا  ّنأ  ِرْکّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدَقلَو  »

«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  تاروت ]  ] رکذ زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ، رد  «و 

: تفای نینچ  ار  تراشب  نیا  هتفرگ ، تروص  ياه  فیرحت  مغر  هب  ناوت  یم روبز ، هب  هعجارم  اب 

ترثک زا  هدش  نیمز  ثراو  ناعـضاوتم  اما  دش ؛ دـنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ  هب  نالکوتم  اما  دـنوش ؛ یم  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  »
(3) «. ...دش دنهاوخ  ذذلتم  یتمالس 

، دوهی نید  نونکا  .درک  خسن  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  نید  دمآ و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  سپ 
هدش و ثوعبم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  زا  سپ  .تسا  هلطاب  تعیرش  خوسنم و  نید 

اهنت تمایق ، ات   نونک و  ات  مالسا  عولط  نامز  زا   (4) .تسا لطاب  تعیرش  خوسنم و  نید  حیسم ، نید  نونکا  .درک  خسن  ار  حیسم  نید 
نآرق هراومه ، قلخ  نایم  رد  ادخ ، باتک  تسا و  مالـسا  سدقم  نید  تسا  يربمایپ  یحو و  رب  ینتبم  هک  نیمز  يور  رد  قح  هب  نید 

ساسا نیا  رب  .تسا 

 . دنب 110 هدزای ، لصف  ص1220 ، یبن ، ءایعشا  باتک  ینادمه ، ناخ  لضاف  همجرت  سدقم ، باتک  - 1
.106 هیآ (، 21) ءایبنا - 2

ياهدنب 9 37. متفه  ، یس و  رومزم  دواد ، ریمازم  سدقم ، باتک  - 3
رد مالسلا ، هیلع  حیسم  ياسیع  تعیرش  ای  مالسلا ، هیلع  میلک  ياسوم  تعیرـش  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسادیپ  هک  نانچ  ریبعت  نیا  - 4

اه و فیرحت  زا  رود  هب  زین  دوخ و  صاـخ  یناـمز  رود  رد  دوخ و  دـهع  رد  کـی  ره  نید ، ود  نیا  .تسا  هدوب  لـطاب  زین  دوخ  ناـمز 
.تسا هدوب  قح  رب  ینامسآ و  نید  اه ، فرصت
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هدیـسر ناگرزب  رگید  ناربمایپ و  زا  هک  ییاه  تراشا  اه و  تراشب  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ناـمه  دوعوم » »
.دراد هراشا  وا  روهظ  هب  تسا و  قداص  وا  قح  رد  تسا ،

تیحیسم نییآ  رد  دوعوم  هشیدنا  . 2

هراشا

قیتع دـهع  نآ ، یگنهرف  ینید و  یلـصا  عبنم  .تسا  دوهی  نید  همادا  یتخانـش  یتـفرعم و  لـئاسم  هاگدـید  زا  هژیو  هب  تیحیـسم  نید 
زین تیحیـسم  نید  هراب  رد  ًاـبیرقت  دوش ، هتفگ  دوهی  نید  هراـبرد  هچ  ره  نیا   رب اـنب  .تسا  ناـیدوهی  سدـقم  باـتک  ناـمه  هک  تسا 

.دنک یم  قدص 

رد يرت ، نشور  رتشیب و  ياه  تراشب  زین ، تیحیـسم  هژیو  ياه  باتک  رد  تفرگ ، رارق  هراـشا  دروم  يدوهی  نوتم  رد  هچنآ  رب  نوزفا 
: اریز تسا ؛ هدش  لقن  نامزلارخآ ، دوعوم  هراب 

فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هب  یلک ، ساـیقم  رد  ناـمز  مالـسلا ، هیلع  حیـسم  ترـضح  روـهظ  اـب  .مکی 
.تسا هدش  رت  کیدزن  

ات درذـگ ، یم  يرتشیب  رایـسب  نامز  دوهی  ، سدـقم  راثآ  لوزن   هرود  زا  اریز  تسا ؛ هدـمآ  دـیدپ  راثآ  نیا  رد  يرتمک  فیرحت  .مود 
دوهی راثآ  هزادـنا  هب  راثآ ، نیا  رد  يراد ، هدیـشوپ  فیرحت و  تسد  ات  هدـش ، ثعاـب  رما  نیا  .تیحیـسم  سدـقم  باـتک  لوزن  هرود  

زین لئاسم  نیا  هب  اه ، لیجنا  ِّدر  ای  دییأت  رد  دندرک و  رایسب  ششوک  هراب  نیا  رد  زین  یحیـسم  نادنمـشناد  هچ  رگا  دباین ؛ راک  تصرف 
(1) .دندرک یم  دییأت  رتمک  ار  ابانَرب   لیجنا  دنتشاد و  هجوت 

: دوش یم  یتاراشا  تسا  هدمآ  یجنم  روهظ  هراب  رد  ییاه  تراشب  اهنآ  رد  هک  باتک  دنچ  هب  اجنیا ، رد 

یتم لیجنا  . 1

لیابق همه  .تفرگ  دهاوخ  رارق  دوخ  یگرزب  یـسرک  رب  هسدقم  هکئالم  عیمج  اب  دمآ ؛ دهاوخ  دوخ  لالج  رد  ناسنا  دنزرف  نوچ  و  » 
(2) «. ...دنک ادج  اهزب  زا  ار  اه  شیم  ینابش  هک  نانچ  درک ؛ دهاوخ  ادج  رگیدمه  زا  ار  اهنآ  دش و  دنهاوخ  عمج  يو  دزن 

( فرصت اب  . ) 58 52 صص برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  - 1
ياه 3133. دنب  ص60 ، مجنپ ، تسیب و  باب  یتم ، لیجنا  سدقم ، باتک  - 2
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اقول لیجنا  . 2

دنـشک یم راظتنا  هک  یناسک  نآ  دننام  دیـشاب  دوخ  و  امـش   ياه  غارچ  دشاب  هتخورفا  امـش و  ياهرمک  دـشاب  هتـسب  هک  تسیاب  سپ  »
اقآ نوچ  هک  نارکون  نآ  لاح  هب  اشوخ  .دـنیاشگ  ار  رد  ًاتعفد  دـنز ، رد  دـیآ و  نوچ  هک  دـیآ  زاب  یـسورع  زا  یک  هک  ار  دوخ  ياقآ 

تمدخ ار  نانآ  هدمآ  ناشدزن  دـیناشن و  ار  اهنآ  هتـسب  ار  دوخ  رمک  یتسرد  هب  هک  میوگ  یم امـش  هب  نم  ار و  اهنآ  دـبای  رادـیب  دـیآ ،
(1) «. دومن دهاوخ 

سقرَم لیجنا  . 3

رذح اب  هک  دییامن  طایتحا  .تسین  علطم  سک  چـیه  دـنزرف ، هن  نامـسآ و  هکئالم  هن  ردـپ  ياوس  تعاس  نآ  زور و  نآ  تقیقح  رب  «و 
هتشاذگ و ار  دوخ  هناخ  هتفر و  يدیعب  رفس  هب  یصخش  هچنانچ  دیتسین ؛ علطم  نامز  نآ  ندیـسر  ماگنه  زا  اریز  دییامن ؛ اعد  دیـشاب و 

رادـیب سپ  .تسا  هدومرف  رما  ندوب  رادـیب  هب  ار  نابرد  هدومرف و  ررقم  صاـخ  لغـش  هب  ار  سک  ره  هداد و  تردـق  ار  دوخ  ناـمزالم 
هک ادابم  حبـص ؛ ای  سورخ  گناب  تقو  ای  بش  فصن  ای  ماش  رد  .دـمآ  دـهاوخ  تقو  هچ  هناخ  گرزب  دـیناد  یمن هک  اجنآ  زا  دیـشاب 

(2) «. دیشاب رادیب  میوگ  یم  همه  هب  میوگ ، یم امش  هب  نم  هچنآ  و  دبای   باوخ  رد  ار  امش  هدمآ ، هاگان 

اّنحوی تافشاکم  . 4

هداد وا  هب  تردق  دشاب و  هتـشاد  یناگدنز  دوخ  تاذ  رد  وا  هک  تسا  هداد  زین  رـسپ  هب  دراد ، یناگدـنز  دوخ  تاذ  رد  ردـپ  هچنانچ  » 
(3) «. تسا ناسنا  دنزرف  هکنآ  تلع  هب  دنکب ، ینار  مکح  مه  هک  تسا 

ياه 3537. دنب  مهدزاود ، باب  ص154 ، اقول ، لیجنا  سدقم ، باتک  - 1
ياهدنب 32 37. مهدزیس ، باب  سقرم ، لیجنا  سدقم ، باتک  - 2

ياهدنب 26 28. مجنپ ، باب  انحوی  ، لیجنا  سدقم ، باتک  - 3
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ییامزآدوخ

؟ تسیچ یجنم  هب  داقتعا  هراب  رد  اه  ناسنا  همه  نایم  كرتشم  یگژیو  نیرت  مهم . 1

؟ دراد ّتیودهم  ثحب  هب  یطابترا  هچ  تسا و  انعم  هچ  هب  مسیروتوف  . 2

؟ درک دامتعا  مالسا  زا  شیپ  نایدا  تسد  رد  عبانم  هب  لماک ، روط  هب  ناوت  یمن  یلیالد  هچ  هب  . 3

دوعوم هراب   رد  نخـس  هک  ار  نییآ  نیا  ياه  باتک دـنا ؟ یناسک هچ اهنآ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  دوعوم  هس  دوهی  نییآ  رد  . 4
.دیربب مان  هدروآ ،

.دییامرف هراشا  یجنم  هرابرد  لیجنا  ياه  لقن  زا  هنومن  ود  هب  . 5

.دینک هراشا  یجنم  هرابرد  سدقم  باتک  ياه  تراشب زا  دروم  ود  هب  هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم  سرد  رد  هک  يدراوم  رب  هوالع  . 6

===

شهوژپ يارب  عبانم   

، ناهج للم  بهاذم و  مالسا و  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  يدیهـش ، یمـشاه  هللادسا  دّیـس  . 1
(. ش  . ،1380ه مق نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  )

(. ق  . 1418 ه مق ، مهن ، پاچ  تلاسر ، تاراشتنا  هسسؤم  ، ) دمآ دهاوخ  وا  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  . 2

(. ات یب  یتآرم ، تاراشتنا  ، ) ّتیودهم نایدا و  یتشهب ، دمحم  . 3

(. ش  . 1378 ه نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ، ) تیحیسم خیرات  هفسلفرد  ییارگ  هرازه  یقیفوت ، نیسح  . 4

(. ش  . 1382 ه نارهت ، لّوا ، پاچ  ادرف ، دیما  تاراشتنا  ، ) نیدهع تاراشب  ینارهت  ، یقداص  دمحم  . 5

ه  1381 نارهت ، مود ، چ  یگنهرف ، تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگـشهوژپ  ، ) ناـیدا رد  یـشخب  تاـجن  لـصحم ، دـشار  یقت  دـمحم  . 6
(. .ش
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نآرق رد  تّیودهم  مود : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: تیودهم تایآ  زا  یخرب  یسررب 

: لوا هیآ 

« ...رُوبّزلا ِیف  اْنبَتَک  ْدَقلَو  » 

: مود هیآ 

« ...اوُفِعُْضتْسا َنیّذلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنأ  ُدیُرنَو  » 

: موس هیآ 

« ...ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  » َ

: مراهچ هیآ 

« ...ِتاریَْخلا اوُِقبَتْساَف  اهّیلَُوم  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِکل  َو    »

: مجنپ هیآ 

« ...َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهّللا  ُتیَِقب    »

: مشش هیآ 

 .ِ..« ّقَْحلا ِنید  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه    » 
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دمآرد شیپ 

هب ار  لطاب »  » رب قح »  » ییاـهن يزوریپ  ماـمت ، تیعطاـق  اـب  ینامـسآ ، باـتک  نیا  دراد و  ینآرق  هشیر  مالـسا  رد  ّتیودـهم ،»  » هشیدـنا
ثحب یلک  تروص  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  روهظ و  هراب  رد  نآرق  .تسا  هداد  دیون  اه  ناسنا  یمامت 

نیا ّتنس ، لها  نارسفم  زا  یخرب  هعیش و  نارسفم  .تسا  هداد  ناحلاص  يزوریپ  یناهج و  لدع  تموکح  لیکشت  هب  تراشب  هدرک و 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  یمالـسا  نادنمـشناد  تارظن  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور  دانتـسا  هب  ار  تایآ  هنوگ 

.دنا هتسناد  فیرشلا  هجرف 

.دوش یم یسررب  لقن و  هیآ  دنچ  اهنت  دراد  يرتشیب  تحارص  تسا و  عوضوم  نیا  هب  رظان  هک  ینآرق  تایآ  عومجم  زا  سرد  نیا  رد 

يدهم ترضح  دروم  رد  مالسلا ،  مهیلع  نیموصعم  رابرهگ  نانخس  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  هراب  رد  سرد  نیا 
.تسا هدش  قیبطت  ای  لیوأت و  ریسفت ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: ددرگ یم نایب  رصتخم  تروص  هب  هژاو  هس  نیا  موهفم  فیرعت و  ادتبا 

ریسفت . 1

ظفل زا  ماهبا  ندودز  : » زا تسا  تراـبع  حالطـصا »  » رد تسا و  نتخاـس  راکـشآ  ندرک و  نشور  ياـنعم  هب  َرَـسَف ،»  » هژاو زا  ریـسفت » »
رد هغلابم  رگنایب  لـیعفت »  » باـب رد  َرَـسَف ،»  » هداـم تسا .» لاکـشا  راـچد  اـسران و  رظن ، دروم  ياـنعم  لاـقتنا  رد  هک  راوشد  لکـشم و 

ماهبا ندودز  لـماش  هکلب  تسین ؛ اـسران  لکـشم و  ظـفل  هرهچ  زا  باـقن  ندز  راـنک  اـهنت  ریـسفت ، ور  نیا  زا  .تسا  اـنعم  هب  یباـیتسد 
.دوش یم  زین  مالک ، تلالد  رد  دوجوم 

انعم و رد  ماهبا  بجوم  نیا  دراد و  دوجو  ظفل  رد  ماهبا ، يا  هنوگ  هک  تسا  ییاج  رد  ریسفت ،
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(1) .تسا مزال  یناوارف  ششوک  نآ ، ندودز  يارب  دوش و  یم  مالک  تلالد 

رب ّمهم   نیا  تسا و  يرادرب  هدرپ  نایب و  دـنمزاین  ریزگان  تسا ، هدیـشوپ  مدرم  مومع  رب  نآرق ، تایآ   زا  يا  هراپ  مهف  هک  ییاجنآ  زا 
.دنا لاعتم دنوادخ  دییأت  دروم  دنراد و  ار  يرما  نینچ  ییاناوت  تیحالص و  هک  تسا  یناسک  هدهع 

لیوأت . 2

ریسفت عقوم  رد  هتفرگ و  انعم  کی  هب  ار  ود  نآ  نایبلا  عماج  ریـسفت  رد  يربط  اذل  دوب ؛ فدارتم  ظفل  ود  هتـشذگ  رد  لیوأت ، ریـسفت و 
راک هب  نآ  زا  صخا  دـیاش  ریـسفت و  اب  ریاغم  يانعم  هب  لیوأت » ، » نارخأتم حالطـصا  رد  هیـالا .» لـیوأت  یف  لوقلا  : » تسا هتفگ  تاـیآ 

.تسا هتفر 

شدوخ و یلـصا  ردـصم  ناکم و  هب  نآ  ندـنادرگرب  ینعی ، زیچ ؛ کی  لیوأت  .تسا  لصا  هب  تشگ  زاب  ياـنعم  هب  لوَا ،»  » زا لـیوأت    
(2) .ددرگ زاب  شدوخ  لیصا  یعقاو و  يانعم  هب  هک  يروط  هب  نآ ، رهاظ  هیجوت  ینعی ، هباشتم ؛ ظفل  لیوأت 

: تسا هدمآ  انعم  هس  هب  نآرق  رد  هژاو  نیا 

(3) .دشاب لقن  اب  قباطم  لقع و  لوبق  دروم  هک  حیحص  يا  هنوگ  هب  هباشتم ؛ لمع  ای  ظفل  رهاظ  هیجوت  . 21

.تسا هدمآ  فسوی  هروس  رد  راب  تشه  انعم ، نیا  هب  لیوأت  باوخ ؛ ریبعت  . 22

(4) .دوش یم  یهتنم  نادب  عوضوم ، نآ  هک  هچنآ  ینعی ، عوضوم ؛ کی  لیوأت  ساسا  نیا  رب  راک ؛ لصاح  ماجرف و  . 23

رد هک  يا  هیآ زا  هدرتسگ ، ماع و  موهفم  عازتنا  زا : تسا  ترابع  تسه  ناینیـشیپ  مالک  رد  یلو  هدـماین ، نآرق  رد  هک  مراـهچ  ياـنعم 
تسد هب  هیآ  رهاظ  زا  هک  يا  هدیشوپ  يوناث و  يانعم  ینعی ، نطب ؛»  » هب یهاگ  انعم ، نیا  هب  لیوأت  زا  ...تسا  هدش  لزان  یـصاخ  دروم 

نآ دربراک ، عضو و  بسح  رب  هیآ  رهاظ  هک  يا  هیلوا  يانعم  ینعی ، رهَظ ؛»  » لباقم رد  .تسا  هدش  ریبعت  مه  دیآ ، یمن 

ص18. ج1 ، نارسفم ، ریسفت و  تفرعم ، يداه  دمحم  كر : - 1
ص 22 و 23. ج1 ، نارسفم ، ریسفت و  تفرعم ، يداه  دمحم  كر : - 2

هیآ 7. (، 3  ) نارمع لآ  - 3
هیآ 78. (، 18  ) فهک - 4
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.دنامهف یم  ار  انعم 

؛ دـشاب اه  نارود  اه و  نامز  مامت  لـماش  نآرق  دوش  یم  بجوم  تسا و  نآرق  تیمومع  نماـض  هدرتسگ و  يا  هنماد  ياراد  اـنعم  نیا 
باوـث زج  يا  هدـیاف  دوـش و  یم رمث  یب نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  دـشابن ؛ صاـخ ، دراوـم  زا  هدـش  هتفرگرب  ریگارف ، میهاـفم  رگا  اریز 

(1) .تشاد دهاوخن  نآ  لیترت  توالت و 

یمن ار  نآ  یـسک  ملع ، رد  ناخـسار  دـنوادخ و  زج  یلو  ددرگ ؛ لیوأت  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یهباشتم  تاـیآ  نآرق ، رد  ناـمگ  یب
.تسا هدش  نایب  طوبرم  ياه  باتک  رد  هک  تسا  ییاه  كالم  طیارش و  ياراد  لیوأت   (2) .دناد

قیبطت . 3

هراشا

يا هیآ ظفل  زین  یهاـگ  .تسا  قاـبطنا  لـباق  يا  هدـع رب  ناـمز ، ره  رد  هک  هدـش  ناـیب  ماـع  ظـفل  هب  یناوارف  بلاـطم  نآرق ، تاـیآ  رد 
.تسا هدش  رداص  نانآ  زا  لمع  نآ  هیبش  هک  دوش  یم زین  یناسک  لماش  دراد و  تیمومع »  » نآ يانعم  یلو  تسا ؛ صاخ » »

ترضح نآ  یناهج  بالقنا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تایآ  زا  یخرب  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب 
: تسا حرش  نیدب 

لّوا هیآ 

(3) ؛» َنوُِحلاّصلا   َ يِدابِع اُهثِری  َضرالا  ّنأ  ِرْکّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدَقلَو  »

«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  نم ، هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  رکذ  زا  سپ  روبز  رد  انامهو ، »

نیا دـنچ ، یتایاور  رد  .تسا  هدـش  هراشا  نیمز ،) يور  تموکح   ) ناحلاص يویند  ياه  شاداـپ  نیرت  نشور  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد 
.تسا هدش  هتسناد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  رصع  رد  مهم ، دادیور 

هیآ ناگژاو 

يا هعومجم  : » زا تسا  ترابع  دواد ) ریمازم  میدق  دهع  ياه  باتکریبعت  هب  ای  دواد (  روبز » »

ص 25 و 26. ج 1 ، نارسفم ، ریسفت و  تفرعم ، يداهدمحم  - 1
.7 هیآ (، 3  ) نارمع لآ  - 2
.105 هیآ   (، 21  ) ایبنا - 3
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34 ص :

 «. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دواد  ياهزردنا  اه و  شیاین  اه و  تاجانم  زا 

باتک هب  روبز  زا  لبق  نآ  یفرعم  هنیرق  هب  هیآ  نیا  رد  یلو  دشاب ؛ يروآ  دای  رکذت و  هیام  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  لصا  رد  رکذ ،» »
.تسا هدش  ریسفت  تاروت ) ، ) مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  ینامسآ 

.دشاب راک  رد  یّصاخ  هنیرق  هکنیا  رگم  دوش ؛ یم  هتفگ  نیمز  هرک  عومجم  هب  ضرا ،» »

يزوریپ طلـست و  يانعم  هب  یهاگ  میرک  نآرق  رد  .دـبای  یم  لاقتنا  یـسک  هب  دتـس ، داد و  هلماـعم و  نودـب  هک  يزیچ  ینعی ، ثرا ؛» »
(1) .تسا هدش  هتفگ  اهنآ  تاناکما  اه و  تبهوم نتفرگ  رایتخا  رد  تسیاشان و  موق  رب  حلاص ، موق  کی 

اه یگتسیاش  همه  نوحلاص ،»  » هملک هب  هجوت  اب  دوش و  یم  نشور  نانآ  دیحوت  نامیا و  ادخ ،»  » هب ناگدنب »  » ندش هفاضا  هب  هجوت  اب 
.یعامتجا كرد  مظن و  ریبدت و  و  توق ، تردق و  یهاگآ ، ملع و  اوقت ، لمع و  دیآ : یم  نهذ  هب 

هبلغ ناربکتـسم  رب  نانآ  ات  دنک  یم يرای  زین  دـنوادخ  دـنزاس ، مهارف  دوخ  يارب  ار  اه  یگتـسیاش نیا  نامیا ، اب  ناگدـنب  هک  یماگنه 
.دندرگ اهنآ  ياه  ثاریم هدنراد  دننک و  هاتوک  نیمز  يور  رب  تموکح  زا  ار  ناشهدولآ  ياه  تسد دنبای ،

اه یگتسیاش  بسک  نامیا و  دوجو  هکلب  تسین ؛ نیمز  يور  رب  تموکح  نانمـشد و  رب  يزوریپ  رب  لیلد  فاعـضتسا »  » اهنت نیارب ، انب 
.دیسر دنهاوخن  نیمز  يور  تموکح  هب  دننکن ، هدنز  ار  لصا  ود  نیا  هک  ینامز  ات  ناهج  نافعضتسم  تسا و  هتسیاب 

اه هتکن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   لآ  .1

ُّلِذـی ْمُهُّزِعیَف َو  ْمِهِدـْهَج  َدـَْعب  ْمُهیِدـْهَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ْمُه  : » تسا هدـش  لقن  مالـسلا   هیلع  رقاب  ماما  زا  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد   
يدهم دنوادخ ، هک  دنتسه  دمحم  لآ  انامه  حلاص ، ناگدنب  نیا   » (2) ؛» ْمُهَّوُدَع

.137 هیآ (، 7  ) فارعا .ر ك : - 1
ص184. هبیغلا ، باتک  هللا ، همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 2
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35 ص :

«. درک دهاوخ  لیلذ  ار  ناشنانمشد  هداد ، تّزع  ار  ناشیا  سپ  .دنک  یم  ثوعبم  ناشیا  ششوک  زا  سپ  ار  نانآ   

تیمومع زگره  اهریـسفت ، نیا  تسا و  راکـشآ  یلاـع و  قادـصم  کـی  ناـیب  هکلب  تسین ؛ راـصحنا  تیاور ، نیا  موهفم  تسا  نشور 
دوب و دـنهاوخ  قفوم  زوریپ و  دـننک ، مایق  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  اج  ره  رد  نامز و  ره  رد  نیارب  انب  .دـنک  یمن دودـحم  ار  هیآ  موهفم 

.دش دنهاوخ  نآ  تموکح  نیمز و  ثراو  ماجنارس 

دواد ریمازم  رد  ناحلاص  تموکح  تراشب  . 2

نیا رد  دوجوم  تافیرحت  مامت  اب  دـهد   یم ناـشن  دوش و  یم  هدـید  دروم  دـنچ  رد  نآ ، هباـشم  اـی  هدـش و  داـی  ریبعت  دواد  ریمازم  رد 
.تسا هدنام  نوصم  دربتسد  زا  نانچمه  تمسق  نیا  اه ، باتک 

یم تسین  ریرـش  هک  تسا  كدنا  لاح  دش و  دنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ ، هب  نالکوتم  اما  دـنوش و  یم  عطقنم  ناری    ّ رـش . »... 21
.(1)« دش دهاوخ  ادیپان  ییامن ، راسفتسا  ار  شناکم  دنچ  ره  دوش ؛

.(2)« دش دنهاوخ  ماکداش   یتمالس  ترثک  زا  هدش ، نیمز  ثراو  هناعضاوتم  اما  . » 22

.(3)« ...دش دنهاوخ  عطقنم  يو  نانوعلم  اما  دش ؛ دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ ، ناکربتم  . » 23

.(4)« دوب دنهاوخ  نکاس  نآ  رد  هشیمه  هدش ، نیمز  ثراو  ناقیدص  . » 24

.(5)« دش دهاوخ  يدبا  ناشیا  ثاریم  دناد و  یم  ار  ناحلاص  ياهزور  دنوادخ  . » 25

تاریبعت نیا  رب  هوالع  .دروخ  یم  مشچ  هب  دواد  ریمازم  رد  ریبعت  نامه  اب  هدـمآ ، نآرق  رد  هک  ناحلاص »  » ناونع اـه ، تراـبع  نیا  رد 
تیمومع رب  لیلد  اهریبعت ، نیا  .تسا  هدش  رکذ  رگید  ياه  هلمج  رد  ناعـضاوتم ، ناکربتم و  نالکوتم ، ناقیدـص ، دـننام  زین  يرگید 

 . دنک یم قیبطت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  ثیداحا  اب  تسا و  ناحلاص »  » تموکح

شنیرفآ نیناوق  زا  یکی  ناحلاص  تموکح  . 3

نامه تسا ، گنهامه  نآ  اب  هچنآ  تسا و  تقلخ  ناـهج  نیناوق  شنیرفآ و  تهج  فـالخ  رب  اـه ، تموکح  نیا  ماـمت  تسناد  دـیاب 
ینشور لیلد  شنیرفآ ، ماظن  .تسا  نامیا  اب  ناحلاص  تموکح 

دنب 9. ، 37 دواد ، ریمازم  - 1
دنب 11. ، 37 دواد ، ریمازم  - 2
دنب 27. ، 37 دواد ، ریمازم  - 3
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دنب 29. ، 37 دواد ، ریمازم  - 4

دنب 18. ، 37 دواد ، ریمازم  - 5
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36 ص :

مایق هب  طوبرم  ثیداحا  هدـش و  دای  هیآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  تسا و  هدـنیآ  رد  یعاـمتجا  حیحـص  ماـظن  کـی  شریذـپ  رب 
.(1) دوش یم  هدافتسا  یناهج  گرزب  حلصم 

مود هیآ 

(2) ؛» َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجنَو  هّمئأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرالا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیّذلا  یَلَع  ّنُمَن  ْنأ  ُدیُرنَو  »

ثراو ار  ناشیا  مینادرگ و  مدرم ]  ] نایاوشیپ ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دندوب ، هدش  تسد  ورف  نیمزرس  نآ  رد  هک  یناسک  رب  میتساوخ  «و 
«. مینک نیمز ] ]

يزوریپ هب  رظاـن  مالـسلا ، مهیلع  ناـماما  رگید  زا  دـنچ  یتاـیاور  هغـالبلا و  جـهن  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماـما  شیاـمرف  قـبط  هیآ  نیا 
.دش دهاوخ  ناگتسیاش  ِنآ  زا  ناهج  ماجنارس ، هکنیا  تسا و  ناربکتسم  رب  نافعضتسم 

يارب یلک  نوناق  کی  رگنایب  هکلب  دیوگ ؛ یمن نخس  لیئارسا  ینب هب  طوبرم  یصوصخ  یعضوم و  همانرب  کی  زا  زگره  هدش ، دای  هیآ 
ربمایپ تموکح  نآ ، رت  لماک  هنومن  .تسا  رفک  رب  نامیا  لطاب و  رب  قح  يزوریپ  هنیمز  رد  یتراشب  نیا  .تسا  اه  نرق اهرـصع و  همه 

.دوب مالسا  روهظ  زا  دعب  ترضح  نآ  نارای  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تسد  هب  نیمز  هرک  ماـمت  رد  تلادـع  قح و  تموکح  روهظ  زین ، نآ  هنومن  نیرت  هدرتـسگ 
.دوب دهاوخ  فیرشلا 

، مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ور  نیا  زا  دـهد       ؛ یم  یتموکح  نینچ  روهظ »  » هب تراشب  ینـشور ، هب  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  هیآ  نیا 
: تسا هدمآ  هغالبلا  جهن رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  .دنا  هدرک  هراشا  گرزب  روهظ  نیا  هب  نآ  ریسفت  رد 

ِضْرَْألا ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو   » َِکلَذ َبیِقَع  اََلت  اَهَِدلَو َو  یَلَع  ِسوُرَّضلا  َفْطَع  اَهِـساَمِش  َدَْعب  اَنیَلَع  اْینُّدلا  َّنَفِطْعََتل  »
ًهَِّمئَأ َو ْمُهَلَعَْجن  َو 

صص 515 524. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  ك.ر : - 1
هیآ 5. (، 28  ) صصق - 2
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37 ص :

(1)؛ «« َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن 

دراد یم  هگن  شا  هچب  يارب  دنک و  یم  يراددوخ  شا  هدنشود  هب  ریش  نداد  زا  هک  يرتش  نوچمه  یشکرس  یشومچ و  زا  سپ  ایند  »
« . دومرف توالت  ار  ...نمن » نا  دیرن   » هیآ و سپس  دروآ ...  یم  يور  ام  هب 

: دیامرف یم يرگید  ثیدح  رد 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  هورگ  نیا  « ؛ (2)« ْمُهَّوُدَع ُّلِذی  ْمُهُّزِعیَف َو  ْمِهِدـْهَج  َدـَْعب  ْمُهیِدـْهَم  ُهَّللا  ُثَْعبی  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ْمُه  »
دـهد و یم  تّزع  ناشیا  هب  دزیگنا و  یمرب  دوش ، یم  دراو  ناـنآ  رب  هک  يراـشف  تمحز و  زا  دـعب  ار  اـهنآ  يدـهم  دـنوادخ  دنتـسه ،

«. دنک یم  راوخ  لیلذ و  ار  ناشنانمشد 

موس هیآ 

يِذَّلا ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  »
(3) ؛» َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  ًائیَش َو  یب  َنوُکِرْشی  ینَنوُُدبْعی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا 

نیشناج نیمزرس ، نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  ادخ  »
هدیدنسپ ناشیارب  هک  ار  ینید  نآ  .داد و  رارق  دوخ ]  ] نیـشناج دندوب ، نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هک  هنوگ  نامه  دهد ؛ رارق  دوخ ] ]

ره دننادرگن و  کیرـش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ] ، ] دنادرگ لدبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب  دنک و  رقتـسم  ناشدوس  هب  تسا ،
«. دننامرفان هک  دننانآ  دیارگ ؛ رفک  هب  نآ  زا  سپ  سک 

تسا و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  نامرف  ربارب  رد  میلست  تعاطا و  زا  نخس  هیآ ، نیا  زا  شیپ  تایآ  رد 

ص 506. هغالبلا ، جهن  ، 5 یضر دّیس  - 1
ص184. هبیغلا ، باتک  هللا ، همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 2

هیآ 55. (، 24  ) رون - 3
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هب دـنوادخ  نآ ، ساـسا  رب  .تسا  هدـش  ناـیب  تسا  یناـهج  تموکح  ناـمه  هک  تعاـطا  نیا  هجیتن  هتفاـی و  همادا  ثحب  هیآ ، نیا  رد 
؛ درک دهاوخ  نیمز  يور  هفیلخ  ًاعطق  ار  نانآ  هک  دهد  یم  هدـعو  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  امـش  زا  هک  یناسک 
رد اج  رب  اپ  راد و  هشیر  روط  هب  هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیـشخب و  نیمز  يور  تفالخ  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نامه 

هدیتسرپ و ار  ادخ  اهنت  مدرم  .درک  دهاوخ  لّدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار ، اهنآ  سرت  فوخ و  تخاس و  دـهاوخ  رقتـسم  نیمز  هحفص 
.داد دنهاوخن  رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ 

یناسک كرـش ، ینماان و  بارطـضا ، هنوگ  ره  نتفر  نایم  زا  یهلا و  نییآ  رارقتـسا  دیحوت و  تموکح  يریگارف  يرترب و  نیا  زا  دعب 
! دوب دنهاوخ  یعقاو  قساف  نیقی  هب  دنزروب ، رفک  نآ  زا  دعب  هک 

: تسا هداد  دیون  هس  نمؤم ، حلاص و  ناناملسم  زا  یهورگ  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رگناشن  هیآ  عومجم  لاح  ره  هب 

؛ نیمز يور  تموکح  ینیشناج و  . 1

؛ ناهج رد  يا  هشیر  یساسا و  روط  هب  قح  نییآ  رشن  . 2

 . ینماان سرت و  بابسا  نتفر  نایم  زا  . 3

يارب یهیبش  کیرش و  چیه  دنهن ، یم ندرگ  ار  وا  ياه  نامرف دنتـسرپ ، یم ار  ادخ  يدازآ ، تیاهن  اب  نارود  نیا  رد  مدرم  هکنآ  هجیتن 
.دننارتسگ یم اج  همه  رد  ار  صلاخ  دیحوت  دنوش و  یمن لئاق  وا 

اه هتکن 

ار نآ  نارسفم  زا  یخرب  دنا ؟ یناسک هچ  نانیا  لاح  دندوب ؛ نیمز  يور  تفالخ  ياراد  ناناملسم  زا  لبق  يدارفا  هیآ ، نیا  ساسا  رب  . 1
نیمز رد  نم   » (1) ؛» هَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  : » دیامرف یم  مدآ  هرابرد  نآرق  هک  ارچ  دنا ؛ هتسناد  نامیلـس  دواد و  مدآ و  هب  هراشا 
يور رد  هفیلخ  ار  وت  ام  دواد  يا   » (2) ؛» ضْرَْألا ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  : » تسا هدومرف  دواد  هراـبرد  مهد .» یم رارق  يا  هفیلخ 

هیآ ياضتقم  هب  زین  نامیلس  میداد .» رارق  نیمز 

هیآ 30. (، 2  ) هرقب - 1
هیآ 26. (، 37  ) ص - 2
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 . دش نیمز  يور  رد  هفیلخ  دوب و  دواد  تموکح  ثراو  لمن »  » هروس هدزناش 

هتسنادن ایبنا  بسانتم  ار  ْمِِهْلبَق » ْنِم  َنیذَّلا   » ریبعت اریز  دنا ؛ هدرمـش دیعب  ار  انعم  نیا  هللا  همحر  یئابطابط  همالع  دننام  رگید  یخرب  اما 
ياراد هک  تسا  نیـشیپ  ياه  تما هب  هراشا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتفرن  راـک  هب  ناربماـیپ  دروم  رد  ریبعت  نیا  نآرق ، رد  ناـشیا  رظن  هب  .دـنا 

.دنتفای تموکح  نیمز  يور  رد  هدوب ، حلاص  لمع  نامیا و 

تردق ندش  هتسکش  مه  رد  مالسلا و  هیلع  یـسوم  روهظ  اب  اهنآ  اریز  تسا ؛ لیئارـسا » ینب   » هب هراشا  هیآ  نیا  دندقتعم : رگید  یعمج 
: تسا هدمآ  يا  هیآ رد  هک  نانچ  دندش ؛ نیمز  يور  تموکح  کلام  نوعرف ،

ینب نانمؤم   ) فعـضتسم تیعمج  نآ  ام   » (1) ؛» اهیف انْکَراب  یتَّلا  اََهبِراغَم  ِضْرَْألا َو  َقِراشَم  َنوُفَعْـضَتْسی  اُوناـک  َنیذَّلا  َمْوَْقلا  اَْـنثَرْوَأ  «َو 
«. میداد رارق  میدرک  تکرب  رپ  هک  ار  ینیمز  براغم  قراشم و  ثراو  ار  لیئارسا )

: دیامرف یم  اه  نامه هرابرد  زین  و 

و میهد (  نیکمت  نیمز  يور  رد  ار  لیئارـسا ) ینب  ناـنمؤم  فعـضتسم (  موـق  هـک  مـیا  هدرک  هدارا  اـم  « ؛» ضْرَأـْلا ِیف  ْمَُـهل  َنِّکَُمن  «َو 
 («. میزاس ّطلسم  ذوفن و  بحاص 

؟  تسیک نآ  زا  یهلا  هدعو  نیا  . 2

.تسا هداد  ناحلاص  نانمؤم و  زا  یهورگ  هب  ار  لماک  تینما  نییآ و  نید و  يرترب  نیمز ، يور  تموکح  هدعو  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
.تسا وگ  تفگ و  نارسفم  نایم  دنا ؛ یناسک هچ  هورگ  نیا  زا  روظنم  هکنیا  رد  اما 

تموکح ياول  ریز  رد  ناهج ، برغ  قرـش و  هک  دـنناد  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تموکح  هب  هراشا  ار  نآ  یخرب 
دوش و یم  هدـیچ  رب  نیمز  هحفـص  زا  گنج  فوخ و  ینماان و  دـنک ، یم  ذوفن  اـج  همه  رد  قح  نییآ  دریگ  ، یم  رارق  ترـضح  نآ 

(2) .دبای یم  ققحت  نایناهج  يارب  كرش ، زا  یلاخ  تدابع 

هیآ 137. (، 7  ) فارعا - 1
ص218. ج15 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  ك.ر : - 2
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هدیقع قبط  .دوش  یم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  مه  نیتسخن و  ناناملـسم  لماش  مه  هیآ ، کش  نودب 
هیآ نیا  لماک  قادـصم  وا  دـنک و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  رـسارس  ترـضح  نآ  ننـست  لها  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  مومع 

.تسین نآ  موهفم  یگدرتسگ  تیمومع و  زا  یعنم  لاح  نیا  اب  یلو  تسا ؛

ماـما تموکح  هب  طوبرم  ًارـصحنم  نیا  دوش و  یم  لـماش  ار  نیمز  يور  ماـمت  تسا و  قلطم  ضرا »  » هملک دـنیوگ : یم  یخرب  هکنیا 
نیقی هب  ناینیشیپ  تموکح  تفالخ و  اریز  تسین ؛ راگزاس  ...فلختـسا » امک   » هلمج اب  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

.دوبن نیمز  هنهپ  مامت  رد 

يارب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد  تموکح  نیا  زا  يا  هنومن  لقادح  هک  دهد  یم  ناشن  زین  هیآ  لوزن  نأش  هوالع  هب 
.تسا هدش  لصاح  ترضح ،) نآ  رمع  رخاوا  رد  دنچ  ره   ) ناناملسم

لماک و تینما  دیحوت و  تیمکاح  لماک  هنومن  نانآ و  ریگ  یپ  رمتسم و  تاغیلبت  ناربمایپ و  ياه  ششوک  یمامت  هرمث  تسا  ینتفگ 
.(1) دنک یم روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  دبای  یم  ققحت  ینامز  رد  تدابع ،

ماما زا  ریـصب  وبا  .تسا  لماک  قادـصم  نایب  هکلب  تسین ؛ هیآ  قادـصم  راـصحنا  ياـنعم  هب  اهریـسفت ، نیا  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه
رد هیآ ] نیا   »] (2) ؛» هباَحْصَأ ِمئاَْقلا َو  یف  تلزن  : » دومرف نینچ  هفیرش  هیآ  لیذ  ترـضح  نآ  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 

«. تسا هدش  لزان  ناشیا  باحصا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هراب 

زگره دراد ، تسادـق  تلیـضف و  زا  هک  یتافـص  اب  رهاط  ّبیط و  عمتجم  نیا  دـسیون ...« : یم هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همـالع 
هعماج نینچ  نونکات ، هتشگ ، تلاسر  هب  ثوعبم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يزور  زا  ایند  هدشن و  دقعنم  ایند  رد  نونکات 

؛ دوب دهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  راگزور  رد  دنک ، ادیپ  یقادـصم  رگا  ریزگان  .تسا  هدـیدن  دوخ  هب  يا 
ترـضح نآ  تایـصوصخ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ   لوسر  زا  هک  يرتاوتم  رابخا  نوچ 

حلاـص عمتجم  هجوتم  ار  هیآ  رد  نخـس  يور  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  .دـهد  یم ربخ  يا  هعماـج  نینچ  لیکـشت  زا  هدـش ، دراو 
«. فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  اهنت  هن  مینادب ،

.532 530 صص ، 14 ج   هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  - 1
ح35. ص240 ، هبیغلا ، هللا ، همحر  ینامعن  ص 173 ؛ هبیغلا ، باتک  هللا ،  همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 2
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اونمآ و نیذلا   » هب هیآ  لوزن  نامز  رد  ار  نخس  يور  هک  دراد  انعم  هچ  هیرظن  نیا  قبط  تفگ : دیهاوخ  : » دهد یم همادا  ناشیا  هاگ  نآ 
لها زا  یکی  هن  دوـب و  شدوـخ  هن   ) دوـبن زور  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  هک  یلاـح  رد  دـنک ، تاـحلاصلا » اوـلمع 

؟) شنامز

هدرک طلخ  یعامتجا  ياه  باطخ اب  يدرف  ياه  باطخ نایم  هدننک ، شـسرپ  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  لاؤس  نیا  مییوگ : یم  خساپ  رد 
هک تهج  نیدب  دنهد ؛ رارق  یباطخ  دروم  ار  یصاخشا  هکنیا  یکی  دوش : صاخشا  هجوتم  روج  ود  تسا  نکمم  باطخ  نوچ  تسا ؛

ِصخش هک  تهج  نیا  زا  هن  دنهد  رارق  باطخ  دروم  ار  صاخشا  نامه  هکنیا  رگید  روط  هب  .تسا  رظن  دروم  نانآ  ِدوخ  تایصوصخ 
ریغ هب  نابطاخم  زا  باطخ  لوا ، تروص  رد  .نیعم  یتافص  ياراد  دنتسه  یتیعمج  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  دشاب ، رظن  دروم  نانآ  دوخ 

صاخـشا ًالـصا  مود  مسق  رد  شرگید و  زیچ  چیه  هنو  شدیعو  هن  شا ، هدعو هن  ددرگ  یمن  اهنآ  لماش  دوش و  یمن  هجوتم  نابطاخم 
.دوش یم  هجوتم  زین  نارگید  هب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ییاذک  تافص  ناگدنراد  هجوتم  باطخ  دنرادن و  یتلاخد 

بطاخم ار  نانمؤم  ای  هک  ینآرق  ياه  باطخ بلغا  تشذـگ و  شناـیب  هک  تسا  مود  ياـه  باـطخ لـیبق  زا  باـطخ  هفیرـش ، هیآ  رد 
(1) «. تسا لیبق  نیا  زا  ار  رافک  ای  هدرک و 

، دنا یناسک هچ  مُکنِم » اونَمآ  َنیذلا   » هکنیا رد  نارـسفم  تسا : هدـمآ   ... « مُکنِم اونمآ  َنیذـلا  ُهللا  َدَـعَو    » هیآ لیذ  رد  نایبلا  عمجم  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  يدهم  روظنم ، هک  هدـش  تیاور  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تیب  لها  زا  دـنراد و  فالتخا 

.تسا ملس 

! دـنگوس ادـخ  هب  دومرف : درک ، توالت  ار  هیآ  نیا  یتقو  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشایع 
تما نیا  يدهم  وا  دشخب و  یم قّقحت  ام  زا  يدرم  هلیسو  هب  ناشیا ، قح  رد  ار  دوخ  هدعو  نیا  ادخ  هک  دنا  تیب لها  ام  نایعیش  ناشیا 

زور نآ  ادخ  زور ، کی  رگم  دنامن  ایند  زا  رگا  دومرف : شا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر هک  تسا  یـسک  وا  .تسا 
هک نانچ  نآ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  .تسا  نم  مان  مه  هک  دنک  مایق  مترتع  زا  يدرم  ات  دـنک  یم  ینالوط  ردـق  نآ  ار 

مالسلا امهیلع  هللا  دبع  یبا  رفعج و  یبا  زا  تیاور  نیا  ریظن  .دشاب  هدش  هدنکآ  روج  ملظ و  زا 

ص 220. ،  15 ج   نازیملا ، همجرت  ییابطابط  ، نیسح  دمحم  - 1
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.تسا هدش  لقن 

رد .تسا  هدـش  تیاور  يرابخا  هراب  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  : » دـسیون یم  ثحابم  يدـنب  عمج  رد  ییاـبطابط  همـالع 
نیا ربانب  تسا : هدـمآ  الاب  تیاور  لقن  زا  دـعب  نایبلا  عمجم  رد  زین  تشذـگ و  تایاور  نیا  نومـضم  رب  هیآ  قابطنا  نایب  مه  هتـشذگ 

(1) «. تسا مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تاحلاصلا » اُولِمَع  اونَمآ َو  َنیذلا   » زا دارم 

مراهچ هیآ 

(2) ؛» ٌریدَق یَش ٍء    ِ ّلُک یلَع  َهّللا  َّنِإ  اًعیمَج  ُهّللا  ُمُِکب  ِتْأی  اُونوُکَت  ام  َنیَأ  ِتاریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  اهّیلَُوم  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِکل  «َو 

.دیریگ یشیپ  رگیدکی  رب  کین  ياهراک  رد  سپ  دنادرگ ؛ یم  يوس ]  ] نآ هب  ار  دوخ  يور  يو  هک  تسا  يا  هلبق  یـسک  ره  يارب  «و 
«. تسا اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ  تقیقح ، رد  دروآ ؛ یم  زاب ] دوخ  يوس  هب   ] ار امش  یگمه  دنوادخ  دیشاب ، هک  اجک  ره 

اه هتکن 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  ندش  عمج  زور  . 1

باحـصا نارای و  ندـش  عمج  هب  اًعیمَج ،» ُهّللا  ُمُِکب  ِتْأی  اُونوُکَت  اـم  َنیَأ   » تراـبع مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  زا  يددـعتم  تاـیاور  رد 
: دومرف هیآ  نیا  هراب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  ریسفت  روهظ  ماگنه  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

ٌعَزَق ٍهَدِحاَو  ٍهَعاَس  ِیف  ِهَّللا  َنوُعِمَتْجی َو  َلاَق  ُهَدوُدـْعَْملا  ُهَّمُالا  ِهَّللا  ْمُه َو  َلاَق َو  ًالُجَر  َرَـشَع  َهَعِْـضْبلا  ِهَئاِم َو  َثاَلَّثلا  ِِمئاَْقلا  َباَحْـصَأ  ِینْعی  »
(3) ؛» ِفیِرَْخلا ِعَزَقَک 

تما  » زا روظنم  دنگوس ! ادخ  هب  .دنرفن  دنچ  دصیس و  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  باحصا  روظنم  »

ص225. ج 15 ، نازیملا ، همجرت  ییابطابط  ، نیسح  دمحم  - 1
هیآ 148. (، 2  ) هرقب - 2

 . ص313 ج8 ،  یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 3
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، داب دنت  رثا  رب  هک  يزییاپ  ربا  ياه  هراپ  نوچمه  دـنوش ؛ یم  عمج  یگمه  تعاس  کی  رد  دـنگوس ! ادـخ  هب  .دنتـسه  نانآ  هدودـعم »
«. ددرگ یم  مکارتم  عمج و 

ِعیِمَج ْنِم  اَنَتَعیِـش  ِهـَیلِإ  ُهَّللا  ُعَـمْجی  اَـنُِمئاَق  َماَـق  ْدَـق  ْوـَل  ْنَأ  ِهَّللا  َکـِلَذ َو  َو  : » دـیامرف یم زین  مالـسلا  هـیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  ماـما 
اهرهـش مامت  زا  ار  ام  ناوریپ  دنوادخ    دنک ، مایق  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  یماگنه  دنگوس ! ادخ  هب   » (1) ؛» ِناَْدُلْبلا

«. دنک یم  عمج  وا  درگ 

يرهاظ و اـنعم  کـی  هک  دراد  يددـعتم  یناـعم  یهاـگ  نآرق  تاـیآ  تاـیاور ، قبط  هک  ارچ  تسا ؛ هیآ  نوطب  میهاـفم  زا  ریـسفت  نیا 
مهیلع ناـماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زج  هک  تسا  هیآ  نطب  حالطـصا  هب  ینورد و  موـهفم  يرگید  تـسا و  یموـمع 

.دنتسین هاگآ  نآ  زا  دهاوخب ، ادخ  هک  یناسک  مالسلا و 

يروآ عمج  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  تمایق ، رد  ار  اه  ناـسنا كاـخ  هدـنکارپ  تارذ  دراد  تردـق  هک  ییادـخ  تاـیاور ، نیا  رظنم  زا 
هقرج نیتسخن  نتخورفا  يارب  تعاس ، کی  زور و  کی  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  دناوت  یم  یناسآ  هب  دنک ؛

.دروآ درگ  متس ، ملظ و  هب  نداد  نایاپ  یناهج و  لدع  تموکح  سیسأت  بالقنا و  ياه 

مئاق باحصا  هرابرد  هیآ  نیا  تسا : هدش  لقن  هعیش ، قیرط  زا  یناوارف  رابخا  رد  : » دسیون یم هیآ  لیذ  رد  هّرس  سدق  ییابطابط  همالع 
(2) «. تسا يرج  قیبطت و  باب  زا  نیا  دوش : یم هدافتسا  یضعب  زا  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ 

مجنپ هیآ 

(3) ؛» ظیفَِحب ْمُکیَلَع  اَنَأ  ام  َنینِمُْؤم َو  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهّللا  ُتیَِقب  »

«. متسین نابهاگن  امش  رب  نم  تسا و  رتهب  امش  يارب  ادخ  هدنام  یقاب  دیشاب ، نمؤم  رگا  »

ناماما زا  رگید  یخرب  ای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دوجو  هب  ریـسفت  هللا » هیقب  : » تسا هدـمآ  ینوگانوگ  تایاور  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  مالسلا  مهیلع 

َُّمث َنِینِمُْؤم » ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهَّللا  ُتیَِقب   » ُهیْآلا ِهِذَه  ِِهب  ُقِْطنی  اَم  ُلَّوَأ  «َو 

ح37. ص291 ، ج52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ص467. ج1 ، نازیملا ، ریسفت  - 2
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هیآ نیا  دیوگ ، یم  دوخ  مایق  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  ینخـس  نیتسخن   » (1) ؛» هِضْرَأ ِیف  ِهَّللا  ُهیَِقب  اَنَأ  ُلوُقی :
«. نیمز يور  رب  هللااهیقب  منم  : » دیامرف یم سپس  َنینِمُْؤم ؛» ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهّللا  ُتیَِقب  تسا « :

؛ تسا یهلا  شاداپ  ای  لالح و  هیامرس  دوس و  هللا ،» هیقب  زا « روظنم  هدوب و  بیعش  موق  بطاخم  ثحب ، دروم  هیآ  رد  هک  تسا  تسرد 
رب .دوش  یم  بوسحم  هللااهیقب »  » ددرگ وا  تداعـس  ریخ و  هیام  هدنام و  یقاب  رـشب  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  عفان  يدوجوم  ره  یلو 

تخس رـس  نمـشد  کی  اب  هزرابم  زا  سپ  هک  زین  نیتسار  ناربهر  مامت  .دناهللاهیقب  گرزب  نایاوشیپ  یهلا و  ناربمایپ  مامت  ساسا  نیا 
نانآ دندرگ ، یم  زاب  گنج  نادـیم  زا  يزوریپ  زا  سپ  هک  ینازابرـس  .دـنا  هللااهیقب رظن  نیا  زا  دـننام ، یم  یقاب  تلم  موق و  کی  يارب 

.دنا هللااهیقب زین 

مالـسا ربمایپ  تثعب  زا  سپ  یبالقنا  ربهر  نیرت  گرزب اوشیپ و  نیرخآ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  هک  ییاجنآ  زا 
هک صوـصخ  هب  تسا ؛ بقل  نیا  هب  درف  نیرت  هتـسیاش  و  هللااـهیقب »  » قیداـصم نیرت  نشور زا  یکی  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا ناماما  ناربمایپ و  زا  دعب  هدنام  یقاب  اهنت 

مشش هیآ 

(2) ؛» َنوُکِرْشُْملا َهِرَکَْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع ُهَرِهْظِیل    ِ ّقَْحلا ِنیدَو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه  »

ناکرـشم دنچ  ره  دـنادرگ ؛ زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف ، تسرد  نید  تیادـه و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا  »
«. دنشاب هتشادن  شوخ 

يدادیور زا  ربخ  تسا و  هدـش  رارکت  حـتف ،» هروس   » رد يرـصتخم  توافت  اب  هدـمآ و  فص ،»  » هروس رد  ظافلا  نیمه  اب  هفیرـش ، هیآ 
زا تسا و   هدش  نآ  رارکت  بجوم  ّتیمها  نیا  .دهد  یم  مهم 

ح16. باب 33 ، ص330 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، - 1
هیآ 33. (، 9  ) هبوت - 2
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.دهد یم  ربخ  نیمز  يور  رب  نییآ  نیا  يریگارف  مالسا و  ندش  یناهج 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  هک  دنا    هتفرگ  دودحم  يا و  هقطنم  يزوریپ  يانعم  هب  ار  هیآ  ثحب  دروم  يزوریپ  نارسفم  زا  یخرب 
یطرش دیق و  هنوگ  چیه  هیآ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  تفریذپ  تروص  نیملسم  مالسا و  يارب  نآ  زا  دعب  ياه  نامز ای  ملـس و  هلآ و 
ناـیدا همه  رب  مالـسا  هبناـج  همه  يزوریپ  نآ  موهفم  .مینک  دودـحم  ار  نآ  ياـنعم  هک  درادـن  یلیلد  تسا ، قلطم  رظن  ره  زا  تسین و 

.تشگ دهاوخ  هریچ  ناهج  همه  رب  هتفرگ ، ارف   ار  نیمز  هرک  همه  مالسا  ماجنارس  ینعی ، تسا ؛ ناهج 

تایاور قبط  .تسا  ققحت  لاح  رد  جـیردت  هب  ادـخ  یمتح  هدـعو  نیا  یلو  هتفاین ؛ ققحت  عوضوم  نیا  رـضاح ، لاح  رد  تسین  یکش 
مالسا ندش  یناهج  همانرب  دنک و  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  دوب  دهاوخ  یماگنه  همانرب ، نیا  لماکت 

.دشخب ققحت  ار 

: دنک یم لقن  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  هللا ، همحر  قودص  خیش 

ِهَّللِاب ٌِرفاَک  َْقبی  َْمل  ُِمئاَْقلا  َجَرَخ  اَذِإَف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ُِمئاَْقلا  َجُرْخی  یَّتَح  اَُـهلیِوَْأت  ُلِْزنی  اـَل  ُدـَْعب َو  اَُـهلیِوَْأت  َلََزن  اَـم  ِهَّللا  «َو 
ِینْرِسْکاَف ٌِرفاَک  ِینَْطب  یف  ُنِمُْؤم  ای  َْتلاََقل  ٍهَرْخَص  ِنَْطب  ِیف  ٌكِرْـشُم  ْوَأ  ٌِرفاَک  َناَک  َْول  یَّتَح  ُهَجوُرُخ  َهِرَک  اَّلِإ  ِماَمِْإلِاب  ٌكِرْـشُم  َال  ِمیِظَْعلا َو 

جورخ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هکنآ  ات  دش ، دهاوخن  هدـشن و  لزان  هیآ  نیا  لیوأت  زونه  دـنگوس ! ادـخ  هب   » (1) ؛» ُْهُلْتقا َو 
! دوش یم  تحاران  ترـضح  نآ  جورخ  زا  هکنیا  رگم  دنام ؛ یمن  یماما  رکنم  ادـخ و  هب  رفاک  چـیه  رگید  درک ، روهظ  وا  یتقو  .دـنک 
ار وا  نکـشب و  ارم  هدـش ، ناهنپ  يرفاک  نم  لد  رد  نمؤم ! يا  : دـیوگ یم  گنـس  نآ  دوش ، ناـهنپ  یگنـس  لد  رد  يرفاـک  رگا  یتح 

«. ناسرب لتق  هب  روایب و  نوریب 

یبا زا  مادقم ، یبا  زا  یشایع  ار  تیاور  نیا  ریظن  دسیون : یم هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  ثیدح  نیا  رکذ  زا  سپ  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
.تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا زا  ار  نآ  لثم  یسربط  لقن و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس  زا  زین  مالسلا و  هیلع  رفعج 

نآ هرابرد  هکنیا  هدش و  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  تسا : هدمآ  یمق  ریسفت  رد 

ص670. ، 2 ج ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

.دش یم  هدافتسا  تشادرب  نیا  مه  قودص  تیاور  زا  .تسا  هیآ  نیا  لیوأت  وا  جورخ  هک  تسا  انعم  نیدب  هدش ، لزان  ترضح 

هیآ ریـسفت  رد  وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  رباج  زا  دوخ  ننـس  رد  یقهیب  رذنم و  نبا  روصنم ، نب  دیعـس  تسا : هدش  لقن  روثنملارُّدـلا  رد 
یحیـسم و يدوهی و  چیه  هک  یتقو  رگم  دریگ ؛ یمن  دوخ  هب  عوقو  تروص  هیآ   ، نیا  يانعم  تسا : هتفگ  ِِهلُک » ِنیدـلا  یلَع  ُهَرِهُظِیل  »

مه اـب  راـم  ناـسنا و  واـگ و  ریـش و  دنفـسوگ ، گرگ و  هک  یتـقو  رگم  دریگ ، یمن  تروص  زین  .مالـسا و  زج  دـنامن  یتـلم  بحاـص 
یمن عقاو  دنکن و  خاروس  ار  ینابنا  یـشوم  چیه  هک  یتقو  رگم  دوش ، یمن  عقاو  نینچمه  .دـنوش  نمیا  رگیدـکی  زا  دـننک و  یگدـنز 

زا میرم  نب  یسیع  هک  تسا  یتقو  نیا  دنوش و  هتـشک  اه  كوخ هتـسکش و  اه  بیلـص  دوش و  وغل  یلک  هب  هیزج  هک  یتقو  رگم  دوش ،
.دیآ دورف  نامسآ 

هک تسا  نیا  تیاور  ردـص  هنیرق  هب  هیزج  وـغل  زا  روـظنم  : » دـسیون یم نآ  حیـضوت  رد  بـلطم ، نـیا  لـقن  زا  سپ  ییاـبطابط  همـالع 
؛ دـنام یمن  یقاـب  نیمز  يور  رد  یکرـش  رفک و  زور  نآ  رد  هکنیا  رب  تیاور  نیا  تلـالد  .دـنام و  یمن  یقاـب  هیزج  يارب  یعوـضوم 

(1) «. دنراد تلالد  نآ  رب  زین  رگید  ياه  تیاور هک  تسا  ییانعم 

هک دنا  هدرک رکذ  رب 120  نوزفا  ار   ّتیودـهم »  » هب طوبرم  تایآ  رامـش  هعیـش ، نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  دـش  هراشا  زین  نیا  زا  شیپ 
(2) .درک هعجارم  هنیمز  نیا  رد  لصفم  ياه  باتک هب  ناوت  یم

ص 392. ج9 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
.ینیوزق يریاح  يدهم  دیس  همجرت  نآرق ، ردفیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يامیس  ینارحب ، مشاه  دّیس  .ر ك : - 2
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  رصتخم  تروص  هب  ار  قیبطت  لیوأت ، ریسفت ، ياه  هژاو  . 1

؟ دوش یم  هدافتسا  ّتیودهم  ثحب  ءایبنا »  » هروس هیآ 105  زا  هنوگچ  . 2

؟ دنمادک اهنآ  تسا ؛ هدش  هداد  دیون  هس  رون »  » هروس هیآ 55  رد  . 3

یم روهظ  ماگنه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارای  ندش  عمج  رب  قبطنم  هیآ  مادک  تایاور  ، زا  هدافتـسا  اب  . 4
؟ دوش

.دیهد حیضوت  تسا  ؟ مادک  دنک ، یم توالت  روهظ  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  يا  هیآ نیلّوا  . 5

.دیهد حیضوت  ّتیودهمربار  نآ  تلالد هدرک ، یسررب ار  هیآود  هدشدای  ياه  هیآرب هوالع  . 6

===

شهوژپ : يارب  عبانم 

(. ش  . 1361ه مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ، ) مهدزای چ  دلج ، تسیب  نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسح  دمحم  . 1

چ ینیوزق ، يریاح  يدهم  دیـس  همجرت  نآرق ، رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يامیـس  ینارحب ، مشاه  دیـس  . 2
(. ش  . 1376 ه نارهت ، قافآ ، رشن  ، ) موس

(. قوف تایآ  لیذ  ش ،  . 1380ه هیمالسالا ، بتکلاراد  ، ) ملهچ چ  هنومنریسفت ، نارگید ، ، يزاریش و  مراکم  رصان  . 3

(. ش  . 1376ه نارهت ، دیفم ، ، ) نآرق هاگدید  زا  ّتیودهم  تابثا  یناشاک ، ییافص  یلع  . 4

، ترتع نآرق و  هاگدـید  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  تموکح  یناـسارخ ، هداز  تعیرـش دومحم  . 5
(. ش 1379 ه .  موس ، چ  نیقداصلاراد ، )

(. ش ،1381 ه .  مق فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما ، ) نآرقرد ّتیودهم  يامیس  این ، يولوم داوجدمحم  . 6
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هعیش ییاور  عبانم  رد  تّیودهم  موس : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: ياه باتک اب  ییانشآ 

 . هللا همحر  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  . 1

 . یقرب دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  رثا  نساحملا ، . 2

 . هللا همحر  رافص  نب  نسح  نب  دمحم  رثا  تاجردلا ، رئاصب  . 3

 . هللا همحر  یشایع  دوعسم  نب  دمحم  رثا  ، ریسفتلا باتک  . 4

.یمق مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  رثا  یمقلا ، ریسفت  . 5

 . هللا همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  فیلأت  یفاکلا ، . 6

.هللا همحر  ینامعنرفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  فیلأت  هبیغلا ، . 7

 . هللا همحر  قودص  خیش  رثا  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . 8

 . هللا همحر  دیفم  خیش  رثا  داشرالا ، . 9

هللا همحر  یسوط  خیش  رثا  هجحلل ، هبیغلا  باتک  . 10
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دمآرد شیپ 

چیه رد  هک  يا  هنوگ هب  تسا ؛ هتفرگ  رارق  تیمها  هجوت و  دروم  ّتیودـهم »  » هزادـنا هب  یعوضوم  رتمک  مالـسا ، ياه  هزومآ ناـیم  رد 
هک تسه  یباتک  رتمک  تسا و  هدیسرن  نید  ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  زا  نخـس  هزادنا  نیا  هب  نیداینب ، تاعوضوم  زا  کی 

.دشاب هتخادرپن  ّمهم  نیا  هب  نآ ، رد 

.دوش نومنهر  یساسا  ّمهم و  هلأسم  نیا  هب  تبسن  رتشیب  یهاگآ  هب  ار  ام  دناوت  یم اهنآ ، نیودت  ریس  دنمشزرا و  عبانم  نیا  تخانش 

.دوش یم هراشا  ّتیودهم »  » هرابرد ّمهم  ياه  باتک زا  یضعب  یسررب  هب  اهنت  سرد ، نیا  رد  راصتخا ، تلع  هب 

تّیودهم ثیداحا  هعیش و 

هراشا

نیا هب  طوبرم  ثیداحا  .دیآ  یم رامـش  هب  بهذم  تایرورـض  زا  هکلب  يداقتعا و  ياه  هزومآ هلمج  زا  هعیـش ، گنهرف  رد  ّتیودهم » »
یثیدـح عبانم  رد  هاتوک  يرورم  اب  .دراذـگ  یمن یقاـب  ار  يدـیدرت  کـش و  چـیه  ياـج  هک  تسا  هدرتسگ  ناوارف و  ناـنچ  عوضوم ،

هب یناهج  لدع  تموکح  ییاپ  رب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  عوضوم  هک  میبای  یم رد  یبوخ  هب  هعیش ،
.تسا یماما  هدزاود  هعیش  صوصخ  هب  ناناملسم  مامت  لوبق  دروم  رتاوتم و  ًالماک  تاعوضوم  وزج  ناشیا  ، تسد 

ینارون تانایب  زا  هدافتـسا  اب  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  دـّلوت  زا  شیپ  مالـسلا ، مهیلع  همئا  باحـصا  زا  نت  اـه  هد
هک دنا  هدرک فیلأت  ترضح  نآ  روهظ  ياه  هناشن روهظ و  تبیغ ، تدالو ، اب  هطبار  رد  یلقتسم  ياه  باتک مالسلا ، مهیلع  نیموصعم 

(1): تسا رارق  نیدب  اهنآ  زا  يدادعت  یماسا 

ص171. دیواج ،) لعشم  ، ) راصعا نورق و  رد  راثآ  هدیزگرب  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  زا : لقن  هب  - 1
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(1) .هبیغلا باتک  بحاص  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  یطامنا ، حلاص  نب  میهاربا  قاحساوبا  . 1

(2) .هبیغلا باتک  فلؤم  م220ق ،)  ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  سیبع »  » هب روهشم  يرشان ، ماشه  نب  ساّبع  لضفلاوبا  . 2

ياه باتک  بحاص  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  . 3
(3) .محالملا هبیغلا و 

(4) .هبیغلا باتک  بحاص  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  یمرج ، یئاط  دمحم  نب  نسح  نب  یلع  نسحلاوبا  . 4

(5) .هبیغلا باتک  بحاص  هیفقاو و  نارس  زا  قاّوس  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  . 5

(6) .هبیغلا باتک  بحاص  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  جرعا ، رمع  نب  یلع  نسحلاوبا  . 6

(7) .هبیغلا باتک  بحاص  و  م 263 ق ) ، ) مالسلا هیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  هعامس ، نب  دمحم  نب  نسح  یلع  وبا  . 7

، هبیغلا ياـه : باـتک بحاـص  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظاـک  ماـما  باحـصا  زا  ینئاـطب ، هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نـسح  . 8
(8) .محالملا مئاقلا و  هعجرلا ،

هب هک  تسا  هعیـش  ییاور  باتک  رتمک  هک  دوش  یم نشور  یثیدح ، یمومع   یـصاصتخا و  ياه  باتک ریاس  اه و  فیلأت نیا  هعلاطم  اب 
یم یفرعم  لامجا  هب  ییاور ، عبانم  نیا  زا  یضعب  اجنیا  رد  .دشاب  هتخادرپن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  عوضوم 

.دوش

یلاله سیق  نب  میلس  باتک  .کی  

یثیدـح باتک  نیلوا  یخیرات  ظاحل  زا  تسا و  م 80 ق ) « ) هللا همحر  یفوک  يرماع  یلاله  سیق  نب  میلـس  قداص  وبا   » زا باتک  نیا 
صاوخ زا  هتسجرب و  ياه  تیصخش زا  نآ  فلؤم  .دشاب   یم دوجوم 

ص32. لاجر ، یشاجن ، ص30 ؛ تسرهف ، ص104  ؛ لاجر ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 1
ص384. لاجر ،  یسوط ، نسح  نب  دمحم  ص280 ؛ لاجر ،  یشاجن ، - 2

ص419 و 433 لاجر  ، یسوط ، نسح  نبدمحم  ص257  ؛ لاجر ،  یشاجن ، ص122  ؛ تسرهف ، یسوط ، نسح  نبدمحم  - 3
ص255. لاجر ،  یشاجن  ، ص357  ؛ لاجر ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 4

ص 259. لاجر ، یشاجن ، - 5
ص256. لاجر ، یشاجن ، - 6

ص41. لاجر ،  یشاجن ، ص81 ؛ تسرهف ،  یسوط  ، نسح  نب  دمحم  - 7
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.تسا هدرک  كرد  زین  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   تسا و  مالسلا  مهیلع  داجس  نیسح و  نسح ، ماما  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما  باحصا 

همئا دییأت  دروم  هراومه  يو   .تسا  هدش  دنم  هرهب  نانآ  راشرـس  مولع  زا  هدوب و  قوثو  دروم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  دزن  رد  میلس 
.تسا هدوب  رادروخرب  یّصاخ  تیبوبحم  زا  نانآ  دزن  هتفرگ ، رارق  مالسلا  مهیلع 

(1) ؛» ُهَّللا ُهَمِحَر  ٌمیَلُس  َقَدَص  : » دومرف دش  هدناوخ  ترضح  نآ  يارب  میلـس  باتک  هکنآ  زا  سپ  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
«. دزرمایب شیادخ  .میلس  تفگ  تسار  »

لباق باتک ، تیمها  ظاحل  هب  هک  هدـش  لقن  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هرابرد   دـنچ  یثیداحا  باتک  نیا  رد 
(2) .تسا هّجوت 

ياه خـساپ اهنآ  هب  دوخ  لحم  رد  هک  دراد  دوجو  ییاه  دـیدرت  نآ ، تاـیاور  تّحـص  سیق و  نب  میلـس  باـتک  هراـبرد  تسا  ینتفگ 
(3) .تسا هدش  هداد  بسانم 

باتک لصا  هک  تسا  نیا  سیق  نب  میلـس  باتک  هراب  رد  تسردو [  [ باوص لوق [ : »[ دـیوگ یم میلـس  باتک  هرابرد  يرتشوش  همـالع 
رایـسب يدراوم  رد  باـتک ]  لـصا  یلو  دـنا ؛ هدرک  تیاور  نآ  زا  نارگید ، راّفـص و  یناـمعن ، اـم ، گرزب  داتـسا  هس  هدوب و  حـیحص 

نبا هک  تسین  هنوگ  نیا  و  تسا ،) رواب  نیا  رب  دـیفم  خیـش  هک  هنوگ  نامه   ) تسا هتـشگ  فیرحت  راچد  نانمـشد  بناـج  زا  كدـنا [
...تسا  هتسناد  یلعج  گرم ، ماگنه  رد  شردپ  هب  رکبوبا  نب  دمحم  تحیصن »  » تیاور تهج  هب  ار  باتک  مامت  هتشادنپ و  يرئاضغ 

(4) .میدرکن دروخرب  دشاب ، هدش  تباث  ًاققحم  هک  یغورد  تیاور  هب  تحیصن ،»  » تیاور زج  ام 

نساحملا .ود 

زا يو  .تسا   ای 280ق  ) م 274   ) یقرب دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  رفعجوبا  هتشون  باتک  نیا 

ص194. هبیغلا ، باتک  هللا ، همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  104 ؛  لاجر ،  یشک ، .ر ك : - 1
ح 25؛ ص775 ، ح45 ؛ ، 856 ص   ح10 ؛ ص624 ، ح1 ؛ ص565 ، سیق ، نـب  میلـس  باـتک  یلـاله ، سیق  نـب  میلـس  .ر ك : - 2

ح91. ص957 ، ح77 ؛  ص940 ، ح62 ؛  ص909 ،
شیوخ رمع  زا  لاس  هدزاود  ناشیا  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  زاین  یب  خساپ  زا  ار  ام  يراصنا  رقاب  دمحم  خیش  هناتخبشوخ  هراب  نیا  رد  - 3

هداد ماجنا  ار  قیقحت  بناوج  همه  هدناسر و  پاچ  هب  لیصفت  هب  دلج ، هس  رد  ار  نآ  هدومن و  میلـس  باتک  هراب  رد  قیقحت  فرـص  ار 
 . تسا

ص75. یعیبر ، رصان  همجرت  بتاکلا ، دمحا  تاهبش  هب  خساپ  يردبلا ، یماس  دّیس  - 4
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يداه و داوج ، ماما  تماما  نارود  زین  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح   تماـما  هرود  زا  یـشخب  دـیآ و  یم  باـسح  هب  هعیـش  ناـگرزب 
.تسا هتشاد  تایح  ارغص  تبیغ هرودرد  زین  یتدمو  هدرک  كرد  ار  مالسلا   مهیلع  يرکسع 

(1)« هعبرا بتک   » فـیدر ار  نآ  راـبتعا  تیمها و  یخرب  دـیآ و  یم  رامـش  هب  هعیـش  ییاور  ياـه  باـتک  نیرتـهب  زا  یکی  باـتک  نیا 
زا دانتـسا و  باتک  نیا  هب  ناوارف  يو  تسا و  هّرـس  سدق  ینیلک  هتـشون  یفاک ، باتک  ّمهم  عبانم  زا  یکی  نساحم  باتک  .دنا  هتـسناد 

هرـضحیال نم  عجرم  ياـه  باـتک  هلمج  زا  ار  نآ  هدرک و  داـمتعا  نآ  هب  زین  هللا  همحر  قودـص  خیـش   .تسا  هدرک  لـقن  تیاور  نآ 
(2) .تسا هداد  رارق  هیقفلا 

لقن ثیدـح  باـتک  نیا  زا  يو ، نارّخأـتم  ینیلک و  هک  تسا  ربـتعم  لوصا  زا  یقرب  نساـحم  تسا  : هتفگ  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع 
(3) .دنا هدرک

باب 38 رد  یلو  هدـشن ؛ هدوشگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ناونع  هب  یّـصاخ  باب  لصف و  نساحم  باتک  رد 
نآ زا  هدـشن و  يدـهم »  » هملک هب  هراشا  باتک ، نیا  رد  یتیاور  چـیه  رد  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن  .تسا  هدـش  رکذ  تاـیاور  نیا  رتشیب 

.تسا هدش  دای  نآ  تاقتشم  ای  مئاق و  ناونع  اب  ترضح 

مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  .هس 

زا مالسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  یکی  م290 ق  )  ) یمق راّفـص  خورف  نب  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  باتک  نیا  فلؤم 
مهیلع ناماما  تاماقم  لیاضف و  هراـبرد  تاجردـلارئاصب ، .تسا  ثیدـح  ناـیوار  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ناراـی  سانـشرس  ياـه  هرهچ

نامز زا  .دوش  یم بوسحم  هعیش  يامدق  لوصا  نیرتربتعم  یثیدح و   ياه  باتک نیرت  یمیدق وزج  هدمآرد و  ریرحت  هتشر  هب  مالسلا 
هدش دانتسا  نآ  هب  ناوارف  ناشیا  ياه  باتک رد  هدوب و  هعیش  ناگرزب  ناهیقف و  نادنمشناد ، هجوت  دروم  هتـسویپ  نونکات ، نآ  شراگن 

.تسا

نم یـسوط و  نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا  رثا  راصبتـسا  ماکحالا و  بیذـهت  ینیلک  ؛ موحرم  رثا  یفاک  زا : دـنترابع  اه  باتک  نیا  - 1
.قودص خیش  فیلأت  هیقفلا , هرضحیال 

ص5. ج1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، .ر ك : - 2
ص26. ج1 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، .ر ك : - 3
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نب دمحم  نانیمطا  دروم  هقث و  خیش  هتشون  تاجردلا  رئاصب  باتک  : » دسیون یم  هعیـشلا  لئاسو  همدقم  رد  هللا  همحر  یلماع  رح  خیش 
«. تسا گرزب  کچوک و  هخسن  ود  ياراد  هک  دشاب  یم  رافص  نسح 

ییاه تیـصخش هک  تسا  يا  هربتعم لوصا  زا  تاجردـلا  رئاصب  باتک  : » دـسیون یم راونالاراحب  همدـقم  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
(1) «. دنا هدرک تیاور  نآ  زا  املع  رگید  ینیلک و  دننام 

(2) .دنا هتفرگ هدرخ  نآ  رب  زین  یخرب  دامتعا ، نیا  دوجو  اب  هتبلا 

.تسا باب  تسیب  دودح  لماش  شخب  ره  هک  تسا  شخب  هد  ياراد  باتک   نیا 

طوبرم تایاور  ور  نیا  زا  تسا      ؛ مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هراب  رد  رتشیب  هدش و  نایب  ینوگانوگ ، تاعوضوم  باتک  نیا  رد 
نآ ياه  یگژیو هب  اـه ، تیاور نیا  بلغا  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب 

.تسا هدش  هراشا  ترضح  نآ  یناهج  تموکح  مایق و  هب  طوبرم  لئاسم  ای  ترضح و 

( یشایعلا ریسفت   ) هب فورعم  ریسفتلا  باتک  .راهچ 

رد هک  تسا  يا  هتسراو ملاع  راوگرزب و  هیقف  یشایع »  » هب فورعم  هللا ، همحر  يدنقرمـس  شایع  نب  دوعـسم  نب  دمحم  رثا  باتک  نیا 
نارود رد  هعیش ، ياهقف  ناگرزب  زا  نادنمشناد و  نیرت  هتسجرب زا  وا  .تسا  هتشاد  ناوارف  رحبت  ریسفت  ثیدح و  بدا ، هقف ، ياه  هتشر

.تسا هدوب  ینیلک  داتسا  ارغص و  تبیغ 

بتکم وریپ  دندوب  ّتنـس  لها  زا  نآ  نانکاس  رتشیب  هدوب و  اراخب  دنقرمـس و  دودح  هک  دوخ  یگدنز  طیحم  هب  هجوت  اب  زاغآ  رد  يو 
غلاب  ) ار ردپ  ثاریم   یمامت  تفریذپ و  ار  يرفعج  ضیف  رپ  بتکم  هعیش ، ياه  باتک رد  یسررب  هعلاطم و  رثا  رد  اما  دوب ؛ نانآ  یهقف 

، ملاع ثدحم ، يراق ، زا  رپ  دجسم ، ناسب  وا  هناخ  هدش : هتفگ  .درک  جرخ  قافنا و  ثیدح ، رشن  ملع و  هار  رد  رانید ) رازه  دصیـس  رب 
(3) .دوب رسفم  وجشناد و 

ص26. ج1 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، .ر ك : - 1
ص103. ج3 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، .ر ك : - 2

 . هللا همحر  ییابطابط  نیسح  دمحم  ریسفت  ، همدقم  .ر ك : - 3
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مولع فلتخم  ياه  هنیمز رد  باتک  دلج  تسیود  رب  غلاب  یـشایع  ریـسفت  بحاص  : » دـسیون یم وا  هرابرد  هللا  همحر  ینارهت  گرزب  اقآ 
دشاب یم ینیلک  مالسالا  هقث  ياه  هرود مه  زا  فورعم و  لاجر  بحاص  یشک ، تیاور  دیتاسا  خیاشم و  زا  وا  .تسا  هتشاگن  یمالـسا 

(1) «. تسا دوجوم  ریسفت  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  یم تیاور  وا  ياه  باتک زا  رفعج ، شدنزرف  و 

رادروخرب یّـصاخ  هاگیاج  زا  نادنمـشناد ، نایم  رد  هدوب و  هعیـش  ییاور  نهک  ریـسافت  نیرتربتعم  نیرت و  هتـسجرب زا  یـشایع  ریـسفت 
.تسا هدش  دای  شناد  لضف و  تلالج ، تمظع ، هب  مجارت ، لاجر و  ياه  باتک رتشیب  رد  نآ  هدنسیون  زا  .تسا 

، يدعب ياه  نرق رد  هنافـسأتم  اما  دنا ؛ هدرک یم تیاور  نآ  زا  ریـسفت  ياملع  نادنمـشناد و  هک  هدوب  دـلج  ود  رد  لصا  رد  ریـسفت  نیا 
، زین دوجوم  هخـسن  .تسا  فهک  هروس  رخآ  ات  طـقف  دـلجم ) ود  رد   ) دوجوم باـتک  اذـل  دوش و  یم  دوقفم  باـتک  نیا  مود  تمـسق 

فذح ار  شدانسا  خاسنتسا ، هعلاطم و  یناسآ  تلوهـس و  يارب  باتک ، نارادرب  هخـسن  زا  یکی  ًارهاظ  تسا ؛ نآ  نایوار  دانـسا  نودب 
.تسا هتخاس  دراو  نآ  رب  ریذپان  ناربج  ینایز  (2) و  هدرک

: دـسیون یم ناشیا  .تسا  هدرک  نایب  ار  ریـسفت  نیا  هاگیاج  تیمها و  هتـشاگن و  ریـسفت  نیا  رب  يا  همدـقم هللا ، همحر  ییابطابط  همالع 
يا هعومجم نیرتزیمآ  نانیمطا  تسا و  هتفای  فیلأت  دوخ  نامز  رد  هک  تسا  يرثا  نیرتهب  باتک  نیا  میوگب  مناوت  یم مناـج ! هب  مسق  »

«. تسا هدیسر  ثرا  هب  روثأم  يریسفت  بتک  هنیمز  رد  ام  ناینیشیپ  زا  هک  تسا 

هتخادرپ و فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  و  ّتیودـهم »  » عوضوم هب  نآرق ، زا  هیآ  اه  هد لیذ  رد  ییاور  ریـسفت  نیا 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  رب  تاـیآ  لـیوأت  قیبـطت و  ثیداـحا ، نیا  عوـن  .تسا  هدرک  لـقن  هنیمز  نـیا  رد  ار  یتاـیاور 

.تسا ترضح  نآ  یناهج  تموکح  فیرشلا و 

یمقلا ریسفت  .جنپ 

گرزب نایوار   زا  نرق 4 ق ) م   ) یمق مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلا ، وبا  رثا  ریسفت  نیا 

ص112. ج3 ، ص478 ؛ ج2 ، ص121 ؛ ج1 ، هعیرذلا ، ینارهت ، گرزب  اقآ  - 1
ص99. ریسافت ، همان  تخانش  يزایا ، یلع  دمحم  دّیس  - 2
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زا ار  یفاک  تایاور  زا  يرایسب  يو  تسا و  ینیلک  خیش  ربتعم  خیاشم  زا  يو  .تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نارای  زا  هعیش و 
.تسا هدرک  لقن  وا 

زا .دراد  یم رب  تسا ، هدش  لزان  مالـسلا  مهیلع  همئا  نأش  رد  هک  یتایآ  يور  زا  هدرپ  هک  تسا  يریـسافت  نیرت  یمیدق  زا  ریـسفت  نیا 
« ییاور ریسفت   » بتک رگید  رابتعا  نانآ ، هک  يا  هنوگ هب  تسا ؛ رادروخرب  یّصاخ  رابتعا  شزرا و  زا  هعیـش ، نارـسفم  نایم  رد  ور  نیا 

.دنجنس یم باتک  نیا  اب  ار 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  رـصع  رد  هک  تسا  هعیـش  نایوار  نیرت  گرزب  زا  میهاربا  نب  یلع  : » دیوگ یم وا  هرابرد  هللا  همحر  یـشاجن 
«. دنک یم لقن  تیاور  وا  زا  رایسب  یفاک  باتک  رد  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  هدرک و  یم یگدنز  مالسلا 

هرابرد .تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ار ، تایاور  همه  فلؤم  هک  تسا  نآ  ریـسفت ، نیا  ياـه  یگژیو زا 
هب ار  نآ  باستنا  یخرب  هدش و  يا  هدرتسگ لصفم و  ياه  ثحب باتک ، همانـسانش  هب  طوبرم  ثحابم  يا  هراپ فیلأت و  هویـش  فلؤم و 

تقد هتبلا  تسه .  هدوب و  هجوت  دروم  عجرم ، یثیدح  ياه  باتک  زا  یکی  ناونع  هب  باتک  لصا  اما  ؛(1)  دنا هداد رارق  دیدرت  دروم  وا 
.تسین هدیاف  زا  یلاخ  نآ  تایاور  رد 

نیا همدـقم  هنومن  ناوـنع  هب  تسا ؛ ناوارف  تسین ، میهاربا  نب  یلع  زا  باـتک ، نیا  زا  ییاـه  شخب لقادـح  هکنیا  رب  دـهاوش  لـیالد و 
لوق لقن  میهاربا  نب  یلع  زا  یتح  هاگ ، دیوگ و  یم نخـس  يرگید ، صخـش  ییوگ  هک  دـنک  یم حرط  ار  ثحابم  يا  هنوگ هب  باتک ،

، باتک نیا  تقیقح  رد  .تسا  نآرق ) فیرحت  دننام   ) یتسردان دـیاقع  تافارحنا و  رب  لمتـشم  همدـقم ، نیا  هکنآ  رب  نوزفا  .دـنک  یم
(2) .مساق نبدمحم  نب  سابع  لضفلاوبا  تایلقن  دوراجلاوبا و  ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  ریسفت : دنچ  زا  تسا  يا  هعومجم

نآ رد  یفلتخم  نیماضم  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  هطبار   رد  تیاور  یس  رب  لمتـشم  هدش  دای  باتک 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رب  تایآ  قیبطت   تروص  هب  ًاتدمع  هک  دراد  دوجو 

ص302. ج4 ، هعیرذلا ، ینارهت ، گرزب  اقآ  .ر ك : - 1
ص98. ریسافت ، همان  تخانش  يزایا ، یلع  دمحم  دّیس  - 2
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یفاکلا .شش 

ياملع نیرت  هتسجرب زا  م329 ق ،)  ) هللا همحر  يزار  ینیلک بوقعی نبدمحم  رفعجوبا ، خیشزا  گنس  نارگ يرثا دنمـشزرا ، باتک  نیا
.تسا يرجه  مراهچ  نرق  زاغآ  موس و  نرق  مود  همین  رد  هعیش 

طابترا (1) و  هعیش هناگدصراهچ  لوصا  هب  یبایتسد  ثیداحا و  نایوار  اب  طابترا  یمالسا و  ياه  نیمزرس اهرهـش و  هب  رفـس  اب  ینیلک 
.تسا هدروآ  رد  شراگن  هب  عماج  ربتعم و  یباتک  دنمشزرا و  يا  هعومجم فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  باون  اب 

نادنمـشناد ناثدحم و  شالت  جوا  هک  ینارود  دوب ؛ دوخ  رـصع  دنمـشیدنا  نیرت  هزاوآ دنلب  نیرتروآ و  مان  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم 
تلالج هب  ار  اهنآ  نایعیش  دندوب و  هعیش  گرزب  ناثدحم  اهقف و  زا  نت  راهچ  نیا  هکنیا  اب  .دوب  ترـضح  صاخ  باون  یتح  گرزب و 

، راکشآ روط  هب  تسیز و  یم  مارتحا  اب  یّنس  هعیش و  نایم  نامز ، نآ  رد  هک  دوب  یتیصخش  نیرتروهشم  ینیلک  اما  دنتخانش ؛ یم  ردق 
.تشامگ یم تمه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رشن  قح و  بهذم  جیورت  هب 

لوط رد  باتک  نیا  .تسا  ارغـص  تبیغ  رـصع  رد  هدش  هتـشاگن  هعیـش و  ییاور  ياه  باتک نیرتربتعم  نیرت و  یمیدق زا  یفاک  باتک 
ییاور و مهم  عبانم  رد  نانآ  تسا و  هتشاد  رارق  هعیـش  ياهقف  نادنمـشناد و  صاخ  تیانع  هجوت و  دروم  هتـسویپ  لاس ، رازه  زا  شیب 

.دنا هدرک  دانتسا  نآ  هب  دوخ ، دنمشزرا  تافیلأت 

هتسجرب زا  یفاک   « (2) ؛» هدئاف اهرثکا  هعیـشلا و  بتک  ّلجا  نم  وه  یفاکلا  : » تسا هدرک  یفرعم  نینچ  ار  یفاک  هللا  همحر  دـیفم  خـیش 
». تسا اهنآ  نیرت  هدیاف  رپ  هعیش و  ياه  باتک  نیرت 

هعیـش ياملع  باحـصا و  نونکات  هک  تسا  ییاور  یباتک  یفاک ، باتک  : » تسا هتـشون  باـتک  نیا  هراـبرد  یکم  دـمحم  لوا ، دـیهش 
(3) «. دنا هتشاگنن ار  نآ  دننام 

زا ثیدـح  يرادـقم  عماـج  تسا  باـتک  یعون  لوصا  .لـصا  دـصراهچ  ینعی , دراد ، ترهـش  هئاـمعبرا  لوـصا  هب  هعوـمجم  نیا  - 1
هدینش مالـسلا  هیلع  ماما  زا  فلؤم  ار  باتک  ثیداحا  ینعی  لصا ،» هل  » دنیوگ یم  اعون  هک  ثیدح  ياملع  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم 
هدـشن هتفرگ  رگید  باتک  زا  هک  دـنیوگ  یم  لصا  ار  یباـتک  نینچ  تهج  نآ  زا  تسا و  هدرک  عامتـسا  ماـما  يوار  زا  هکنیا  اـی  تسا 

یلو تسین  ملسم  عطق  روط  هب  بتک  نیا  فینصت  خیرات  هچ  رگ  هدش و  هتشون  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نامز  ات  لوصا  ًارهاظ  .تسا 
.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  اهنآ  رتشیب  فیلات 

ص68. داقتعالا ، حیحصت  هللا ، همحر  دیفم  خیش  - 2
ص188. ج104 ، راونالا ، راحب  هللا ، همحر  یسلجم  همالع  - 3
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فیرـشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هناگراهچ  نابئان  اب  نآ ، فلؤم  ندوب  رـصع  مه  باتک ، نیا  ّمهم  ياـه  یگژیو زا 
هدرک و یم یگدنز  رهـش  نآ  رد  یتدم  زین  هّرـس  سدق  ینیلک  دندوب و  دادـغب  رد  نانآ  هک  صوصخ  هب  .تسا  نانآ  هب  يو  یـسرتسد 

.تسا هدوب  يرمس  دمحم  نب  یلع  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ریفس  نیرخآ  تافو  لاس  اب  فداصم  يو ، تافو  لاس 

هدیشخب نآ  هب  یّصاخ  رابتعا  شزرا و  دوخ  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  موصعم  ات  تایاور  دنـس  رکذ  هب  دیقم  یفاک ، باتک  رد  فلؤم 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوـبرم  تاـیاور  هچ  رگا  .تسا  تیاور  رازه  هدزناـش  زا  شیب  لـماش  باـتک  نیا  .تـسا 

.تسا هدش  لقن  يرتشیب  تایاور  هژیو ، ییاه  باب رد  اما  تسا ؛ هدنکارپ  یعون  هب  باتک ، نیا  هعومجم  رد  فیرشلا  

رکذ رادلا ،« بحاص  یلا  صنلا  هراشالا و  یف   « شخب رد  ار  یثیداحا  فلؤم  هجحلا ،» باتک   » رد لوصا و  تمـسق  رد  هنومن  ناونع  هب 
باب هبیغلا و  یف  ردان  باب  مسالا ، نع  یهنلا  یف  باب  هآر ، نم  هیمـستلا  یف   « دـننامه يرگید  نیواـنع  باـب ، نیمه  همادا  رد  هدرک و 

هب کـیدزن  تمـسق ، نیا  رد  ثیداـحا  نیا  عوـمجم  .تسا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  دـنچ  ناوـنع ، ره  رد  و  رکذ   تیقوـتلا « هیهارک  یف 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  هراب  رد  تیاور  یـس   زا  شیب  بحاصلا « دلوم   « باب رد  نینچمه  .دـسر  یم ثیدـح  تصش 

.تسا نآ  هب  طوبرم  ثحابم  فیرشلا و  هجرف 

هبیغلا .تفه  

زا بنیز ،) یبا نبا   ) بنیز نبا  هب  روهـشم  هللا ، همحر  ینامعن  بتاـک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  دنمـشزرا  رثا  باـتک  نیا
تفرگ ارف  ار  ثیدـح  شناد  هللا  همحر  ینیلک  بوـقعی نبدـمحم  دزن  يو  .تسا  يرجه  مراـهچ  نرق  لـیاوارد  هعیـش  گرزب  ناـیوار 
ياهقف نادنمشناد و  دزن  رد  یّصاخ  رابتعا  مارتحا و  ترهش ، زا  وا  .درک  ادیپ  بتاک »  » ناونعزین تهج  نیمه هبو  دش  شداتسا  بتاکو 

.تسا دنم  هرهب هعیش 

ثیداـحا لاـجر و  هراـب  رد  یعیـسو  تاـعالطا  زا  دوب ، طابنتـسا  تردـق  ياراد  رظن و  شوـخ  يا  هدنـسیون  هکنیا  رب  هوـالع  یناـمعن 
.دوب رادروخرب 

تایصوصخ هب  طوبرم  ثیداحا  هنیمز  رد  اه  باتک  نیرتهب  زا  یکی  وزج  نیقی  هب  هبیغلا  باتک 

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


60 ص :

زا رادروخرب  ثیداحا ، مامت  .تسا  نارود  نآ  ياه  یگژیو روهظ و  رصع  تبیغ و  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
.تسا نف  لها  دنسپ  دروم  بوخ و  دانسا  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هاتوک و  مه ، دانسا  عون  هدوب و  دنس 

هللا یلـص  ربمایپ  هب  نادنم  هقالع نایعیـش و  مدید  یم هعماج  رد  نم  : » تسا هتـشاگن  نآ   فیلأت  هزیگنا  هرابرد  باتک ، زاغآ  رد  فلؤم 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تبسن  هدش و  میسقت  یفلتخم  ياه  هورگ هب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و 

لوسر هک  نانچ  متفای ؛ ترـضح  نآ  تبیغ  ار  نآ  لیلد  یـسررب ، زا  سپ  .دـنا  هتـشگ نادرگرـس  دوخ  راگدرورپ  تّجح  رما و  ّیلو  و 
هک ار  یتایاور  ات  مدش  نآ  رب  دنوادخ  يرای  هب  اذل  دنا ؛ هدرک هراشا  نآ  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یلع و  ترـضح  ادـخ و 

عمج دـنا ، هدرک لـقن  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  هراـب  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ناـنمؤمریما و  زا  گرزب  ییاور  خـیاشم 
.منک يروآ 

رایسب هراب ، نیارد نانآ  تایاور  هتبلا  .دنا  هدرک تیاور  زین  ّتنـس  لها  ياملع  تسا ، نم  رایتخا  رد  نونکا  مه  هک  یتایاور  زا  يرایـسب 
.(1)« تسا نم  رایتخا  رد  نونکا  مه هک  تسا  یتایاور  زا  رت  هدرتسگ

لآ رارسا  ظفح  بوجو  درک : هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  باتک  تاعوضوم  زا  .تسا  باب  رد 26  تیاور  لماش 478  هبیغلا  باتک 
هرابرد تایاور  دنک ، تماما  ياعدا  غورد  هب  هک  یسک  مالسلا ، مهیلع  ناماما  دادعت  تماما ، هلأسم  ندوب  یهلا  مالسلا ،  مهیلع  دمحم 

 . ...و ترضح  نآ  رکشل  تافص  رظتنم ، ماما  تافص  ناحتما ، جرف ، راظتنا  ربص و  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ 

همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  .تشه 

زا هللا ،  همحر  قودـص » خیـش   » هـب روهـشم  م 381 ق ،)  ) یمق هیوباـب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوـبا  باـتک  نـیا  هدنـسیون 
هژیو تروص  هب  باتک  نیا  رد  .تسا  تلیضف  ملع و  ناشخرد  ياه  هرهچ نیرت  هتسجرب زا  مالسا و  ناهج  ياه  تیـصخش نیرت  گرزب

رد هدمع  عجرم و  ياه  باتک زا  یکی  عقاو  رد  هدش و  رکذ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  هب  طوبرم  ثیداحا 
دشاب هدربن  هرهب  هعومجم ، نیا  زا  یعون  هب  هک  دوش  یم تفای  دعب ، ياه  هرود رد  يرثا   هتشون و  رتمک  .تسا  ّتیودهم  ثحابم  هزوح 

.

.35 صص 30 - هبیغلا ، هللا ، همحر  ینامعن  - 1
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فیلأت مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور  يروآ  عمج  اب  تسیز و  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  رـصع  هب  کیدزن  هّرـس  سدق  قودص  خیش 
فلتخم نونف  مولع و  رد  يو  ناوارف  تافیلأت  .درک  عیـشت  مالـسا و  هب  يریظن  مک  هدـنزرا و  تمدـخ  شزرا ، اب  سیفن و  ياـه  باـتک

زور اهنآ ،  فیلأت  خیرات  زا  لاس  رازه  کی  زا  شیب  تشذگ  اب  زین  نونکا  مه  هک  تسا  ریذـپان  نایاپ  يا  هنیجنگ  مادـک  ره  یمالـسا ،
هنیــس رد  اـه و  هناـخباتک هـسفق  ردـص  رد  تـسا و  هتفاـی  ـالاو  دـنلب و  سب  یهاـگیاج  هدـش و  هدوزفا  نآ  راـبتعا  شزرا و  رب  زور  هـب 

.دراد ياج  نادنمشناد 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترایز  يوزرآ  نوچ  تسا ...» : هدرک  رکذ  نینچ  ار  فیلأت  هزیگنا  باتک ، همدقم  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 
، دندرک یم  دش  دمآ و  نم  دزن  هب  هک  ینایعیش  رتشیب  مدید  .مدیزگ  تماقا  اجنآ  رد  متشگرب و  روباشین  هب  دش ، هدروآرب  مالـسلا  هیلع 
يأر و هب  هتشگ و  فرحنم  تسرد  هار  زا  دنراد و  ههبش  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  هرابرد  دنا و  ناریح  تبیغ  رما  رد 

نم زا  و  دش ...  دراو  ام  رب  اراخب  زا  دوب  مق  نادنمشناد  زا  هک  فرش  ملع و  لضف و  لها  زا  یخیـش  هکنیا  ات  دنا ...  هدروآ  يور  سایق 
هاگره مداد  هدعو  وا  هب  متفریذپ و  ار  وا  تساوخرد  زین  نم  .منک  فیلأت  شیارب  یباتک  تبیغ )  ) عوضوم نیا  رد  هک  درک  تساوخرد 

.مروآ درگ  تسا ، هتساوخ  ار  هچنآ  دنک ، مهارف  منطو  هب  ار  متعجارم  لیاسو  دنوادخ 

هاـگان هک  مدرک  یم هشیدـنا  اـه  تمعن رگید  ناردارب و  نادـنزرف و  هداوناـخ و  زا  ما   هتـشاذگ اـج  هچنآ  هراـب  رد  یبش  ناـیم ، نیا  رد 
رجح هب  متفه ، طوش  رد  .منک  یم فاوط  مارحلا  هللا  تیب  درگ  هب  متـسه و  هکم  رد  ییوگ  مدید  باوخ  رد  درک و  هبلغ  نم  رب  باوخ 

ار فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هاگ  نآ  مدـناوخ ...  ار  اـعد  نیا  هدرک ، مالتـسا  ار  نآ  .مدیـسر  دوسـالا 
مخساپ وا  مدرک و  مالـس  وا  رب  مدش ...  کیدزن  ناشیا  هب  ناشیرپ ، یلاح  لوغـشم و  یلد  اب  نم  هداتـسیا و  هبعک  هناخ  رد  رب  هک  مدید 

! ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  دوش ؟ لـیاز  تهودـنا  اـت  ینک  یمن  فیلأـت  یباـتک  تبیغ ، باـب  رد  ارچ  دومرف : سپـس  داد و 
یباتک تبیغ ، هراـبرد  هک  منک  یم  رما  ار  وت  نونکا  قیرط ، نآ  هب  هن  دومرف : .ما  هدرک فیلأـت  ار  ییاـه  هلاـسر  رت  شیپ  تبیغ  هراـبرد 

(1)» ....ینک وگزاب  نآ  رد  ار  ایبنا  تبیغ  ینک و  فیلأت 

: تسا هدش  میسقت  یلصا  شخب  ود  هب  باتک  نیا 

تبیغ هک  تسا  عوـضوم  نیا  تاـبثا  نیـشیپ و  ياـه  تـما  رد  تـبیغ  هراـب  رد  یعماـج  ثیداـحا  یّلک و  ثحاـبم  لـماش  لوا ، شخب 
هقباس ياراد  تبیغ  هکلب  تسین ؛ هزات  يرما  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

صص 6-4. همدقم ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ،  همحر  قودص  خیش  - 1
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.تسا هدوب  ینالوط 

هک يدارفا نآ ، لیالد  تبیغ ، وا ، تماما  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  دـننام : یتاعوضوم  مود  شخب  رد 
.تسا هدش  نایب  روهظ و ...  ياه  هناشن جرف ، راظتنا  هلأسم  ترضح ، نآ  يوسزا  هدش  رداص  تاعیقوت  دنا ، هدید ار  يو 

.تسا هدش  نادرگرب   یسراف  هب  یفلتخم ، دارفا  تسد  هب  زین  پاچ و  دیدجت  اهراب  دراد ، هک  یتیمها  تهج  هب  باتک  نیا 

دابعلا یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  .هن  

م 413  ) هللا همحر  دیفم  خیش  هب  فورعم  يدادغب ، يربکع  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دبعوبا  خیـش  گنـس  نارگ  رثا  باتک ، نیا 
دوخ نیا  هک  هدرک  نیودـت  یملع ، ترهـش  جوا  رد  تافو و  زا  لبق  لاس  ود  ینعی ، يرجه ؛ لاس 411  رد  ار  باـتک  نیا  وا  .تسا  ق )

.دیازفا یم  باتک  شزرا  رب 

یم رامش  هب  هعیش  ناشخرد  رایسب  ياه  هرهچ  وا  زا  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  مالسا  ناهج  هللا ، همحر  دیفم  خیش  یملع  ترهـش  هزاوآ و 
نیرخآ  رد  دنک و  هئارا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  یفرعم  تهج  رد  ار  یتایاور  ات  هدرب  راک  هب  يرفاو  یعـس  باتک  نیا  رد  يو  .دـیآ 

(1) .تسا هدرک  رکذ  ار  تیاور ) دون  دودح   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  رابخا  نآ  شخب 

نیا هعیش  مهم  عبانم  زا  يرایـسب  دیآ و  یم  رامـش  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یناگدنز  هراب  رد  هعیـش ، ییاور  عبانم  نیرتربتعم  زا  داشرالا 
.دنا هداد  رارق  دوخ  دنتسم  ار  باتک 

صاصتخا ترـضح  نآ  هب  طوبرم  تاعوضوم  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  ریز  حرـش  هب  ار  باب  شـش  باتک  نایاپ  رد  ناشیا 
: تسا هداد 

دنع هتریس  هتبیغ و  هرابخأ و  نم  فرط  رکذ  هتمامإ و  لئالد  هدلوم و  خیرات  مالـسلا و  هیلع  دمحم  یبأ  دعب  مئاقلا  مامالا  رکذ  باب  . 1
هتلود هدم  همایق و 

مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  دمحم  قحلاب  مئاقلا  همامإ  یلع  لئالدلا  نم  فرط  رکذ  باب  . 2

 . لصف 35 ص 474 ، ج2 ، داشرالا ، هللا ، همحر  دیفم  خیش  - 1
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نایبلا یلع  لصفمو  لمجم  یف  مالسلا  مهیلع  همئالا  نم  رشع  یناثلا  نامزلا  بحاص  همامإ  یلع  صنلا  نم  ءاج  ام  باب  . 3

هتانیب هلئالد و  نم  فرط  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رشع  یناثلا  مامالا  يأر  نم  رکذ  باب  . 4

هتایآو هتانیب  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  لئالد  نم  فرط  باب  . 5

...و هتریس  حرش  هروهظ و  مایأ  هدم  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاقلا  مایق  تامالعرکذ  باب  . 6

تقو ینامـسج ، ياه  یگژیو  زا : تسا  ترابع  لصف  جـنپ  نیا  تاعوضوم  هک  هدـش  هئارا  لصف  جـنپ  نمـض  رد  باتک  یناـیاپ  باـب 
.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  تموکح و  شور  روهظ ، زاغآ  یگنوگچ  روهظ ،

لیلجت دروم  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  هدـنزرا  تمدـخ  شالت و  لاـس  زا 75  سپ  دادـغب و  رد  لاس 413  رد  هّرـس  سدق  دیفم  خیش 
.تفرگ رارق  ملع  لها  مدرم و  ناوارف 

يارب نمـشد  تسود و  ترثک  زا  وا  تافو  زور  دیوگ : یم  تشاد  روضح  وا  رهطم  رکیپ  عییـشت  رد  دوخ  هک  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
يدهلا ملع  یضترم  دیس  دندرک و  عییشت  ار  وا  نایعیش  زا  نت  رازه  داتشه  .تسا  هتـشادن  ریظن  دننامه و  وا ، رب  نتـسیرگ  زامن و  يادا 

، هیولوق نبا  شداتـسا  ربق  کیدزن  ترـضح ، نآ  ياپ  نییاپ  مالـسلا ،  هیلع  داوج  ماما  رهطم  مرح  رد  درازگ و  زاـمن  وا  رب  هّرـس  سدـق 
.دیدرگ نوفدم 

هجحلل هبیغلا  باتک  .هد 

یملع ياه  هرهچ نیرت  هتسجرب  زا  م460ق ،)  ) هللا همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  هفئاطلا ، خیش  فیلأت  دنمـشزرا  باتک  نیا 
.تسا يرجه  مجنپ  نرق  رد  هعیش  دامتعا  دروم  تیصخش  عیشت و  ناهج 

خیـش دزن  لاس  جنپ  تدـم  .تسا  هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف  تافیلأت  لاجر ، مالک و  ریـسفت ، ثیدـح ، لوصا ،  هقف و  رد  وا 
.تسا هدش  دنم  هرهب هّرس ، سدق  یضترم  دیس  رضحم  زا  زارد   ینایلاس  هدناوخ و   سرد  هللا  همحر  دیفم 

رد خیش  لزنم  ماگنه  نیا  رد  .دیسر  یسوط  خیش  هب  هعیش  يراد  مچرپ  يربهر و  هللا ، همحر  يدهلا  ملع  یضترم  دیـس  تلحر  زا  دعب 
یم دادغب  دصق  یمالسا ، نیمزرس  رسارس  زا  یناوارف  نادنمشناد  وا ، رضحم  كرد  تهج  .دوب  ناناملـسم  هاگهانپ  دادغب ، خرک  هلحم 

.دنریگرب هشوت  راوگرزب  ملاع  نآ  تلیضف  شناد و  نمرخ  زا  ات  دندرک 
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هنیمز رد  ود  ره  هک  تسا  راصبتـسالا  ماکحالا و  بیذـهت  هعیـش  هناگراهچ  ياه  باـتک زا  باـتک  ود  فلؤم  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
.تسا هبیغلا  باتک  گرزب  دنمشناد  نیا  هدنزرا   تافیلأت  رگید  زا  .دنراد  یمکح  یهقف و  هبنج  هک  تسا  یثیداحا  تایاور و 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ »  » دروم رد  هعیـش  عباـنم  نیرت  لـماک  نیرت و  ّمهم  نیرتهب ، زا  هبیغلا  باـتک  ناـمگ  یب
نآ بجوم  هک  یهلا  تمکح  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تبیغ  هزیگنا  تلع و  هب  باـتک  نیا  رد  .تسا  فیرـشلا 

.تسا هدش  هراشا  هدیدرگ ،

تبیغ فلتخم  بناوج  هب  هتفرگ و  راک  هب  يراکتبا  ون و  يا  هویـش اهب ، نارگ  دنمـشزرا و  رثا  نیا  شراگن  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
هب لقع ، مکح  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  هب  لالدتـسا  اب  نینچمه  .تسا  هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

.تسا هتخادرپ  نافلاخم  تالاکشا  تاهبش و  هب  ییوگ  خساپ

زا يرایـسب  تسا و  روهظ  ماگنه  تبیغ و  نامز  رد  ترـضح  نآ  شور  هریـس و  مالـسلا و  هیلع  رـصع  ماما  لیاضف  لـماش  باـتک  نیا 
دروم هتـسویپ  نونک   ات  نآ  شراگن  نامز  زا  .تسا   هدرک  رکذ  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ   ياه  هناشن

.دنا هدرک  دانتسا  نآ  هب  رایسب  دوخ  ، تافیلأت  رد  نانآ  هدوب و  هعیش  ياهقف  املع و  هجوت 

یمیدـق ياه  باتک زا  یـسوط  خیـش  هتـشون  هبیغلا  باتک  : » تسا هتـشون  هبیغلا  باتک  رب  يا  همدـقم رد  هللا  همحر  ینارهط  گرزب  اـقآ 
یلقع و ياه  ناهرب  نیرت  مکحم  اه و  تّجح  نیرتهب  هدـنرادربرد  باتک  نیا  .دراد  يرترب  رگید  ياه  باتک زا  يرایـسب  رب  هک  تسا 

نامز نیا  رد  ترضح  نآ  تبیغ  و  فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  نسحلا ، نب  دمحم  مهدزاود ، ماما  دوجو  رب  یلقن 
.(1)« تسا نامزلا  رخآ  رد  ناش  روهظ  و 

تساوخ رد  هب  ار  باتک  نیا  نم  : « تسا هتشون  باتک  نیا  شراگن  زا  دوخ  هزیگنا  هراب  رد  باتک  همدقم  رد  هّرـس  سدق  یـسوط  خیش 
بحاص تبیغ  هراب  رد  یباتک  اـت  دومرف  تساوخ  رد  ناـشیا  .متـشاگن   دـنادرگ  ینـالوط  ار  ناـشیا  رمع  دـنوادخ  هک  راوگرزب  خـیش 

منک و نایب  ار  نآ و ...  ندیـشک  لوط  تلع  ترـضح و  نآ  تبیغ  ببـس  نآ  رد  میامن و  الِما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا 
نم میتسه ؟ ترـضح  نآ  هب  دـنمزاین  ام  ارچ  تسیچ و  عنام  نآ  تسه ؟ راک  رد  یعنام  ایآ  دـنک ؟ یمن روهظ  ترـضح  نآ  ارچ  هکنیا 

...مدرک تعاطا  ار  ناشیا  رما  و  تباجا   ار  وا   تساوخ  رد  مه 

ص24. هبیغلا ، باتک  همدقم  ینارهت ، گرزب  اقآ  - 1
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: تسا لصف  تشه  رب  لمتشم  تیاور ) دصناپ  دودح  اب   ) هبیغلا باتک 

هبیغلا یف  مالکلا  . 1

هفقاو و هیـسووان ، هیناسیک ، لوق  داسف  رب  لیلد  و  ماما ، تمـصع  بوجو  رب  لیلد  تسا : هتخادرپ  لیذ  ثحابم  هب  فلؤم  لـصف  نیا  رد 
.ّتیودهم باب  رد  فرحنم  ياه  هقرف  ریاس 

مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  تدالو   . 2

ارغص تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ناگدننک   هدهاشم   . 3

ترضح نآ  تامارک  زا  يا  هراپ  نایب   . 4

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  عناوم  زا  یخرب   . 5

تلاکو تباین و  ثحب  هب  طوبرم  تایاور   . 6

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مومذـم  يالکو  باون و  هرابرد  مه  حودـمم و  يـالکو  باون و  هراـبرد  مه ،  شخب  نیا  رد 
.تسا هدش  هراشا  ترضح  نآ  تاعیقوت  زا  یخرب  هب  نینچمه   .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخس  فیرشلا 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ینالوط  رمع   . 7

.تسا هدش  روهظ  ياه  هناشن  زا  يا  هراپ  روهظ و  تقو  هب  يا  هراشا  نآ  نمض  رد 

ترضح نآ  هریس  تافص و  لیاضف و  یخرب   . 8

هب شیوخ  هناـخ  رد  فرـشا  فجن  رد  تسوـیپ و  يدزیا  تمحر  هب  لاس 460 ه  مرحم  هبنـشود 22  بش  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
.دش هدرپس  كاخ 
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ییامزآدوخ

تـسد هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداـحا  نآ  رد  ناوت  یم  هک  هعیـش  ییاور  عبنم  نیلوا  . 1
؟ تسا هدش  فیلأت  یسک  هچ  هلیسو  هب  دراد و  مان  هچ  دروآ ،

هدرک رکذ  تایآ  لیذ  زین  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  هب  طوبرم  تایاور  هک  ار  یعیـش  ییاور  ریـسفت  ود  . 2
.دیهد حیضوت  هدرب ، مان  دنا ،

.دیهد حیضوت  نآ  هراب  رد  دراد ؟ مان  هچ  هعیش  دوجوم  ییاور  باتک  نیرت  ّمهم  . 3

.دییامرف هئارا  يرصتخم  حیضوت  یسوط  خیش  ینامعن و  رثا  هبیغلا  باتک  ود  يارب  . 4

ترـضح نآ  روتـسد  هب  هک  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  ییاور  ياه  باـتک  نیرت  ّمهم  زا  یکی  . 5
.دیهد حیضوت  نآ  هراب  رد  هدرب ، مان  هدش  نیودت 

.دیهد حیضوت  دنا _ هدرک  لقن  یتایاور  ّتیودهم  هراب  رد  هک   _ ار هعیش  ییاور  عبنم  ود  هرابرد  هدش ، دای  عبانم  رب  هوالع  . 6

===

شهوژپ : يارب  عبانم 

(. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ، ) دلج ود  نونفلا ، بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  هفیلخ ، یجاح  . 1

(. ق  . 1414 ه مق ، یشعرم ، هللا  تیآ  هبتکم  ، ) بتکلا هآرم  يزیربتلا ، یسوم  نب  یلع  . 2

(. ق  . 1420ه مق ، دلج ، ود  یمالسالا ، رکفلا  عمجم  ، ) هیمامالا یفلؤم  هعوسوم  یمالسالا ، رکفلا  عمجم  . 3

1409 ه مق ، یـشعرملا ، هللا  تیآ  هبتکم  ، ) راقنملا بتکلا و  ءامـسا  نع  راتـسالا  بجحلا  فشک  يروباسینلا ، نیـسح  زاجعا  دیـس  . 4
(. .ق

(. ق  . 1403 ه توریب ، ءاوضالاراد ، ، ) مود چ  دلج ،  26 هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  ینارهت  ، گرزب  اقآ  . 5
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(1  ) تّنس لها  هاگن  زا  تّیودهم  مراهچ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: اب ییانشآ 

ّتنس لها  هاگن  رد  ّتیودهم  هاگیاج   . 1

ّتنس لها  نوتم  رد  ّتیودهم  ثیداحا   . 2

یمومع ياه  باتک  .فلا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هژیو  ياه  باتک  ب . 

مالسلا هیلع  يودهم  ثیداحا  تحص  . 3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ثیداحا  رتاوت  . 4
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دمآرد شیپ 

صاصتخا اهنت  هن  يا    هدع  رّوصت  فالخ  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  هشیدنا  و  ّتیودهم »  » تشادرواب
هللا یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ياه  تراشب  ساسا  رب  هک  دیآ  یم  باسح  هب  یمالـسا  دیاقع  زا  یّمهم  شخب  هکلب  درادـن ؛ هعیـش  هب 

.تسا هتفرگ  لکش  یمالسا  بهاذم  اه و  هقرف  یمامت  نایم  ملس ، هلآ و  هیلع و 

روهظ هب  داقتعا  لصا  رد  هدـش و  هداد  تیمها  نآ  هب  دـح  نیا  ات  هک  تفای  ناوت  یم ار  یعوضوم  رتمک  یمالـسا ، تاداقتعا  هزوح  رد 
.دشاب هتفرگ  لکش  رکف ، تدحو  رظن و   قافتا  یعون  یجنم ،

.تسا هدمآ  زین  ّتنـس  لها  فورعم  ياه  باتک زا  يرایـسب  رد  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا 
روهظ و لحم  روهظ ، ياه  هناشن فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یگدـنز  فاصوا و  زا  اـه ، باـتک  نیا  رتشیب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  تاعوضوم  رگید  نارای و  دادعت  تعیب ،

ار تلادـع  هدرک ، روهظ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدرم  ناـمزلارخآ ، رد  هک  تسا  نیا  خـیرات ، لوط  رد  ناناملـسم  ناـیم  روهـشم 
(1) .تسا يدهم »  » وا مان  .دوش  یم هریچ  یمالسا  ياهروشک  رب  وا  دننک و  یم  يوریپ  وا  زا  ناناملسم  .دنک  یم راکشآ 

يرکف  ار   نآ  و  هتخادرپ   نآ  راکنا  هب  یهاو ، تسس و   یلیالد  اب  هدز ، زاب  رس  ّتیودهم «  « لصا نتفریذپ  زا  يرامـش ، مک  هدع  هتبلا 
!! دنا هدرک  یفرعم  یعیش 

عبانم نیا  رد  ّتیودهم  عوضوم  هک  دوش  یم  نشور  ّتنس  لها  ییاور  ياه  باتک  رب  يرورم  اب 

ص 245. ربعلا ، همدقم  نودلخ ، نبا  نمحرلا  دبع  - 1
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یم مشچ  هب  هدنکارپ  تروص  هب  ّتنس  لها  عبانم   رد  هک  یناوارف  تایاور  رب  هوالع   (1) .تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  یناوارف  هب  زین 
يایوگ ّتنـس ، لها  نادنمـشناد  هلیـسو  هب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  صتخم  یثیدـح  ياه  باـتک  فیلأـت  نیودـت و  دروخ ،

.تسا نانآ  دزن  ّتیودهم »  » يالاو هاگیاج 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  ّتنس  لها  ییاور  نوتم 

: یمومع ياه  باتک  .کی    

نیا زا  يا  هراپ  رد  هتبلا  .تسا  هدش  رکذ  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  بلغا  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  نامگ  یب
قابطنا لباق  وا  رب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  زین  عبانم  نامه  رد  یلو  هدـشن ؛ هراشا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  ینـشور  هب  عباـنم ،

.تسا

 : فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هژیو  ياه  باتک  .ود     

.تسا هتفای  شراگن  ترضح  نآ  هب  طوبرم  تاعوضوم  هژیو  دنچ  ییاه  باتک  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  نیب  رد 

یمومع ياه  باتک  .کی 

هراشا

نیا رد  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا  .تسا   هدش  هراشا  بسانت  هب  رگید  لئاسم  زا  يرایسب  دننام  ّتیودهم »  » عوضوم هب  اه  باتک  نیا  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نادناخ  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ندوب  درک : هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  هدمآ ، تایاور 
یگدنز و مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  صیاصخ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نادـنزرف  زا  ملس و 

 ... . ناشیا و تموکح  روهظ و  یگنوگچ  ترضح ، نآ  تریس 

: زا تسا  ترابع  هدش ، لقن  اهنآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تایاور  رتشیب  هک  ییاه  باتک  زا  یضعب  اما 

قازرلا دبع  فنصملا  . 11

باتک نیا  رد  يو  .تسا   م 211 ق )  ) یناعنص مامه  نب  قازرلا  دبع  رکبوبا  رثا  باتک  نیا 

يدهم داتـسا  دنمـشزرا  بلاطم  تاقیقحت و  زا  هدـنیآ  سرد  سرد و  نیا  زا  ییاه  شخب  نیودـت  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  - 1
.ناشیا زا  رکشت  اب  .ما  هدرب  یناوارف  هرهب  داژن  ربکا 
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ات زاغآ و  هرامـش 20769  زا  ثیداحا  نیا  .تسا  هدرک  لقن  ثیدح  هد  زا  شیب  نآ  رد  هدوشگ و  يدـهملا « باب   « ناونع اب  ار  یلـصف 
نیا .تسا  هدرک  هراشا  رگید  تاعوضوم  یخرب  هب  هعاسلا » طارـشا   » باب ناونع  اب  باـب ، نیا  زا  سپ  يو  .دراد  همادا  هرامش 20779 
درگ مظنم ، یلکـش  هب  ار  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  هک   تسا  ّتنـس  لها  زا  یباتک  نیلوا 

.تسا هدروآ 

نتفلا باتک  . 12

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  یناوارف  ثیداحا  نتفلا  باـتک  رد  م 229 ق  )  ) يزورملا دامح  نب  میعن  هللا  دـبعوبا  ظـفاح 
هب فلتخم  نیوانع  اب  ار  شخب  هد  عومجم  رد  فنصم  .تسا  هدرک  تیاور  وا ، رصع  ثداوح  اه و  یگژیو تافـص ، فیرـشلا و  هجرف 
هک تسا  ییاه  هنتف  ثداوح و  هرابرد  نآ ، تسخن  شخب  راهچ  .تسا  هداد  صاـصتخا  ناـمزلارخآ  ياـه  هنتف  هب  طوبرم  تاـعوضوم 

دعب جنپ و  شخب  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تایاور  هدمع   .تسا  هدش  هراشا  اه  نادب تایاور  رد 
.تسا هدش  رکذ  نآ  زا 

راثآلا ثیداحالا و  یف  فنصملا   . 3 1

» نتفلا  « ناونع اب  ار  یـشخب  نآ ،  لصف 37  رد   هدـش ، دای  باتک  فلؤم  م 235 ق ،)  ) یفوکلا هبیـش  یبا  نب  دّمحم  نب  هللا  دبع  ظفاح 
وا هب  طوبرم  ثحابم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  اـب  هطبار  رد  ار  یثیداـحا   شخب  نیا  رد  وا  .تسا  هداد  رارق 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مان  هب  ثیداـحا  نیا  زا  یـضعب  رد  ثیدـح 37653  .) ات  ثیدـح 37637    ) تسا هدرک  رکذ 
یقالخا یبسن و  ياه  یگژیو  هب  ناوت  یم  هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم  تایاور  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  زا  .تسا  هدش  حیرصت   فیرـشلا 
یگژیو روهظ و  ياه  هناشن روهظ ، زا  شیپ  طیارـش  ترـضح ، نآ  رمع  تموکح و  تدم  فیرـشلا  ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

.درک هراشا  ناشیا  روهظ  نارود  ياه 

دمحا دنسم  . 14

فلتخم و ثیداحا  دنـسم  باتک  رد  يو  .تسا  ّتنـس  لها  هناگ  راهچ  نایاوشیپ  زا  م 241 ق ،)  ) ینابیـشلا هللادبعوبا  لبنح  نب  دمحا 
نیا    (1) .تسا هدرک  رکذ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  ار  يددعتم 

پاچ هب  دـلجم  هاجنپ  رد  سراهف  اب  دـیدج  پاـچ  رد  تسا ، ّتنـس  لـها  نهک  یثیدـح  عماوج  نیرت  هدرتسگ  زا  هک  باـتک   نیا  - 1
.تسا هدیسر 
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هب لبنح  نب  دمحا  دنـسم  نم  يدهملا  ثیداحا  مان  اب  يا  هعومجم رد  نامزلا و   بحاص  رابخالا  یف  نایبلا  باتک  همیمـض  هب  ثیداحا 
(1) .تسا هدیسر  پاچ 

انثالا ءافلخلا   » ناونع اب  ثیدح   35 تسا  : هدش  میظنت  ریز  تاعوضوم  رد  جارختسا و  دمحا  دنسم  زا  ثیدح   136 هعومجم ، نیا  رد 
هرتع نم  يدهملا   » ناونع اب  ثیدح  شـش  يدهملا  ؛» روهظ   » ناونع اب  ثیدـح   26 روهظلا ؛ » تامالع   » نایب رد  ثیدـح   35 رشع ؛ »

هدراهچ ملس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مسا  همسا  ءیطاوی   » ناونع اب  ثیدح  راهچ  ملـس ،» هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
رما یتای  نا  یلا  قحلا  یلع  نولتاقی  هفئاط  لازتال   » ناونع اب  مه  ثیدح  لهچ  و  يدهملا » وه  مامالا  یـسیع و  لوزن   » ناونع اب  ثیدح 

«. هللا

.تسا هدرک  رکذ  عوضوم  نیا  رد  ار  ثیدح  نیرتشیب  دمحا  دنسم  یثیدح ، نیتسخن  ياه  باتک  نایم  رد 

هجام نبا  ننس  . 15

رد يو  ننس  هدوب و  ّتنـس  لها  تسدربز  فورعم و  ناثدحم  ناسانـش و  ثیدح  زا  م 275 ق )  ) ینیوزقلا هللادبعوبا  دیزی  نب  دّـمحم 
جورخ باب   « ناونع اب  يدهم  ثیداحا  نایب  هب  ار  یشخب  هعومجم ، نیا  نتفلا  باتک  رد  يو  .تسا  هتفرگ  رارق  هناگشش  حاحـص  هرمز 
تدم يو ، نارای  روهظ ، نازاس  هنیمز  روهظ ،  زا  لبق  طیارـش  مالـسلا ،  هیلع  يدهم  ترـضح  بسن  .تسا  هداد  صاصتخا  يدـهملا «

تاعوضوم هلمج  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تموکح  یعامتجا  يداـصتقا و  ياـه  یگژیو  هرخـالاب  و  وا   تموکح 
هدش حیرـصت  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  مان  هب  ثیدح ، تفه  عومجم  زا  ثیدح  شـش  رد  هکنیا   هجوت  لباق  هتکن  .تسا  تایاور  نیا 

.تسا

دواد وبا  ننس  . 16

م 275 ق)  ) یناتـسجسلا دواد  وبا  ثعـشالا    نب  نامیلـس  هلیـسو  هب  هدوب و  ّتنـس  لها  هناگ   شـش  حاحـص  زا   یکی  زین  باـتک  نیا 
ناونع اب  ار  یشخب  هعومجم  نیا  رد  يو  .تسا  هتفای  شراگن 

هعماج هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  ، ) لبنح نب  دمحا  دنـسم  نم  يدهملا  ثیداحا  یلالج ، ینیـسح  داوج  دّـمحم  دّیـس  .ر ك : - 1
(. مق نیسردم 
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.دوش یم زاغآ  ثیدح 4279  اب  هک  هدرک  رکذ  لقتسم  تروص  هب   (1)« يدهملا باتک  »

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  زا : تسا  ترابع  هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم  تایاور  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یـضعب 
زا لبق  طیارـش  ناشیا ، یمـسج  ياـه  یگژیو  يو ، یبسن  ياـه  یگژیو تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  زا 

.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  سپ  ناهج  هرخالاب  روهظ و  رصع  يداصتقا  یعامتجا  عاضوا  روهظ ،  ندوب  یمتح  روهظ ،

.تسا ّتنس  لها  دزن  ّتیودهم »  » هراب رد  هظحالم ، لباق  عبانم  زا  یکی  دواد  وبا  ننس  ثیداحا 

حیحصلا عماجلا  . 17

هتشر هب  (م 279 ق ) یملس يذَمَرت  یسیع  وبا  یسیع  نب  دّمحم  هلیسو  هب  هک  تسا  ّتنس  لها  هناگ  شش  حاحـص  هلمج  زا  باتک  نیا 
هدروآ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ   لوسر  زا  لقن  هب  ثیدح  هس  يدـهملا ،» یف  ءاج  ام  لصف «  رد  يو  .تسا  هدـمآ  رد  ریرحت 

یجنم و هلأسم  ًافرـص  هدشن و  یحیرـصت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مان  هب  باب ، نیا  لوا  ثیدح  ود  رد  .تسا 
.تسا هدـش  نایب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ   لوسر  ماـن  مه  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  زا  یـصخش  تیمکاـح  ندوب  یمتح 
». نسح ثیدح  اذه  : « تسا هتفگ  موس  ثیدح  هرابرد  و  حیحص » نسح  ثیدح  اذه  : « تسا هتفگ  لوا  ثیدح  دروم  رد  يذمرت 

؛ تسا كدنا  رایـسب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  دادـعت  یثیدـح ، هعومجم  نیا  رد  دـنچره 
هللا لجع  يدـهم  ترـضح  هراب  رد  یعماج   تاعالطا  ياراد  هجوت   لـباق  مهم و  ثیداـحا   نیا  اـهنآ , بوخ  دانـسا  هب  هجوت  اـب  یلو 

.دنشاب یم فیرشلا  هجرف  یلاعت 

نیحیحصلا یلع  كردتسملا  . 18

ار فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  م 405 ق ، )  ) يروباشین مکاح  هللا  دبعوبا  هللادبع  نب  دـمحم 
نیا رد  يو  .تسا  هدرک  رکذ  هدـنکارپ  تروـص  هب  رگید  ياـه  تمـسق یخرب  رد  محـالملا و  نتفلا و  باـتک  رد  صاـخ ، یلـصف  رد 

، ینامـسج ياـه  یگژیو بسن ، زا  معا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تاـعوضوم  یخرب  هب  ثیداـحا 
لئاسم روهظ و  لصا  روهظ ، زا  لبق  طیارش 

 . ص 712 دواد ، یبا  ننس  ثعشالا ، نبا  نامیلس  - 1
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.تسا هتخادرپ  رگید  فلتخم 

لاعفالا لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  . 19

عماج نیا  .دراد  ییازـس  هب  ترهـش  لامعلازنک  نوچ  یباتک  فیلات  اب  م 975 ق )  ) يدنهلا نیدـلا  ماسح  نب  یقتملا  یلع  نیدـلا  ءالع 
يدهم ترـضح  هرابرد  یفیلأت  هناگادج  هک  فلؤم  .تسا  ّتنـس  لها  دوجوم  یثیدح  ياه  هعومجم  نیرت  فورعم  هلمج  زا  یثیدح 

رب هوالع  لامعلازنک  یثیدـح  هعومجم  رد  دراد  نامزلا  رخآلا  يدـهم  تامالع  یف  ناهربلا  ناونع  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 
نیا .تسا  هدرک  لقن  فلتخم  عبانم  زا  ار  ثیدح  اه  هد نآ  رد  هدوشگ و  يدهملا » جورخ   » ناونع اب  ار   یلـصف  ، (1) هدنکارپ تایاور 

.تسا هتفای  همادا  تیاور 38708  ات  هدش و  زاغآ  هرامش 38651  زا  ثیداحا 

نارود رد  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  روهظ ، زا  لبق  طیارـش  هلمج  زا  ّتیودـهم  فلتخم  داعبا  هعومجم ، نیا  رد 
نایب ترـضح    نآ  یمـسج  ياه  یگژیو  نامز و  نآ  رد  يداصتقا  مکاح  طیارـش  روهظ ، رـصع  تانایرج  ثداوح و  يو ، تموکح 

.تسا هدش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هژیو  یثیدح  ياه  باتک  .ود 

هراشا

، دنچ ییاه  باتک هدرکن ، هدنسب  فلتخم  ياه  باتک  رد  ّتیودهم  تایاور  دوجو  هب  اهنت  هعیش  ناملاع  دننامه  ّتنس  لها  نادنمشناد 
: تسا رارق  نیدب  دنمشزرا  راثآ  نیا  زا  یضعب  .دنا  هدرک  فیلأت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هژیو 

ثیدح نوعبرا  . 21

رد نونکا  ثیدـح  نوعبرا  باـتک  .دراد  یناوارف  تاـفیلأت  راـثآ و  ّتنـس ، لـها  ماـنب   نادنمـشناد  زا  م 420 ق ،)  ) یناهفـصا میعنوبا 
 : تسا هتفگ  نینچ  ثیداحا  رکذ  زا  لبق  يو  .تسا  هدروآ  ار  نآ  همئالا  هفرعملا  یف  همغلا  فشک  باـتک  رد  یلبرا  تسین و  سرتسد 

لماک روط  هب  هدرک ، يروآ  عمج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هرابرد  ار  اهنآ  یناهفـصا  میعن  وبا  هک  ار  یثیدح  لهچ  نم  «
رکذ يو  هک  هنوگ  نامه 

نیا .تسا  هدرک  رکذ  ّتیودـهم  تاعوضوم  هراب  رد  ار  رگید  تیاور  اه  هد  يربکلا » طارـشالا  عماج   » ناونع اب  یـشخب  رد  ناشیا  - 1
.دشاب یم  دعب  هب  هرامش 39656  زا  تایاور 
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(2) ». (1) مدرک افتکا  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يوار  هب  مدروآ و  هدرک 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  . 22

رد صاـخ و  بیترت  اـب  ار  وا  ياـه  یگژیو  صیاـصخ و  يدـهم و  هب  طوبرم  ثیداـحا  م 658 ، )   ) یعفاش یجنگ  دّـمحم  هللا  دـبعوبا 
هب نآ  تابثا  ّتیودهم و  هدیقع  ندوب  یعیـش  ماهتا  ّدر  يارب  شباتک  همدـقم  رد  يو  .تسا  هدرک  رکذ  باتک  نیا  رد  مجـسنم ، باوبا 
زا هدش و  تیاور  ّتنـس ، لها  قیرط  زا  هک  هدروآ  ار  یثیداحا  اهنت   باتک ، نیا  رد  هک  دـنک  یم  ناعذا  یمالـسا  عوضوم  کی  ناونع 

(3) .تسا هدرک  زیهرپ  یعیش  تایاور  رکذ 

هیلع يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تایئزج  زا  یـضعب  هب  یتح  هدرک و  مظنم  باب  رد 25  ثیدـح ) داتفه   ) ار ثیداـحا  نیا  عومجم  وا 
.تسا هدومن  هراشا  زین  مالسلا 

: تسا ترابع  باتک  نیا  ياه  باب  نیوانع 

نامزلا رخآ  یف  هجورخ  رکذ  یف  . 1

همطاف دلو  نم  یترتع  نم  يدهملا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوق  یف  . 2

هنجلا لها  تاداس  نم  يدهملا  رکذ  یف  . 3

يدهملا هعیابمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رما  یف  . 4

يدهملل قرشملا  لها  هرصن  رکذ  یف  . 5

هروهظ دعب  هکلم  رادقم  یف  . 6

مالسلا هیلع  یسیعب  یلصی  ّهنا  نایب  یف  . 7

مالسلا هیلع  يدهملا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیلحت  یف  . 8

مالسلا هیلع  نیسحلا  دلو  نم  يدهملا  ّناب  یبنلا  حیرصت  یف  . 9

مالسلا هیلع  يدهملا  مرک  رکذ  یف  . 10

ياملع رتشیب  فرط  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  راکنا  مغر  هب  يو  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 102 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_75_3
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرک  فذح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ِيوار  ات  ار  دنس  - 1
ص 255. ج3 ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 2
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ترـضح تدالو  اهنت  هن  يو  ساسا  نیا  رب  ًایح .» يدهملا  ءاقب  زاوج  یلع  هلالدلا  یف  : » تسا هدیمان  نینچ  ار  باب  نیرخآ  ّتنـس  لها 
.تسا هتسناد  یفتنم  ار  ترضح  نآ  رمع  لوط  دروم  رد  داعبتسا  هنوگره  هکلب  هتفریذپ ؛ ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

لیلد هب  درادن ؛ دوجو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ياقب  رد  یعانتما  چـیه  : » دـسیون یم  باب  نیا  زاغآ  رد  یعفاش  یجنگ 
زین دنشاب  یم  دنوادخ  نانمشد  زا  هک  سیلبا  لاجد و  دنتسه و  هدنز  دنشاب  یم  دنوادخ  يایلوا  زا  هک  رـضخ  سایلا و  یـسیع  ، هکنیا 

ندوب هدنز  دنا ، هدرک  قافتا  عوضوم  نیا  رب  هک  هاگ  نآ  .تسا  هدش  تابثا  ّتنـس  نآرق و  هلیـسو  هب  اهنیا ، ندوب  هدنز  دنتـسه و  هدنز 
(1) ». دنک راکنا  ار  يدهم  ندوب  یقاب  هکنیا  رد  دوش ، یمن  هجوت  نیا  زا  دعب  یلقاع  چیه  نخس  هب  سپ  ...دنا  هدومن  راکنا  ار  يدهم 

هب يو  لیامت  تهج  هب  ماوع و  زا  یهورگ  تسد  هب  قشمد ، يوما  عماـج  رد  لاس 658 ه   رد  باتک ، هدنسیون  ناراگن , خیرات  رواب  هب 
(2) .دش هتشک  هنامولظم  هعیش ،

عفنلا میظع  رایـسب  تسا ، مجحلا  ریغـص  هک  لاح  نیع  رد  نایب  باتک  : » دـسیون یم  باـتک  نیا  فصو  رد  یلمآ  هداز  نسح  هللا  تیآ 
هللا لجع  رمالا  بحاص  رما  رد  ار  نآ  باوبا  زا  کی  ره  دنچ  ره  تسا و  دنمشزرا  ردق و  نارگ  يدیاوف  زئاح  زجوم  باتک  نیا  .تسا 

تسیب و مهدزیـس و  مهن و  متفه و  مود و  ياه  باب  صوصخ  هب  باوبا  زا  یـضعب  نکل  تسا ؛ ازـس  هب  یتیمها  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
(3) «. تسا رتهب  رتشیب و  تقد  روخ  رد  رگید و  ینأش  ار  مجنپ  تسیب و  مراهچ و 

رظتنملا رابخا  یف  رردلا  دقِع  . 23

ندوب و عماج  ظاحل  هب  رردلادقع  .تسا  دعب 658 )  م    ) یعفاش یـسدقم  زیزعلا  دبع  نب  یلع  نب  ییحی  نب  فسوی  فیلأت  باتک  نیا 
ار فیلأـت  هزیگنا  باـتک ، همدـقم  رد  فلؤم  .تسا  هدوب  يدـعب  ياـه  باـتک يارب  یّمهم  عبنم  ریظن و  مک  دوخ  عون  رد  یگدرتـسگ ،

نیب اه  هنیک  دوجو  عاضوا و  حالصا  زا  اهنآ  ندش  سویأم  مدرم و  يراتفرگ  تالکشم و  نامز و  داسف  دنک » : یم  نایب  نینچ 

ص 97. يوالتفلا ، دمح  يدهم  قیقحت  نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یعفاش ، یجنک  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 1
ص12. قیقحتلا ، همدقم  یعفاش ، یجنک  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 2

ص93. هیالولا ، جهن  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  - 3
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هب ار  هلأسم  نیا  یخرب  ...ددرگ  یم لصاح  يدـهم  جورخ  روهظ و  اب  تالکـشم ، نیا  نتفر  نیب  زا  درادـن و  رارمتـسا  تمایق  ات  ناـنآ  
هاگدید ود  نیا  لیصفت  هب  فلؤم   (1) ». درادن دوجو  يا  يدهم یسیع  ، زج  دننک  یم نامگ  زین  رگید  یخرب  دننک و  یم در  یلک  روط 

يدهم ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  باتک ، نیودـت  يارب  درامـش و  یم شریذـپ  لباق  ریغ  ار  نیا  یفاک  دـهاوش  اب  هتـسناد ، دودرم  ار 
رظن راهظا  زا  ثیداحا  رتشیب  رد  .دـنک  یم  نایب  ار  نآ  یلـصا  عبانم  لقن و  نآ  دانـسا  رکذ  نودـب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

.تسا هدرک  هدنسب  نآ  رکذ  هب  طقف  يراددوخ و  ثیدح  ندوب  حیحص  ای  فیعض  هرابرد 

: تسا هدرک  میظنت  هناگ  هدزاود باوبا  رد  ار  ّتیودهم  ثحابم  هجوت ، لباق  يا  همدقمزا سپ  فلؤم 

هترتع ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  نم   ّهنا  نایب  یف  . 1

.تسا هدش  هراشا  ترضح  نآ  بسن  هراب  رد  یتایاور  هب  باب  نیا  رد 

هتینک هقلخ و  همسا و  یف  . 2

.تسا هدش  يروآدرگ  باب  نیا  رد  ترضح  نآ  هینک  اه و  تلصخ ترضح ، نآ  مان  هرابرد  یبلاطم 

هتیلح هلدع و  یف  . 3

.تسا هدش  هراشا  ناشیا  يرتسگ  تلادع  زین  ترضح و  نآ  ینامسج  ياه  یگژیو هب  باب  نیا  رد 

هتیالو یلع  هلادلا  نتفلا  نم  رهظی  ام  یف  . 4

.تسا ناشیا  روهظ  هب  طوبرم  ثداوح  اهدادخر و  هراب  رد  لصف  راهچ  ياراد  باب  نیا 

هتراما لبق  هل  ءیطوی  نم  ثعبی  یلاعت  هللا  ّنأ  یف  .  5

.تسا هدش  هراشا  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  يزاس  هنیمز  نازاس و  هنیمز  هب  باب  نیا  رد 

هتفالخ هدم  یف  تامارکلا  نم  هل  رهظی  ام  یف  . 6

.تسا ناشیا  تلود  نارود  رد  ترضح  نآ  ياه  تمارک  راثآ و  هراب   رد  باب  نیا 

هتلزنم میظع  هفرش و  یف  . 7

هتوتف همرک و  یف  . 8
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هتریس هتاحوتف و  یف  . 9

هترصن یف  لزنی  هعیابی و  هفلخ و  یلصی  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ّنا  یف  . 10

هتماقا هدم  یف  تایاورلا  فالتخا  یف  . 11

هتدم ءاضقنا  دعب  همایا و  یف  نتفلا  نم  يرجی  ام  یف  . 12

.تسا هدش  میظنت  همتاخ  کی  لصف و  تشه  نمض  رد  ار  بلاطم  همدقم ، کی  رکذ  زا  سپ  باب  نیا  رد 

مالسلا هیلع  يدهملا  رابخالا  یف  يدرولا  فرعلا  . 24

طوسبم و یلکـش  هب  باتک  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ثیداحا  م 911 ق )  ) یطویـس رکب  یبا  نب  نامحرلادبع  نیدلا  لالج 
ناونع اب  رت  گرزب يا  هعومجم رد  رشعلا  لئاسرلا  مان  هب  ییاه  هلاسر  هعومجم  نمض  رد  باتک  نیا  .تسا  هدرک  يروآ  عمج هدرتسگ 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  يواتفلل  يواحلا 

مدرک و عمج  نآ  رد  ار  يدـهم  هب  عجار  هدـش  دراو  راثآ  ثیداحا و  هک  تسا  یـشخب  نیا   : » دـسیون یم  هلاـسر  نیا  يادـتبا  رد  يو 
تروص هب  مدوزفا و  نآ  رب  هدرواـین  وا  هچنآ   مدروآ و  هصـالخ  تروص  هب  هدرک ، رکذ  ار  اـهنآ  میعن  وـبا  ظـفاح  هک  یثیدـح  لـهچ 

(1)« مدرک يراذگزمر  ار  نآ  (ك )

رب غلاـب  هدوزفا  نآ  رب  شدوـخ  هچنآ  هچ  هدروآ و  میعنوـبا  زا  ار  هچنآ  هچ  هدـش  يروآ  عـمج  باـتک  نیا  رد  هـک  یثیداـحا  عوـمجم 
: تسا هدش  روآ  دای  ار  ّمهم  هتکن  راهچ  تاهیبنت ، ناونع  اب  ثیداحا  نایاپ  رد  يو  .تسا  ثیدح  تسیود 

.تسا هدش  رکذ  هرمس  نب  رباج  ثیدح  رد  هک  تسا  هناگ  هدزاود  يافلخ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  يدهم   . 1

.دشاب بلطم  نب  سابع  نادنزرف  زا  دناوت  یمن  مالسلا  هیلع  يدهم   . 2

وا هکنیا  مالسلا و  هیلع  يدهم  روهظ  يایوگ  هک  رتاوتم  لقن  اب  نوچ  تسا ؛ فیعـض  میرم « نب  یـسیع  الا  يدهم  ال   » ثیدح دنـس   . 3
زامن وا  رس  تشپ  یسیع  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا 

ص69. يواتفلل ، يواحلا  یطویس ، - 1
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.تسا ضراعتم  دناوخ - یم

(1) .درادن يا  هیاپ لیلد و  هنوگ  چیه  درک ، دهاوخ  روهظ  برغم  زا  يدهم  هک  هدش  لقن  هچنآ   . 4

نامزلا رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  . 25

رد ار  ثیدح  زا 270  شیب  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  باب  رد  لصفم  یثیدـح  ياه  باتک هلمج  زا  باتک  نیا 
.تسا هدش  هتشون  م 975 ق  )  ) يدنه یقتم  هب  روهشم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  هلیسو  هب  هتفرگ و  رب 

: تسا ریز  حرش  هب  ناشیا ، هب  طوبرم  تاعوضوم  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هراب  رد  باتک  باوبا 

تامارکلا یف  . 1

مالسلا هیلع  يدهملا  بسن  یف  . 2

مالسلا هیلع  يدهملا  هیلح  یف  . 3

مالسلا هیلع  يدهملا  جورخ  لبق  عقت  لاوحا  یف  . 4

 ... تامالعلا و عماج  یف  . 5

لزان تموکح و  تدم  تاحوتف ، نارای ،  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  اب  تعیب  یگنوگچ  هب  دـعب  ياه  باب رد 
فرعلا باتک  نوچ  دـیوگ : یم دوخ  باـتک  هراـبرد  فلؤم  .تسا  هدـش  هراـشا  ترـضح  نآ  يراـی  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ندـش 

مزال مظن  يدنب و  باب  ياراد  باتک  نآ  هک  ییاجنآ  زا  مدرک ، هدهاشم  ار  یطویـس  نیدـلا  لالج  فیلأت  يدـهملا  رابخا  یف  يدرولا 
(2) .مدوزفا نآ  رب  رگید  ثیداحا  یخرب  مدومن و  يدنب  باب  ار  نآ  دوبن ،

مالسلا هیلع  يودهم  ثیداحا  تّحص  .هس 

زا یناوارف  ناگرزب  هک  تسا  نیا  ّتنـس ، لها  عبانم  رد  مالـسلا   هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تاـیاور  هراـب  رد  هجوت  لـباق  هتکن 
: هلمج زا  دنا ؛ هدرک  اهنآ  تحص  هب  حیرصت  ناشیا ،

حیحصو وکین  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ثیدح  هس  هرابرد  م297 )  ) يذمرت . 1

ص102. يواتفلل ، يواحلا  یطویس ، - 1
ص10. نامزلا ، رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  - 2
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(2) «. تسا وکین  یثیدح  نیا  : » دیوگ یم زین  ثیدح  نیمراهچ  هراب  رد   (1) «. تسا

يراخب و یلو  تسا ؛ حیحـص  ثیدح  نیا  دانـسا  : » دـیوگ یم  نینچ  ثیدـح  راهچ  زا  کی  ره  هراب  رد  م405 )  ) يروباشین مکاح  . 2
يراخب یلو  ملسم ؛ طرش  اب  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  دانـسا  : » دیوگ یم رگید  ثیدح  هس  دروم  رد   (3) «. دنا هدرکن لقن  ار  نآ  ملسم 

طرــش اـب  تـسا  یحیحــص  ثیدـح  نـیا  : » تـسا نـینچ  نـیا  رگید  ثیدـح  تـشه  هراـب  رد  شرظن   (4) «. دـنا هدرکن  لـقن  ملـسم  و 
(5) «. دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  یلو  يراخب ،) ملسم و  ) نیخیش

(6) «. دراد ار  دانسا  نیرت  حیحص  يدهم ، جورخ  هب  طوبرم  ياه  ثیدح  : » دیوگ (م458 ) یقهیب . 3

هدرک لقن  ثیدح  جنپ  ناسحلا »  » لصف رد  ثیدح و  کی  حاحـصلا »  » لصف رد  هنـسلا  حیباصم  شباتک  رد  ای 516 ) م510   ) يوغب . 4
.تسا

هکنیا مهم ، هتکن  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ياه  ثیدح  ندوب  رتاوتم  هب  نادـقتعم  زا  م671 )  ) یکلام یبطرق  . 5
زا نم ، ترتع  زا  يدهم   » ثیدح دنک : یم  حیرـصت  و  تسا » حیحـص  شدانـسا  : » دیوگ يدـهم  دروم  رد  هجام  نبا  ثیدـح  لیذ  يو 

(7) .تسا رت  حیحص  يدنجلا  دلاخ  نب  دّمحم  ثیدح  زا  تسا ،» همطاف  نادنزرف 

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  ندوب  حیحـص  هب  ّتنـس  لها  زا  یناوارف  نادنمـشناد  هدـش ، دای  دراوم  رب  هوـالع 
(8) .دنا هدرک  حیرصت  فیرشلا  هجرف 

ح2230و2231و2233. ص505 ، ج4 ، يذمرت ، ننس  - 1
ح2232. ص505 ، ج4 ، يذمرت ، ننس  - 2

ص429 و 465و 553 و 558. ج4 ، مکاح ، كردتسم  - 3
ص450و 557 و 558. ج4 ، مکاح ، كردتسم  - 4

ص429 و 442 و 457 و 464 و 502 و 520 و 554 و 557. ج4 ، مکاح ، كردتسم  - 5
ص127. داشرلا ، لیبس  یلا  هیادهلا  داقتعالا و  - 6

ص704. هرکذتلا ، باتک  - 7
.60 54 صص یمالسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  ك.ر : - 8
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يدهم ثیداحا  رتاوت  .راهچ 

يدهم ثیداحا   (1) رتاوت .راهچ 

يا هزادنا  هب  یمالـسا ، بهاذم  ياه  باتک  رد  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  هراب  رد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا 
، ثیدح ملع  نادنمشناد  ات  هدش ، ثعاب  تیعقاو  نیمه  .تسا  هدیسر  ثیدح  نازیم ، نیا  هب  یعوضوم  هراب  رد  رتمک  هک  تسا  ناوارف 

.دننک حیرصت  يدهم ، ثیداحا  ندوب  رتاوتم »  » هب یناوارف ، دراوم  رد 

نبا مالک  نم  نونکملا  مهولا  زاربا  دنمـشزرا  باـتک  رد  یبرغم ، یعفاـش  ینـسح  يراـمغ  ضیفلا  وبا  قیدـص ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا 
تباث هقباس  یب ریظن و  یب يا  هویش هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ياه  ثیدح  ندوب  رتاوتم  نودلخ   

نوچ يدارفا  ربارب ، رد  .دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  اه   ثیدـح نیا  هراـب  رد  ار  نودـلخ  نبا  ياـه  فیعـضت  ندوب  ساـسا  یب دـنک و  یم
دوخ حیحـصان  ياه  هتفگ  يارب  يدنتـسم  ار  نودـلخ  نبا  ياهرظن  راهظا  اهنآ ، لاـثما  يدـجو و  دـیرف  دّـمحم  يرـصم ، نیما  دـمحا 

!! دنا هدیزگرب

باتک زا  هدرتسگ  قیقحت  اب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ياه  ثیدح  لیـصفت  هب  یبرغم ، يرامغ 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحصا  تسخن  تسا : هدرمـشرب  بیترت  هب  ار  اهنآ  نایوار  هدرک ، تیاور  جارختـسا و  ّتنـس ، لها  ياه 

.ناثدحم هرخالاب  نیعبات و  نیعبات  نیعبات و  سپس  ملس ، هلآ و 

زا شیب  یهورگ  تسا  نکممریغ  یلومعم ، یعیبط و  روط  هب  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  : » دـیوگ شباـتک  زا  یـشخب  رد  ضیفلاوبا 
زورما ات  هک  تسا  يدادعت  نیا  هتبلا  .دنوش  قفتم  نخـس  کی  رب  رگیدـکی  اب  ییانـشآ  نودـب  یعامتجا و  فلتخم  تاقبط  زا  رفن  یس 

، يردخ دیعس  وبا  دننام : مینک ؛ یم تیاور  هباحص  یخرب  زا  ار  يدهم  ترضح  هب   طوبرم  تایاور  ام  .میوش  هاگآ  نآ  زا  میا  هتـسناوت
، کلام نب  سنا  هریرهوبا ، يدیبز ، ثراح  نب  ءزج  نب  هللا  دـبع  نابوث  هملـس ، ما  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دوعـسم ، نب  هللادـبع 

سابع رـسای ، نب  رامع  صاع ، نب  ورمع  نب  هللا  دبع  هماماوبا ، هبیبح ، ما  سابع     ، نبا  ینزم ، سایا  نب  هرق  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج 
یلع هحلط ، باطخلا ، نب  رمع  نب  هللا  دبع  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  يراد ، میمت مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  بلطملا ، دبع  نب 

، ثیدـحلا ملع  حالطـصا  رد  تسا و  هلـصاف  الب  يرگید  زا  سپ  یکی  ندـمآ  تغل ، رد  رتاوتم ، .داحآ  ای  تسا  رتاوتم  ای  ثیدـح  - » 1
نومـضم هب  ملع  بجوم  هجیتن ، رد  و  لاحم ، غورد  رب  نانآ  قافتا  نئارق ، همیمـض  هب  هن  هسفن ، دح  یف  هک  تسا  یتعامج  ربخ  روظنم 

ص144. ثیدحلا ، ملع  یچ ، هناش  ریدم  مظاک  دشاب :» ربخ 
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هفوقوم و هن  تسا ، هعوفرم  شربخ  هتبلا  .بشوح   نب  رهش  هلـسرم  لبج و  نب  ذاعم  ینهج ، هّرم  نب  ورمع  نیـصح ، نب  نارمع  یلاله ،
میناوت یم يریگ  یپ اب  دـنیآ و  یم رامـش  هب  عوفرم  ثیداحا  ناـسب  ثحبم  نیا  رد  هعوطقم  هفوقوم و  ثیداـحا  هک  دـنچ  ره  هعوطقم ؛

(1) «. دشاب هدنسب  ار  امش  ام و  عوفرم ، ياه  ثیدح هک  میدقتعم  یلو  مینک ؛ رکذ  ار  اهنآ  زا  يرایسب  دادعت 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یباحص  یس  زا  شیب  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  ياه  ثیدح  یعفاش ، يرامغ  ضیفلاوبا 
(2) .تسا هدرک  نایب  لیصفت  تقد و  اب  ار  اهنآ  ناثدحم  نایوار و  هلسلس  تیاور و  ملس  هلآ و  و 

: دنرارق نیدب  دنا ، هدرک  حیرصت  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  ثیداحا  رتاوت  هب  هک  یناسک  زا  رگید  یخرب 

نَع اـِهتاوُر  ِهَرثَِـکب  ْتَضافَتْـسا  ُراـبخالا َو  تََرتاوـَت  : » دـسیون یم  ناـیبلا ، باـتک  رد  (م 658 ق ،) یعفاـش یجنگ  هللادـبعوبا  ظـفاح  . 1
هب دراد ، هک  يرایسب  نایوار  لیلد  هب  يدهم  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  « ؛» يِدْهَملا ِْرمَا  یف  یفطـصُملا 

«. تسا هدیسر  رتاوت  دح 

 : دیوگ یم يراخب  حیحص  حرـش  رد  يرابلا  حتف  باتک  رد  دنا ، هدناوخ  رـصع » ِظفاح   » ار وا  هک  م 852 ق )  ) ینالقـسع رجح  نبا  . 2
هک تسا  هدیـسر  رتاوتم  رابخا   » (3) ؛» ُهَْفلَخ یلَـصی  ُلِْزنیَـس َو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  َّنَا  هَمُالا َو  ِهِذه  ْنِم  يِدـهَملا  َّنَِاب  ُرابخَالا  ْتََرتاَوت  »

«. دناوخ دهاوخ  زامن  وا  رس  تشپ  دمآ و  دهاوخ  دورف  یسیع  تسا و  تما  نیا  زا  يدهم 

رتاوتم ناوارف و  تسا ، هدـش  رکذ  يدـهم  اهنآ  رد  هک  یثیداحا  : « تسا هتفگ  ثیداحا  نیا  هراـبرد  م 974 ق ) یمتیه (  رجح  نـبا  . 3
هدرک حیرصت  مالسلا   هیلع  يدهم  ترضح  تایاور  ندوب  رتاوتم  هب  زین  يرگید  نادنمـشناد  هدش ، دای  دراوم  زج  هب   (4)« .دنشاب یم 

(5) .دنا

ص437. نونکملا ، مهولا  زاربا  - 1
ص50. یمالسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیس  - 2

 . ص 362 ،  5 يرابلا ، حتف  - 3
ص87. هعاسلا ، طارشا  یف  هعاشالا  - 4

، یمالسا هشیدنا  رد  مالـسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  .ر ك : زین  و  تشوناپ ؛ ص5 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاـص  هللا  فطل  .ر ك : - 5
 . 67 60 صص
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: تسین هدیاف  زا  یلاخ  هدش ، دای  ياه  باتک هرابرد  یتاکن  رکذ  نایاپ  رد  

، اه باتک رگید  رد  هک  ییاه  لصف ای  هتفای و  شراگن  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  هژیو  هک  هک  ییاـه  باـتک  .مکی 
.تسا يوبن  ثیداحا  ساسا  رب  هدمآ ،  ترضح  نآ  هرابرد 

.تسا هدش  تیاور  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  لئاسم  هراب  رد  بلاج ، رایسب  ثیداحا  اه ، باتک نیا  رد  .مود 

.تسا هتشگ  حرطم  ترضح  نآ  هراب  رد  میرک  ،» نآرق   » زا یتایآ  اهنیا ، زا  یخرب  رد  .موس 

تبیغ رـصع  رد  زین  یخرب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  دالیم  زا  شیپ  یـضعب  اه ، باتک  نیا  نایم  رد  .مراهچ 
.تسا هتفای  فیلأت  نآ  زا  دعب  ارغص و 

 ... لبنح و نب  دمحا  دنسم  هناگ ، شش  حاحص  دننام : دراد ؛ دوجو  زین  ّتنس  لها  ياه  باتک  نیرت  ربتعم  زا   اهنآ  نایم  رد  .مجنپ 

.تسا هتفای  فیلأت  هعیش ، هب  یگتسباو  هنوگ  ره  زا  غراف  ییاه  طیحم  رد  اهنآ  عون  اسب  هچ  اه و  باتک  نیا  زا  يرایسب  مشش . 

.تسا هدمآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هراب  رد  يرایـسب  قیاقح  نوگانوگ و  لئاسم  اه ، باتک  نیا  رد  متفه . 
(1) .تسا هدش  رکذ  هراب  نیا  رد  ّتنس  لها  نارسفم  ناثدحم و  ناملاع ، دوخ  زا  دیفم  ینانخس  تادییأت و  نینچمه 

 . ص68 برغم ، دیشروخ  ك.ر : - 1
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ییامزآدوخ

.دینک نایب  ناشیا  ناگرزب  زا  نخس  ود  دانتسا  هب  ار  ّتنس  لها  دزن  ّتیودهم  هاگیاج  . 1

نآ هراب  رد  تسا ؟ هدـش  رکذ  نآ  رد  ّتیودـهم  ثیداحا  نیرتشیب  هک  تسا  باتک  مادـک  ّتنـس ، لها  هیلوا  ياـه  باـتک ناـیم  رد  . 2
.دیهد حیضوت 

رد هدرب ، مان  هدش ، هتـشاگن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هژیو  هک  ّتنـس  لها  ییاور  ياه  باتک  زا  باتک  ود  . 3
.دییامرف هئارا  يرصتخم  حیضوت  مادک  ره  هراب 

مان دنا ، هتسناد  حیحص  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تایاور  هک  ّتنس  لها  نادنمـشناد  زا  رفن  ود  . 4
.دییامرف لقن  ار  ناشیا  نخس  هدرب 

.دیربب مان  دنا ، هتسناد رتاوتم  ار  ّتیودهم  تایاور  هک  یناسک  زا  یخرب  تسا ؟ انعم  هچ  هب  رتاوت  . 5

.دیهد حیضوت  قیقحت ) زا  سپ   ) ار تنس  لها  رصاعم  نادنمشناد  زا  نت  ود  هاگدید  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

، ناهج للم  بهاذم و  مالسا و  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  يدیهـش ، یمـشاه  هللادسا  دیـس  . 1
(. ش ه .  ، 1380 نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  )

، نارکمج دجـسم  تاراشتنا  ، ) بولقلا بوبحم  رقاب  دّمحم  همجرت ، یمالـسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیـس  . 2
(. ش ه .  ، 1380

، مود پاچ  ّتنـس ، لها  هاگدـید  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  یناهج و  حلـصم  یهاشورـسخ ، يداـه  دیـس  . 3
(. ش  . 1374 ه نارهت ، تاعالطا ، تاراشتنا  )

1361ه نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ، ) موس پاچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  هّماع و  نادنمشناد  یناود ، یلع  . 4
(. .ش

1418 ه مق ، مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  ، ) مود پاچ  هنسلا ، لها  دنع  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  ینامیا ، هیقف  يدهم  . 5
(.
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(2  ) تنس لها  هاگن  زا  تّیودهم  مجنپ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: ّتیودهم رد  هعیش  ّتنس و  لها  تاکرتشم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  ندوب  یمتح  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بسن  . 2

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  . 21

مالسلا هیلع  یلع  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  . 22

مالسلا اهیلع  همطاف  لسن  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  . 23

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینامسج  ياه  یگژیو  . 3

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ندوب  مانمه  . 4

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ياه  هنیمز  . 5

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ياه  هناشن  . 6

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  طوبرم  روما  . 7

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  ياه  یگژیو  . 8
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دمآرد شیپ 

هچ رگا  .دنا  هدرک  هراشا   ّتیودهم » هشیدنا   » تقیقح هب  یناوارف  تایاور  رد  ّتنس  لها  دش ، هتفگ  هتشذگ  سرد  رد  هک  هنوگ  نامه 
.دراد دوجو  زین  یناوارف  كرتشم  دراوم   اما  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  هعیش  داقتعا  اب  ییاه  توافت  دراوم  يا  هراپ  رد 

« تّیودهم  » رد هعیش  تّنس و  لها  تاکرتشم 

هراشا

(1)« ّتیودهم  » رد هعیش  ّتنس و  لها  تاکرتشم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  ندوب  یمتح  . 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ماـیق  روهظ و  ندوب  یمتح  تسا ، قاـفتا  دروم  ّتنـس  لـها  هعیـش و  نیب  هک  يا  هلأـسم  نیلوا 
نیا رد  تیاور  اهدـص  هکلب  اـه و  هد هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هورگ  ود  نیا  يداـقتعا  تاملـسم  زا  یکی  عوـضوم  نیا  .تسا  فیرـشلا 

.دراد دوجو  اهنآ  ییاور  عبانم  رد   هنیمز ،

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بسن  . 2

هراشا

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رابت  دراد ، دوجو  رظن  قافتا  يدودح  ات  یّنس  هعیش و  نیب  هک  يدراوم  زا  یکی 
صخشم مامت ، ینشور  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  راوگرزب  ردپ  ات  ار  بسن  نیا  هعیش 

ّتنس لها  تایاور  هب  سرد  نیا  رد  ات  هدش  شالت  تسا ، رت  ناسآ  ناهوژپ  يدهم  يارب  هعیش  تایاور  هب  یسرتسد  هک  ییاجنآ  زا  - 1
.دوش هراشا  رتشیب 

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :

: تسا رارق  نیا  زا  هک   (1) هدرک هراشا  نادب  ینّیعم ، دراوم  رد  ّتنس  لها  اّما  تسا ، هدرک  یفرعم  و 

ادخ لوسر  نادنزرف  تیب و  لها  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 21

ِیف َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهُِحلْصی  ِتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  يِدْهَْملا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  دوخ  ننـس  رد  هجام  نبا 
«. دروآ یم ناماس  هب ار  وا  رما  هبش  کی  دنوادخو  تسا  تیب  لها  ام  زا  يدهم   » (2) ؛»  ٍهَلَیل

ُهُؤاَطَع ُنوُکی  نَتِْفلا  َنِم  ٍروُهُظ  ِناَمَّزلا َو  َنِم  ٍعاَطِْقنا  َْدنِع  یتیب  لهأ  نم  لجر  جرخی  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
«. تسارایسب وا  ششخب  هک  درک  دهاوخ  جورخ  نم  تیب  لها  زا  يدرم  اه ، هنتف  ندش  راکشآو  نامز  نایاپ  ماگنه   » (3) ؛» ًایثح

(4) ؛»...  ِیتَیب ِلْهَأ  نم  ِیتَْرتِع  ْنِم  اًلُجَر  ُهَّللا  ُثَْعبیَف  تسا ...« : هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  فنصملا  رد  یناعنص 
(5)  ...«. دزیگنا رب  ارم  تیب  لها  ترتع و  زا  يدرم  دنوادخ  سپ  »...

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  لسن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 22

فرَع رد  یطویس  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لسن  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  یّنـس ، هعیـش و  نیب  تایاور  قافتا  دراوم  رگید  زا 
اذه بلص  نم  جرخیس  : » دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ   لوسر  هک  هدرک  لقن  يدرولا 
یم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  درک  دهاوخ  جورخ  یناوج  يدوز  هب  صخـش ، نیا  لسن  زا   » (6) ؛» ًالْدَع ًاطِْسق َو  َضْرَألا  ألْمی   یتف 

«. ...دنک

ِیبَأ َْنب  ِیلَع  َّنِإ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک   هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  نیطمـسلا  دـئارف  رد  یعفاـش  ینیوج 
هب هللا  المی  يِذَّلا  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاَْقلا  ِهِْدلُو  ْنِم  يِدَْعب َو  اَهیَلَع  ِیتَفِیلَخ  ِیتَّمُأ َو  ُماَمِإ  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط 

هب زین  سرد  نیا  رد  بسانت  هب  اما  دش ، دهاوخ  هراشا  یناوارف  دراوم  هب  مالـسلا ، » هیلع  يدهم  ترـضح  بسن   » سرد رد  هچ  رگا  - 1
.دوش یم  هراشا  دراوم  زا  يا  هراپ

ص247. همامالا ، لئالد  ص477 ؛ ج2 ، همغلا ، فشک  ح4085  ؛ ج2 ، ننس ، هجام ، نبا  - 2
ص483. ج2 ، همغلا ، فشک  ح 37639 ؛ فنصملا ، باتکلا  هبیش ، یبا  نبا  - 3

ح10213. ج10 ، ریبکلا ، مجعم  یناربط ، ح20770 ؛ ج11 ، فنصملا ، یناعنص ، - 4
ص36. رردلا ، دقع  یعفاش ، یسدقم  .ر ك : زین : و  - 5

 . ص 74 و ص88 يدرولا ، فرَعلا  باتک : يواتفلل ، يواحلا  یطویس ، نیدلا  لالج  - 6
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نم زا  دـعب  نانآ  رب  نم  نیـشناج  نم و  تما  ماما  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـنامه   » (1) ؛» ...ًارْوَج ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  اَمَک  اطـسق  الدـع و  ضرالا 
دادیب متس و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  دنک ؛ یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  رظتنم  مئاق  وا ، نادنزرف  زا  .تسا 

«. ...دشاب هدش 

ناورهن زا  تشگزاب  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  : » تسا هدروآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هللا  همحر  قودص  خـیش 
یم ار  شنارای  دتـسرف و  یم  نیرفن  وا  رب  دنک و  یم  ییوگدـب  وا  زا  هیواعم  هک  دیـسر  ربخ  نایم  نیا  رد  دـناوخ ، یم  هبطخ  هفوک  رد 

(2) «. تما نیا  يدهم  تسا  نم  نادنزرف  زا  دومرف : هک  اج  نادب  ات  دناوخ  يا  هبطخ  دش و  دنلب  ترضح  دشک ،

مالسلا اهیلع  همطاف  لسن  زا  يدهم  ترضح  . 23

همطاف نادنزرف  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ّتنـس ، لها  زا  یناوارف  تایاور  رد 
ْنِم يِدْهَْملا  : » دینش نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ   لوسر  زا  يو  هک  هدرک  لقن  هملـس  ما  زا  هجام  نبا  تسا : مالـسلا  اهیلع 

(4) «. تسا همطاف  نادنزرف  زا  يدهم   » (3) ؛» َهَمِطاَف ِْدلُو 

(5) «. تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم  : » تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  هّرس  سدق  یسوط  خیش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینامسج  ياه  یگژیو  . 3

هراشا

هعیش و ياه  باتک رد  یناوارف  تایاور  روهظ ، ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینامسج  ياه  یگژیو  هراب  رد 
: تسا رارق  نیدب  اه  یگژیو نیا  زا  یضعب  .تسا  هدمآ  ّتنس  لها 

روهظ ماگنه  ترضح  نآ  ندوب  دنمتردق  . 31

(6) .تسا دنمتردق  رایسب  یندب  ياراد  روهظ  ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  هدش  دیکأت  یتایاور  رد 

باب ص287 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ،  همحر  قودص   خیش  ح 589 ؛ ، 327 ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  یعفاش ، ینیوج  - 1
ح7. ، 25

ص 61. رابخالا ، یناعم  هللا ، همحر  قودص  خیش  - 2
، كردتسملا مکاح ، ص375  ؛ نتفلا ، داـمح ، نب  میعن  ح4284 ؛ ج4 ، دواد ، یبا  ننــس  دواد ، یبا  ح 4086  ؛  هجام  ، نبا  ننـس  - 3

ص557. ج4 ،
نیدـلا لالج  ص35 ؛ رردلا ، دـقع  یعفاش ، یـسدقم  ص30 ؛ ناـمزلا ، بحاـص  راـبخا  یف  ناـیبلا  یعفاــش ، یجنک  .ر ك : زین : و  - 4
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ص69. يواتفلل ، يواحلا  یطویس ،
ص 187. هبیغلا ، باتک  هللا ،  همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 5

ص79. يواتفلل ، يواحلا  ص78 ؛ نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  - 6

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :

ینارون هرهچ  . 32

(1) ؛» ...يِّرُد ٌبَکْوَک  ُهَهْجَو  َّنَأَـک  يِدـْلُو ...  ْنِم  يِدـْهَْملا  : » تسا هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینیوـج 
«. تسا ناشخرد  يا  هراتس  دننامه  شا  هرهچ  تسا ...  نم  نادنزرف  زا  يدهم  »

هدیشک ینیب  دنلب و  یناشیپ  . 33

یمالسا ثیداحا  رد  ناوارف  ریبعت  نیا  هدش و  فیصوت  هدیشک ، ینیب  دنلب و  یناشیپ  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 
ینیب يدهم   » (2) ؛» یلجا ینقا  يدـهملا  نا  : » تسا هدرک  لـقن  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ   لوـسر  زا  یناعنـص  .تـسا  هدـمآ 

«. تسا یناشیپ  دنلب  و  طسو ) يانحنا  اب   ) هدیشک

نیسح ماما  هب  هک  هدش  لقن  مالـسلا   هیلع  یلع  ترـضح  زا  .تسا   هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  ّتنـس ، لها  ياه  باتک  رد  نومـضم  نیا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مان  مه  هک  دروآ  دـهاوخ  دوجو  هب  ار  یـسک  نیا ، لسن  زا  دـنوادخ  : » دومرف درک و  هاـگن  مالـسلا  هیلع 

(3) «. ...ینیب هدیشک  دنلب و  یناشیپ  تسا  يدرم  وا  ...دشاب   ملس  

هنوگ رب  لاخ  . 34

هدش هراشا  نادب  زین  ّتنس  لها  عبانم  رد   (4) «. ...تسا یلاخ  ترـضح  نآ  تسار  هنوگ  رب  : » تسا هدرک  لقن  هللا  همحر  قودص  خیش 
(5) «. ...دراد دوجو  یکشم  یلاخ  يدهم ، تسار  هنوگ  رب  دومرف ...« : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا 

یگلاس لهچ  نس  رد  روهظ  . 35

(6) یگلاس لهچ  نس  رد  روهظ  . 35

دهاوـخ هتخیگنا  رب  یگلاـس  لـهچ  نس  رد  تـسا ، نـم  نادـنزرف  زا  يدـهم  دوـمرف ...« : ملـس   هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(7) «. ...دش

ص470. ج2 ، همغلا ، فشک  ح 565 ؛ ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ینیوج ، - 1
ح2485. ج4 ، دواد ، یبا  ننس  ح 20773  ؛ فنصملا ، یناعنص ، - 2

ص 258. همامالا ، لئالد  يربط ، ریرج  نبدمحم  259 و  ج 3 ، همغلا ، فشک  ح 2  ؛ ، 214 هبیغلا ، ینامعن ، - 3
ح 19. ، 445 ج 2 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4

ح 51. باب 8 ، نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یعفاش ، یجنگ  - 5
، دناد یم  یگلاس  لهچ  تئیه  يریپ و  ّنس  رد  ار  يدهم  ترضح   روهظ  هعیـش  هک  تسا  نیا  رد  ّتنـس  لها  اب  هعیـش  توافت  هتبلا  - 6
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.یگلاس لهچ  ّنس  رد  ّتنس  لها  یلو 
ص61. رردلا ، دقع  ص78 ، يواتفلل ، يواحلا  .ر ك : زین  ح565 ؛ ح 565 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ینیوج ، - 7
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ناوج هرهچ ، رظن  زا  یلو  لاسنهک ؛ نس ، ظاحل  زا  هک  تسا  نیا  جورخ  ماگنه  اـم  مئاـق  هناـشن  : » تسا هدرک  لـقن  زین  يدـنوار  بطق 
نـس هب  هراشا  نودب  زین  تایاور  زا  یخرب  رد   (1)  «. ...تسا نآ  هب  کیدزن  ای  هلاس  لـهچ  وا  هک  درب  یم  ناـمگ  يو  رگاـشامت  .تسا 

(2) .تسا هدش  هراشا  ناشیا  ندوب  ناوج  هب  اهنت  روهظ ، ماگنه  ترضح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب   فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندوب  مان  مه  . 4

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مان  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  دنراد  رظن  قافتا  هعیـش  ّتنـس و  لها 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  هک  نانچ  هدش ؛ ترـضح  نآ  مان  هب  حیرـصت  یتایاور  رد  یتح   (3) .تسا ملس 

(4) «. دمحم يدهملا  مسا  : » تسا هدرک  لقن 

روهظ ياه  هنیمز  . 5

هراشا

: تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  ّتنس  لها  عبانم  رد  مه  هعیش و  عبانم  رد  مه  روهظ ، زا  شیپ  یعامتجا  تالوحت  زا  یضعب 

مدرم لماک  يدیما  ان  .  51

اج نادب  ات  دش  ینالوط  ام  يارب  روهظ )  ) عوضوم نیا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دیوگ : یم  یقرلا  ریثک  نبا دواد 
زا يدانم  ...دش  زیچ  همه  زا  شیب  ام  جرف  زا  يدیماان  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  ...تسا  هدش  گنت  ام  ياه  هنیـس  هک 

(5)« ...داد دهاوخ  ادن  مئاق  مسا  هب  نامسآ 

هک دوب  دـهاوخ  یماـگنه  يدـهم  روهظ  یلع ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
نم نادنزرف  زا  مئاق  يدهم  ماگنه  نیا  رد  دندرگ ؛ سویأم  يدهم  روهظ  جرف و  زا  فیعـض و  ادـخ  ناگدـنب  هدـش ، نوگرگد  اهرهش 

(6) «. ددرگ رهاظ 

ح 2. ، 315 ج 1 ، همعنلا ،  مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  1170 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  يدنوار ، - 1
ص65. رردلا ، دقع  ص88 ؛ يواتفلل ، يواحلا  ح53 ؛ ص84 ، نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  - 2

ص55. ص45 ، رردلا ، دقع  یعفاش ، یسدقم  - 3
ص88. يواتفلل ، يواحلا  یطویس ، نیدلا  لالج  - 4

ح 29. ص 186 ، هبیغلا  ، ینامعن ، - 5
ص92. يواتفلل ، يواحلا  ح21 ؛ ص42 ، نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  .ر ك : زین  و  528 ؛ ص   هدوملا ، عیبانی  يزودنق ، - 6
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متس ندش  ریگارف  .  52

َثَْعبی  یَّتَح  َمْوْیلا  َِکلَذ  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌمْوی   اَّلِإ  اْینُّدلا  َنِم  َْقبی  َْمل  َْول  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دنوادخ دـنامن ، یقاب  زور  کی  زا  شیب  ایند   زا  رگا   » (1) ؛» ...ًارْوَج ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْـسق  ًالْدَـع َو  َضْرَْألا  ُأَلْمی  ِیتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  اًلُجَر 

نآ دـنک ؛ طسق  لدـع و  زا  هدـنکآ  ار  نیمز  دوش و  هتخیگنا  رب  متیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  اـت  درک  دـهاوخ  ینـالوط  ناـنچ  ار  زور  نآ 
«. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ 

روهظ ياه  هناشن  .  6

هراشا

یمتح و هتـسد  ود  هب  اه  هناشن نیا  .تسا  هدـش  دای  روهظ  ياه  هناـشن  ناونع  اـب  هدـنیآ  ثداوح  زا  يا  هراـپ  زا  هعیـش  ییاور  عباـنم  رد 
: تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  ّتنس  لها  عبانم  رد  اهنآ  زا  یضعب  هدش و  میسقت  یمتحریغ 

ینامسآ يادن  . 61

هدـیزگرب هک : نومـضم  نیدـب  دـیآرب ، نامـسآ  زا  یگناب  مرحم  هاـم  رد  : » دومرف ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
(2) «. دینک يوریپ  وا  زا  دیونشب و  ار  شنخس  سپ  تسا ؛ يدهم )  ) نالف دنوادخ 

دمحم لآ  رد  قح  هک  دروآرب  یگناب  نامـسآ ، زا  هدـنروآرب  گـناب  هک  یماـگنه  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما 
(3)  «. ...درک دهاوخ  روهظ  يدهم  ماگنه  نیا  رد  تسا ؛ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

«. تسا یمتح  ياه  هناشن  زا  ینامسآ [ ي   [ ادن  » (4) ؛» ...مُوتْحَْملا َنِم  ُءاَدِّنلا  دومرف « : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ینایفس . 62

هعیش ثیداحا  رد  .تسا  ینایفس  ناونع  اب  یصخش  مایق  دوعوم ، يدهم  روهظ  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی 

ح 4282. دواد  ، یبا  ننس  دواد ، یبا  - 1
، نیطمسلا دئارف  .ر ك : ص99 ؛ ص83 ، ص79 ، رظتنملا ، رابخا  یف  رردلادقع  یعفاش ، یسدقم  ص 93 ؛ نتفلا  ، دامح ، نب  میعن  - 2

ص73. يواتفلل ، يواحلا  ص316 ؛ ج2 ،
ح 143. ص 196 ، محالملا ، يدانملا ، نبا  دمحم  نبرفعج  - 3

ح 11. هبیغلا ، ینامعن ، - 4
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یکی ناونع  هب  نآ  زا  تحارص  اب  زین  ّتنس  لها  ثیداحا  زا  یخرب  رد   (1) .تسا هدش  دیکات  نآ  ندوب  یمتح  رب  یناوارف  تایاور  رد 
(2) .تسا هدش  دای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  جورخ  ياه  هناشن  زا 

(3) .دنا هدرک  رتاوت  ياعدا  نآ  يارب  یخرب  هک  تسا  يدح  هب  هراب ، نیارد هعیش  تایاور  تسا  ینتفگ 

ءادیب رد  فسخ  . 63

.تسا هنیدم  هکم و  نیب  ینیمزرس  مان  ءادیب »  » تسا و ندش  ناهنپ  نتفر و  ورف  يانعم  هب  فسَخ ،»  » هژاو

مزاع فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  گنج  دصق  هب  میظع ، يرکـشل  اب  ینایفـس  هک  تسا  نیا  هناشن  نیا  زا  روظنم 
.دنور یم  ورف  نیمز  رد  اسآ  هزجعم  يا  هنوگ  هب  ءادیب ،»  » هب فورعم  یلحم  رد  هنیدم و  هکم و  نیب  رد  نانآ  .دوش  یم  هکم 

َفِـسُخ ِءاَدـیَْبلِاب   اُوناَـک  اَذِإ  یَّتَـح  ماـشلا  نم  ٌشیَج  ِهَیلِإ  ُثَْعبیَف  دوـمرف ...« : هراـب   نیا  رد  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
(5) «. دنوش یم هدرب  ورف  نیمز  هب  دنسر ، یم  ءادیب  هقطنم  هب  نوچ  دنوش ؛ یم  هتخیگنارب  وا  يوس  هب  ماش  زا  یهورگ   » (4) ؛» ...ْمِِهب

هیکز سفن  لتق  . 64

هتـشک تسا ؛ هتـشگ  هراشا  نادـب  زین  ّتنـس  لها  عبانم  زا  یخرب  رد  هدـش و  دای  یمتح  هناشن  ناونع  هب  نآ  زا  هک  ییاه  هناـشن زا  یکی 
(6) .تسا ماقم   نکر و  نیب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  هناتسآ  رد  هانگ  یب  كاپ و  یناسنا  ندش 

ح 5؛ ص 650 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیـش  ح 26 ؛ ح 15 و ص 264 ، ص 257 ، هبیغلا ، یناـمعن ، .ر ك : - 1
ص 435. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم 

ص273. ج11 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  .ر ك : زین  و  ص76  ؛ رردلا ، دقع  ص80 ؛ يواتفلل ، يواحلا  - 2
ص 568. باب 6 ، لصف 6 ، رثالا  ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  - 3

ص371. ج11 ، فنصملا ، یناعنص ، - 4
ص44، نایبلا ، ح 31513 ؛ ص277 ، ج11 ، لاـمعلا ، زنک  يدـنه ، یقتم  ص35 ؛ ج2 ، طـسوالا ، مـجعملا  یناربـط ، .ر ك : زین  و  - 5

 . ص71 يواتفلل ، يواحلا  ص80 ؛ رردلا ، دقع  ح23 ؛
، يواتفلل يواحلا  یطویـس ، نیدلا  لالج  ص 277 ؛ ج 11 ، لاـمعلا ، زنک  يدـنه ، یقتم  ص679 ؛ فنـصملا ج8 ، هبیـش ، یبا  نبا  - 6

ص78.
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94 ص :

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  طوبرم  روما  .  7

بش کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  رما  حالصا  . 71

.ددرگ یم اّیهم  حالصا و  بش  کی  رد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  رما  هک  دوش  یم هدافتـسا  یتایاور  زا 
(1) .دنا هدرک هراشا  نادب  ّتنس  لها  مه  هعیش و  مه  هک  تسا  يروما  زا  زین  بلطم  نیا 

روهظ لحم  .  72

هدش رکذ  یناوارف  ثیداحا  وا ، هب  صاخ  نارای  نتـسویپ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  زاغآ  هطقن  هرابرد 
زاغآ هبعک  راـنک  زا  یناوارف  تاـیاور  ساـسا  رب  (2) و  هکم زا  ترـضح  نآ  روـهظ  هک  تسا  نیا  تاـیاور ، نیا  كارتـشا  هجو  .تسا 

.دش  دهاوخ 

وا اب  دنیآ و  یم  يدهم  يوس  هب  ماش ، زا  یناگرزب  قارع و  زا  ییاه  هتسد  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
(4) «. دوش یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  يدهم  اب  دومرف ...« : زین  »(3) و  ...دننک یم  تعیب  ماقم  نکر و  نایم 

(5) .تسا هدرک  هراشا  ماقم  نکر و  نایم  رد  شنارای  اب  ترضح  نآ  تعیب  هب  یناوارف  تایاور  هتبلا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  . 73

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  تعیب  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  یّنس  یعیـش و  عبانم  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
یکرتشم تایاور  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  لحم  هراب  رد  نینچمه   (6) .تسا روهظ  هعیلط  رد  ناشیا  اب 

(7) .تسا هدش  لقن 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يرای  يارب  ناگتشرف  لوزن  . 74

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يرای  يارب  ناگتشرف  لوزن  ینس  ، هعیش و  نیب  كرتشم ، تاعوضوم  هلمج  زا 

ص210. رردلا ، دقع  ص69 ؛ يواتفلل ، يواحلا  ح11 ؛ ص31 ، نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  - 1
ص 56. باب 2 ، رردلادقع ، یعفاش ، یسدقم  ح 9  ؛ ح 4 و 315 ، ص 313 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 2

ح 950. ص 242 ، مراهچ ، شخب  نتفلا  ، دامح ، نب  میعن  - 3
ص 56. باب 2 ، رردلادقع  ، یعفاش ، یسدقم  - 4

ج23، ریبـکلا ، مجعم  یناربـط ، ص159 ؛ ج15 ، ناـبح ، نبا  حیحـص  ناـبح ، نبا  ص371 ؛ ج11 ، فنـصملا ، یناعنــص ، .ر ك : - 5
ص265. ج14 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  ص296 ؛
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، نیطمسلا دئارف  ص 88 ؛  رردلا ، دقع  ص83 ؛ يواتفلل ، يواحلا  ح15 ؛ ص35 ، نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یعفاش ، یجنگ  - 6
ح569. ص315 ، ج2 ،

ص56. رردلا ، دقع  ح23 ، ص44 ، نایبلا ، - 7
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(1) .تسا روهظ  ماگنه 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  ادتقا  مالسلا و  هیلع  یسیع  لوزن  . 75

دروم يرایـسب  تایاور  رد  دادخر  نیا  .تسا   مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تشگزاب  روهظ  رـصع  رد  مهم  رایـسب  ثداوح  زا  یکی 
.تسا هتفرگ  رارق  هراشا 

، ءاملا هرعـش  نم  رطقی  امناک  میرم  نب  یـسیع  لزن  دق  يدـهملا و  تفتلی  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
(2) ؛» ...يدلو نم  لجر  فلخ  یـسیع  یلـصیف  کل  هالَّصلا  تمیقا  امنا  میرم : نب  یـسیع  لوقیف  سانلاب  ِّلصَو  مدقت ، يدهملا : لوقیف 

یـسیع تسیاب ؛ زامن  هب  ورب و  ولج  دیوگ : یم  وا  هب  سپ  .دکچ  یم  شیاهوم  زا  بآ  ایوگ  هدمآ و  دورف  یـسیع  هک  دنیب  یم  يدهم  »
«. ...دتسیا یم  زامن  هب  يدهم  رس  تشپ  هاگ  نآ  هدش و  اپ  هب  وت ، يارب  زامن  دهد : یم  خساپ 

امـش زا  ...دیزگرب و  ار  زیچ  تفه  مشاه  ینب  زا  لاعتم  دنوادخ  دمحم ! يا  : تفگ دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  تسا ...« : هدومرف  نینچمه 
.(3)« ...دتسیا یم  زامن  هب  يو  رس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هک  یمئاق  تسا 

دورف میرم  نـب  یـسیع  هللا  حور  و   »... (4) ؛»...  ُهَْفلَخ یِّلَـصیَف  َمیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ِهَّللا  ُحوُر  ُلِْزنی  َو  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
«. ...داتسیا دهاوخ  زامن  هب  وا  رس  تشپ  هدمآ  ،

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  ياه  یگژیو  .  8

يرتسگ تلادع  .  81

مهم نیا  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  فادـها  نیرت  مهم  زا  طسق  لدـع و  یناوارف  تایاور  ساسا  رب 
(5) .تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  زین  ّتنس  لها  تایاور  هوبنا  رد  هعیش ، تایاور  رب  هوالع 

ح53. ص84 ، نایبلا ، ص88 ؛ يواتفلل ، يواحلا  ص185 ؛ ، 117 صص ص46 ، رردلا ، دقع  - 1
ص 278. ج 3 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 292 ؛ رردلادقع ، یعفاش ، یسدقم  - 2

ح 10. ص 50 ، ج 8 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 3
ح 16. ص 330 ، ج 2  ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4

ح 10219 و ح10220. یناربط ، ریبکلا  مجعم  ح4282 ؛ دواد ، یبا  ننس  ح19484؛ هبیش ، یبا  نبا  فنصم  - 5
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یمومع شیاسآ  هافر و  .  82

تایاور رد  زین  یگژیو  نیا  .تسا  یمومع  هاـفر  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  ياـه  یگژیو  رگید  زا 
هنامز یف  یتما  شیعت  ...يدهملا  یتما  یف  نوکی  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  . (1) تسا هدش  رکذ  یّنس  هعیش و 

زا لبق  زگره  هک  درک  دنهاوخ  یگدـنز   نانچ  وا  نامز  رد  مدرم  ...دوب  دـهاوخ  نم  تما  رد  يدـهم  « ؛ (2)« کلذ لبق  هشعت  مل  ًاشیع 
«. دندوب هدرکن  نآ 

مدرم دوب ...  دهاوخ  نم  تما  رد  يدـهم   » (3) ؛» ُّطَق اَـهَْلثِم  اوُمَّعَنَتی  َْمل  ًهَمِْعن  ِیتَّمُأ  ِهِیف  ُمَّعَنَتی  يِدـْهَْملا ...  ِیتَّمُأ  ِیف  ُنوُکی  : » دومرف زین  و 
«. دنشاب هدشن   معنتم  نینچ  يا  هرود  چیه  رد  هک  دنبای  تسد  یتمعن  نانچ  هب  هرود  نآ  رد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  زا  یناگمه  تیاضر  .  83

تیاضر ترـضح  نآ  تیمکاح  زا  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  تموکح  نارود  رد  روهظ و  زا  سپ  مدرم  یماـمت 
(4) .تسا هدش  رکذ  ّتنس  لها  تایاور  رد  مه  هعیش و  تایاور  رد  مه  مهم  نیا  .تشاد  دنهاوخ  لماک 

یمومع هبناج و  همه  تینما  . 84

هراب نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   (5) .تسا نیمز  هرک  لک  رد  یناگمه  ریگ و  ارف  تینما  روهظ ، رـصع  هعماج  مهم  ياـه  یگژیو  زا 
اجنآ ات  دنزرون  كرـش  وا  هب  دوش و  هدیتسرپ  یگناگی  هب  ادخ  ات  دنگنج ، یم  هزادنا  نآ  يدهم [ نارای  ! [ دنگوس ادخ  هب  : » دیامرف یم

(6) «. ددرگ یمن  وا  ضرعتم  یسک  دوش و  یم  راپسهر  ناهج  يوس  نآ  هب  ناهج  يوس  نیا  زا  ناوتان ، هدروخلاس و  ینزریپ  هک 

مدرم رد  يزاین  یب  ساسحا  . 85

: تسا هدومرف  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  يزاین  یب  ساسحا  روهظ  رصع  رد  مدرم  ياه  تلصخ زا  یکی 

ص195. رردلا ، دقع  ص71 ، يواتفلل ، يواحلا  ح22 ؛ ص43 ، نایبلا ، - 1
ح 19484. ج 7  ، فنصملا ، هبیش  ، یبا  نبا  - 2

ص 257. ج 3 ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا  ، یسیع  نب  یلع  ح 4083 ؛ ننس  ، ینیوزق ، هجام  نبا  - 3
ج2، نیطمـسلا ، دئارف  ص73 ؛ رردلا ، دـقع  ص69 ؛ يواتفلل ، يواـحلا  ح21 ؛ ص42 ، ناـیبلا ، ح20770 ، فنصملا ، یناعنـص ، - 4

ح561. ص310 ،
ص207. رردلا ، دقع  یعفاش ، یسدقم  - 5

ص 179. ج 8 ، ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، - 6
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] وا روـهظ  ماـگنه  هب  ...مهد ]  یم  تراـشب  يدـهم  هب  ار  امـش  « ؛ (1)  ...« یًنِغ ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  َبوـُُلق  ُهَّللا  ًـاللْمی  َو  يِدـْهَْملِاب ...  ْمُـکُرَِّشبُأ  »
(2) «. ...دنک یم  يزاین  یب  زا  راشرس  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  ياه  لد  دنوادخ 

نایدا ریاس  رب  مالسا  هبلغ  . 86

(3) .تسا روهظ  رصع  رد  نایدا ، رگید  رب  مالسا  هبلغ  ّتنس ، لها  هعیش و  نیب  كرتشم  تاعوضوم  رگید  زا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  . 87

ربمایپ .تسا  هدرک  دـیکأت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  يریگارف  رب  یمالـسا  ثیداحا  زا  يدایز  رامش 
یلع یقبیالف  ًاحوتف ، هل  حـتفی  نیدـلا و  هب  هللادری  ماقملا ، نکرلا و  نیب  سانلا  هل  عیاـبی  دومرف ...« : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

یم تعیب  فیرـشلا  ]  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  اب   ] ماقم نکر و  هناـیم  رد  مدرم   »... (4) ؛» هللا الا  هلاال  لوقی : نم  الا  ضرـالا  هجو 
نیمز رب  سک  چیه  هک  اج  نادب  ات  دروآ  یم  دوجو  هب  وا  يارب  ییاه  يزوریپ  دنادرگ و  یمرب  ار  نید  وا ، هطـساو  هب  دـنوادخ  دـننک ؛

.دیوگ یم  ار  هللا » الا  هلا  ال   » هکنآ رگم   دنام ، یمن  یقاب 

(5) ؛» ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  الِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُهَداَهَـش  اَهِیف  يِدُون  الِإ  ٌضْرَأ  یَْقبَت  ُِمئاَْقلا ال  َماَق  اَذِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ُلوُسَر ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  الإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  دهـشا   ) نیتداهـش يادن  نآ  رد  هکنآ  رگم  دنام ، دهاوخن  ینیمز  چیه  دیامن  مایق  مئاق  یماگنه  »

«. دش دهاوخ  هداد  رس  هَّللا )

ص 219. باب 8 ، رظتنملا  ، رابخا  یف  رردلادقع  یعفاش ، یسدقم  ص 37 ؛ ج 3  ، دنسم ، لبنح ، نبدمحا  - 1
.76 يواتفلل ، يواحلا  ح38 ؛ ص61 ، نایبلا ، .ر ك : زین : و  - 2

ص95. رردلا ، دقع  - 3
.رخآ هب  ثیدح  کی  مود ، باب  رردلادقع  ، یعفاش ، یسدقم  - 4

ح 81. ص 207 ، ج 1  ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، - 5
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ییامزآ دوخ 

تیاور هس  هب  هدرب  مان  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بسن  هراب  رد  یّنس  هعیش و  نیب  كرتشم  دراوم  زا  یخرب  . 1
.دییامرف هراشا 

.دیهد حرش  ار  یّنس  هعیش و  نیب  كرتشم  تیاور  تسا ؟ انعم  هچ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  ندوب  یمتح  . 2

.دییامرف هراشا  دروم  هس  هب  تسا ؟ هدش  رکذ  كرتشم  تروص  هب  روهظ  ياه  هناشن  زا  کی  مادک  ّتنس  لها  هعیش و  تایاور  رد  . 3

؟  تسا مادک  یّنس  هعیش و  تایاور  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  ياه  یگژیو  . 4

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  ناشیا  يادـتقا  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  یّنـس  هعیـش و  تاکرتشم  هلمج  زا  . 5
.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  .تسا  فیرشلا 

.دییامن هراشا  ّتیودهم  عوضوم  رد  تنس  لها  هعیش و  نیب  تاکرتشم  زا  رگید  دروم  ود  هب  قیقحت  زا  سپ  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

، نارکمج دجـسم  تاراشتنا  ، ) بولقلا بوبحم  رقاب  دمحم  همجرت  یمالـسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  رماث ، دیـس  يدیمعلا ، مشاه  . 1
(. ش 1380 ه . 

 (. 1411 ه مق ، یمالسا ، فراعم  هسسوم  ، ) مالسلا هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  یلع ، نارگید ، یناروک و   02

1418 ه مق ، مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  ، ) مود پاچ  هنسلا ، لها  دنع  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  ینامیا ، هیقف  يدهم  . 3
(.

، مود پاچ  ّتنـس ، لها  هاگدـید  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  یناهج و  حلـصم  یهاشورـسخ ، يداـه  دیـس  . 4
(. ش  . 1374 ه نارهت ، تاعالطا ، تاراشتنا  )

1418ه) مق ، هدنسیون ،  ) ّتنس لها  هاگدید  زا  مالسا  رد  ّتیودهم  تلاصا  ینامیا ، هیقف  يدهم  . 5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   تدالو  زا  شیپ  تیودهم ، رد  فارحنا  مشش : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: تیودهم یعدم  دارفا  اه و  هقرف  زا  یخرب 

هّیناسیک . 1

هّیدیز . 2

هّیرقاب . 3

هّیکز سفن  . 4

هّیسووان . 5

هّیلیعامسا . 6

هّیوسوم . 7

هّیدمحم . 8

هّیرکسع . 9
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دمآرد شیپ 

یفرط زا  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  نآ  راذـگریثأت  شقن  دراد و  مالـسا  رد  ینـالوط  سب  يا  هقباـس نآ ، ياـه  هزومآ و  ّتیودـهم » »
یم رب  شیوخ  لیـصا  یلوصا و  ياهرواب  زا  یکی  ار  نآ  دـنراد و   خـسار  داقتعا  نیداینب ، رما  نیا  هب  نایعیـش  صوصخ  هب  ناناملـسم 

؛ دـشاب تیمها  اب  نانآ  يارب  هدرک و  خوسر  مدرم  ياه  هدوت  بولق  رد  هدوب و  لیـصا  یعقاو و  يرواب ، هچ  ره  تسا ، نشور  .دـنرمش 
یگژیو تهج  هب  ّتیودهم  .دمآ  دنهاوخ  رب  هدافتسا  ءوس  ددص  رد  هدش ، نآ   هجوتم  رتشیب   فرحنم ، راگنا و  دوس  دارفا  عمط  مشچ 
هنیـشیپ .تـسا  هـتفرگ  رارق  فرحنم  دارفا  هدافتـسا  ییوـج و  هرهب  ضرعم      رد  رتـشیب  ناناملـسم ، يارب  نآ  هبذاـجرپ  لیـصا و  ياـه 
هتشادن دوجو  یعقاو  لیصا و  يرواب  ات  اریز  تسا ؛ اعدم  نیا  رب  یلیلد  ددرگ    یم  زاب  تسخن  نرق  هب  هک  فرحنم  ياه  هقرف  ینالوط 

.دوب دهاوخ  وغل  انعم و  یب  یعقاو  ریغ  نیغورد و  ياهرواب  دشاب ،

یم راکــــــــــــشآ  ّتیودــــــــــــهم  دروـــــــــــم  رد  ار  زیچ  ود  اـــــــــــهنآ  ترثـــــــــــکو  فرحنم  ياــــــــــــه  هورگ  سپ 
دــــــــنک                                                                                                 :

                                                                                                                                  

؛ ناناملسم لیصا  ياهرواب  زا  یکی  ناونع  هب  ّتیودهم  لصا  دوجو  .  1

.نانآ بولق  ناهذا و  رد  ّتیودهم  هب  داقتعا  ندوب  ّمهم  .  2

تّیودهم نایعدم 

هراشا

یتدیقع تیعقاو  نیا  يراوتسا  تهج  هب  .تسا  یعطق  هدش و  هتخانـش  ییاور  ینآرق و  هلأسم  کی  یمالـسا ، هعماج  يارب  ّتیودهم  » »
یبلط ایند  ترهش و  تردق ، هسوسو  هنابلط ، هاج  ياه  هزیگنا  رثا  رب  هک  میوش  یم  ور  هبور  ییاه  تیصخش  اب  مالسا  خیرات  رد  ینید ،

هدومن و ّتیودهم  ياعدا  غورد  هب  و ... 
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یطارفا نارادـفرط  ای  دـنا و  هدرک  یفرعم  تسا  هداد  ار  وا  ندـمآ  دـیون  تایاور  نآرق و  هک  شخب  تاـجن  يدـهم  ناـمه  ار  شیوخ 
!! دنا هتخاس حرطم  شخب  تاجن  يدهم  ناونع  هب  ار  نانآ  شیوخ ، تسایس  يویند و  تفرشیپ  يارب  نانآ ،

: دنا میسقت  لباق  هتسد  راهچ  هب  دارفا  نیا 

.دنا هتخانشان  بهذم  فده و  تیوه ، بسن ، رظن  زا  هک  یهورگ  . 1

.دندرک طقاس  اهرظن  زا  ار  دوخ  شیوخ ، زیمآ  نونج  ياهراک  اب  هک   یعمج  . 2

.تسین اهنآ  زا  یناشن  هک  هدش  وحم  يا  هنوگ  هب  راگزور ، هحفص  زا  ناشناوریپ  توعد و  ناشن و  مان و  یخرب  . 3

.تسه نانآ  زا  يدای  مان و  اّما  دنا ؛ هدرم  هچ  رگا  زین  يا  هدع  . 4

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  زا  لبق  ّتیودهم  عوضوم  رد  فرحنم  دارفا  ياه و  هقرف  نیرت  ّمهم  زا  یخرب  هب  اهنت  اجنیا  رد 
: دش دهاوخ  هراشا  فیرشلا  هجرف 

هیناسیک . 1

(1) هیناسیک . 1

هب هقرف  نیا  يراذـگ  مان  تلع  هرابرد  .تسا  هیناسیک »  » دـش فارحنا  راچد  ّتیودـهم  رد  هک  يا  هقرف  نیلّوا  دـیاش  اه و  هقرف  زا  یکی 
درگاش ناسیک  .دـندوب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هدـش  دازآ  ناسیک  ناوریپ  ناـنیا  دـنا : هتـشون  یخرب  تسه ؛ رظن  فـالتخا  هیناـسیک ،

قافآ و ملع  نطاب و  لیوأت و  ملع  هلمج  زا  فلتخم  مولع  زین  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  زا  یلو  دوب ؛ هیفنح  نبدـمحم 
(2) .دوب يو  ّدح  زا  جراخ  هک  تسناد  یتاجرد  بتارم و  وا  يارب  دش و  لئاق  دمحم  تماما  هب  سپس  .تخومآ  سفنا 

.دندش هدناوخ  هیناسیک  ور  نیا  زا  دوب ، ناسیک  هب  بقلم  وا  اریز  دندوب ؛ یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  ناوریپ  هیناسیک  دنا : هتشون  یخرب 

وا .دوب  نارمعوبا  شا  هینک  تشاد و  مان  ناسیک  راتخم ، هطرش )  ) سیلپ هدنامرف  دنا : هتشون  مه  يرامش 

هصق ناسب  ار  نآ  و  هتسناد   تقیقح  زا  يراع  يا  هراگنا  ار  هیناسیک  ًاساسا  رصاعم ، ناققحم  زا  یخرب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  - 1
زا ربتعم  كردـم  دنـس و  نودـب  هک  دـنا ، هدرک  رکذ  يزاب ، تسایـس  نالعاج  هتخاس  ماهوا و  تالایخ و  هتفاب  بش  کی  رازه و  ياه 

يدـهعت یب  هک  تسا  یناراگن  خـیرات  هجوتم  تیلوؤسم  نیرتشیب  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناشیا  تسا !؟ هتفاـی  هار  رگید  باـتک  هب  یباـتک 
هلجم .ر ك : .دـنا  هتـشگ  تساـیر  ناگنـشت  ناـبلط و  هاـج  نک  فاـص  هداـج  یتـموکح ، یـسایس و  ضارغا  ریـسم  رد  هداد و  ناـشن 

.يولع دیس  میهاربا  دیس  رثا  تقیقح ؟ ای  هناسفا  هیناسیک  هلاقم  هرامش 24-19 ، مالک ، یصصخت 
ص 147. ج 1 ، لحنلاو ، للملا  یناتسرهش ، - 2
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یم یفرعم  وا  بیاـن  ار  راـتخم  تسناد و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یـصو  ار  دـمحم  درک و  یم  طارفا  رایـسب  دوـخ  لاـمعا  رد 
(1)! درک

نیـسحلا نب  یلع  هب  توعد  دوخ  راک  تفرـشیپ  يارب  تسخن  راتخم ، .دـندوب  هیفنح  نب  دـمحم  تماما  هب  لئاق  هورگ  نیا  لاح  ره  رد 
یم هکلب  دوبن ؛ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  يو  داقتعا  رب  ینتبم  وا  راـک  هتبلا  .درک  یم هیفنح  دـمحم  هب  توعد  سپـس  مالـسلا و  هیلع 

عّجسم یتارابع  درک و  دنوادخ  زا  یحو  تفایرد  يوعد  دوخ  تفرگ ، الاب  شراک  نوچ  دنک و  یـسایس  يرادرب  هرهب  نآ  زا  تساوخ 
وا درک ، توـعد  هفوـک  هب  ار  يو  راـتخم  یتـقو  تسج و  يرازیب  يو  زا  هیفنح  دـمحم  .دـنار  ناـبز  هب  نآرق  زا  دـیلقت  هـب  هیفاـق ، اـب  و 

.تفریذپن

داد و ییاورنامرف  نیقارع  رب  ار  راتخم  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  شردارب  ندش  هتشک  زا  سپ  هیفنح  دمحم  دنا : هتشادنپ هیناسیک 
، هدرک مایق  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  لاس  شـش  هیناسیک  .دنک  یهاوخنوخ  ترـضح ، نآ  نالتاق  زا  تساوخ  وا  زا 

نیسح نسح و  شردارب  ود  زا  ار  ینطاب  مولع  لیوأت و  ملع  نید و  رارسا  يو  دندوب : دقتعم  نانآ  .دندش  هیفنح  دمحم  تماما  هب  لئاق 
لولح خـسانت و  هب  لئاق  هدرک و  لیوأت  ار  هزور ) زامن و  دـننام   ) تعیرـش ناـکرا  هیناـسیک  زا  یخرب   .تسا  هتفرگارف  مالـسلا  اـمهیلع 

(2) .دندوب

: هیناسیک كرتشم  دیاقع 

: هلمج زا  دنتسه ؛ كرتشم  دیاقع  یضعب  ياراد  هیناسیک ، قرف  مامت 

؛  مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزرف  هیفنح  نب  دّمحم  تماما  هب  داقتعا  .فلا 

؛ ادب هلأسم  هب  هدیقع  ب . 

؛ لولح خسانت و  هب  داقتعا  ج . 

؛) دوخ هب  صاخ  نایب  اب   ) تعجر هب  داقتعا  د . 

.شیوخ نایاوشیپ  همئا و  قحرد  ّولغ  یعون  هب  داقتعا  ه . 

هدـش هراشا  نآ  هب  هقرف  ره  لیذ  طوبرم ، ياه  باتک رد  هک  دنتـسه  زین  صاخ  يداقتعا  ياراد  اـه ، هقرف  نیا  زا  کـی  ره  اـهنیا  زا  ریغ 
يو دنتفگ : هدرک ، راکنا  ار  دّمحم  گرم  يا  هتـسد  دندش : میـسقت  هبعـش  ود  هب  هیفنح ، نبدّمحم  تشذـگرد  زا  سپ  هیناسیک  .تسا 
نیا .دـنک  روهظ  دوش و  رما  وا  هب  هک  يزور  اـت  تسا  ناـهنپ  يوضر » هوک   » رد هدـش و  بیاـغ  اـّما  تسا ؛ هدـنز  دریم و  یمن  هدرمن و 

رظتنم ماما  نامه  ار  يو  هتسد 
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ص373. یمالسا ، قرف  گنهرف  روکشم ، داوج  دمحم  - 2
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! دنناد یمن  ماما  يو  زا  سپ  ار  سک  چیه  ور  نیا  زا  دنناد ؛ یم 

رد دّمحم  حور  لولح  هب  دندیزگرب و  تماما  هب  ار  دّمحم  نب  هّللادبع  مشاهوبا  يو  زا  سپ  هدرک ، رواب  ار  دّـمحم  گرم  رگید  هورگ 
(1) .دندش رصبتسم  هتفای ، داقتعا  نیتسار  تماما  هب  هیفنح ، نب  دّمحم  گرم  زا  سپ  زین  هیناسیک  زا  يرامش  .دنتفای  داقتعا  مشاهوبا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رادید  هب  هکنآ  ات  دوب ، بهذم  یناسیک  تسخن  هک  درب  مان  ار  يریْمِح  لیعامسا  دیس  ناوت  یم  نانیا  هلمج  زا 
نآ دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .درک  شـسرپ  تبیغ  رما  زا  ناشیا  زا  دـید و  وا  رد  ار  تیاصو  تماما و   ياه  هناشن  دـمآ و  لیان 

شردپ هکنیا  دومرف و  هاگآ  هیفنح  نب  دـمحم  گرم  زا  ار  دیـس  هاگ  نآ  .دوش  یم عقاو  ماما   نیمهدزاود  رد  تبیغ  نکیلو  تسا  قح 
هب سپ  .درک  رافغتسا  تشگرب و  هدیقع  نآ  زا  دش و   نشور  دیس  رب  قح  .تسا  هدوب  وا  ندرپس  كاخ  هب  دهاش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .دمآ رد  یماما  بهذم  هب  دییارگ و  قح 

: تسا هدش  هتفگ  هیناسیک  هقرف  هرابرد  عومجم  رد 

.تسا هتشادن  ّتیودهم  ياعدا  ًالصا  هیفنح  نبدّمحم  .مکی 

ياه هزیگنا  اب  نانمـشد ، زا  یخرب  نایـسابع و  هک  تسا  یماـهتا  نیا  .دوبن  هیفنح  نبدّـمحم  ّتیودـهم  یعدـم  مه  یفقث  راـتخم  .مود 
.دنا هدز  نماد  نآ  هب  فلتخم ،

(3) .درادن هیفنح  نب  دّمحم  تماما  هب  داقتعا  رضاح ، رصع  رد  یسک  تسا و  هدش  ضرقنم  هقرف  نیا  .موس 

.تسا هدش  رکذ  لحن  للم و  ياه  باتک  رد  ناشیا ، مان  هک  دندش  هقرف  هدزاود  هیفنح  دمحم  زا  دعب  هیناسیک » »

هیدیز . 2

هللا یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  هب  هورگ  نیا  .دنتـسه  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  وریپ  هعیـش و  فورعم  ياه  هقرف  زا 
دزیخ و یم  اپ  هب  ریشمش  اب  وا  تسا و  مالسلا   هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  يدهم  : » دومرف هک  دنا  هدرک  کّسمت  ملس  هلآ و  هیلع و 

ص 23. نییمالسالا ، تالاقم  .ر ك : - 1
.همدقم ،ج1 ، همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  هللا ، همحر  قودص   خیش  - 2

.هیناسیکلا لوق  داسف  یلع  لیلدلا  ، 1 لصف هبیغلا ، باتک  هللا ،  همحر  یسوط   نسح  نب  دمحم  .ر ك : - 3
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زاغآ نایوما  هیلع  ار  دوخ  مایق  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  هک  ینامز  سپ  دوب .» دـهاوخ  نازینک  نیرتهب  شردام   
وا سپ  تسا ، ریـسا  دنزرف  ییوس  زا  هدرک و  ناملاظ  هیلع  فیـس  هب  مایق  تسا و  مالـسلا   هیلع  نیـسح  لسن  زا  وا  نوچ  دـنتفگ : درک ؛

(1)! دشاب یم  دوعوم  يدهم 

هب تفر و  هفوـک  فرط  هب  درک و  ماـیق  ناـنآ  هیلع  وا  .تسناد  یمن  قـح  رب  ار  يوـما  ياـفلخ  دوـب و  ناـگرزب  زا  دوـخ  یلع  نـب  دـیز 
رد هکنیا  ات  دیـشک  لوط  هام  هد  هفوک  رد  دـیز  راک  .تساخرب  گنج  هب  رمع ،) نب  فسوی   ) قارع مکاح  اب  رفن ، رازه  راـهچ  یهارمه 

ماما .دندرب  هنیدم  هب  اجنآ  زا  ماشه و  دزن  قشمد  هب  ار  شرس  .دش  هتخیوآ  راد  هب  يوما ، کلملادبع  نب  ماشه  روتـسد  هب  لاس 122ه  
نیذلااهیا ای   ) هیآ دیز ، هدهاشم  اب  ترـضح   نآ  امرف .» مکحم  دـیز  هب  ارم  تشپ  ایادـخ ! : » دومرف یم  دـیز  هرابرد  مالـسلا   هیلع  رقاب 

(3) «. یتسه هیآ  نیا  هب  لمع  هنومن  وت  دیز ! يا  : » دومرف یم  درک و  یم  توالت  ار   (2)( ...هّلل ءادهش  طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ 

هقِرف هب  وا  ناوریپ  .دش  هتشک  ناجزوج  رد  و  125 ه )  ) درک مایق  ناسارخ  رد  ییحی  .دنتفرگ  ار  شدنزرف  ییحی و  فارطا  دـیز  ناوریپ 
دیز  (4) .دندش وا  روهظ  رظتنم  دیز و  ّتیودهم  هب  لئاق  میسقت و  هیدیز ،) هیحلاص و  هیرتب ، هیلجِع ، هیدوراج ، هیضفار ،  ) فلتخم ياه 

ای تماما  ياعدا  دیز  دوخ  هکنیا  .دور  یم  رامش  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگرزب  زا  تناید ، تعاجش و  عرو ، دهز ، ملع ، ثیح  زا 
ناشیا .تسا  ّتیودهم  رما  رد  شحیحـص  هدیقع  دی  ؤم  وا ، دوخ  زا  یتیاور  هکلب  تسا ؛ هدشن  تفای  عبانم  رد  دشاب ، هتـشاد  ّتیودهم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نب  یلع  مردپ  دیامرف : یم 
ناـشیا يدـهم  ناـنآ ، نیمهن  دـنا و  موـصعم ناـماما   ناـنیما و  وـت  نادـنزرف  زا  نت  ُهن  یماـما و  وـت  نیـسح ! يا  : » تسا هدرک  تـیاور 

(5) «. تسا

هیرقاب . 3

نانآ .دندوب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تعجر  هب  دقتعم  هک  دوش  یم  هتفگ  نایعیش  زا  یهورگ  هب  هیرقاب ،» »

ص 568. روهظ ، ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ینیوزق ، مظاک  دّمحم  دیس  - 1
هیآ 135. (، 4) ءاسن - 2

ص 170. ج 3 ، ریدغلا ، ینیما ، همالع  - 3
ص 54. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ، - 4

ص 327. رشع ، ینثالا  همئالا  یلع  صوصنلا  یف  رثالا  هیافک  یمق ، يزار  زازخ  دّمحم  نب  یلع  - 5
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یم رظتنم » يدهم   » ار وا  هدیناشک و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  وا  هداون  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  زا  ار  تماما »  » هتـشر
.دنتسناد

ُكِرُدتَـس کنا  : » تسا هدومرف  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  يراصنا  هللادبع  نبرباج  نانآ  رظن  هب 
دمحم وا  مان  هک  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  وت  اـنامه   » (1) ؛» مالَّسلا ینِم  ُهئَْرقاَف  ٍرَفْعَج  ابَا  یَّنَُکی  ِیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُهُمْـسا  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ًالُجَر 

«. ناسرب يو  هب  ارم  مالس  يدید  ار  وا  نوچ  دید و  یهاوخ  تسا   رفعجابا  شا  هینک  یلع و  نب 

ماما لابند  هب  يو  .تشذـگ  رد  ییانیبان  يریپ و  نس  رد  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  سک ، نیرخآ  رباج 
؛» كاـقلا یتـم  رقاـب ! اـی  : » تفگ یم  تشگ و  یم  هنیدـم  ياـه  هچوـک  رد  دوـب  كدوـک  تقو  نآ  رد  هک  مالـسلا    هـیلع  رقابدـمحم 

؟ درک مهاوخ  رادید  ار  وت  یک  نم  رقاب ! يا  ، ینعی

: تفگ دیـسوب و  ار  شتـسد  رـس و  .دینابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  دروخرب و  ترـضح  نآ  هب  هنیدـم ، ياـه  هچوک  زا  یکی  رد  يزور 
رد رباج  دنیوگ : .دناسر  یم  مالـس  وت  هب  ادـخ  لوسر  تّدـج  نم ! دـنزرف  يا  ینعی ،  (2) ؛» مالَّسلا َُکئَْرقَی  ِهّللا  ُلوُسَر  َكُدَـج  یََُّنبای ! »

.تشذگرد ترضح ، نآ  رادید  زا  سپ  بش  نامه 

(3)! تسا رظتنم » يدهم   » ترـضح نآ  سپ  دوب ، يو  هب  شّدج  فرط  زا  مالـس  ندیناسر  رومأم  رباج  هک  ییاجنآ  زا  دنیوگ : هیرقاب » »
.تسا یهاو  تسس و   رایسب  یلالدتسا  نیا  هتبلا 

رقاب ماما  هک  هدرک  لقن  ریصبوبا  .دناد  یم لطاب  ار  اعدا  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوخ  زا  یتح  یناوارف  تایاور  مهّوت ، نیا  فالخ  رب 
(4) «. تسا ناشیا  مئاق  نانآ  زا  نیمُهن  دنیآ ، یم  ماما  ُهن  مالسلا   هیلع  نیسح  زا  دعب  : » دومرف مالسلا  هیلع 

ود رما  نیا  بحاص  يارب  انامه  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  یـسانکرمع  نب  میهاربا  رگید ، تیاور  رد 
یسک تعیب  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  مایق  مئاق ، دوب  ؛ دهاوخ  تبیغ 

ص 304. ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 1
ص 185. ج 68 ، راونالاراحب ، ك.ر : - 2

ص 96. یمالسا ، قرف  گنهرف  - 3
ص 140. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 4
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(1) «. تسین شندرگ  رب 

هیکز سفن  . 4

هقرف وا و  نادـناخ  زا  یخرب  .دوـب   (2) هللادبع نب  هدـیبعوبا  رتخد  دـنه ، شردام  .تسا  هیکز ، سفن  هب  فورعم  هللادـبع ، نبدّـمحم  وا 
! دش هتشک  یقیناود  روصنم  هلیـسو  هب  دومن و  ّتیودهم  ياعدا  لاس 145ه(4)  رد  وا  .دنا  هتسناد   (3) دوعوم يدهم  ار  يو  هیدوراج ،

(5) .تسا هدرک  تعیب  يدهم  ناونع  هب  شرسپ  اب  زین  وا  ردپ  هکنیا  بلاج 

تعیب زا  يو  .دوب  مالسلا  هیلع   (6) قداص ماما  رصاعم  درک و  مایق  نایسابع ، راگزور  رد  هک  تسا  نایولع  زا  یـسک  نیلّوا  هیکز  سفن 
.درک يراددوخ  روصنم  اب 

هیکز سفن  هب  يراذگ  مان 

: دـیوگ یم  یهتنملا  همتت  رد  یمق  ثدـحم  .دـنناد  یم  تیَّزلا » راجحَا   » لوتقم هیکز و  سفن  ار  وا  بلاط  یبا  لآ  نادنمـشناد  اـملع و 
«. دنداد بقل  هیکز  سفن  تدابع ، دهز و  ترثک  تهج  زا  ار  دّمحم  »

، شـشخب تعاجـش ، .دوب  رتاـناد  ناـگمه  زا  ادـخ ، باـتک  شناد  ملع و  هب  تبـسن  رترب و  همه  زا  شیوخ ، نادـناخ  ناـیم  رد  دّـمحم 
.تسا دوعوم  يدهم  نامه  وا  هک  دنتشادن  کش  شناوریپ  ور  نیا  زا  دوب ؛ رتشیب  ناگمه  زا  وا  يایازم  ریاس  تبالص و 

تقو تسین و  نینچ  تسا !؟ يدـهم  نامه  ترـسپ  هک  يرب  یم  نامگ  : » دومرف نسح  نب  هللادـبع  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
شیوخ بیغ  رب  ار  وت  دـنوادخ  هللاو ! .مناد  یم  ییوگ ، یم  وت  هچنآ  فالخ  نم  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  هللادـبع  تسا .» هدیـسرن  نآ 

نیا یلو  درکن ؛ راداو  ارم  دسح  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف ترـضح  .تشاداو  نایب  نیا  هب  ار  وت  نم ، رـسپ  رب  دسح  .تسا  هدرکن  هاگآ 
دز و نسح  نب  هللادبع  ِهناش  رب  تسد  سپ  امـش .») هن  دنـسر ، یم  تفالخ  هب  اهنآ   ) دنتـسه امـش  ربارب  ناشنادـنزرف ، ناردارب و  درم و 

: دومرف

ص 113. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ص 221. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 2
ص 222. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 3

ص 385. لاوطلا ، رابخا  دواد ، نبدمحا  هفینحوبا  - 4
ص 570. روهظ ، ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ینیوزق ، مظاک  دمحم  دیس  - 5

ص 126. ج 2 ، مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  - 6
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«. دنوش یم  هتشک  ترسپ  ود  ره  يدوز  هب  دیسر و   دهاوخن  امش  هب  تفالخ  نیا  »

هیسووان . 5

نب نالجع  ای  سووان  نبا  هّللادـبع  وا  دـنتفگ : یخرب  . (1) تسا هرـصب  یلاها  زا  سووان »  » مان اب  یـصخش  مسا  زا  هتفرگرب  هیـسووان » »
.تسا رفاک  دهدن ، لیضفت  ار  وا  هک  ره  دوب و  مالسا  تما  درف  نیرترب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفگ : یم  يو  .تشاد  مان  سووان 

.دنتسه هیمراص »  » هب فورعم  دنناد و  یم  فقوتم  مالسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  رد  ار  تماما  نانآ 

نامدرم رب  دوش و  یم راکشآ  .تسا  نامّزلاُرِخآ  يدهم  وا  .دریم  یمن تسا و  هدنز  مالسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  دنتفگ : یم هیسووان 
هدرم هتفای و  رامیب  ارم  هک  دیوگب  دیآ و  زارف  امش  رب  یسک  رگا  : » تسا هدش  تیاور  يو  زا  دنتـشادنپ : یم  نانآ  .دنک  یم ییاورنامرف 

« هیمراص  » ار هفیاط  نیا  ریشمش »  » هملک تهج  هب  متسه .» ریشمش  هدنراد  امـش و  رورـس  نم  هک  دینادب  دینکن و  رواب  تسا ؛ هتـسش  ارم 
(2) .دنا هدناوخ  زین 

هدش تبث  خیرات  رد  رما  نیا  هدیـسر و  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسین ؛ تسرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تبـسن  اعدا  نیا 
تسا تقو  نآ  و  مینکب ؛ مه  شراوگرزب  دادجا  ناردپ و  تداهش  رد  کش  دیاب  مینکب ؛ ترـضح  تداهـش  رد  کش  رگا    (3) .تسا

! میوش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  تداهش  رکنم  هضِّوَفُم ، نایلاغ و  دننام  دیاب  هک 

ناـماما رد  یلاوتم  روط  هب  مالـسلا ، مهیلع  نسح  یلع و  دّـمحم ، مسا  هس  هک  یماـگنه  : » دـیامرف یم  دوخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. تسا مئاق  نانآ  نیمراهچ  دش ، عمج  مالسلا  مهیلع 

یفرعم ام  هب  ار  تدوخ  نیـشناج  شاک  نم ! ياقآ  يا  : مدرک ضرع  مدش و  دراو  مالـسلا   هیلع  قداص  ماما  رب  دـیوگ : رمع  نب  لضفم 
یلع نب  نسح  دنزرف  دمحم ،)  ) رظتنم دوعوم  فلخ و  ماما  تسا و  یـسوم  مدـنزرف  نم  زا  دـعب  ماما  لّضفم ! يا  : » دومرف .يدرک  یم 

(4) «. تسا یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب 

(5) .دنرادن یجراخ  دوجو  نآلا  دنتفر و  نیب  زا  يدنچ  زا  سپ  هورگ  نیا 

ص 184. ج 1 ، لحنلاو ، للملا  یناتسرهش ، - 1
ص 436. یمالسا ، قِرف  گنهرف  ص 33  ؛ قرفلا ، نیب  قرفلا  .ر ك  : - 2

.همدقم ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ، همحر  قودص  خیش  .ر ك  : - 3
ح 4. ص 334 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 4

.هیسووانلا لوق  داسف  یلع  لیلدلا  ، 1 لصف هبیغلا ، باتک  هللا ، همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  .ر ك : - 5
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هیلیعامسا . 6

وا دنزرف  نیرت  گرزب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  اّما  دندوب ؛ دقتعم  يرـشع  ینثا  نایعیـش  لوا  ماما  شـش  تماما  هب  هیلیعامـسا » »
نآ هقالع  دروم  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  دـنزرف  نیرت  گرزب  لیعامـسا  .دـنتفریذپ  تماـما  هب  ار  دـمحم  وا  دـنزرف  اـی  لیعامـسا ،

.دوب ترضح 

.دنا هدرک  دای  یکین  هب  يو  زا  هتشاد و  گرزب  ار  وا  هعیش  نادنمشناد  یلو  دیآ ؛ یم  تسد  هب  نیا  فالخ  تایاور ، یضعب  زا  هچ  رگا 
هیلع قداص  ماما  هقالع  هب  هجوت  اب  .تسا  ناشیا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  لاـجر  وزج  وا  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  رظن  هب 

.تسا هدوب  ردقلا  لیلج  يدرم  وا  لیعامسا ، هب  مالسلا 

نآ مارتحا  دروم  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماـما  دـشرا  دـنزرف  لیعامـسا  هک  دـشاب  هتفهن  هتکن  نیا  رد  دـیاش  هیلیعامـسا ، شیادـیپ  هشیر 
نامز رد  لیعامسا  اّما  .دیسر  دهاوخ  تماما  هب  وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  دنتـشادنپ  یم  یخرب  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ ترـضح 

نفد عییشت و  راکشآ  تروص  هب  ار  وا  هزانج  تفرگ و  هاوگ  رسپ  گرم  رب  ار  نایعیش  ترـضح  نآ  تفر و  ایند  زا  مشـش ، ماما  تایح 
.درک

ماما ار  وا  هدرک و  راکنا  ترضح  نآ  نامز  رد  ار  لیعامـسا  گرم  هیلیعامـسا ، زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهـش  زا  سپ 
زا لیعامـسا  هزانج  عییـشت  مسارم  نانیا  .تخاس  دـهاوخ  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  ناهج  درک و  دـهاوخ  تعجر  يزور  هک  دنتـسناد  مئاق 

(1) .دمان یم  هصلاخ » هیلیعامسا   » ار هورگ  نیا  یتخبون  .دندرک  ریسفت  وا  ناج  ظفح  يارب  ار  ردپ  فرط 

تشاد تسود  رایسب  ار  وا  ماما  دوب و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رسپ  نیرت  گرزب  لیعامسا  دیوگ : یم وا  ِهرابرد  هّرس  سدق  دیفم  خیش 
یکیدزن رد  يا  هرد  « ) ضیرُع  » رد ردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  لیعامـسا  یلو  درک ؛ یم  تـبحم  یکین و  نارگید  زا  شیب  وا  هـب  تبـسن  و 

هدش تیاور  .دندرک  نفد  عیقب  ناتسربق  رد  دندروآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  مدرم  .تفر  ایند  زا  هنیدم )
نینچمه .تفر  یم  وا  توبات  لابند  هب  ادر ، یب  هنهرب و  ياپ  اب  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ یم  یبات  یب  رایسب  وا  گرم  رد  ترـضح  تسا :

یم رب  شتروص  يور  زا  هچراپ  دمآ و  یم  ترـضح  راب  ره  دنداهن و  نیمز  هب  راب  نیدنچ  نفد ، زا  شیپ  ار  وا  توبات  دومرف : روتـسد 
ناـمگ هک  ناـنآ  مشچ  شیپ  ار  وا  گرم  هک  دوـب  نیا  راـک  نیا  زا  مالـسلا   هیلع  ماـما  دوـصقم  .درک  یم  هاـگن  وا  يور  رد  تـشاد و 

اهنآ هب  دزاس و  فرطرب  شندوب ، هدنز  هرابرد  ار  نانآ  ههبش  دنک و  یعطق  دنتشاد  - ار  وا  ینیشناج  تماما و 

ص68. هعیشلا ، قرف  یتخبون ، .ر ك : - 1
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.تسا هتفر  ایند  زا  لیعامسا    هک  دنامهفب 

زا كدنا  یهورگ  دنتـشگزاب ؛ هدـیقع  نیا  زا  دنتـشادنپ ، یم  ماما  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  سپ  ار  وا  هک  باحـصا  زا  يدارفا 
زا سپ  ماما  هدـنز و  لیعامـسا  دـنتفگ : راوگرزب  نآ  ثیدـح  نایوار  زا  هن  دـندوب و  ماـما  ناـکیدزن  هرمز  رد  هن  هک  ربخ  یب  ناـمدرم 

ماما يدهم و  ار  لیعامـسا  نبدّمحم  مه  هیکرابم ) هقرف   ) هیلیعامـسا هخاش  زا  یهورگ   (1)! دندنام یقاب  هدیقع  نیا  رب  تسا و  شردـپ 
(2) .دنناد یم  بیاغ  هدنز 

مور دالب  رد  تسا و  هدنز  يو  هک  دنتشاد  هدیقع  دنتسناد و  یم  دوعوم  يدهم  ار  لیعامـسا  نبدّمحم  هیلیعامـسا ، ) هورگ  زا   ) هطمارق
نهذ رد  نآ ، تابوسر  مه  زونه  دنا و  هدروآ  ناغمرا  هب  هعیـش  يارب  ار  يرایـسب  ياه  یماندب  خیرات  لوط  رد  نانآ  .دنک  یم  یگدنز 

!! دنهد یم  تبسن  هعیش  هب  ار  نایطمرق  دیاقع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدنام  هعیش  نافلاخم  زا  يرایسب 

اب هک  دنناد  یم  یسک  ار  مئاق  هطمارق ، .دندرک  تفلاخم  نایـسابع  اب  تدش  هب  دنداد و  تلود  لیکـشت  هتفای و  تردق  نیرحب  رد  نانآ 
هقرف نیا  هتبلا  دـنک  ! یم  خوسنم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تعیرـش  دوش و  یم  ثوـعبم  يدـیدج  تعیرـش  تلاـسر و 

.دندوب دوخ  عفانم  صاخ و  فادها  لابند  هب  یبهذم و  هن  دندوب ، یسایس 

هیلع قداص  ماما  هداتـسرف  ار  باطخلاوبا  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تیهولا  هب  لـئاق  یفوتم 138 ه )  ) باطخلاوبا نارادـفرط 
گرم زا  سپ  يو ، ناوریپ  زا  یهورگ  تسا ! هدرمن  يو  دنتفگ : هتسناد ، مئاق  ار  باطخلاوبا  نانآ  زا  یخرب  یتح  دنتسناد ! یم  مالسلا 

.دندنام راوتسا  شنادنزرف ، وا و  يراداوه  رد  دنتسناد و  ماما  ار  دّمحم  شدنزرف  لیعامسا ،

، لیعامـسا نبدّـمحم  دوخ  تسین  نشور  یتح  .دـنتفرگ  رارق  راکنا  درط و  دروم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  فرط  زا  اه  هورگ نیا  مامت 
.دشاب هتشاد  ّتیودهم  تماما و  ياعدا 

نایـسابع و رگمتـس  دساف و  تیمکاح  اب  نآ  ینیزگیاج  داد و  لدع و  تموکح  ییاپرب  دـیون  ّتیودـهم ، هل  أسم  حرط  هک  ییاجنآ  زا 
نانآ .تخاس  یم  یلیعامسا  نایعاد  هجوتم  ار  اهاتسور  اهرهش و  رد  مورحم  ياهرشق  دوب ؛ نانآ  عبات  رگدادیب  نشخ و  ياه  تموکح 

.دندناوخ یم  ارف  دنتسیز ، یم  ناهن  رد  هک  روتسم ، ناماما  يوس  هب  ار  مدرم 

ص 553-554. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
ص 215. بقاثلا ، مجن  يرون ، ثدحم  - 2
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هیئاسوم ای  هیوسوم  . 7

امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  تماما  رادـفرط  نانآ  .دنتـسه  هیئاسوم »  » اـی هیوسوم » ، » ّتیودـهم باـب  رد  فرحنم  ياـه  هقرف  زا  یکی 
(1) .دنیوگ یم زین  هفقاو  ار  هورگ  نیا  .دندوب  وا  تعجر  رظتنم  مالسلا و 

ناهج ددرگ و  وا  نآ  زا  ملاع  برغ  قرش و  هکنیا  ات  تسا  هدنز  هدرمن و  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هورگ : نیا  هاگدید  زا 
هک دندرک  دومناو  مدرم  رب  غورد  هب  وا ، نارای  دیـشرلا و  نوراه  دنتفگ : یم  نانآ  .تسا  مئاق  يدـهم  وا  دـنک و  داد  لدـع و  زا  رپ  ار 

امهیلع دـمحم  نبرفعج  ترـضح  شردـپ  زا  یتـیاور  .تسا  هتفهن  مدرم  زا  يور  هدـنز و  يو  هـکنآ  لاـح  تـسا ! هدرم  ترـضح  نآ 
وا  » (2) ؛» ُِمئاقلا ُهَّنِاَف  اُوقِدَُصت  الَف  ٍلَبَج  ْنِم  ْمُکیَلَع  ُهَسأَر  هِدْهَدی  ْنِاَف  يِدْهَملا  ُِمئاقلاَوُه  : » هک دـنا  هدروآ  وا  ّتیودـهم »  » هرابرد مالـسلا 

دمحم لآ  مئاق  يدهم  هدنز و  وا  هک  دینادبو  دینکن  رواب  دیآ ، یم  دورف  یهوکزا  ناتلغ  ناتلغ  وا  رـس  دینیبب  رگا  تسا و  مئاق  يدـهم 
«. تسا

دنک و یم  تعجر  هتـشگزاب و  گرم  زا  سپ  وا  دشابن ؛ يو  زج  یماما  چـیه  .تسا  هتفر  ایند  زا  تسا و  مئاق  ماما  وا  دـنتفگ : یهورگ 
هدروآ شردپ  زا  یتیاور  هراب  نیا  رد  دنک و  یم  یهن  رما و  ناشیا  هب  وا  دننک و  یم  رادـید  يو  اب  وا  نارای  .دوش  یم  ناهنپ  ییاج  رد 

«. دزیخ یم  رب  گرم  زا  سپ  هک  دنناوخ  مئاق  ار  مئاق  تهج  نادب   » (3) ؛» ُتوُمی ام  َدَْعب  ُموُقی  ُهَّنَأل  ًاِمئاق  ُِمئاقلا  یِّمُس  : » تفگ هک  دنا 

یـسیع هکنیا  زج  تسا ؛ میرم  نب  یـسیع  دننامه  وا  .دنک  یم  تعجر  دزیخ و  یم  رب  هراب  رگید  یلو  تسا ؛ هدرم  وا  دـنتفگ : يا  هدـع 
دننام وا  دومرف : يو  هرابرد  شردـپ  اریز  دـنک ؛ یم  داد  زا  رپ  ار  یتیگ  دوخ ، ماـیق  اـب  ددرگ و  یم زاـب  دوخ  ماـگنه  هب  وا  .تشگن  زاـب 

!! دش هتشک  ناشیا  تسد  هب  دوب ، هتفگ  هک  نانچ  دوش و  یم  هتشک  سابع  ینب  تسد  هب  تسا و  میرم  نب  یسیع 

زاب ار  وا  راب  رگید  شمایق ، ماگنه  رد  تسا و  هدرب  نامـسآ  هب  دوخ  دزن  هب  ار  وا  دنوادخ  هدـشن و  هتـشک  يو  دـنتفگ : رگید  یهورگ 
.دنادرگ یم 

وا تسا و  هتفرن  نادنز  هب  زگره  هدرمن و  رفعج  نب  یسوم  دنتفگ : دندوب  یفوک  ریشب  نبدمحم  ناوریپ  و  هیریـشب »  » هک رگید  یهورگ 
.تسا مئاق  يدهم 

.هفقاولا یلع  مالکلا  هبیغلا ، باتک  هللا ، همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 1
ص 271. ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  .ر ك : - 2

ص 83 و ص 218 و ص 471. هبیغلا ، باتک  .ر ك : - 3
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(1) .تسا هداد  خساپ  اهنآ  همه  هب  تسد ، نیا  زا  تیاور  اه  هد  نایب  نمض  رد  هبیغلا  باتک  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش 

هیدمحم . 8

دوب يولعردقلا  لیلج  تاداس  زا  يو  .دندوب   مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  تماما  نارادفرط  نانآ 
هاگترایز ارماس و  یگنـسرف  ود  رد  دلب »  » یکیدزن رد  زورما  دمحم ) دیـس  هداز  ماما  ) شربق تشذگرد و  شردپ ، تایح  نامز  رد  هک 

نت جنپ  دندش و  هتشک  هدرک و  ترفاسم  ناجیابرذآ  رد  ساملس  يوخ و  هب  ناشیا  نت  راهچ  هک  دوب  رـسپ  ُهن  ار  دمحم  دنیوگ : .تسا 
دزمان تماما  هب  ار  وا  شردپ  اریز  تسا ؛ هدنز  هدرمن و  يو  دنتفگ : وا  تماما  نارادفرط  .دندیسر  لتق  هب  اجنآ  رد  هتفر و  رال  هب  رگید 
تفگ ناوت  یمن  زین  تسین و  زیاج  ماما  رب  غورد  تبـسن  هک  ییاجنآ  زا  .تخاس  هاگآ  دوخ  زا  سپ  يو  تماما  هب  ار  شناراـی  درک و 

تسا و هدرمن  وا  یلو  تشذگرد ؛ وا  هک  تشگ  رادومن  نامدرم  مشچ  هدید و  رد  هتبلا  .تسا  ردپ  نیشناج  وا  سپ  هداد ، خر  ادب   هک 
(2) .تسا مئاق  يدهم  وا  تخاس و  بیاغ  ار  وا  مدرم  سرت  زا  دمحم  نب  یلع  شردپ 

هیرکسع . 9

.دندش لئاق  وا  تبیغ  هب  هتـشادنپ ، دوعوم  يدهم  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  دـندوب  هیماما  نایعیـش  زا  يا  هقرف
تبیغ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  دندرک  اعدا  هیفقاو  دسیون : یم  هدرک ، دای  هیفقاو  ناونع  اب  اهنیا  زا  هللا  همحر  قودص  خیش 

، هدومن هابتـشا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  رد  نآ  عوقو  رد  اما  .دنتـسناد  یم حیحـص  ار  تبیغ  رما  زین  ناشیا  تسا ؛ هدرک  رایتخا 
(3) .تسا لطاب  باب  نیا  رد  ناشیا  راتفگ  هدش ، تباث  ترضح  نآ  تافو  نوچ  اما  تسا  ! مهدزای  ماما  يدهم ، مئاق  دندرک : نامگ 

تّیودهم یعدم  هورگ  هس 

میسقت لباق  هورگ  هس  رب  يرابتعا  هب  دنا ، هتفای  ترهـش  ناونع  نیدب  خیرات  رد  هک  یناسک  تفرگ ، هجیتن  ناوت  یم  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
: دنا

.دندناوخ شخب  تاجن  يدهم »  » ار نانآ  یصاخ ، ياه  هزیگنا  يور  نارگید  هک  یناسک  . 1

ص 83 و ص 218 و ص 471. هبیغلا ، باتک  .ر ك : - 1
ص394. هبیغلا ، باتک  - 2

.همدقم ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ، همحر  قودص  خیش  - 3
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.دنتشاد ینیغورد  ياعدا  نینچ  یهاوخ ، تردق  یبلط و  هاج  هزیگنا  هب  هک  یناسک  . 2

یفرعم شخب ، تاـجن  يدـهم  ار  دوخ  دـندیزای و  تسد  یبیرف  نینچ  هب  نارگدادـیب ، هراـشا  هب  رامعتـسا و  هشقن  قبط  هک  یناـسک  . 3
.دندرک

يوس زا  هن  هدش ، هداد  تبـسن  اهنآ  هب  ّتیودهم  ياعدا  هک  یناسک  زا  یخرب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  خیرات  زا  تیعقاو  نیا  لوا  : هورگ 
هداد و تبـسن  اهنآ  هب  ار  ییاعدا  نینچ  ناشناوریپ  نارای و  هکلب  دنا ؛ هدوب  یـضار  نادب   دوخ  هن  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  نانآ  دوخ 

یفن تّدـش  هب  ار  تسرداـن  ياـه  تبـسن  نیغورد و  ياـهاعدا  نینچ  ناـنآ ، دوخ  تسیاـب  یم  هتبلا  دـنداد ! شرتـسگ  ار  هشیدـنا  نیا 
ات دندیـشوک  ناشناوریپ  دندرکن و  دنلب  ضارتعا  دایرف  یگتخاس ، ناونع  نیا  ربارب  رد  نانآ  دوخ  ارچ  تسین  نشور  اما  دندرک ؛ یم     

!! دنیامن ریسفت  قیبطت و  اه  هرهچ  نیا  هب  ار  يدهم  ترضح  ياه  هناشن  میالع و  یخرب 

نبدّمحم  . 3  ، مالسلا هیلع  داجس  ماما  دنزرف  دیز  . 2 هیفنح ، دّمحم  . 1 درک : هراشا  اه  هرهچ  نیدب  ناوت  یم  هورگ  نیا  زا  هنومن  يارب 
.ضحم هّللادبع 

هب فطاوع و  بلج  يارب  دـندومن و  ّتیودـهم  ياعدا  هنابلط ، هاج  هناراکبیرف و  ياه  هزیگنا  هب  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنیا  مود : هورگ 
! دندرک یفرعم  شخب  تاجن  يدهم  ار  دوخ  غورد ، هب  تردق ، ندروآ  تسد 

تسا ! دوعوم  يدهم  نامه  یسابع ،» يدهم   » شرسپ درک : اعدا  یقیناود  روصنم  شردپ  .تسا  یسابع » يدهم  ، » هورگ نیا  هلمج  زا 
هداد تعیب  تسد  تسا  شخب  تاجن  يدهم  ناونع  هب  ضحم  هّللادبع  نبدّـمحم  هب  اعدا ، نیا  زا  شیپ  وا  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

! تسناد یم  شخب  تاجن  يدهم  ار  وا  دوب و 

مهرد يارب  دیلپ  رامعتسا  دندومن ! ّتیودهم  ياعدا  نارگرامعتـسا ، تساوخ  هشقن و  ساسا  رب  هک  دندوب  يرـصانع  نانیا  موس : هورگ 
دسرب و شیوخ  فده  هب  ات  دیـشک  يرایـسب  هنانئاخ  ياه  هشقن  یمالـسا ، هعماج  رد  يزوت  هنیک  فالتخا و  داجیا  مالـسا و  ندیبوک 

ناناملسم نایم  رد  گنراگنر  ياه  کلسم  اه و  مارم  نتخاس  نادیم ، نیا  رد  نآ  یناطیش  ياه  هشقن  هلمج  زا  دعلبب ! ار  مالـسا  ناهج 
، یمالـسا هعماج  رد  ار  اه  لد  لزلزت  يرواب و  تسـس  ینامیا و  یب  هلیـسو ، نیدـب  ات  دوب  نانآ  ینید  تاداقتعا  میهاـفم و  اـب  يزاـب  و 

یخرب هار  نیا  رد  .دوب  دوعوم  يدـهم  هب  هدـیقع  هشیدـنا و  درک ، هدافتـسا  ءوـس  نادـیم  نیا  رد  نآ  زا  هک  ییاـهزیچ  زا  دروآ ! دـیدپ 
يرای هار  نیا  رد  ار  نانآ  تاناکما  همه  اب  دننک و  ّتیودهم  ياعدا  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  درک و  تیبرت  شیوخ  هاوخلد  هب  ار  رـصانع 

(1) !! دناسر

ات 572. ص 565  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  .ر ك : - 1
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ییامزآ دوخ 

.دیهد حیضوت  ار  ود  نآ  دنک ؛ یم  تباث  ار  لصا  ود  فرحنم  ياه  هورگ  ندمآ  دوجو  هب  . 1

.دیهد حیضوت  ّتیودهم  عوضوم  رد  هیناسیک  فارحنا  هراب  رد  . 2

.دییامن نایب  ّتیودهم  عوضوم  رد  ار  هیسووان  فارحنا  . 3

.دیهد حیضوت  ار  ّتیودهم  عوضوم  رد  نانآ  فارحنا  هداد ، حرش  تماما  هراب  رد  ار  هیلیعامسا  هاگدید  . 4

.دیهد حیضوت  هطبار  نیا  رد  دنوش ؛ یم  میسقت  هتسد  هس  هب  يرابتعا  هب  ّتیودهم  نایعدم  . 5

.دیهد حیضوت  هدرک ، هراشا  ّتیودهم  نایعدم  زا  دش  رکذ  سرد  رد  هچنآ  زا  ریغ  رگید  هورگ  ود  هب  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

 . 1375ه موس ، پاچ  سدقم ، دهـشم  يوضر ، سدق  ناتـسآ  ياه  شهوژپ  داینب  ، ) یمالـسا قرف  گنهرف  روکـشم ، داوج  دـمحم  . 1
(. ش

(. یقارشا تاراشتنا  ، ) مشش چ  مالسا ، ياه  هقرف  هعیش و  خیرات  . ،  2

(. .ه  1395 مق ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ، ) دلج  2 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ، همحر  قودص  خیش  . 3

 (. 1411 ه مق ، یمالسا ، فراعم  هسسوم  ، ) هبیغلا باتک  هللا ،  همحر  یسوط  خیش  . 4

(. ش  . ،1372ه مق مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسسؤم   ، ) مالسلا مهیلع  نایاوشیپ  هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  متفه : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  ات  دنوادخ  تخانش  زا 

مالسلا هیلع  ماما  تخانش  ياه  هار 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  داقتعا  تخانش و  راثآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  هب  تبحم 

تیلهاج گرم  زا  تاجن 

یعون يدهم  یصخش و  يدهم 
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دمآرد شیپ 

فیاظو زا  یکی  ساسا  نیا  رب  .دندش  يّدج  تافارحنا  راچد  ّتیودهم  عوضوم  رد  یلیالد ، هب  يا  هدـع  دـش : نشور  شیپ  سرد  رد 
ناشیا هب  طوبرم  تاعوضوم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یعقاو  تخانـش  اـه ، يورژک  عون  نیا  ربارب  رد  مهم 

هب زین  نایاپ  رد  .دراد  صاصتخا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تخانـش  عوضوم   هب  سرد  نیا  ور  نیا  زا  .تسا 
.دش دهاوخ  هئارا  هاتوک  یثحب  یعون » يدهم   » و یصخش » يدهم   » هراب رد  تبسانم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  ات  دنوادخ  تخانش  زا 

تفرعم ، نیا  رولبت  نیرت  یلاـع  (2) .تسا وا  تخانـش  یگدـنب ، هیاپ  ساسا و  (1) و  تـسا لاعتم  دنوادخ  یگدنب  شنیرفآ ، زا  فده 
، راگدرورپ لباقم  رد  ناگدـنب  مهم  فیاـظو  زا  یکی  ناـمگ  یب  .تسا  وا  يایـصوا  و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تخاـنش 
هیلع و هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  هژیو   هب  دنوادخ  ناربمایپ  هک  دـسر  یم  لامک  هب  ینامز  تفرعم  نیا  .تسا  سدـقم  دوجو  نآ  تخانش 

تّجح نیرخآ  صوصخ   هب  وا  يایـصوا  تخانـش  اب  رگم  ددرگ ؛ یمن  لـصاح  زین  مهم  نیا  .دنـشاب  هتخانـش  یبوخ  هب  ار  ملـس  هلآ و 
.یهلا

ُهُوفَرَع اَذِإَف  ُهُوفِْرعِیل  الِإ  َداَبِْعلا  َقَلَخ  اَم  ُهُرْکِذ  َّلَـج  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهیَأ  : » دومرف دوخ  باحـصا  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـما 
ار وا  هکنآ  يارب  رگم  دیرفاین ، ار  ناگدنب  لاعتم  دـنوادخ  انامه  مدرم ! يا  «  ؛» ُهاَوِس اَم  ِهَداَبِع  ْنَع  ِِهتَداَبِِعب  اْوَنْغَتْـسا  ُهوُدَـبَع  اَذِإَف  ُهوُدَـبَع 
زا وا  تدابع  اب  دندرک ، یگدنب  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  .درک و  دنهاوخ  ار  وا  یگدـنب  دنتخانـش ، ار  وا  هک  ماگنه  نآ  رد  سپ  .دنـسانشب 

یصخش دندرگ .» یم  زاین  یب وا  ریغ  تدابع 

هیآ 56. (، 15) تایراذ نودبعیل ؛ ) الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  :) هیآ - 1
ص22. یلاما ، یسوط ، خیش  ص34 ؛ دیحوت ،  قودص ، خیش  هتفرعم .» هللا  هدابع  لوا  - » 2
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: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  تسیچ »؟ ادخ  تخانـش  يانعم  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  : » دیـسرپ
هک ار  یماـما  ناـمز  ره  لـها  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  ادـخ  تـفرعم   » (1) ؛» ُُهتَعاَط ْمِهیَلَع  ُبِجی  يِذَّلا  مهماَـمِإ  ٍناَـمَز  ِّلُـک  ِلـْهَأ  ُهَفِْرعَم  »

«. دسانشب تسا ، بجاو  نانآ  رب  شتعاطا 

رداص ییاعد  رد  .تسا  نآ  داعبا  زا  یکی  هکلب  تسین ؛ ادج  دنوادخ  تفرعم  زا  ماما ، تخانش  هک  دوش  یم  مولعم  ینشور  هب  نیاربانب 
: تسا هدمآ  هسدقم  هیحان  زا  هدش 

ْفِرْعَأ َْمل  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکِیبَن  ْفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  »
دوخ رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ !  » (2) ؛» ِینیِد ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکتّجح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکتّجح 

تّجح یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ  لوسر  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  دوخ  لوسر  ایادخ ! .مسانش  یمن  ار  تربمایپ  یناسانشن ، نم  هب  ار 
«. موش یم  هارمگ  دوخ  نید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ  تّجح  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تتّجح  ایادخ ! .مسانش  یمن  ار  وت 

رظن زا  ماما ، رما  تعاطا  دراد و  یهلا  ماکحا  يارجا  ادـخ و  يوس  هب  وا  تکرح  رـشب و  لامک  ماظن و  ظفح  رد  یـساسا  شقن  تماما 
يا ههبـش  دـیدرت و  هنوگ  چـیه  ياج  عرـش  لـقع و  مکح  بسح  رب  ماـما  تخانـش  بوجو  رد  ور  نیا  زا  .تسا  بجاو  لـقع  عرش و 

رد هچنآ  بسح  رب  مه  و  دوـب ، دـهاوخ  هدوـهیب  ماـما  بصن  تعاـطا و  نآ ، بوـجو  نودـب  تسا و  تعاـطا  همدـقم  مه  اریز  تسین ؛
(3) .تسا بجاو  صوصخلاب  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور 

ْنَم الإ  َهَّنَْجلا  ُلُخْدـیال  ِهِداَبِع و  یَلَع  ُهُؤاَفَرُع  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  ِهَّللا  ُماَُّوق  ُهَِّمئالا  اَمَّنِإ  َو  دومرف ...« : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
سک چیه  .دنتـسه  وا  ناگدنب  ياسؤر  دـنمدرم و  رب  یهلا  ناریدـم  نایاوشیپ ،  » (4) ؛» مُهَرَْکنَأ ْنَمالِإ  َراَّنلا  ُلُخْدـیال  ُهُوفَرَع َو  ْمُهَفَرَع َو 
نانآ دنک و  راکنا  ار  اهنآ  هکنآ  زج  یسک  .دش و   دهاوخن  تشهب  دراو  دنسانشب  ار  وا  زین  نانآ   دسانشب و  ار  اهنآ  هک  یـصخش  رگم 

«. ددرگن خزود  لخاد  دننک  راکنا  ار  وا  زین 

درگ مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  يدهم  روهظ  ریخأت  ای  میدقت  زگره  دمآ ، تسد  هب  تفرعم  نیا  یسک  يارب  رگا 

ص9. ج1 ، عیارشلا ، للع  هللا ، همحر  قودص  خیش  - 1
 . ص 342 ج 1 ، یفاک ، - 2

ص69. مالسلا ، هیلع  ماما  تفرعم  نوماریپ  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  - 3
هبطخ 152. ص 212 ، هغالبلا ، جهن  - 4
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.دناشنن شرطاخ  رب  لالم 

لصاح مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  رضحمرد  روضح  راختفا  نم   يارب  ایآ  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح زا  ریـصب  وبا  یتقو 
! دنگوس ادخ  هب  مسانش ؛ یم  درک : ضرع  یسانش »؟ یمن  ار   دوخ  ماما  ایآ  « ؛» َکَماَمِإ ُفِْرعَت  َتَْسل  َأ  : » دومرف ترـضح  نآ  دوش ؟ یم

.دیتسه امش 

هب  » (1) ؛» ِهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِِمئاَْقلا  ِقاَوِر  ِّلِظ  ِیف  َکِفیَِـسب  ًاِیبَتُْحم  َنوُکَت  ـالَأ  ٍریَِـصب  اـَبَأ  اـی  ِیلاَُـبت  اَـم  ِهَّللا  َو  : » دومرف ترـضح  نآ  سپ 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق  هارمه   هب  هک  یباـین  ار  قیفوت  نیا  رگا  تسین ! ینارگن  ياـج  چـیه  تروص ] نیا  رد  ! ] دـنگوس دـنوادخ 

هللا لجع  يدهم  ترضح  راوج  رد  هک  يا  هدیسر  یسک  هجرد  هب  تخانش  نیا  اب  ینعی ، یـشاب ؛» هتفرگ  تسد  هب  ریـشمش  فیرـشلا ، 
.دزیخ یم  رب  داهج  هب  ادخ  هار  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت 

َُّمث ُهَماَمِإ  َفَرَع  ْنَم  َرَّخََأت َو  ْوَأ  ُْرمَالا  اَذَـه  َمَّدَـقَت  َكَّرُـضی  َْمل  َکَماَمِإ  َْتفَرَع  اَذِإ  َکَّنِإَف  َکَـماَمِإ  ْفِرْعا  : »... دـیامرف یم نینچمه  ماـما 
ار دوخ  ماما   » (2) ؛» ...ِِهئاَِول َتَْحت  َدَعَق  ْنَم  َِهلِْزنَِمب  َْلب  ِهِرَکْـسَع ال  ِیف  ًادِعاَق  َناَک  ْنَم  َِهلِْزنَِمب  َناَک  ِْرمَالا  اَذَـه  ُبِحاَص  َموُقی  ْنَأ  َْلبَق  َتاَم 

هکنیا ای  دتفیب و  ولج  روهظ  رما  هکنیا  زا  دیـسر ؛ دهاوخن  وت  هب  یبیـسآ  چیه  یتخانـش ، ار  دوخ  ماما  هک  یماگنه  انامه  سپ  سانـشب !
تسا یسک  ناسب  تفر ، ایند  زا  دیامرف  مایق  رمالا  بحاص  هکنآ  زا  شیپ  هاگ  نآ  تخانش و  ار  شیوخ  ماما  هک  سک  ره  .دتفیب  بقع 

«. ...دشاب هدش  رضاح  ناشیا  مچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  ناسب  هکلب  هن ، .تسا  هدرک  ادیپ  روضح  ترضح  نآ  هاپس  رد  هک 

مالسلا هیلع  ماما  تخانش  ياه  هار

هراشا

: تسا هار  هس  درک ، هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم ماما  تخانش  رد  هک  ییاه  هار هدمع 

صن . 1

یهلا رما  هب  ماما  بصن  ای  یهلا و  بصن  زا  نداد  ربخ  شداـفم  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  حیرـصت   نییعت و  ینعی ، صن ؛
زا نداد  ربخ  لثم  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صن  تسا و  یهلا  لعف  هدش و  ماجنا  هطـساو  نودب  بصن  لّوا  عون  رد  .تسا 

ماجنا ادخ  رما  هب  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هطساو  اب  یهلا ، لعف  مود  عون  رد  .تسا  نآ 

ص371. ج 1 ،  یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
ص371. ج1 ، یفاک ، ح2 ؛ ص 329 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 2
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.تسا دنوادخ  هب  هکئالم  لاعفا  دانتسا  دننام  وا ، هب  نآ  دانتسا  دوش و  یم

تمارک . 2

ّصن و رب  لیلد  ناگرزب ، زا  یخرب  نایب  هب  تسا و   وا  ياعدا  قدص  رب  لیلد  دشاب ، تماما  یعدـم  هک  یـسک  تسد  هب  تمارک  روهظ 
يرگید تسا و  تماما  رب  لـیلد  ًالقتـسم  تمارک  هکنیا  یکی  تسه : هاگدـید  ود  هلأـسم  نیا  رد  .تسا   دـنوادخ  بناـج  زا  وا  بصن 

صن رگا  .تسا   بصن  رب  لیلد  تمارک ، تسا و  قباس  ماما  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صن  بصن و  یلـصا ، لـیلد  هکنیا 
.تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  هدوب و  تمارک   بحاص  رب  صن  هک  دنک  یم تلالد  تمارک ، دشاب ، تمارک  دشاب و  دوقفم 

یلمع هریس  . 3

هتـشاد ار  صیخـشت  ّتیلها  هک  تسا  یناسک  يارب  ماما ، تخانـش  ياـه  هار  زا  یکی  شناد  ملع و  یگدـنز و  عضو  راـتفر ، قـالخا و 
(1) .دنسانشب ار  ماقم  نیا  بحاص  نوگانوگ ، ياهدروخرب  راتفگ و  كولس ، قالخا ، زا  دنناوتب  دنشاب و 

نب یلع  ماما  نایعیـش  ياوشیپ  نیمتـشه  .تسا  زاب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تخانـش  يارب  هار  ربتعم ، تایاور  هوبنا  هب  هجوت  اـب  هزورما 
ِهَّللا َو َیلِإ  یِعاَّدـلا  ِهِدـِالب َو  ِیف  ُُهتَفِیلَخ  ِهِداَـبِع َو  یَلَع  ُُهتَّجُح  ِهِْقلَخ َو  یف  ِهَّللا  ُنیِمَأ  ُماَـمِالا  : »... دـیامرف یم مالـسلا  هـیلع  اـضرلا  یـسوم 

َنیِِملْسُْملا ُّزِع  ِنیِّدلا َو  ُماَِظن  ِْملِْحلِاب  ُموُسْوَْملا  ِْملِْعلِاب  ُصوُصْخَْملا  ِبُویُْعلا  ِنَع  ُأَّرَبُْملا  ِبُونُّذلا َو  َنِم  ُرَّهَطُْملا  ُماَمِالا  ِهَّللا  ِمَرُح  ْنَع  ُّباَّذلا 
ٌریِظَن ٌْلثِم َو ال  َُهل  ٌلَدـَب َو ال  ُْهنِم  ُدَـجُوی  ٌِملاَـع َو ال  ُُهلِداَُـعیال  ٌدَـحَأ َو  ِهِیناَدـُیال  ِهِرْهَد  ُدِـحاَو  ُماَـمِالا  َنیِِرفاَْـکلا  ُراََوب  َنیِِقفاَـنُْملا َو  ُظـْیَغ  َو 

(2) ؛» ...ِباَّهَْولا ِلِضْفُْملا  َنِم  ٌصاَِصتْخا  َِلب  ٍباَِستْکا  َُهل َو ال  ُْهنِم  ٍبَلَط  ِْریَغ  ْنِم  ِهِّلُک  ِلْضَْفلِاب  ٌصوُصْخَم 

عافد ادـخ و  يوس  هب  هدـننک  توعد  شیاه ، نیمزرـس  رد  وا  هفیلخ  شناگدـنب ، رب  وا  تّجح  شقلخ ، نایم  رد  یهلا  راد  تناما  ماما  »
هب وا  دراد و  صاصتخا  وا  هب  اه  شناد  .تسا  اه  بیع زا  رود  هب  هاـنگ و  زا  كاـپ  ماـما  .تسا  ناگدـنب  رب  وا  بجاو  قوقح  زا  هدـننک 

يدنلبرس ثعاب  نید و  هب  هدنهد  ماظن  ماما  .دوش  یم  هتخانش  يرابدرب 

.78-77 صص مالسلا ، هیلع  ماما  تفرعم  نوماریپ  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  ك.ر : - 1
ص 201. ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  - 2
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کیدزن وا  تلزنم  هب  ماقم ، رد  سک  چیه  .تسا  شیوخ  راگزور  هناگی  ماما  .تسا  نارفاک  ِنتفر  نیب  زا  ناقفانم و  مشخ  ناناملـسم و 
اه تلیـضف  همه  .درادـن  دـننام  هیبش و  دوش و  یمن  ادـیپ  وا  يارب  ینیزگیاج  دـنک و  یمن  يربارب  وا  اـب  يدنمـشناد  چـیه  دوش و  یمن 

ماـما يارب  هدنــشخب ، رایــسب  هدـننک  لـضف  ِفرط  زا  يزاـیتما  نـیا  .دـشاب  هدرک  بـلط  ار  اـهنآ  هـکنآ  نودــب  تـسا ، وا  صوـصخم 
(1) «. ...تسا

نامرف تعاطا و  هب  تبون  هاگ  نآ  و  دوش   یم  هتـشادرب  ماما  تخانـش  هار  رد  يدنلب  مدق  یگژیو ،  دـنچ  نیمه  تخانـش  اب  یتسار  هب 
(2) .دسر یم يرادرب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  داقتعا  تخانش و  راثآ 

ماما یتسود  تبحم و  . 1

سّدـقم دوجو  نآ  هب  تبحم  وا ، تفرعم  راـثآ  نیرت  هتـسجرب زا  یّتح  تسا و  ماـما  یتسود  تبحم و  نایعیـش ، مهم  فیاـظو  زا   یکی 
اب تیخنـس  دوجو  زا  ناشن  دش ، رتشیب  تبحم  ردق  ره  دوش و  یم  رت  نوزف  نانآ  تبحم  دـشاب ، رتشیب  نازیم  ره  هب  تخانـش  نیا  .تسا 

لامک نیرتالاو  نیا  تسا و  یهلا  سدقا  تاذ  هب  بّرقت  زا  ناشن  دـبای ، شیازفا  ردـق  ره  زین  یخنـس   مه  نیا  .تسا  سدـقم  راونا  نآ 
.تسا

ماما کی  زا  نخـس  یتقو  دـنراد ؛ لماک  یتخانـش  تماما  ماما و  يالاو  ماقم  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  دوخ  هک  ییاـجنآ  زا 
.دننک یم دای  وا  زا  تشادگرزب  تیاهن  رد  دیآ ، یم  شیپ 

نیرتابیز زا  مارتحا  تیاهن  رد  دروآ ، یم  نایم  هب  دوخ  یصو  نیرخآ  زا  نخس  هک  هاگ  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ردپ و  » (3) ؛» ...روُّنلا ُبویُج  ِهیَلَع  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ُهِیبَش  یِهِیبَـش َو  ییِمَـس َو  یِّمُأ  ِیبَأـِب َو  دـیامرف « : یم هدرب ، هرهب  تبحم  ناـگژاو 

«. ...دراد هطاحا  ییاه  رون  وا  رب  هک  تسا  نارمع  نب  یسوم  هیبش  نم و  هیبش  نم و  مان  مه  وا  هک  داب  شیادف  مردام 

ِنِإ َو  اوُُدْبلاَف ، اوُدََبل  ْنِإَف  ْمُکِیبَن  ِتَیب  َلْهَأ  اوُرُْظناَف  : » دیامرف یم زین  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما 

.دننک یم  هعجارم  نآ  لماک  نتم  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  هک  تسا  لصفم  تیاور  نیا  - 1
رکذ نآ  رد  ماما  زا  يدـنلب  فاصوا  قح  هب  هک  تسا  هعماج » ترایز   » دنمـشزرا نتم  هب  هعجارم  ماـما  تخانـش  ياـه  هار  زا  یکی  - 2

.تسا هدش 
ص156. رثالا ، هیافک  یمق ، زازخ  دمحم  نب  یلع  - 3

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 154 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_121_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_121_3
http://www.ghaemiyeh.com


122 ص :

ناتربمایپ تیب  لها  هب  هراومه  امش   » (1) ؛» ِءاَمالا ِهَریِخ  ُْنبا  ِیبَِأب  .ِتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ٍلُجَِرب  َهَْنتِْفلا ]  ] ُهَّللا َّنَجِّرَفیَلَف  ْمُهوُرُْصناَف ، ْمُکوُرَْـصنَتْسا 
هب دندیبلط ، يرای  امـش  زا  رگا  دیبسچب و  نیمز  هب  هدرک ، توکـس  زین  امـش  دنتـسشن ، هناخ  رد  دندش و  تکاس  نانآ  رگا  دینک ؛ هاگن 

دنزرف هک  داب  وا  يادـف  مردـپ  .درک  دـهاوخ  تیانع  جرف  ناهگان  تیب ، لها  ام  زا  يدرم  تسد  هب  لاعتم  يادـخ  .دیباتـشب  نانآ  يرای 
«. تسا نازینک  نیرتهب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  فاصوا  زا  دمآ و  مردپ  دزن  يدرم  تسا : هدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح 
تدش زا  دیشک و  یهآ  هدرک ، هراشا  دوخ  هنیس  هب  ییادیش ، قشع و  زا  راشرس  یتلاح  اب  درک ، رکذ  ار  وا  تافص  یتقو  ناشیا  .دیسرپ 

(2) (. ِِهتیْؤُر َیلِإ  ًاقْوَش  ِهِرْدَص  َیلِإ  ِهِدِیب  َأَمْوَأ  َو   ) دومرف هراشا  دوخ  هنیس  هب  ناشیا ، هب  ِقایتشا  

ار نآ  دـنوادخ  هک  ینیقی  روما  زا  یکی  هزمحابا ! يا  : » دومرف هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  يزور  : » دـیوگ یم یلاـمث  هزمحوبا 
تاقالم یلاح  رد  ار  دـنوادخ  دـنک ، دـیدرت  میوگ  یم هک  هچنآ  رد  یـسک  رگا  تسا و  تیب  لـها  اـم  مئاـق  ماـیق  تسا  هتخاـس  یمتح 

تسا و نم  هینک  مه  نم و  مان  مه  هک  وا  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : سپـس  .تسا  وا  هدننک  راکنا  هدش و  رفاک  وا  هب  هک  درک  دهاوخ 
(3) «. دشاب یم  نم  زا  سپ  درف  نیمتفه 

ُُهتْکَرْدَأ َْول  ال َو  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ هدـمآ  ایند  هب  مئاق  ایآ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  رافـص  نب  دـالخ 
«. دوب مهاوخ  وا  رازگ  تمدخ  ما  یناگدنز  مایا  رد  مدرک ، كرد  ار  وا  رگا  ریخ !  » (4) ؛» ِیتایَح َمایَأ  ُُهْتمَدََخل 

رگا یتسرد  هب   » (5) ؛» ِْرمالا اَذَـه  ِبِحاَِصل  یِـسْفَن  ُتیَْقبال  َِکلَذ  ُتْکَرْدَأ  َْول  یِّنِإ  اَمَأ  : »... تسا هدومرف  رگید  یتیاور  رد  ترـضح  نآ 
«. متشاد یم هگن  رما  نیا  بحاص  يارب  ار  مناج  مدرک ، یم  كرد  ار  زور  نآ  نم 

یَسُوم ُهِیبَش  یِهِیبَش َو  يِّدَج َو  ّیِمَس  یِّمُأ ! ِیبَِأب َو  دومرف « : مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 

ص121. ص353و ج51 ، ص118و ج41 ، ج34 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 1
ح1. ص212 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 2

ص86. هبیغلا ، ینامعن ، - 3
ص245،ح23. هبیغلا ، ینامعن ، - 4
ص273،ح50. هبیغلا ، ینامعن ، - 5
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یـسوم هیبش  نم و  هیبش  مّدج و  مان  مه  هک  وت  يادف  مردام  ردـپ و   » (1) ؛» ...ِسْدُْقلا ِءایِض  ِعاَعُِـشب  ُدَّقَوَتَت  ِروُّنلا  ُبویُج  ِهیَلَع  َناَرْمِع  ِْنب 
«. ...ینارمع نب 

یلهاج گرم  زا  تاجن  . 2

نیا تسا .» هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  دورب و  ایند  زا  سک  ره  : » تسا هدـش  دراو  یناوارف  تایاور  رد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صوصخ  رد  یلو  تسا ؛ قداص  مالسلا  مهیلع  همئا  یمامت  تفرعم  تخانش و  دروم  رد  تیاور 

.تسا هدش  دراو  یتایاور  زین  فیرشلا 

َتام ْنَم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکدیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدینـش  : » دیوگ بهو  نب  هیواعم 
«. تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانش ، یمن  ار  شدوخ  ماما  هک   یلاح  رد  دریمب  سک  ره   » (2) ؛» ًهیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ُهَماِما  ُفِرعیال 

نآ زا  .مدوب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  روضح  رد  نم  تفگ : یم  هک  مدینـش  مردپ  زا  دـیوگ : يرمَع  نامثع  نبدـمحم 
ار شنامز  ماـما  دریمب و  سک  ره  تسین و  یلاـخ  شقلخ  رب  دـنوادخ  تّجح  زا  تماـیق  زور  اـت  نیمز  هک  ربخ  نیا  هراـبرد  ترـضح 
هک نانچ  تسا ؛ تسرد  نیا  یتسار  هب  « ؛» ٌّقَح َراَهَّنلا  َّنَأ  اَمَک  ٌّقَح  اَذَه  َّنِإ  : » دومرف دش ؛ هدیسرپ  تسا  هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانشن ،

ُماَمِالا َو َوُه  ٌدَّمَُحم َو  ِیْنبا  : » دومرف تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  تّجح و  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : دـش ضرع  وا  هب  تسا .» تسرد  زور 
اَهِیف ُبِذْـکی  َنُولِْطبُْملا َو  اَهِیف  ُِکلْهی  َنُولِهاَْـجلا َو  اَـهِیف  ُراَـحی  ًهَبیَغ  َُهل  َّنِإ  اَـمَأ  ًهِیلِهاَـج  ًهَتیِم  َتاَـم  ُْهفِْرعی  َْمل  َتاَـم َو  ْنَم  يِدـَْعب  ُهَّجُْحلا 

نم زا  دعب  تّجح  ماما و  وا  دمحم ؛ مرسپ   » (3) ؛» ِهَفوُْکلا ِفَجَِنب  ِهِسْأَر  َقْوَف  ُقِفَْخت  ِضِیْبلا  ِماَلْعالا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَـکَف  ُجُرْخی  َُّمث  َنُوتاَّقَْولا 
نادرگرـس نآ  رد  نانادان  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  دیـشاب  هاگآ  .تسا  هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن ، ار  وا  دریمب و  سک  ره  .تسا 

دنک یم جورخ  سپـس  .دنیوگ  یم غورد  دننک ، نّیعم  تقو  نآ ، يارب  هک  یناسک  دندرگ و  یم كاله  نآ  رد  لطاب  لها  دـنوش و  یم
«. تسا زازتها  رد  هفوک  فجن  رد  وا  رس  يالاب  رب  هک  مرگن  یم  يدیپس  ياه  مچرپ  هب  ایوگ  و 

ح3. ، 35 باب ص37 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ، همحر  قودص  خیش  - 1
ح 9. ص 409 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 129 ؛ هبیغلا ، - 2

ح 8. ص 81 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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رد دسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  هک  یسک  ملس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادخ و  تخانـش  نودب  ِندرم  ینعی ، یلهاج ؛ گرم 
رگا نیاربانب ، .تسا  هدـشن  جراخ  دنتخانـش  یمن ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  هک  تیلهاـج  ناـمز  یهارمگ  زا  عقاو 

تشاد و دهاوخن  ناسنا  يارب  يا  هدـیاف دوشن ، یهتنم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفرعم  هب  وا ، لوسر  ادـخ و  تفرعم 
.دنک یمن راد  نید  ار  وا 

؟ تسا ماما  ِنتخانشن  طقف  ای  تسا  زیچ  همه  هب  تبسن  قلطم و  لهج  تیلهاج ، زا  روظنم  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش 
«. تسا یهارمگ  قافن و  رفک و  تیلهاج  روظنم ،  » (1) ؛» ٍلاَلَض ٍقاَِفن َو  ٍْرفُک َو  َهِیلِهاَج  : » دومرف ترضح  نآ 

رد نتخانـشن ، تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  یهارمگ  قافن و  رفک و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانـش  مدع  هجیتن  سپ 
« لالـض  » تلاح نیا  صخـش .) دوخ  یهاتوک  نودب   ) دشاب ادـخ  يوس  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یفرعم  مدـع  رثا 

يراد نید  یهلا و  تیاده  زا  لاح  ره  هب  یلو  تسین ؛ رصقم  صخش  تلاح ، نیا  رد  .تسا  فاعضتسا »  » اب فدارم  دوش و  یم  هدیمان 
نآ نتفریذـپ  رد  وا  یلو  هتفرگ ؛ تروص  یهلا  یفرعم  شیارب  هک  تسا  یـصخش  هب  طوبرم  قافن  رفک و  تلاح  .تسا  هتـشگ  مورحم 

ای دوش و  یم  هدـیمان  رفک  هک  دراد  یم  زاربا  تحارـص  هب  ار  دوخ  میلـست  مدـع  راکنا و  ای  دراد : تلاح  ود  نیا  .تسا  هدرک  یهاتوک 
.تسین ریخ  هب  تبقاع  هداتفا و  رود  دنوادخ ، تیدوبع  ریسم  زا  صخش  تروص ، هس  ره  رد  .تسا   قافن »  » هک دراد  یم  یفخم  ار  نآ 

هک ارچ  .تسا  ناسنا  لقع  مکح  هب  هکلب  دـّبعت ؛ باـب  زا  هن  مالـسلا ، مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  زا  يوریپ  تخانـش و  سپ 
اضر و زا  دناوت  یمن  هار ، نیا  زا  زج  .تسا  هداد  رارق  دنوادخ  ِدوخ  هک  یقیرط  زا  رگم  درادن ؛ ادخ  يوس  هب  یهار  سانـشادخ  ناسنا 
؛ تسا یلقع  مکح  کی  نیا  .تسا  اناد  هب  نادان  هعجارم  باب  زا  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  هب  مدرم  هعجارم  .دوش  هاـگآ  یهلا  مشخ 

لقع زین  يدام  ریغ  يونعم و  روما  رد  دـنک ، یم هعجارم  نآ  ِصـصختم  اـناد و  هب  دوخ ، يویند  يّداـم و  روما  رد  لـقاع  هک  ناـنچمه 
(2) .دنک یم مکح  هنوگ  نیمه 

ص377.  ، 1، یفاک ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  - 1
ص111. مالسلا ،  هیلع  رصع  ماما  تفرعم  یمشاه ، ینب  دمحم  دیس  - 2
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یعون يدهم  یصخش و  يدهم 

(1) یعون يدهم  یصخش و  يدهم 

.دراد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تخانـش  عوضوم  اب  یمیقتـسم  طابترا  یعون ، یـصخش و  يدهم  هرابرد  ثحب 
همه موهفم  نیا  اب  .تسا  زیاج  دشاب ، هدرک  تیادـه  ار  وا  ادـخ  هک  يدرف  ره  هب  نآ  ندرب  راک  هب  دراد و  یماع  موهفم  يدـهم »  » ظفل

نانمؤمریما و ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  ّقح  رد  نآ  ندرب  راک  هب  دنتسه و  يدهم  مالسلا ،  مهیلع  ایصوا  ناربمایپ و 
رد هک  يرگید  دارفا  هرابرد  هژاو  نیا  ندرب  راک  هب  یتح  .دنا  هدش  تیاده  يدهم و  همه  اریز  تسا ؛ زیاج  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس 

كرابم نابز  رب  هک  يدـهم  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  لاح  نیا  اـب  .تسا  زیاـج  دـنا ، هتفاـی تیادـه  تیبرت و  ناراوگرزب  نآ  بتکم 
هللا یلـص  ربمایپ  .تسا   زیزع  نّیعم و  یـصخش  ِبقل  صاخ و  ناونع  کی  هدـش  يراج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

.دنشاب وا  روهظ  نارظتنم  فیدر  رد  هک  تسا  هدناوخارف  ار  ناناملسم  هداد و  تراشب  وا  روهظ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و 

هتفرگ رارق  هراشا  دروم  ربتعم  ثیداحا  رد  وا  فاصوا  رابت و  یتح  هک  تسا  نامزلارخآ  دوعوم  بقل  يدـهم » ، » ربتعم رابخا  بسح  رب 
هب يدهم »  » بقل .تسین  قیبطت  لباق  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  مهدزاود  ماما  زج  سک ، چـیه  رب  اه  یگژیو نیا  .تسا 
راک هب  ترـضح  نآ  دروم  رد  راب  نیتسخن  ...و ) داد  لدع و  زا  ناهج  هدننک  رپ  مالـسا و  هدننک  ایحا  ادـخ و  تیادـه  دروم   ) انعم نیا 

.دش یفرعم  شخب  ییاهر  یجنم و  ناونع  هب  يدهم  تفرگ و  ماجنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  رصع  رد  نیا  تفر و 

لباق مالـسلا   مهیلع  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدـش  لـقن  تاـیاور  زا  کـی  چـیه  زا  یعون  موهفم  هب  ّتیودـهم 
داد لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دش و  دـهاوخ  هداز  بسانم ، ینامز  رد  هک  تسا  نّیعمان  يدرف  وا  تشادرب ، نیا  ساسا  رب  .تسین  هدافتـسا 

.درک دهاوخ 

ندرکرپ وا ، ماـیق  زا  دوصقم  دوش ! یم  ضرغ  ضقن  هک  ارچ  تسا ؛ تسرداـن  لـطاب و  يدـهم » ندوب  یعون  ، » ناـهرب قـطنم و  رظن  زا 
غورد دنمتردق  ره  تروص  نیا  رد  .درک  دـهاوخ  رپ  متـس  ملظ و  زا  ار  ناهج  يدـهم ، ندوب  یعون  یلو  تسا ؛ داد  لدـع و  زا  ناهج 
رایـسب ّتیودـهم  نایعدـم  سپ  دزادرپب !! يریگ  ناهج  هب  يرتسگ ، تلادـع  ماـن  هب  تسا و  يدـهم  هک  دـنک  اـعدا  دـناوت  یم  ییوگ ،
ناشیا ِدرگ  نادان ، لد و  هداس  يا  هدـع  دـننک و  ندوب  يدـهم  ياعدا  نت ، دـنچ  تسا  نکمم  یناکم ، نامز و  ره  رد  دـش و  دـنهاوخ 

...و ددرگ  هدـنکآ  بوـشآ ، هنتف و  يزیرنوـخ و  زا  دریگارف و   ار  نـیمز  رـسارس  گـنج ، دـنزادرپب !! متـس  مـلظ و  هـب  دـنوش و  عـمج 
.تسا لاحم  یعامتجا  رظن  زا  یعون ، يدهم  دوجو  نیاربانب ،

، روهظ زا  سپ  يدهم  دوجو  ای  هدوب و  غورد   لطاب و  ناربمایپ  نآرق و  ياه  هدعو  تروص  نیارد 

؛ تسا هدشن  فیرعت  ینشور  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  رد  یلو  هتفر ؛ راک  هب  نیرخأتم  ياه  باتک  زا  یضعب  رد  حالطصا  نیا   هچ  رگا  - 1
.دنا هدرب  راک  هب  ییانعم  رد  ار  نآ  کی ، ره  دسر  یم  رظن  هب  هک  يا  هنوگ  هب 
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! درادن دوجو  تسا ، دوعوم  يدهم  وا  هکنآ  يارب  یلیلد  نوچ  دوب ؛ دهاوخ  دیدرت  راکنا و  لباق 

هک اه  متـسو  اه  ملظ  هچ  دنتخیرن  هک  اه  نوخ  هچ  اما  دـنتفرو ؛ دندمآرایـسب  ّتیودـهم ، نایعدـم  هک  هدـش  هدـید  مالـسا ، خـیرات  رد 
.دهدن خر  وا  صیخشت  رد  یهابتشا  دشاب و  ناسآ  قلخ  يارب  شتخانش ، هک  دشاب  ینّیعم  صخش  يدهم ، یتسیاب ، سپ  دندرکن !

.تسا هدنز  نّیعم و  یصخش  دوعوم ، یجنم  نآ  هک  هدش  دراو  يرتاوتم  تایاور  نوچ  دراد ؛ تافانم  مالسا  اب  یعون ،» يدهم   » هزومآ
نیا اب  .تسا  مالـسا  ینابم  لوصا و  فالخ  رب  مه  نیا  دشاب و  تّجح  زا  یلاخ  نیمز ، اه  لاس  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  رما  نیا  یفرط  زا 

تقیقح ای  دنا و  هتشادن  ربخ  مالـسا  ینابم  لوصا و  زا  هک  یناسک  دنا ؛ هتـساخرب  ناناملـسم  نایم  زا  یگمه  ّتیودهم ، نایعدم  لاح ،
.(1)! دندوب هتفگن  ناناملسم  هب  ار 

دوش و هداز  دیاب  هک  تسا  یسک  نتسشن  هار  هب  مشچ  هشیدنا  هن  يدهم  عوضوم  تسا : هتشون  هراب  نیا  رد  هعیـش  نادنمـشناد  زا  یکی 
راظتنا رد  زین ، دوخ  هک  تسا  صخـشم  يدرف  راوتـسا و  یتیعقاو  هکلب  دـنام ؛ شقادـصم  راظتنا  رد  دـیاب  هک  تسا  ییوگـشیپ  کی  هن 

یم ار  وا  زین  ام  دـنیب و  یم  ار  ام  دـنک ؛ یم  یگدـنز  شیوخ   نوخ  تشوگ و  اب  ام  نایم  رد  .درب  یم  رـس  هب  شتیلاعف  ماگنه  ندیـسر 
يزور هریت  ناگدرزآ و  ياه  هجنکـش  .تسا  کیرـش  ام  يداش  هودنا و  رد  تسا و  ام  ياهوزرآ  اه و  جـنر  اهدرد ، ياضف  رد  .مینیب 

ار شیوخ  ناوترپ  تسد  دسر و  ارف  هک  تسا  يا  هظحل  راظتنا  هب  دنیب و  یم  کیدزن  ای  رود  زا  ار    نارگمتـس  دادـیب  نیمز و  ناماکان 
.دیچیپ مهرد  هدیرب و  ار  نارگمتس  راموت  دنک و  زارد  نازور  هیس  نامورحم و  ناگدیشک ، جنر  همه  يوس  هب 

رد .دـشک ...  راـظتنا  ار  دوعوم  هظحل  نارگید ، اـب  هارمه  دزاـسن و  راکـشآ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  دوـعوم ، ربـهر  نیا  تشونرـس  هتبلا 
نیا .دنشاب  وا  هار  هب  مشچ  هراومه  نانمؤم  ات  تسا  هدش  شرافـس  يدهم ، روهظ  تساوخرد  و  جرف » راظتنا   » هب هتـسویپ ، زین ، ثیداحا 
یمن دیدپ  دنویپ  یگتـسبمه و  نیا  .تسا  ناشربهر  روهظ و  نارظتنم  ِینادـجو  یگتـسباو  یحور و  یگتـسبمه  نامه  قّقحت  قیوشت ،
هزات كرحت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نتفای  مّّسجت  .میرامشب  هتفای  مسجت  یناسنا  نونکا  مه  ار  يدهم  هکنیا  رگم  دیآ ؛

هب هک  یناسنا  رد  نآ ، زا  هتشذگ  .دنک  یم  رادروخرب  يرتشیب  یگدننیرفآ  ییاناوت و  زا  ار  نآ  دشخب و  یم  یجنم » راظتنا  رکف   » هب يا 
تمواقم و یعون  دنک و  یم  ساسحا  شیوخ  هب  هتسباو  ناسمه و  جنر ، مه  درد ، مه  زین  ار  دوخ  رظتنم  ربهر  هتخادرپ و  اه  متس  درط 

رد هک  ییاهدرد  ربارب  رد  ییابیکش 

ص 63 و 64. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  ردص  ، اضر  دیس  ك.ر : - 1
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(1) .دوش یم  داجیا  هدیسر  وا  هب  تیمورحم  رثا 

تیالو هب  داقتعا  هیفوص  : » تسا هدرک  حرـش  نینچ  هیفوص  هاگدـید  ساـسا  رب  ار  یعون » يدـهم   » ثحب رـصاعم ، نادنمـشناد  زا  یکی 
دوخ نامز  رد  اهنآ  ریپ  هک  دنراد  هدیقع  بلغا  مه  زورما  .دنناد  یمن  ماما  هدزاود  هب  رـصحنم  ار  ایلوا  دنراد و  هیعون  ّتیودهم  هّماع و 
دینج یلازغ و  دمحا  یبرع ، نیدلا  یحم  جالح ، روصنم  یماطـسب ، دـیزیاب  لاثما  یناسک  .دراد  تیالو  بصنم  یبطق  ره  تسا و  ّیلو 

«. دنناد یم  ّیلو »  » ار يدادغب 

تادـقتعم ساسا  فلاخم  هک  هدـیقع  نیا  اب  هعیـش  نایفوص  هک  تسا  بجع  : » دـسیون یم  شرگن ، نیا  زا  یتفگـش  راهظا  اـب  هاـگ  نآ 
لها ار  ینابر  ياملع  نایعیش و  ریاس  دننز و  یم فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبحم  فال  عّیـشت و  زا  مد  زاب  تسا  هعیش 

ّیلو و وا  زج  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  دعب  هک  ناهج  دوعوم  يدهم  قلطملا و  هللا  ّیلو  ینمض  راکنا  اب  ار  دوخ  يرـشق و  رهاظ و 
!! دنناد یم  قح » لها   » ُبل و لها  ینعم و  لها  تسین  یماما  بطق و 

: دنک یم  حرطم  ار  ییاوران  هاگدید  نینچ  يونثم  رد  زین  يولوم  ایوگ 

درخ تسا و  رون  هچ  وا  وج ! هار  يا  تسا  يو  يداه  يدـهم و  تسا ! یلو  نآ  مئاق  ّیح  ماما  سپ  تسا  مئاق  یّیلو  يرود  ره  هب  سپ 
تسوا لیربج 

لیدـنق وا  زا  مک  یلو  نآ  و  ور ! شیپ  هتـسشن  مه  ناهن و  مه  تسا ! یلعزا  هاوخ  رمع  لـسن  زا  هاوخ  تسا  مئاد  شیاـمزآ  تماـیق  اـت 
(2) تسوا

رد نامز  ماما  : » دسیون یم  یلمآ  هداز  نسح هللا  تیآ  هک  نانچ  .تسا  دقتعم  یصخش  يدهم  هب  اهنت  هراگنا ، نیا  ّدر  اب  هعیـش  نیاربانب 
زئاح یمتخ ، هرثأتـسم  بصانم  رگید  یعیرـشت و  تّوبن  رد  زج  هک  تسا  یلماک  ناسنا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  رـصع 

یعیبط و ملاع  رد  يرـصنع  ندـب  اب  وا  .تسا  لمکا  روط  هب  وا  تاماقم  لاوحا و  مولع و  رب  لمتـشم  تسا و  متا  وحن  هب  متاـخ  ثاریم 
ماکحا رب  يو  هیهلا  هیلک  سفن  ماکحا  دنچ  ره  تسا ، رعشم  نادب  نامزلا  بحاص  فیرش  بقل  هک  نانچ  تسا ؛ دوجوم  نامز  هلـسلس 

يَولَو یّلک  دّرجم  ِحور  روهقم  وا  يرصنع  هأشن  رهاق و  وا ، یعیبط  ندب 

.8 ص 6 –  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نوماریپ  وگتفگ  وجتسج و  ردص ، رقاب  دمحم  دیس  - 1
، یناود یلع  همجرت  راونـالا ،) راـحب  مهدزیـس  دـلج  همجرت   ) فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدـهم  یـسلجم  ، همـالع  - 2

.یقرواپ ص340 ،
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.دوش یم  ریبعت  زین  رگید  رایسب  نیوانع  هب  ضیف و  هطساو  ناکما ، ملاع  بطق  هللا ، هفیلخ  هللا ، هجح  مئاق ، هب  يو  زا  .تسا و  وا 

مرب یم  شمان  هک  ناسنا  نینچ  نیا 

مرصاق تمایق  ات  شفصوز  نم 

معن مساقلاوبا م ح م د    یمـشاه  یمطاف  يداه  يدهم  ماما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ّرـس  نامز  نیا  رد  یـسک  نینچ 
انک ام  اذهل و  اناده  يذلا  دمحلا هللا  .نیقیلا  قحلا  وهل  اذه  نا  .تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناد  کی  ّرُد  حلاصلا و  فلخلا 

.(1)« هللا اناده  نا  الول  يدتهنل 

ص7. هیالولا ، جهن  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  - 1
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ییامزآ دوخ 

.دیهد حیضوت  تسا ؟ هتسناد  هچ  رد  ار  دنوادخ  نیتسار  تخانش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .1

.دیهد حیضوت  تسا ؟ مادک  مالسلا  هیلع  ماما   تخانش  ياه  هار  نیرت  ّمهم  . 2

.دینک نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  ارمالسلا  مهیلع  نیموصعم  تبحم  راهظا  زا  یشخب  . 3

.دیهد حیضوت  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  داقتعا  تخانش و  مدع  راثآ  زا  رثا  ود  . 4

.دیهد حیضوت  ار  نآ  تسا ؟ انعم  هچ  هب  یعون  یصخش و  يدهم  . 5

.دیهد حیضوت  ار  فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  ياه  هار  زا  رگید  هار  ود  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

(. ش  . 1365ه نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ، ) یفاک ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  . 1

(. ش 1378 ه .  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ، ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  ردص ، اضر  دیس  . 2

(. ش  . 1383ه چ 3 ، فراعم ، کین  ،) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تفرعم  یمشاه ، ینب دمحم  دیس  . 3

1375 مق ، مالسلا ،  اهیلع  هموصعم  ترضح  تاراشتنا  هسـسوم   ، ) مالـسلا هیلع  ماما  تفرعم  نوماریپ  یناگیاپلگ  ، یفاص  هللا  فطل  . 4
(. ش  . ه
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  يردپ  بسن  متشه : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

« بلطملا دبع   » نادنزرف زا  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 1

ياه ناونع  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  زا  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 2

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترتع  . » 21

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  .  » 2 2

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرذ   . » 23

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  .  » 24

« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 3

« مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 4

« مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 5

« مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 6

« مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 7

« مالسلا هیلع  قداص  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 8

« مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 9

« مالسلا هیلع  اضر  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 10

« مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 11

« مالسلا هیلع  يداه  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 12
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دمآرد شیپ 

یلطاب ياهاعدا  هدش و  ادیپ  دایـش  يدارفا  ّتیودهم ،»  » عوضوم ّتیمها  ظاحل  هب  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
لها زا  يدرم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ِنیـشناج  نیرخآ  زج  تسین ، یـسک  اه  تما  دوعوم  یفرط  زا  .درک  دنهاوخ 

يا هژیو مامتها  ور  نیا  زا  مالـسلا ... ) اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـما  نادـنزرف  زا  ناـشیا و  راوگرزب  رتخد  لـسن  زا  ، ) وا ترتع  تیب و 
.دننک یفرعم  نایناهج  يارب  ینشور  هب  ار  تیرشب  ملاع  یجنم  نآ  ات  دنتشاد 

نایوج تقیقح  يور  ارف  ار ، ناـهج  هدـنیآ  ربهر  اـهب ، نارگ  یثاریم  ناونع  هب  هک  تسا  ینارون  تیاور  اهدـص  ماـمتها ، نیا  دروآ  هر 
.تسا هدرک  نایامن  ملاع 

ّتیودـهم لصا  راکنا  يارب  یتایاور  لعج  زا  دـنا ؛ هدرک  راوشد  ار  راـک  فلتخم  نیواـنع  هب  یکاـپان ، ياـه  تسد  ناـیم  نیا  رد  هتبلا 
هتـسناد یمان  هللا  دبع  دنزرف  ار  وا  هک  یثیداحا  زین  و  تسا !! هدرک  یفرعم  ربمایپ  يومع  سابع  نادـنزرف  زا  ار  وا  هک  یتایاور  ات  هتفرگ 

! ...و تسا  هدرک  یفرعم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  لسن  زا  ار  ترضح  نآ  هک  یتایاور  ات 

هتـسد نینچ  هدـش ، هراشا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  رابت  هب  اهنآ  رد  هک  یتایاور  ناوت  یم یلک  هاگن  کـی  رد 
: درک يدنب 

« بلطملا دبع  نادنزرف  زا « فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 1

راوگرزب ّدج  مالـسلا  هیلع  بلطملا  دبع  لسن  زا  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یّنـس , هعیـش و  تایاور  ساسارب 
لوسر هک  هدرک  لقن  ِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  زا  ناشیاهدنس  اب  نارگید  هجام و  نبا  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر 

ِیلَع َو ُهَزْمَح َو  ِانَا َو  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ُهَداَس  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  دلُو  ُنَْحن  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
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، نسح رفعج ، یلع ، هزمح ، نم  ، میتـشهب ؛ لـها  نارورـس  بلطملا ، دـبع  نادـنزرف  اـم   » (1) ؛» يِدـْهَْملا ُنیَـسُْحلا َو  ُنَـسَْحلا َو  ٌرَفْعَج َو 
(2) «. يدهم نیسح و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لسن  زا  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 2

هراشا

: تسا رارق  نیدب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  تایاور  زا  يددعتم  ياه  هورگ  رد  نومضم  نیا 

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  . » 21

همئا دوصقم ،  اجنیا  رد  اما  اهنآ ؛ نادـنزرف  نادـنزرف و  فرط  زا  صخـش  ناکیدزن  هلمج  زا  دراد ؛ يددـعتم  یناـعم  تغل  رد  ترتع » »
(3) .تسا مالسلا  مهیلع  راهطا 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ترتع  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  نومـضم  نیا  اب  یناوارف  ثیداحا 
 : تسا هدرک  لقن  يِرْدُخ  دیِعَسوبَأ  زا  دنـس  رکذ  اب  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  .دراد  دوجو  یّنـس  یعیـش و  عبانم  رد  تسا ، ملـس   هلآ و 

ِناَمَّزلاِرِخآ ِیف  ُجُرْخی  ِیتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِیتَْرتِع  ْنِم  يِدْهَْملا  َّنِإ  : » دومرف یم ربنم  زارف  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مدینش 
ًاْملُظ ُمْوَْقلا  اَهألَم  اَمَک  ًاطِْسق  الْدَع َو  َضْرَألا  ألْمیَف  اَهَرَْذب  ُضْرالا  َُهل  ُجِرُْخت  اَهَرْطَق َو  ُءاَمَّسلا  َُهل  ُلِْزُنت 

ص233،ح4940. ج3 ، كردتسم ، يروباشین ، مکاح  ح4087 ؛ ص1368 ، ج2 ، ننس ، هجام ، نبا  - 1
ص475. یلامالا ، هللا ، همحر  قودص  خیش  ص 183 ؛ هبیغلا ، باتک  هللا ، همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  .ر ك : - 2

.رتع هشیر  ص396 ، ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  ص538 ؛ ج4 ، برعلا ، ناسل  .ر ك : - 3
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يارب ار  شیاه  تکرب  همه  نامـسآ  .درک  دهاوخ  جورخ  نامزلارخآ  رد  .تسا  نم  تیب  لها  ترتع و  زا  يدـهم  انامه   » (1) ؛» ًارْوَج َو 
یم طسق  لدـع و  زا  هدـنکآ  ار  نیمز  سپ  .تخیر  دـهاوخ  نوریب  وا  يارب  دراد ، هتفهن  دوخ  رد  هچنآ  نیمز  .درک و  دـهاوخ  لزان  وا 

«. دنا هدرک  دادیب  متس و  زا  رپ  ار  نآ  مدرم  هک  ناس  نآ  دنک ،

هجولا نسح  باش  یترتع  نم  لجر  نامزلارخآ  یف  موقی  : » تسا هدرک  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  وا  نینچمه 
، تروص وکین  ناوج ، يدرم  ناـمزلارخآ  رد    » (2) ؛»...  ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدـعو  ًاطـسق  ضرالا  ألمی  فنالا  ینقأ  نیبجلا  یلجأ 
زا هک  هنوگ  نآ  دومن ، دهاوخ  لدع  طسق و  زا  راشرس   ار  نیمز  درک و   دهاوخ  مایق  نم  ترتع  زا  کیراب ، ینیب  ياراد  یناشیپ ، دنلب 

 ...«. دشاب هدش  هدنکآ  روج  ملظ و 

ُمث لاق  ًاناودُعو  ًاملظ  ضرالا  ألتمت  یتَح  ُهعاسلا  ُموقت  ال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ومه 
ایند هکنآ  رگم  دوش ، یمن  اپ  رب  تمایق   » (3) ؛» ًاناودُع ًاملُظ و  تئُلم  امک  ًالدَعو  ًاطِسق  اهالمی  یتیب  ِلهأ  نِم  یترتع و  نِم  لجر  ُجرخی 
نآ دزاس ، یم  لدع  طسق و  زا  راشرـس  ار  نآ  دـنک و  یم  جورخ  متیب ، لها  مترتع و  زا  يدرم  سپـس  .دوش  ینمـشد  متـس و  زا  ولمم 

«. دشاب هدش  رپ  ینمشد  ملظ و  زا  هک  ناس 

نایب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  زا  ار   فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  یتایاور  یبطرق ، ریـسفت  رد 
یـسررب اـب  هاـگ  نآ  ...ملـس ؛» هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هرتـع  نم  يدـهملا  ّنأ  یلع  ترتاوـت  : » تسا هتـسناد  رتاوـتم  هدرک ،

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ندوب  ترتع  هب  طوبرم  ثیداحا  رب  تسا ؛ هتـسناد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نامه  ار  يدـهم  هک  یتایاور 
هرتع نم  يدـهملا  نوک  نایب  اـهیف  يدـهملا و  جورخ  یلع  صیـصنتلا  یف  هلبق  یتلا  ثیداـحَالاو  : » دراذـگ یم  هحـص  فیرـشلا  هجرف 

یـسررب دروم  نیا  زا  شیپ  تسا و  يدـهم  جورخ  رب  صن  هک  یثیداحا  و  ینعی ،  (4) ؛» ...ادانسإ حصأ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
 .... تسا رت  حیحص  دنس  رظن  زا  تسا   ربمایپ  ترتع  زا  يدهم ، دوب  هدش  نایب  نآ  رد  هک  تفرگ  رارق 

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  . » 22

ْنِم ٌلُجَر  ِیتَُّما  ِیلی  یّتَح  اینُّدلا  ُبَهذَت  ال  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دیوگ : یم دوعـسم  نب  هّللادـبع 
يدرم ارم  تما  هکنیا  رگم  دسر ؛ یمن  نایاپ  هب  ایند   » (5) ؛» يِدْهَملا َُهل  ُلاقی  ِیتَیب  ِلهَا 

ح25. ص180 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 1
ص1038. ج5 ، نتفلا ، یف  هدراولا  ننسلا  - 2

ح 11239. ح 11686 ، ح11331 ، دمحا ، دنسم  - 3
ص122.  ، ج8 یبطرق ، ریسفت  - 4

ح 141. ص 182 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 5
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«. دوش یم  هتفگ  يدهم  وا  هب  تسا و  نم  تیب  لها  زا  هک  دنک  يربهر 

ُهُِحلْصی ِتیَْبلا ، َلْهَأ  اَّنِم  يِدْهَْملا  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک   تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  و 
«. دروآ یم  ناماس  هب  ار  وا  رما  هب   بش   کی  رددنوادخ  تسا و  تیب  لها  ام  زا  يدهم   » (1) ؛» ٍهَلَیل ِیف  ُهَّللا 

ُبَهْذی ال  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  دوُعْسَم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  زا  دنـس  رکذ  اب  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
هک دنک  يربهر  يدرم  ارم  تما  هکنیا  رگم  دسر ؛ یمن نایاپ  هب  ایند   » (2) ؛» يِدْهَْملا َُهل  ُلاَقی  ِیتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ِیتَّمُأ  ِیلی  یَّتَح  اْینُّدلا 

«. دوش یم  هتفگ  يدهم  وا  هب  تسا و  نم  تیب  لها  زا 

«. تسا تیب  لها  ام  زا  يدهم   » (3) ؛» ِتیَْبلا َلْهَأ  اَّنِم  يِدْهَْملا  : » تسا هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  زین  يِرْدُخ  دیِعَس  ِوبَأ 
مئاق هک  یسک  لاوحا  رب  اشوخ  : » تسا هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  هطبار  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛ دشاب نمـشد  شنانمـشد  اب  درادـب و  تسود  ار  شناتـسود  .دـشاب  وا  وریپ  شمایق  زا  شیپ  تبیغ و  رد  دـنک و  كاردا  ارم  تیب  لها 
(4) «. دوب دهاوخ  نم  تّما  نیرت  یمارگ نم و  ناتسود  ناقیفر و  زا  تمایق  زور  رد  یسک  نینچ 

نم قبی  مل  َول  دومرف « : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دنـس  رکذ  اب  دوادوبا 
دنوادخ دشاب ، هدنامن  یقاب  زور  کی  زج  هب  راگزور  رمع  زا  رگا   » (5) ؛»...  ًالدَع اهالمی  یتیب  ِلهأ  نِم  ًالُجَر  هللا  ثعبل  موی  الإ  رهدلا 

«. ...دنک لدع  زا  رپ  ار  ایند  هک  دزیگنا  رب  ارم  تیب  لها  زا  يدرم 

وا  » (6) ؛» یتیب لهأ  نم  لجر  وه  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  دامح  نب  میعن 
«. تسا نم  تیب  لها  زا  يدرم 

ح 4085. ص 1368 ، ج2 ، ننس ، هجام ، نبا  - 1
ص182. هبیغلا ، باتک  هللا ،  همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 2

ص557. ج4 ، مکاح ، كردتسم  .ر ك : - 3
ح2. ص286 ، ج1 ، باب 25 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ، همحر  قودص  خیش  - 4

ح 4283. ص 107 ، ج4 ، دواد ، وبا  ننس  - 5
ح1111. ص374 ، ج1 ، نتفلا ، دامح ، نب  میعن  - 6
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« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیّرذ  . » 23

 ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرذ  .دبای  یم  رارمتـسا  رتخد ، رـسپ و  قیرط  زا  هک  ناسنا  ِلسن  زا  تسا  ترابع  تغل  رد  هیّرذ ،» »
اهیلع هیضرم  يارهز  مالسا ، گرزب  يوناب  قیرط  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لسن  هب  حالطـصا  رد 

.تسا هتفای  رارمتسا  مالسلا 

یَّلَص ُهَمَّدَقَف َو  ِِهتَرُْصِنل  َمیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلََزن  َجَرَخ  اَذِإ  يِدْهَْملا  ِیتیِّرُذ  ْنِم  :» دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
سپ .دوش  یم لزان  شا  يرای يارب  مالسلا ، امهیلع  میرم  نب  یسیع  دنک ، جورخ  هک  ماگنه  نآ  .تسا  يدهم  نم  هیّرذ  زا   » (1) ؛» ُهَْفلَخ

«. درازگ یم زامن شرس  تشپو  هتخادنا ، ولج  اروا  مالسلا ]  هیلع  یسیع  ]

« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  . » 24

ٌدِحاَو ٌمْوی  الِإ  اْینُّدـلا  َنِم  َْقبی  َْمل  َْول  : » دومرف یم نینچ  هک  مدینـش  مالـسلا  امهیلع  ِیلَع  ْنب  نیَـسُح  زا  دـنک : یم  لـقن  رَمُع  ْنب  هَّللا  دـْبَع 
زا شیب  ایند  زا  رگا  « ؛» ًاْملُظ ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْـسق  الْدَـع َو  اَهُألْمی  يِدـْلُو  ْنِم  ٌلُـجَر  َجُرْخی  یَّتَح  َمْوْیلا  َکـِلَذ  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َلَّوََطل 
رپ ار ]  نیمز   ] دیامن و جورخ  منادناخ  زا  يدرم  هکنیا  ات  دنک  یم  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  َّلجو  َّزع  دنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی 

لوسر زا  هنوگ  نیا  [ : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  «. ] دـشاب هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  دـنک ، داد  لدـع و  زا 
(2) «. مدینش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

(3) ؛» ِینَرَْکنَأ ْدَقَف  يِْدلُو  ْنِم  َِمئاَْقلا  َرَْکنَأ  ْنَم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. تسا هدرک  راکنا  ارم  دنک ، راکنا  ارم  نادنزرف  زا  مئاق  هک  یسک  »

هک یسک   » (4) ؛» ًهِیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ِِهتَبیَغ  ِناَمَز  ِیف  يِْدلُو  ْنِم  َِمئاَْقلا  َرَْکنَأ  ْنَم  : » دومرف زین  و 

ح4. ص218 ، یلامالا ، قودص ، خیش  - 1
ص425. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 2

ح8. ص412 ، باب 39 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
ح12. ص412 ، باب 39 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 4
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138 ص :

«. تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دنک ، راکنا  شتبیغ  نامز  رد  ارم  نادنزرف  زا  مئاق   

هراتـس نوچ  وا  يامیـس  تسا ؛ نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدـهم ،  » (1) ؛» يِّرُّدلا ِبَکْوَْکلاَک  ُهُهْجَو  يِدـْلُو  ْنِم  ٌلُجَر  يِدـْهَْملا  : » دومرف و 
«. تسا ناشخرد 

زا مئاق  : » تسا هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نییآ و رب  ار  مدرم  .تسا  نم  شور  وا  شور  نم و  لیامـش  وا  لیامـش  .تسا  نم  هینک  شا  هینک  نم و  مان  شمان  تسا ؛ نم  نادـنزرف 
ار وا  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تعاطا  ارم  دنک ، تعاطا  ار  وا  هک  یـسک  .دناوخارف  مراگدرورپ  باتک  هب  ار  اهنآ  دنک و  توعد  منید 

(2) «. ...تسا هدرک  ینامرفان  ارم  دنک ، ینامرفان 

« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 3

ِهِدِیب َراَشَأ  اَذَه َو  ِْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  َوُه  يِدْهَْملا َو  ُجوُرُخ  َِکلَذ  َْدنِعَف  دومرف ...« : هطبار  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
، يدهم  »... (3) ؛» ْمُِکقاَنْعَأ ْنِم  ِّقِّرلا  َّلُذ  ُجِرْخی  ِِهب  َِبلَْکلا  َناَمَّزلا  ُبِهْذی  َبِذَْکلا َو  ُهَّللا  ُقَحْمی  ِِهب  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  َیلِإ 

دنک یم  وحم  ار  غورد  وا ، هلیـسو  هب  دنوادخ  دومرف  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  تسا و  نیا  نادنزرف  زا  يدرم 
«. دروآ یم  نوریب  امش  ياه  ندرگ  زا  ار  یگدنب  قوط  دنادرگ و  یم  فرط  رب  ار  راگزور  یتخس  و 

(4) ؛» یّنِم ًالُجَر  ُهّللا  َثَْعبی  یتَح  َمویلا  کلذ  ُهّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌمْوی  َِّالا  اینُّدلا  َنِم  َْقبی  َْمَل  َََل 
ََ

و تسا « : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
هتخیگنا رب  منادـناخ  زا  يدرم  هکنیا  ات  درک  دـهاوخ  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی  زا  شیب  اـیند  زا  رگا  »

«. دوش

ص469. ج2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 1
ح 6. ص411 ، باب 39 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص185. هبیغلا ؛ باتک  - 3
ح4. ص 317 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ك.ر  : ص 46 . هبیغلا ، باتک  - 4
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139 ص :

«. تسا نم  نادنزرف  زا  رما ، نیا  بحاص   » (1) ؛» يِْدلُو ْنِم  ِْرمالا  اَذَه  ُبِحاَص  : » دومرف ترضح  نآ  زین  و 

مالسلا » اهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف   » زا فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 4

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  دوجو  یّنس  هعیش و  نیب  یناوارف  كرتشم  دراوم  زین  تایاور  زا  هتسد  نیا  رد 

زا يدهم   » (2) ؛» َهَمِطاَف ِْدلُو  ْنِم  ِیتَْرتِع  ْنِم  يِدْهَْملا  : » دومرف هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دیوگ : هَمَلَـس  ما 
«. تسا مالسلا   اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  نم و  ترتع 

زا يدهم   » (3) ؛» همطاف دـلو  نم  يدـهملا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  هدرک  لـقن  بعک  زا  داـمح  نب  میعن 
(4) .تسا هدرک  لقن  شیبح » نب  رِز   » و يرهز »  » زا ار  تیاور  نیا  هیبش  وا  نینچمه  تسا .» همطاف  نادنزرف 

يدهم  » (5) ؛» ِكِْدلُو ْنِم  يِدْهَْملا  : » دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  شراوگرزب  رتخد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
یلاعت هللا  لجع  يدـهم   » (6) ؛» َهَمِطاَف ِدـْلُو  ْنِم  ٌلُجَر  يِدـْهَْملا  : » دومرف هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تسا .» وت  نادـنزرف  زا 

«. تسا مالسلا   اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  يدرم  فیرشلا ، هجرف 

نم لاق : وه ؟ نمم  تلق : لاق  .قح  لاق : وه ؟ قح  يدـهملا  : » تفگ بیـسم  نب  دیعـس  هب  هداتق  تسا :  هدروآ  نتفلا  رد  دامح  نب  میعن 
؟ بلطملا دـبع  يا  نم  تلق : .بلطملا  دـبع  ینب  نم  لاق : مشاه ؟ ینب  يا  نم  تلق : .مشاه  ینب  نم  لاق : شیرق ؟ يا  نم  تلق : .شیرق 

نم لاق :

ح 18. ص 156 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ح 581. ص1061 ، ج6 ، نتفلا ، یف  هدراولا  ننسلا  - 2

ح1112. ص374 ، ج1 ، نتفلا ، دامح ، نب  میعن  - 3
ح1114و ح 1117. ص374 ، ج1 ، نتفلا ، دامح ، نب  میعن  .ر ك : - 4

ص468. ج2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 5
ص187. هبیغلا ، باتک  - 6
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140 ص :

مادک زا  متفگ : .شیرق   زا  تفگ : تسا ؟ هریت  نیمادک  زا  وا  متفگ : .تسا  قح  يرآ  تفگ : تسا ؟ قح  يدـهم  ایآ   » (1) ؛» همطاف دلو 
دنزرف مادک  زا  متفگ : .بلطملا  دبع  نادنزرف  زا  تفگ : مشاه ؟ ینب  هورگ  مادک  زا  متفگ : .مشاه  ینب  هورگ  زا  تفگ : شیرق ؟ هخاش 

 .« مالسلا اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  تفگ : بلطملا ؟ دبع 

« مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 5

مالسلا امهیلع  یلع  ماما  ارهز و  ترضح  نادنزرف  زا  عطق  روط  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تایاور ، ساسا  رب 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  اجنیا  رد  مالسلا ؟ هیلع  نیسح  ماما  ای  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف ؟ نیمادک  لسن  زا  اما  .تسا 

.تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  فلا . 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  ب . 

.دشاب یم ود  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رابت  زا  ج . 

ضرف نینچمه  .تسین  موس  لامتحا  ّدر  ای  لوبق  هب  يزاین  تسا و  یـسررب  لباق  فلا و ب ، لامتحا  ود  هتـشذگ ، ثیداحا  رد  تقد  اب 
رب هک  ارچ  تسا ؛ لوقعم  ریغو  لطاب  تسین   » مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  نادـنزرف  زا  يدـهم  ینعی «  مراـهچ  لاـمتحا 

.تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  يدهم  رتاوتم ،  حیحص و  تایاور  ساسا 

هب دوخ  دوب و  دـه  اوخن  يرگید  تابثا  هب  يزاین  دوش ، تباث  ای ب  فلا  لامتحا  ود  زا  یکی  یتسرداـن  هاـگره  تفگ : ناوت  یم  لاـح 
.دوب دهاوخ  عقاو  قباطم  هدش و  ینیقی  رگید ، لامتحا  دوخ 

تیاور نیرت  مهم  هاگدـید ، نیا  دـییأت  رد  ّتنـس و  لها  ياه  باـتک  رد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ، (2) تسخن لامتحا  یسررب  رد 
.تسا یناتسجس  دوادوبا  ننس  رد  هک  تسا  یثیدح 

تیاور قاحسا  وبا  زا  دلاخ  نب  بیعـش  زا  سیق  یبا  نب  رمع  تفگ : وا  هک  دندرک  ثیدح  میارب  هریغم  نب  نوراه  زا  دیوگ : یم  يوار 
، تسا رورـس  اقآ و  مدنزرف  نیا  هک  یتسرد  هب  تفگ : درک  یم هاگن  نسح  شدـنزرف  هب  هک  یلاحرد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : درک و 

.دیمان و نینچ  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه 

ح 1082. ص369 ،  ج1 ، نتفلا ،  دامح ، نب  میعن  - 1
نادنزرف زا  يدهم  هکنیا  رد  : » دنا هتفگ  ّتنـس  لها  زا  یخرب  تسردان  هاگدـید  نیا  دـیؤم  ناونع  هب  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياج  - 2

ار يدهم  زین  دنوادخ  سپ  تفرگ ، هدیدان  دنوادخ  ياضر  تهج  هب  ار  تفالخ  وا  نوچ  هکنیا  نآ  هتفهن و  فیطل  يّرس  تسا , نسح 
«. ...دز تسد  يزیرنوخ  گنج و  هب  تفالخ  بسک  تهج  هب  هک  نیـسح  فالخ  رب  .دـسرب  تفـالخ  ماـقم  هب  اـت  داد  رارق  وا  لـسن  زا 

] انسفنا رورش  نم  هللا  انذاعا  ([ ص151 فینملا ، رانملا  یلبنحلا ، رکب  یبا  نب  دمحم  ك.ر : )
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141 ص :

وا هب  یتهابـش  تقلخ  رد  یلو  تسا ، وا  هیبش  قـالخا  رد  دوش و  یم  هدـیمان  ناـتربمایپ  ماـن  هب  هک  دوش  یم  دـلوتم  يدرم  وا  بلـصزا 
(1) «. دنک یم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک : درک  لقن   سپس  .درادن  

.رگید تایاور  اب  نآ  هسیاقم  . 2 نآ ؛ دنس  یسررب  . 1 درک : ثحب  ناوت  یم  قیرط  ود  زا  ثیدح ، نیا  دروم  رد 

: درک نایب  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  لامتحا  ریز  لیالد  اب  ناوت  یم  ثیدح ، دنس  نتم و  یسررب  رد  .مکی 

ياـج هـب  یلو  هدرک ؛ لـقن  دواد  وـبا  صخـش  زا  ار  نآ  ق )  . م833 ه یعفاـش (  يرزج  دواد ؛ وـبا  زا  ثیدـح  لـقن  رد  فـالتخا  . 1-1
(2) .تسا هدرک  تبث  نیسح » «، » نسح »

یم هراشا  يا  هخـسن  هب  نآ ، هیـشاح  رد  باتک  رگـشهوژپ  یلو  هدرک ؛ تیاور  نسح »  » مان اب  ار  نآ  رَرُدلا ، دـقِع  رد  یعفاش  یـسدقم 
دوجو رگناشن  نیـسح ،»  » مان اب  رردلا  دقع  زا  ردص  نیدلا  ردص  دیـس  لقن  نینچمه   .تسا  هدـش  تبث  نآ  رد  نیـسح »  » مان هک  دـنک 

(3) .تسا يا  هخسن  نینچ 

« نسح  » مان دروم  رد  .داد  حیجرت  يرگید  رب  ار  مان  ود  زا  یکی  رگید ، هناوتـشپ  نودب  ناوت  یمن  ثیدـح ، نیا  رد  فالتخا  عفر  يارب 
.دراد دوجو  يرایسب  ياه  هنیرق  نیسح »   » مان حیجرت  يارب  هک  یلاح  رد  درادن ؛ دوجو  يا  هنیرق  نینچ 

وا هرابرد  .تسا  یعیبس  قاحسا  وبا  هدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هک  یـصخش  نوچ  تسا ؛ هتـسویپان  ثیدح  دنـس  .  1-2
حیرـصت بلطم  نیا  هب  ثیدح  حرـش  رد  يرذنم  دشاب و  هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ  ار  ثیدح  کی  یتح  هک  هدشن  تباث 

تداهش ماگنه  هب  نیا  رب  انب   (5) .تسا هدش  دـلوتم  نامثع  تفالخ  نایاپ  زا  لبق  لاس  ود  وا  رجح ، نبا  هتفگ  هب  نوچ   (4) .تسا هدرک 
.تسا هدوب  هلاس  تفه  مالسلا  هیلع  یلع 

یـسک هچ  يو  تسین  مولعم  و  دش » ثیدح  میارب  هریغم  نب  نوراه  زا  : » دیوگ یم  دوادوبا  نوچ  تسا ؛ لوهجم  ثیدـح  دنـس  .  1-3
.تسین نانیمطا  لباق  دراد ، لوهجم  يوار  هک  یثیدح  ّتنس ، لها  ناثدحم  ینابم  قبط  تسا ؟ هدوب 

ح1113. ص374  ، ج1 ، نتفلا ، باتک  دامح ، نب  میعن  ح4290  ؛  ص108 ، ج4 ، دواد ، وبا  ننس  - 1
ح61. ص165 168 ، بلاطملا ، یّنسا  بیذهت  یف  بقانملا  یمسا  یعفاش ،  یقشمد  يرزج  ك.ر : - 2

ص68. مالسلا ، هیلع  يدهملا  ردص ، نیدلا  ردص  دیس  - 3
ح4121. ص162 ، ج6 ، دواد ، وبا  ننس  رصتخم  يرذنم ، - 4

ح100. ص56 ، ج8 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 5
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ماما زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دوخ ، دانـسا  اب  ار  ثیدح  نیا  نتم  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  یکی  یلیلـس  حلاص  وبا  .  1-4
هدمآ نیسح »  » مان نآ  رد  هدرک و  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  مالـسلا ،  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  مالـسلا ، هیلع  قداص 

(1) «. نسح  » هن تسا ؛

هک هدش  حیرـصت  اهنآ  رد  نوچ  دراد ؛ ضراعت  دنا  هدرک  لقن  ار  اهنآ  ّتنـس  لها  هک  رگید  ناوارف  ياه  تیاور  اب  ثیدـح  نیا   . 1-5
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

دنزرف  ) ینثم نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  ّتیودهم  ياعدا  دیامن و  یم  يوق  ثیدح  ندوب  یگتخاس  لامتحا  هدش ، نایب  لیالد  اب  . 16
هتشک یـسابع  روصنم  تفالخ  نارود  رد  ق  لاس 145 ه .  رد  وا  دـنچ  ره  دـنک ؛ یم  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما 

.دش

هیلع نیـسح  ماما  لسن  زا  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  هک  رگید  ناوارف  تایاور  اـب  تحـص  ضرف  هب  ثیدـح  نیا  .مود 
ردپ فرط  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مییوگب  هکنیا  ینعی  تسا ؛ عمج  لباق  درادن و  ضراعت  دناد  یم مالـسلا 
هیلع رقاب  ماما  ردام  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  رـسمه  اریز  تسا ؛ مّلـسم  یتقیقح  دوخ  نیا  تسا و  ینـسح  ردام ، فرط  زا  ینیـسح و 

فرط زا  ینیسح و  ردپ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ور   نیا  زا  .دوب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یمارگ  رتخد  همطاف  مالـسلا ، 
.دنشاب یم ماما  ود  نآ  هیرذ  ًاعقاو  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  نآ  لابند  هب  .تسا  ینسح  ردام ،

ارهز همطاف  دوخ  رتخد  هب  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـننام  : دـنک ؛ یم  دـییأت  ار  عمج  نیا  زین  تاـیاور  یخرب 
هب دومرف ! ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یسک  هب  دنگوس   » (2) ؛» ...همالا هذه  يدهم  امهنم  نا  قحلاب  ینثعب  يذلا  و  : »... دومرف مالسلا   اهیلع   

«. تسا نیسح ) نسح و   ) ود نآ  زا  تما  نیا  يدهم  هک  یتسرد 

(3) ؛» ...مهمئاق مهعـسات  هعـست  اـمهنم  راـتخاو  نیـسحلا  نسحلا و  یلع  نم...راـتخا  هللا  نا  : »... دومرف ترـضح  نآ  رگید  یثیدـح  رد 
«. ...دشاب مئاق  ناشیا  نیمهن  هک  درک  باختنا  ار  تّجح  ُهن  ود ، نآ  زا  دیزگرب و  یلع ، زا  ار  نیسحو  نسح  ...دنوادخ  »

باب 76. ص413 ، ص285 ، ننملاب ، فیرشتلا  سوواط ، نب  دیس  - 1
.یناهفصا میعن  وبا  زا : لقن  هب  ص468 ، ج3 ، همئالا ؛ هفرعم  یف  همغلا  فشک  ص136 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  يربط ، نیدلا  بحم  - 2

ص266. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، - 3
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هدش هماقا  نآ  فعـض  رب  فلتخم ، دهاوش  دنچ  ره  تفریذـپ ؛ ار  یناتـسجس  دوادوبا  تیاور  ناوت  یم  رابخا ، عمج  اب  بیترت و  نیدـب 
(1) .تسا

« مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 6

: درک ضرع  مهدن ؟ ربخ  ار  وت  ایآ  مهدن ؟ تراشب  ار  وت  ایآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دـنک و یم  روهظ  نامّزلارِخآ  رد  هک  یمئاق  داد  ربخ  ارم  دوب و  نم  دزن  لیئربج  کـنیا  مه  دومرف : ترـضح  نآ  ادـخ ! لوسر  يا  هلب ،

(2) «. تسا نیسح  نادنزرف  زا  وت و  لسن  زا  هدش  هدنکآ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاس  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 

، ناشیا نیرخآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ناـنآ ، نیتسخن  دنتـسه ؛ اـم  زا  يدـهم  هدزاود  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نید دزاس و  یم  دابآ  هدـنز و  ار  هدرم  نیمز  وا ، دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  دـنک و  یم  ماـیق  قح  هب  هک  ومه  .تسا  نم  دـنزرف  نیمهن 

(3) «. ...دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ؛ یم  زوریپ  نایدا  مامت  رب  ار  قح 

َناَرْمِع َو ِْنب  یَسُوم  ْنِم  ٌهَّنُس  َفُسوی َو  ْنِم  ٌهَّنُس  يِْدلُو  ْنِم  ِعِساَّتلا  ِیف  : » تسا هدرک  لقن  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
مالـسلا و هیلع  فسوی  زا  یتّنـس  نم  دـنزرف  نیمهن  رد   » (4) ؛» ٍهَدِـحاَو ٍهَلَیل  ِیف  ُهَْرمَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  ُِحلْـصی  ِتیَْبلا  َلـْهَأ  اَـنُِمئاَق  َوُه 

حالصا بش  کی  رد  ار  وا  رما  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  تیب  لها  ام  مئاق  وا  .تسا   مالسلا   هیلع  نارمع  نب  یـسوم  زا  یتّنس 
«. دیامرف یم 

مالسلا هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  مدش ؛ دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  يزور ] : ] دیوگ یم هللا  همحر  یسراف  ناملس 
ُْنب ُدیَـس  َْتنَأ  : » دومرف یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  ياه  بل  نامـشچ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب و  هتـسشن  ناشیا  يوناز  رب 

ْمُهُعِساَت َِکْبلُص  ْنِم  ٍهَعِْست  ٍجَجُح  ُوبَأ  ٍهَّجُح  ُْنب  ُهَّجُح  َْتنَأ  ِهَِّمئالاُوبَأ  ٍماَمِإ  ُْنب  ُماَمِإ  َْتنَأ  ٍدیَس 

، بولقلا بوبحم  رقاب  دمحم  همجرت  یمالسا ، هشیدنا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیس  - 1
(. فرصت رییغت و  اب  ، ) 91 90 صص

ص 357. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
ح3. ص317 ، باب 30 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
ح1. ص316 ، باب 30 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 4
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.یتسه دوخ  بلـص  زا  تّجح  ُهن  ردپ  تّجح و  دنزرف  تّجح و  وت ، .یناماما  دنزرف  ماما و  وت  ، .ییاقآ  دنزرف  اقآ و   وت ،  » (1) ؛» مهِمئاَق
«. تسا ناشیا  مئاق  نانآ  نیمهن 

اَذَه ِیْنبا  َّنِإ  : » دومرف درک ، یم  هاگن  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  زیزع  دنزرف  هب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمَا  دیوگ : یم  ِلباو 
ُِقلُْخلا ِْقلَْخلا َو  ِیف  ُهُِهبْشی  ْمُکِیبَن  ِمْسِاب  ًالُجَر  ِِهْبلُص  ْنِم  ُهَّللا  ُجِرْخیَس  ًادیَس َو  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا   ُلوُسَر  ُهاَّمَـس  اَمَک  ٌدیَس 

زا دنوادخ  يدوز  هب  .دیمان  اقآ   ار  وا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ اقآ  مدـنزرف  نیا  انامه   » (2) ؛»...  ِساَّنلا َنِم  ٍهَْلفَغ  ِنیِح  یَلَع  ُجُرْخی 
هک یلاح  رد  درک  دـهاوخ  روهظ  .تسا  وا  هیبش  قلُخ  رد  مه  قلَخ و  رد  مه  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ناـتربمایپ  ماـن  اـب  يدرم  وا  لـسن 

«. ...دنرب یم  رس  هب  تلفغ  رد   مدرم 

اهنآ زا  یخرب  دـندمآ و  وا  دزن  هب  مدرم  درک ، هحلاصم  هیواعم  اب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یتقو  دـیوگ : یم  ءاصیقع  دیِعَـس  ِیبا 
! دنداد رارق  شنزرس  دروم  شتعیب ، هطساو  هب  ار  ماما 

نآ رب  باتفآ  هک  هچنآ  زا  منایعیـش  يارب  لمع  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  مدرک ؟ هچ  دـیناد  یم  امـش ! رب  ياو  : » دومرف ترـضح  نآ  سپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صن  هب  متسه و  امـش  رب  هعاطلا  ضرتفم  ماما  نم  هک  دیناد  یمن  ایآ  .تسا  رتهب  دنک ، بورغ  دباتب و 

شکرس تعیب  هکنآ  زج  تسین  همئا  ام  زا  کی  چیه  هک  دیناد  یم  ایآ  دومرف : يرآ ...، دنتفگ : متـشهب ؟ نارورـس  ود  زا  یکی  ملـس  و 
یم یفخم  ار  وا  تدالو  دنوادخ  دناوخ ؟ یم  زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور  هک  یمئاق  رگم  تسا ؛ وا  ندرگ  رب  شنامز 

مردارب نادـنزرف  زا  نیمهن  وا  .دـشابن  وا  ندرگ  رب  يدـحا  تعیب  سپ  .دـنک  جورخ  هک  هاگ  نآ  ات  دوش  یم  ناهن  وا  صخـش  دزاـس و 
(3)  ...«. دنادرگ یم  ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  نازینک ، رورس  دنزرف  تسا و  نیسح 

یتقو دومرف ، تلحر  نآ  هطساو  هب  هک  يا  يرامیب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا   یمارگ  لوسر  :»... دیوگ يرْدُخ  دیعَـس  وبا 
هن هک  هدش  هداد  تیب  لها  ام  هب  تلصخ  شش  همطاف ! يا  : »... دومرف نینچ  درک ، هدهاشم  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  رتخد  یبات  یب 

.تسا وت  ردپ  وا  تسا و  ناربمایپ  نیرتهب  ام  ربمایپ  درک : دـهاوخ  كرد  ار  نآ  نیرخآ  زا  يدـحا  هن  هدـش و  هداد  نیلوا  زا  يدـحا  هب 
.تسا وت  رسمه  وا  و  تسا   ایصوا  نیرتهب  ام  یصو 

ح17. ص52 ، ج1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  هللا ، همحر  قودص  خیش  - 1
ح2. ص214 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 2

ح2. ص315 ، باب 29 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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.دنتـسه  وت ، نارـسپ  ود ، دنتـسه و آ ن  ام  زا  تما  نیا  طبـس  ود  .تسا   وت  ردـپ  يومع  هزمح  وا  و  تسا   نادیهـش  نیرتهب  ام  دـیهش 
نیا يدهم  دومرف : دز و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هناش  رب  هاگ  نآ  .تسا  ام  زا  دناوخ  یم  زامن  یـسیع  وا  رـس  تشپ  هک  تما  نیا  يدـهم 

(1) «. تسا نیا  زا  تما 

(2) .تسا هدرک  نایب  هبیغلا  باتک  رد  زین  هللا  همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  ار  ثیدح  نیا 

« مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 7

مئاق تسا ؛ اـم  زا  ثَّدـحم  هدزاود   » (3) ؛» ُِمئاَْقلا يِدـْلُو  ْنِم  ُِعباَّسلا  ًاثَّدَُـحم  َرَـشَع  اَْنثا  اَّنِم  : » دومرف هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
«. تسا نم  نادنزرف  زا  نیمتفه 

« مالسلا هیلع  قداص  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 8

ِعیِمَِجب َّرَقَأ  ْنَمَک  َناَک  يِْدلُو  ْنِم  يِدْهَْملا  َدَحَجَو  يِْدلُو  ِیئَابآ َو  ْنِم  ِهَِّمئالِاب  َّرَقَأ  ْنَم  : » دیامرف یم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنک و رارقا  منادـنزرف  مناردـپ و  زا  ناماما ، هب  سک  ره  « ؛» ُهَتَُّوُبن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم   َدَـحَجَو  مالـسلا  مهیلع  ِءاِیْبنالا 

توبن دشاب و  هتشاد  هدیقع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  همه  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دوش ؛ رکنم  ار  يدهم »  » مدنزرف تماما 
«. دنک راکنا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

ُهُصْخَـش َو ال ْمُْکنَع  ُبیِغی  ِِعباَّسلا  ِْدلُو  ْنِم  ُسِماَْخلا  : » دومرف تسا ؟ امـش  نادـنزرف  زا  کی  مادـک  يدـهم  نم ! ياقآ  يا  : مدرک ضرع 
ماـن دوـش و  یم  ناـهنپ  امـش  زا  وا ، صخـش  هک  تسا  رفعج ) نب  یـسوم   ) متفه ماـما  نادـنزرف  زا  نیمجنپ   » (4) ؛»  ُُهتیِمْـسَت ْمَُکل  ُّلِحی 

«. تسین زیاج  ناتیارب  شندرب 

ص137، یمالـسا ، هشیدـنا  رد  مالـسلا  هـیلع  رظتنم  يدـهم  ك.ر : زین : و  ص153 ؛ ج1 ، هـمغلا ، فـشک  یلبرا ، یـسیع  نـب  یلع  - 1
.یقرواپ

ص191. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 2
ح28. ص96 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 3

ح12. ص338 ، باب 33 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 4
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« مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 9

ِلْعَّنلا َوْذَح  ِتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ِِمئاَْقلا  ِیف  ٌهیِراَج  ِتاَبیَْغلا  َنِم  ْمِهیَلَع  َعَقَو  اَم  مالسلا  مهیلع  ِءاِیْبنَْألا  َنَنُس  َّنِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب دروم  وم و  هب  وم  تیب ، لها  ام  مئاق  رد  تسا ، هدش  عقاو  نانآ  رب  هک  ییاه  تبیغ  اب  ناربمایپ  ياه  ّتنـس  « ؛» ِهَّذـُْقلِاب ِهَّذـُْقلا  ِلْعَّنلِاب َو 

«. دوش یم  رادیدپ  دروم 

وا .تسا  یسوم  مرسپ  نادنزرف  زا  نیمجنپ  وا  ریـصب ! وبا  يا  : » دومرف تسیک ؟ تیب  لها  امـش  مئاق  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
تسد هب  دنک و  راکـشآ  ار  وا  یلاعت  يادخ  سپ  .دننک  کش  نآ  رد  نایوج  لطاب  هک         دنک  یتبیغ  تسا و  نازینک  نیرتهب  دنزرف 

روـن هب  نیمز  .درازگ  زاـمن  وا  رـس  تشپ  دـیآ و  دورف  مالـسلا  هـیلع  مـیرم  نـب  یـسیع  هللا  حور  .دـیاشگب  ار  ملاـع  برغ  قرـش و  وا ،
یلاـعت يادـخ  نآ  زا  نید  همه  .دوـش  شتـسرپ  نآ  رد  یلاـعت  يادـخ  ریغ  هک  دـشابن  يا  هعقب نآ  رد  ددرگ و  نـشور  شراـگدرورپ 

(1) «. دیآ شوخان  ار  ناکرشم  هچرگ  ددرگ ؛

: دومرف ترضح  نآ  دیتسه ؟ قح  هب  مئاق  امش  ایآ  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  : دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامحرلادبع  نب  سنوی 
رپ هک  نانچ  دزاس  هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نآ  دنک و  كاپ  ادخ  نانمشد  دوجو  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نکیل  متسه ؛ قح  هب  مئاق  نم  »

(2)« ...دساره یم دوخ  ناج  رب  اریز  تسا ؛ ینالوط  یتبیغ  ار  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  نیمجنپ  وا  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا 

« مالسلا هیلع  اضر  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 10

ُْنبا يِْدلُو  ْنِم  ُِعباَّرلا  : » دومرف ترضح  نآ  تسیک ؟ امش  زا  ِمئاق  دش : هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتقو  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
؛ تسا نازینک  رورس  رسپ   نم ، نادنزرف  زا  نیمراهچ   » (3) ؛» ...ٍْملُظ ِّلُک  ْنِم  اَهُسِّدَقی  ٍرْوَج َو  ِّلُک  ْنِم  َضْرالا  ِِهب  ُهَّللا  ُرِّهَطی  ِءاَمالا  ِهَدیَس 

«. ...دنادرگ كاپ  یمتس  ره  زا  ار  نیمز  وا  هطساو  هب  دنوادخ 

: دومرف دیتسه ؟ رما  نیا  بحاص  امش  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : یم ْتلص  ِْنب  ِنایَّر 

ح31. ص338 ، باب 33 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح 5. باب 34 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ح5. ص371 ، باب 35 ، ج2، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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وا هنوگچ  .متسین   دشاب  هدش  روج  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس  یم  هدنکآ  لدع  زا  ار  نیمز  هک  یسک  نآ  اما  متـسه ؛ رمالا  بحاص  نم  »
هب .تسا  دنمورین  وا  .دنک  یم  مایق  ناناوج  رظنم  ناریپ و  نس  رد  هک  تسا  یـسک  مئاق  ینیب ! یم  ارم  ندب  فعـض  هک  یلاح  رد  مشاب ؛
رب داـیرف  اـه  هوک نیب  رگا  دـنک و  یم  رب  ياـج  زا  ار  نآ  دـنک ، زارد  نیمز  يور  تخرد  نیرت  گرزب هب  ار  شتـسد  رگا  هک  يا  هنوـگ

ار وا  دنوادخ  .تسا  نم  نادنزرف  زا  نیمراهچ  وا  .تسا  وا  اب  نامیلـس  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  .دشاپ  یم ورف  نآ  ياه  هرخـص دروآ ،
متس ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس ؛ هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا ، هطساو  هب  دنک و  رهاظ  ار  وا  سپـس  دزاس ؛ ناهن  دوخ  رتس  رد 

(1) «. دشاب هدش 

« مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 11

وا يدهم  ایآ  هک  منک  شـسرپ  مئاق  زا  متـساوخ  یم مدش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دوخ  ياقآ  رب  دیوگ : یم ینـسَح  میظَْعلا  دـْبَع 
ِیف َعاَطی  ِِهتَبیَغ َو  ِیف  َرَظَْتنی  ْنَأ  ُبِجی  يِذَّلا  يِدـْهَْملا  َوُه  اَّنِم  َِمئاَْقلا  َّنِإ  ِمِساَْقلا  َابَأ  ای  : » دومرف درک و  نخـس  زاغآ  ماما  وا ؟ ریغ  اـی  تسا 

ار وا  شتبیغ ، رد  دیاب  هک  تسا  يدوعوم ]  ] يدـهم نامه  تیب ، لها  ام  مئاق  مساقلا  !  وبا  يا   » (2) ؛» ...يِْدلُو ْنِم  ُِثلاَّثلا  َوُه  ِهِروُهُظ َو 
 ...«. تسا نم  نادنزرف  زا   نیموس  وا  .دنرب  نامرف  ار  وا  شروهظ ، رد  دنشک و  راظتنا 

« مالسلا هیلع  يداه  ماما  نادنزرف   » زا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 12

روتـسد وا  روتـسد  .تسا  یلع  مدنزرف  نم ، زا  سپ  ماما  : » دومرف یم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  دیوگ : فلد  یبأ  نب  رقص 
زا سپ  ماما  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : متفگ .درک  توکس  سپس  تسا .» شردپ  تعاطا  وا  تعاطا  شردپ و  نخس  وا  نخـس  شردپ و 

لوسر دنزرف  يا  : متفگ تسا .» رظتنم  ماما  قح  هب  مئاق  شدنزرف  نسح  زا  سپ  : » دومرف سپـس  تسیرگ و  تدش  هب  وا  تسیک ؟ نسح 
یم مایق  دنوش ، دـترم  شتماما  هب  نادـقتعم  رثکا  دورب و  نیب  زا  شدای  هکنآ  زا  سپ  اریز  : » دومرف دـنیوگ ؟ یم مئاق  ار  وا  ارچ  ادـخ ! 

(3) «. ...دنک

ح8. ص371 ، باب 35 ، ج2، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح1. باب 36 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
باب 37،ح3. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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َلاَـق َكاَدـِف  ُهَّللا  ِینَلَعَج  َِمل  ُْتلُقَف َو  ِفَلَْخلا  َدـَْعب  ِفَلَْخلاـِب  َفیَکَف  ُنَسَْحلا  ِیْنبا  يِدـَْعب  ُفَلَْخلا  : » دوـمرف زین  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُهَّجُْحلا  اُولُوق  َلاَقَف  ُهُرُکْذـَن  َفیَک  ُْتُلق َو  ِهِمْـسِاب  ُهُرْکِذ  ْمَُکل  ُّلِحی  ُهَصْخَـش َو ال  َنْوََرت  ْمُکَّنـال ال 

يارب موش ! امش  يادف  متفگ : دوب ؟ دیهاوخ  هنوگچ  وا  زا  سپ  نیـشناج  اب  امـش  تسا و  نسح  مرـسپ  نم  زا  سپ  نیـشناج   » (1) ؛» ملس
: دومرف مینک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ  سپ  مدرک : ضرع  .دشابن  اور  امش  رب  وا  مان  ندرب  دینیب و  یمن  ار  وا  صخـش  امـش  اریز  دومرف : هچ ؟ 

«. مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  زا  تجح  دییوگب :

زا تسا و  هدرک  یفرعم  ماـمت  ینـشور  هب  ار  ترـضح  نآ  ردـپ  هـک  دراد  دوـجو  یناوارف  ياـه  تـیاور  تاـیاور ، هتـسد  نـیا  زا  سپ 
.دش دهاوخ  نایب  دعب  سرد  رد  دبلط ، یم  ار  یلصفم  ثحب  هک  ییاجنآ 

باب 56. ح5 و  ص381 ، ، 37 باب ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
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ییامزآدوخ

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ًامیقتسم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  یتایاور  زا  هتـسد  راهچ  . 1
.دیهد حیضوت  ار  نآ  دروم  کی  دینک و  رکذ  تسا ، هداد  تبسن 

خساپ هنوگچ  تسا ، هتسناد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  یتیاور  . 2
؟ دوش یم هداد 

.دینک هراشا  هدرک ، یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  تیاور  ود  هب  . 3

.دیهد حیضوت  تسا ؟ مادک  هدش ، دای  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یلسن  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  نآ  رد  هک  یتیاور  . 4

؟ تسا هدومرف  هچ  ترضح  نآ  بسن  هراب  رد  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  گرزب  ردپ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  . 5

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

، ناهج للم  بهاذم و  مالسا و  هاگدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هللادسا ، دیـس  يدیهـش ، یمـشاه  . 1
(. ش 1380ه .  نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  )

، نارکمج دجسم  تاراشتنا  ، ) بولقلا بوبحم  رقاب  دمحم  همجرت ، یمالـسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  مشاه ، رماث  دیـس  يدیمعلا ، . 2
(. ش 1380ه . 

، قافآ رشن  ، ) ینودیرف نیسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مظاکدمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 3
(. ش  . نارهت 1379ه

 . 1379ه مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ، ) یلالج سابع  همجرت  ارماس ، دیشروخ  اب  یـسبط ، داوج  دمحم  . 4
(. ش
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردپ  مهن : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  زا  ییاه  هولج 

یملع ياه  ششوک   . 1

تلاکو هکبش  شرتسگ   . 2

يّرس ياه  تیلاعف   . 3

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و   . 4

هعیش مهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  تیوقت و   . 5

یبیغ یهاگآ  زا  هدرتسگ  هدافتسا   . 6

نیشناج ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یفرعم   . 7

تبیغ نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ   . 8

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  راوگان  ثداوح 

ّتنس لها  هاگن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردپ 
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دمآرد شیپ 

فیرشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضحراوگرزب  ردپ  مالسلا ، هیلع  یقنلا  یلع  ماما  دنزرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
.دوشگ ناهج  هب  مشچ  هنیدم ، رد  ای 232 ه   231 لاس یناثلا  عیبر  ای  لوالا  عیبر  هام  رد  ترضح  نآ  .تسا  نایعیش  ياوشیپ  نیمهدزای 

(1) .دنا هدرک  دای  نسوس »  » مان هب  وا  زا  یخرب ، هک  دوب  مالسلا ، اهیلع  هثیَدُح »  » مان هب  هتسیاش  اسراپ و  ییوناب  شردام 

یم هدیمان  يرکسع » ، » تشاد يرابجا  تنوکس  رکسع »  » هلحم رد  ارّماس ،»  » رد یسابع  هفیلخ  روتـسد  هب  مهدزای  ياوشیپ  هک  اجنآ  زا 
هک دوب  هلاس  وا 22  .تسا  دـمحم » وبا   » شا هینکو  نیما » «، » لضاف «، » یکز «، » یقن ، » ترـضح نآ  باـقلا  نیرتروهـشم  زا  .  (2) دوش

لاس 260 ه رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  .دوب  لاس  شفیرش 28  رمع  لاس و  شش  شتماما  تّدم  .دیسر  تداهش  هب  شدنمجرا  ردپ 
رد دوخ  هناخ  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  تشاد ، رارق  یگلاـس  جـنپ  نس  رد  یهلا  تّجح  نیرخآ  ناونع  هب  وا  رـسپ  اـهنت  هک  یلاـح  رد   

(3) .دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  دقرم  رانک  رد  ارماس 

شمادنا لدتعم و  شتماق  ابیز ، شیور  هایس ، تشرد و  شنامشچ  نوگ ، مدنگ  شگنر  دنا : هدروآ  ترـضح  نآ  ياه  یگژیو هرابرد 
هب نمشد  تسود و  .داد  یم  رارق  ذوفن   ریثأت و  تحت  ار  دوخ  نامز  نادنمـشناد  شیرق و  ناگرزب  دوب ، ناوج  هکنآ  اب  دوب و  بسانتم 

(4) .دنتشاد ناعذا  یقالخا  مراکم  ریاس  اوقت و  دهز ، دوج ، ملح ، ملع ، رد  وا  يرترب 

ات لوق  کی  هب  انب  و   ) یگهام دنچ  لاس و  راهچ  ات  دوش : یم  میسقت  هرود  هس  هب  ماما  رمع  هاتوک  تدم 

ص 503. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  بوقعی  نب  دمحم  ك.ر : - 1
 . ص 230 باب 176 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش   - 2

ص 615. مالسلا ، مهیلع  نایاوشیپ  هریس  ییاوشیپ ، يدهم  .ر ك : - 3
.همدقم ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  .ر ك : - 4
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لاس و شش   ) یگلاس ات 28  تسیز و  یم  ارماس  رد  شراوگرزب  ردـپ  قافتا  هب  یگلاس  ات 23  .درب  رـس  هب  هنیدم  رد  یگلاس ،) هدزیس 
.تشاد هدهع  رب  ار  نایعیش  ییاوشیپ  روما و  رب  تیالو  ارماس  رد  مهد ،) ماما  تداهش  زا  سپ  يدنا 

هک هللااب ) دمتعملا  هللااب  ، يدتهملا  هللااب ، ّزتعملا   ) یسابع يافلخ  زا  نت  هس  اب  شیوخ  تماما  هاتوک  تدم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
.دوب رصاعم  دندوب ؛ رترگمتس  يرگید  زا  کی  ره 

راگدای هب  دوخ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زج  يدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  تسا  نآ  هعیش  نیب  روهـشم 
(2)  ...«. هریغ ًانطاب  الو  ًارهاظ  ًادلو  هوبا  فلخی  ملو  تسا ...« : هدرک  حیرصت  هراب  نیا  رد  دیفم  خیش   (1) .تشاذگن

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  زا  ییاه  هولج

هراشا

هناگ هدزاود نایاوشیپ  تماما  رب  ینبم  مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هیحان  زا  يرایسب  تایاور 
.تسا هدش  هراشا  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ماما  هلمج  زا  ناشیا  سدـقم  مان  هب  نشور ، روط  هب  اهنآ ، رد  هدـش و  دراو 

.تسا هدش  حیرصت  ترضح  نآ  تماما  هب  شراوگرزب ، ردپ  زا  هدش  لقن  ِتایاور  رد  هکنآ  رب  هفاضا 

مان تماما و  هب  دوب ؛ هدرک  هدهاشم  مالـسلا  اهیلع  ارهز   ترـضح  كرابم  ناتـسد  رد  هک  یحول  هب  هراشا  اب  يراصنا ، هّللادبع  نبرباج 
(3) .تسا هدرک  حیرصت  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

رد یملع ، یعامتجا و  یـسایس ، ياه  تیلاعف هلـسلس  کی  یـسابع ، تموکح  هفقو  یب ياـه  تبقارم اـهراشف و  همه  اـب   ترـضح ، نآ 
عوضوم اـب  يرتـشیب  طاـبترا  هک  اـه  تیلاـعف نیا  زا  يا  هشوگ .داد  یم  ماـجنا  یمالـسا  دـض  راـکفا  اـب  هزراـبم  مالـسا و  ظـفح  تهج 

: تسا ریز  حرش  هب  دراد  ّتیودهم 

تاهبش ّدر   مالسا و  زا  عافد  رد  یملع  ششوک  . 1

قفوم یسابع ،  تموکح  دیدش  ياه  تیدودحم  دعاسمان و  طیارش  تهج   هب  هچرگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

.تسا هدوب  زین  يرگید  نادنزرف  ای  دنزرف  ياراد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  زجب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دنا  هدش  یعدم  یخرب  - 1
ص59 و60. مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  هایح  یسبط ، داوج  دمحم  .ر ك :

ص346. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2
ح1. ، 28 باب ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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عفر مالـسا و  فراـعم  رـشن  رد  مادـک  ره  هک  درک  تیبرت  ینادرگاـش  اـما  دـشن ؛ هعماـج  ماـمت  رد  دوخ  نارک  یب  شناد  شرتـسگ  هب 
.دنتشاد يا  هدنزرا رثؤم و  شقن  نانمشد ، تاهبش 

اه و هرهچ  ناـنآ  ناـیم  رد   (1) .تسا هدرک  تبث  رفن  دـص  کـی  رب  نوزفا  ار  ترـضح  نآ  نادرگاـش  دادـعت  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
يرفعج ، مساق  نب  دواد  مشاه  وبا  یمق ، يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  دننام : دنروخ ؛ یم  مشچ  هب  يا  هتسراو  هتسجرب و  ياه  تیصخش 

.راّفص نسح  نب  دمحم  رفعج و  نب  یلع  يرْمَع ، دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا 

ناگدنیامن   قیرط  زا  نایعیش  اب  یطابترا  هقلح  داجیا  . 2

، فلتخم ياهرهـش  قطانم و  رد  عّیـشت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  مالـسلا ،  مهیلع  نیـشیپ  ناماما  ناوارف  ياه  شالت یپ  رد 
.دندرک یم  یگدنز  یناوارف  طاقن  رد  نایعیش  هدش و  هدرتسگ 

هزوح اب  ار  نایعیـش  دـنویپ  ات  درک  یم  باـجیا  ار  یمظنم  یطاـبترا  ناـمزاس  دوجو  نایعیـش ، عمجت  زکارم  یگدـنکارپ  یگدرتسگ و 
.دنک یهدنامزاس  يربهر و  یسایس ، ینید و  رظن  زا  ار  نانآ  رذگهر ، نیا  زا  دزاس و  رارقرب  رگید  مه  اب  ار  نانآ  طابترا  زین  تماما و 

هکبـش هدمآ ، مالـسلا  هیلع  مهد  ماما  ترـضح و  نآ  هریـس   رد  هک  نانچ  دش و  یم  ساسحا  مالـسلا  هیلع  مهن  ماما  نامز  زا  زاین ، نیا 
.تسا هتشاد  دوجو  نامز  نآ  زا  نوگانوگ ، قطانم  رد  ناگدنیامن  بصن  تلاکو و  یطابترا 

نایم زا  یناگدنیامن  ترضح  نآ  یخیرات ، دهاوش  دانـسا و  رب  انب  .دیدرگ  بیقعت  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  همانرب  نیا 
همه رد  ار  عّیشت  ناوریپ  قیرط ، نیا  زا  دوب و  طابترا  رد  نانآ  اب  هدرک و  بوصنم  ددعتم  قطانم  رد  نایعیـش ، هتـسجرب  ياه  تیـصخش 

.تشاد رظن  ریز  قطانم 

مق رد  یعیش  گرزب  ياه  تیـصخش زا  ماما و  صاخ  نارای  زا  يرعـشا ،» یمق  هللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا   » ماما ناگدنیامن  زا  یکی 
هدرک دای  ترـضح  نآ  صاخ  باحـصا  هلمج  زا  ماما و  اـه و  یمق نیب  طـبار  ناونع  هب  وا  زا  لاـجر ، ملع  نادنمـشناد  زا  یـضعب  .دوب 

هدنیامن وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  راونالاراحب  رد  یتیاور  زا  . (3) دنا هتسناد  ماما  هدنیامن  لیکو و  ار  وا  رگید ، نادنمـشناد  اما  . (2) دنا
.تسا هدوب  مق  تافوقوم  رد  ماما 

.دـندوب طابترا  رد  ماما  اب  وا  هلیـسو  هب  رگید ، يالکو  تشاد و  رارق  هّرـس »  سدـق  يرْمَع  نامثع  نب  دـمحم  ، » ماما نالیکو  سأر  رد 
ار اهنآ  وا  دنداد و  یم لیوحت  يو  هب  ار  هدش  يروآ  عمج تاهوجو  لاوما و  ًاعون  نانآ 

.دعب هب  ص 427  لاجر ،  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 1
ص 23. تسرهفلا ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  ص 66 -  هعیشلا ، یفنصم  ءامسا  تسرهف  یشاجن ، - 2

ص 333. مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  هایح  یسبط ، - 3
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(1) .دناسر یم  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  هب 

نانآ تالکشم  تخاس و  یم  رارقرب  طابترا  دوخ  ناوریپ  نایعیش و  اب  اه ، کیپ مازعا  قیرط  زا  ماما  تلاکو ، یطابترا  هکبـش  رب  هوالع 
.درک یم  فرطرب  ار 

يا همان  .درک  یم ییامنهار  ساسح  ياه  تیعقوم رد  ار  نانآ  تشاد و  طابترا  نایعیـش ، اب  هبتاکم  قیرط  زا  ماما  اـه ، کـیپ زا  هتـشذگ 
رد اهنآ  نتم  هک  هتـشون  هوآ )  ) هبآ مق و  نایعیـش  هب  زین  همان  ود  ماما  .تسا  اه  هماـن  نیا  زا  يا  هنومن  هتـشون ، هیوباـب » نبا   » هب ماـما  هک 
زا شیپ  یکدنا  لاس 260ه   لوألا  عیبر  متشه  زور  دادماب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یتیاور ، ساسا  رب   (2) .تسا طوبضم  اه  باتک 

.تشون هنیدم  مدرم  هب  یناوارف  ياه  همان  تلحر ،

يّرس یسایس  ياه  تیلاعف . 3

ار يّرس  یسایس  ياه  تیلاعف هلـسلس  کی  تفالخ ، هاگتـسد  ياه  لرتنک اه و  تیدودحم یمامت  دوجو  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
.دنام یم  رود  هب  رابرد ، ناسوساج  بقارم  رادیب و  مشچ  زا  يراک ، ناهنپ  ياه  هویش  شنیزگ  اب  هک  درک  یم  يربهر 

نیرت و کـیدزن  زا  يرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثع  دوش : یم هراـشا  نآ  دروـم  کـی  هب  هک  دراد  دوـجو  یناوارف  ياـه  هنوـمن  هنیمز  نیا  رد 
هوجو لاوما و  ترـضح ،  نآ  ناوریپ  نایعیـش و  .درک  یم  تیلاعف  یـشورف  نغور  شـشوپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  نیرت  یمیمص 

.(3) دناسر یم مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  هداد ، رارق  نغور  ياه  فرظ  رد  ار  اهنآ  وا  دندناسر و  یم  وا  هب  ار  دوخ 

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  . 4

کیدزن صاخ و  نارای  زا  هژیو  هب  نایعیش  زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع  ماما  ياه  يریگ عضوم  زا  رگید  یکی 
(4) .دنوش یسابع  تموکح  هاگتسد  بذج  یلام ، راشف  ریز  نانآ  هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  ماما ، مادقا  نیا  .دوب   ترضح  نآ 

ح 1015. ص 532 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 1
ص 486. لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  یلع  نب  نسح  - 2
ص 214. هبیغلا ، باتک   یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 3

؛  ص 242 هیصولا ، تابثا  يدوعـسم ، ص 439 ؛ ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقاـنم  بوشا ، رهـش  نبا  ص 343 ؛  داشرا ، دیفم ، خیـش  - 4
 . ص 508 ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، ص 372 ؛  ط3 ، يرولا ، مالعا  ، یسربط ص 40 ؛  هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس 
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هعیش هتسجرب  ياهرهچ  هب  یسایس  یشخب  یهاگآ  . 5

ياه یتخس اهراشف و  ربارب  رد  هعیش ، مهم  لاجر  یسایس  هیجوت  تیوقت و  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  ماما  یـسایس  ياه  تیلاعف رگید  زا 
ماما دندوب ، يرتشیب  راشف  رد  هعیش  گرزب  ياه  تیصخش هک  اجنآ  زا  .دوب  عّیشت  دنلب  ياه  نامرآ زا  تیامح  يارب  یـسایس ، تازرابم 
ربارب رد  ناـنآ  یهاـگآ  ربـص و  دیـشوک  یم نینچمه  .درب  یم  ـالاب  ار  ناـنآ  هیحور  درک و  یم  ییاـمنهار  ار  ناـنآ  دروم ، بساـنت  هب 
یبوخ هب  ار  دوخ  ینید  فیاظو  یـسایس و  یعامتجا و  گرزب  تیلوؤسم  دنناوتب  نانآ  ات  دبای  ینوزف  اه  یتسدگنت  اهانگنت و  اهراشف ،

.دنهد ماجنا 

نارگید داشرا  يارب  یبیغ  شناد  زا  يریگ  هرهب   . 6

مالسا تیناقح  ساسا  هک  يدراوم  رد  دندوب و  رادروخرب  یبیغ  شناد  زا  ناهج ، راگدرورپ  اب  طابترا  وترپ  رد  مالسلا ،  مهیلع  ناماما 
.دـندرک یم  هدافتـسا  تیادـه » رازبا   » تروص هب  یهاگآ  نیا  زا  تفرگ ، یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  یمالـسا ، تما  یلاـع  حـلاصم  اـی 

يرکـسع ماما  یگدنز  رد  هعلاطم  اب  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  ناشیا  یگدـنز  زا  یّمهم  شخب  نانانآ ، یبیغ  ياه  شرازگ  اه و  ییوگـشیپ 
(1) .تسا هتخاس  یم  راکشآ  ار  دوخ  یبیغ  شناد  رگید ، ناماما  زا  شیب  ترضح  نآ  هک : دسر  یم  رظن  هب  نینچ  مالسلا ، هیلع 

یم یگدنز  نآ  رد  مالسلا ، امهیلع  يداه  ماما  شردپ  مهدزای و  ماما  هک  دوب  یقانتخا  رپ  ّوج  دعاسمان و  طیارـش  رما ، نیا  تلع  دیاش 
ناکما ور  نیا  زا  .دوب  لرتنک  تبقارم و  تحت  تّدش  هب  ترـضح   نآ  ارّماس ، هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  لاقتنا  زا  سپ  اریز  دـندرک ؛

زا ار  وا  تایح  راک ، نیا  ًالوصا  تشادن و  دوجو  يدـعب  ماما  ناونع  هب  نایعیـش ، مومع  هب  مالـسلا » هیلع  نسح  ماما   » شدـنزرف یفرعم 
هاوگ نایعیش و  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یفرعم  راک  تهج  نیمه  هب  .داد  یم  رارق  يّدج  رطخ  ضرعم  رد  تقو ، تموکح  هیحان 

نآ تلحر  ماـگنه  هک  يروـط  هب  ؛(2)  تفرگ تروص  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رمع  ینایاپ  ياـه  هاـم  رد  باـب ، نیا  رد  ناـنآ  نتفرگ 
.(3) دنتشادن یهاگآ  مالسلا » هیلع  يرکسع  نسح   » ترضح تمامازا  نایعیش  زا  يا  هدع  ترضح ،

، ناهارمگ تیادـه  ای  رطخ و  زا  دوخ  نارای  ظفح  يارب  زین  اهدـیدرت و  اه و  کش  راـگنز  ندودز  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
.دهد ربخ  رهاظ  ناهج  يوس  نآ  زا  هدز ، رانک  ار  باجح  ياه  هدرپ  دش  یم  ریزگان 

ص 121. مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  هایح  یسبط ، داوج  دمحم  - 1

ص 217. مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  هایح  یسبط ، داوج  دمحم  - 2
ص 234. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، - 3
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نیشناج ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یفرعم  . 7

ّمهم نیا  .دوب  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یفّرعم  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  ریطخ  ياه  تیلوؤسم  زا  یکی 
دنزگ زا  ات  دراد  هگن  یتسیز » ناهنپ   » هدرپ رد  ار  دوخ  دـنزرف  یلیالد ، هب  اـنب  تسیاـب  یم ترـضح  نآ  هک  دـش  یم رت  تخـس  یناـمز 

.دنامب ناما  رد  ناهاوخدب 

مهدزای ماما  هک  يریباعت  هدـمع  .تسا  هتخادرپ  قثوم  دارفا  هب  دوخ  نیـشناج  یفرعم  هب  ترـضح ، نآ  یناوارف  دراوم  رد  لاـح  نیا  اـب 
: تسا رارق  نیدب  هدرب ، راک  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یفرعم  يارب 

«. ...تسا امش  بحاص  نم  زا  دعب  نیا   » (1) ؛»...  يدعب مکبحاص  اذه  »

«. ...تسا نم  زا  دعب  مئاق  مدنزرف  انامه   » (2) ؛»...  يدعب نم  مئاقلا  وه  ینبا  نا  »

 ...«. تسا امش  رب  نم  نیشناج  نم و  زا  سپ  امش  ياوشیپ  نیا   » (3) ؛» ...مکیلع یتفیلخ  يدعب و  نم  مکماما  اذه  »

«. ...تسا نم  زا  سپ  تجح  ماما و  نامه  دمحم  مدنزرف   » (4) ؛»...  يدعب هجحلا  مامالا  وه  دمحم  ینبا  »

.تسا هدش  هراشا  نادب  اه   باتک  رد  هک  لیبق  نیا  زا  يدراوم  و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ   . 8

تالکـشم لمحت  زین  نآ و  ندرک  رواب  تسا و  سونأمان  یعیبط و  ریغ  هثداح  کی  یتیعمج ، ره  ربهر  ماما و  ندش  بیاغ  هک  اجنآ  زا 
مدرم جیردت  هب  مالسلا ، مهیلع  نیشیپ  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تسا ؛ راوشد  مدرم  عون  يارب  نآ ، زا  یـشان 

.دندرک یم  هدامآ  نآ  شریذپ  يارب  ار  راکفا  هتخاس  ، انشآ  عوضوم  نیا  اب  ار 

هیلع يداه  ماما  هک  نانچ  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  يرت  سوسحم  تروص  هب  مالسلا ،  امهیلع  يرکسع  يداه و  ماما  رصع  رد  شالت  نیا 
ماما ناـمز  رد  رما  نیا  .تفرگ  یم ساـمت  دارفا  اـب  رتمک  دوخ  داد و  یم  ماـجنا  ناگدـنیامن  هلیـسو  هب  ار  تامادـقا  زا  یـضعب  مالـسلا 
اهنت ار  وا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  دلوت  رب  دیکأت  دوجو  اب  اریز  تفای ؛ يرتشیب  هولج  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع 
زور هـب  زور  زین  ترـضح  نآ  دوـخ  اـب  نایعیـش  میقتـسم  ساـمت  رگید  فرط  زا  .داد  یم ناـشن  کـیدزن  رایـسب  صاـخ و  نایعیـش  هـب 

رهش رد  یتح  هک  يروط  هب  دش ؛ یم  رتمک  رتدودحم و 

ص348. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
ح4. ص524 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
ح2. ص435 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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طیارـش عاضوا و  لمحت  يارب  ار  نانآ  بیترت  نیدـب  .داد  یم  خـساپ  مدرم   هب  شیوخ ، ناگدـنیامن  هلیـسو  هب  ای  همان  قیرط  زا  ارماـس 
تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  هک  تسا  یـشور  نامه  نیا  .تخاس  یم  هدامآ  ماما  اب  میقتـسم  ریغ  طابترا  تبیغ و  رـصع 

(1) .تخاس هدامآ  اربک  تبیغ  نارود  يارب  جیردت  هب  ار  نایعیش  تفرگ و  شیپ  رد  ارغص 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  راوگان  ثداوح 

هراشا

: تسا رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  هک  داد  خر  يراوگان  تاقافتا  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  هنافسأتم 

ترضح نآ  هناخ  زا  ییوجزاب  . 1

دیاش ات  دندرب  موجه  ماما  هناخ  هب  يدارفا ، تیاعس  اب  نامیخژد ، هک  دوب  هدشن  يرپس  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهـش  زا  یتاظحل 
.دنزای تسد  بیاغ  ماما  هب  رذگهر  نیا  رد 

ثاریم رس  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ردام  اب  باّذک  رفعج  دروخرب  . 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  یبایتسد  يارب  لزانم  اه و  هناخ زا  ییوجزاب  . 3

؛(2) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  یبایتسد  يارب  لزانم  اه و  هناخ زا  ییوجزاب  . 3

نایعیش رازآ  تیذا و  دیدهت و  سبح ، رورت ، . 4

دای عیشت  خیرات  ياهزارف  نیرت  خلت  زا  یکی  ناونع  هب  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  هعیـش  هیلع  تادیدهت  زا  دیفم  خیش 
(3) .تسا هدرک 

نایعیش نیب  یگتسد  دنچ  فالتخا و  . 5

درک و خوسر  نایعیش  زا  یخرب  نایم  رد  هک  دوب  يا  هقرفت  مالسلا ،  هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  نکـش  رمک  ثداوح  زا  یکی 
مناغوبا .دوب  هدـش  ینیب  شیپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يوس  زا  نآ ، زا  شیپ  قرفت  نیا  هتبلا  .دومن  جراخ  یگچراـپکی  زا  ار  اـهنآ 

.دنوش یم  هقرف  هقرف  مناوریپ  لاس 260  رد  دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  دیوگ : یم 

شنارای ناوریپ و  دومرف و  تلحر  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  لاس  نآ  رد  دیوگ : یم مناغوبا  همادا  رد  هاگ  نآ 

 . 662 ص 615 -  مالسلا ،  مهیلع  نایاوشیپ  هریس  ییاوشیپ ، يدهم  زا : هدافتسا  اب  - 1
ص43. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص505 ؛ ج1 ، یفاک ، .ر ك : - 2
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، دـنداتفا کش  هب  يا  هدـع دـندش ، نادرگرـس  یهورگ  دـندرک ، مهد ) ماما  رـسپ   ) رفعج هب  بستنم  ار  دوخ  يا  هتـسد  .دـندش  قرفتم 
(1) .دندنام تباث  دوخ  نید  رب  یلاعت ، يادخ  قیفوت  هب  رگید  یعمج  دنداتسیا و  ریحت  تلاح  رد  يا  هتسد

تّنس لها  هاگن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردپ 

هئارا اب  هعیش  .تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ردپ  رد  فالتخا  ّتیودهم ، عوضوم  رد  یّنـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  دراوم  زا  یکی 
، ّتنس لها  بلغا  هک  یلاح  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  ردپ  هک  هدرک  تباث  ناوارف  هلدا 

یلـص مرکا  ربمایپ  ردپ  مان  مه  هللادبع ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ردپ  مان  هک  دنرواب  نیا  رب  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  یخرب  نایب  اب 
.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تساک مک و  نودب  دنا  هتسناد  یمن حیحـص  هک  دنچ  ره  ار  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  لماک ، تناما  ظفح  اب  هچ  رگا  هعیـش ، نادنمـشناد 
.دنا هدادن هار  دوخ  هب  عوضوم  نیا  رد  دیدرت  زگره  اما  دنا ؛ هدرک لقن  ّتنس  لها  ياه  باتک زا 

: تسا رارق  نیدب  دنا ؛ هدرک  باختنا  ار  یهاگدید  نینچ  اهنآ ، هب  دانتسا  اب  ّتنس  لها  هک  یثیداحا  زا  یضعب 

ربمایپ هک  دـنا  هدرک تیاور  دوعـسم  نب  هللادـبع  زا  شیَبُح  نب  ّرِز  زا  دوجنلا ، یبا  نب  مصاع  زا  مکاـح ، یناربط و  هبیـش ، یبا  نبا  .فلا 
ایند  » (2) ؛» یبا مسا  هیبا  مسا  و  یمسا ، همسا  ئطاوی  الجر  هللا  ثعبی  یتح  ایندلا  بهذت  ال  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

«. تسا نم  ردپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  مه  وا  مان  هک  دنازیگنا  یم  رب  ار  يدرم  دنوادخ  هکنیا  رگم  دور ، یمن  نایم  زا 

ربماـیپ هک  دـنا  هدرک  لـقن  دوعـسم  نب  هللادـبع  زا  شیبح ، نب  ّرز  زا  دوجنلا  یبا  نب  مصاـع  زا  يدادـغب ، بیطخ  یناد و  ورمع  وبا  .ب 
مـسا هیبا  مسا  یمـسا و  همـسا  ئطاوی  یتیب ، لها  نم  لجر  ساـنلا  کـلمی  یتح  هعاـسلا  موقتـال  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مان شردـپ  مان  نم و  مان  مه  وا  مان  دـنک ، یهاشداپ  مدرم  همه  رب  نم  نادـناخ  زا  يدرم  هکنآ  رگم  دوش ؛ یمن  اپ  رب  تمایق  « ؛ (3)« یبا
«. تسا نم  ردپ 

ح6. ص408 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح10222؛ ح10213 و ص166 ، ص163 ، ج10 ، ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، ح 19493 ؛ ص198 ، ج15 ، فنصملا ، هبیش ، یبا  نبا  - 2

ص261. ج3 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص442 ؛ ج4 ، مکاح ، كردتسم 
ص370. ج1 ، دادغب ، خیرات  ص94و95 ؛ یناد ،  ورمع  وبا  ننس  - 3
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یلـص مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  شیبح  نب  ّرز  زا  مصاع ، زا  یگمه  رجح ، نبا  بیطخ و  دامح ، نب  میعن  .ج 
ردپ مان  شردپ  مان  نم و  مان  مه  شمان  يدهم   » (1) ؛» یبا مسا  هیبا  مسا  یمسا و  همسا  ئطاوی  يدهملا  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

«. تسا نم 

همـسا يدـهملا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدروآ  لیفطلا  وبا  زا  شدوخ  دنـس  هب  داـمح  نب  میعن  .د 
«. تسا نم  ردپ  مان  شردپ ، مان  نم و  مان  شمان  يدهم   » (2) ؛» یبا مسا  هیبا  مسا  یمسا و 

« هللادبع  » ار مالـسلا  هیلع  يدهم  ردپ  مان  هک  دـشاب  یناسک  ياعدا  رب  مکحم ، یلیلد  تّجح و  دـناوت  یمن  ثیداحا ، نیا  زا  کی  چـیه 
نامه ینعی  تسا ؛ دعس  نب  نیدشر  نآ  نایوار  زا  یکی  اریز  تسا ؛ فیعض  ناثدحم  همه  قافتا  هب  مراهچ  ثیدح  دنـس  .دنا  هتـسناد 
کش نودب  بیترت و  نیدب   (3) .دنراد قافتا  وا  فعض  رب  لاجر  ملع  رد  ّتنس  لها  ناگرزب  همه  هک  تسا  نیدشِر » یبا  نب  نیدشِر  »

.تفریذپ ار  دارفا  هنوگ  نیا  نخس  ناوت  یمن  یّمهم ، رما  نینچ  رد 

ناظفاح ناگرزب و  ار  تسا » نم  ردـپ  ماـن  شردـپ  ماـن   » تراـبع نوچ  دنـشاب ؛ لـیلد  تّجح و  دـنناوت  یمن  زین  نیتسخن ، ثیدـح  هس 
.دنا هدروآ رگید  يا  هفاضا نودب  ناگمه ، ار  تسا » نم  مان  وا ، مان   » هلمج اهنت  دنا و  هدرکن  لقن  ثیدح 

حیرصت بلطم  نیا  هب  دنا  هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  دوجنلا  یبا  نب  مصاع  زا  ناگدننک  تیاور  هک  ّتنس  لها  نارگشهوژپ  زا  یخرب 
.تسین ثیدح  لصا  رد  هفاضا  نیا  دنا : هتفگ  هدرک و 

زا ثیدح  نیمه  دروم ، دنچ  رد  دـمحا  دنـسم  رد  هکنآ  لاح  دوش و  یم  متخ  دوعـسم ، نبا  هب  طقف  ثیدـح ، هس  ره  رگید ، فرط  زا 
(4) .تسا هتفای  نایاپ  تسا ،» نم  مان  وا ، مان   » هلمج اب  هک  هدش  لقن  دوعسم  نبا 

تیاور تسا » نم  مان  وا ، مان   » ظفل اب  طقف  هریرهوبا ، هملـس و  ما  يردخ ، دیعـس  وبا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  زا  ثیدح  دیوگ : یم يذمِرت 
هریرهوبا هملـس و  ما  دیعـسوبا ، یلع ، زا  باب ، نیا  رد  : » دـیازفا یم ظفل  نیا  اب  دوعـسم  نبا  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  هاـگ  نآ  .تسا  هدـش 

(5) «. تسا حیحص  وکین و  ثیدح  نیا  هدش و  تیاور 

رد تسا » نم  مان  وا  مان   » ظفل اب  طقف  قیرط  دنچ  زا  دوعسم ، نبا  زا  ار  نآ  ریبکلا  مجعملا  رد  یناربط 

لقن هب  ح38678  ص268 ، ج14 ، لامعلا ، زنک  ح1076 و 1077 ؛ ص367 ، ج1 ، نتفلا ، داـمح ، نب  میعن  ص391 ؛ دادغب ، خیرات  - 1
.رکاسع نبا  زا 

ح1080. ص368 ، ج1 ، نتفلا ، دامح ، نب  میعن  - 2
ص240. ج3 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص191 ؛  ج9 ، لامکلا ، بیذهت  .ر ك : - 3

 . ص376 و 377 و430 و 448 ج1 ، دنسم ، لبنح ، نب  دمحا  - 4
ح2230. ص505 ، ج4 ، يذمرت ، ننس  - 5
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.تسا هدرک  لقن  دعب ، هب   10214 ياه   ثیدح 

اب ثیدـح  نیا  : » تسا هتفگ  هدرک و  لقن  تسا  ،» نم  مان  وا  مان   » هلمج اب  طـقف  دوعـسم  نبا  زا  ار  ثیدـح  كردتـسم ، رد  زین  مکاـح 
(1) «. دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  نانآ  تسا و  حیحص  نیخیش  طرش 

نیا دنک : یم  حیرصت  یعفاش  یـسدقم   (2) .تسا وکین  ثیدح  دیوگ : هدرک و  لقن  هفاضا  نودب  ار  ثیدح  هنـسلا  حـیباصم  رد  يوغب 
رد ثیدـح ، ناگرزب  زا  یهورگ  : » دـسیون یم  هفاضا  نآ  نودـب  ثیدـح  لقن  زا  سپ  .دـنا  هدرکن  تیاور  ثیدـح  ناگرزب  ار  هدوزفا 

خیـش یقهیب و  رکب  وبا  ظفاح  ننـس و  رد  دواد  یبا  عماج ، رد  يذمرت  یـسیع  وبا  دننام : دـنا ؛ هدروآ  هنوگ  نیمه  هب  دوخ  ياه  باتک 
(3) «. یناد رمعوبا 

وبا ظفاح  دواد ، وبا  يذمرت ، لبنح ، نب  دمحا  يربط ، دننام  دنچ  یناگرزب  زا  دوخ  لقن  یتسرد  دییأت  رد  يرگید  ياه  ثیدـح  سپس 
(4) .دروآ یم هفیذح  رمع و  نب  هللادبع  دوعسم ، نب  هللادبع  زا  لقن  هب  یقهیب  دواد و 

هلمج اب  طقف  هریرهوبا  هملس و  ما يردخ ، دیعسوبا  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ار  ثیدح  نیا  يذمِرت  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 
دوعـسم نبا  تیاور  یلـصا  نتم  رد  تسا » نم  ردپ  مان  شردپ ، مان  و   » هلمج رگا  نیاربانب  .تسا  هدرک  تیاور  تسا ،» نم  مان  وا ، مان  »

نب مصاع  زا  نانآ  دنچ   ره  دنـشاب ؛ هدرک  فذح  ار  نآ  قافتا  هب  هدـش ، دای  ياه  تیـصخش  نیا  همه  هک  تسین  روصت  لباق  دوب ، یم 
! دنشاب هدرک  تیاور  مه  دوجنلا  یبا 

: تسا حرط  لباق  یتالامتحا  هتفای ، هار  اه  تیاور  هب  هدوزفا  نیا  هنوگچ  هکنیا  اما 

.تسا هدش  هفاضا  ینثم ، نسح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  ّتیودهم  تابثا  روظنم  هب  اه  ینسح  نارای  ناوریپ و  يوس  زا  . 1

هدوزفا دوعسم  نبا  ثیدح  هب  یسابع ، روصنم  رفعج ) وبا   ) هللادبع نب  دمحم  ّتیودهم  دییأت  تهج  سابع ، ینب  نارادفرط  يوس  زا  . 2
اذل هتـشاد و  نابز  تنکل  ینثم ، نسح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  مینادب  هک  دوش  یم  کیدزن  تیعقاو  هب  ینامز  لامتحا ،  نیا  .تسا  هدش 

هللادبع نب  دمحم  شمان  يدـهم  هک  یتسرد  هب  : » دـنا هدرک  لقن  نینچ  ار  تیاور  هدوزفا و  هریرهوبا  تیاو  هب  يرگید  غورد  شناوریپ 
رد تسا و 

ص442. ج4 ، مکاح ، كردتسم  - 1
ح4210. ص492 ، هنسلا ، حیباصم  - 2

باب 2. ص51 ، رردلا ، دقع  - 3
باب 2. ص51 56 ، رردلا ، دقع  - 4
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(1) «. دراد دوجو  يدنُک  شنابز 

یناهفـصا میعن  وبا  ظفاح  ور  نیا  زا      .دراد  تفلاـخم  مصاـع  زا  ثیدـح  ناـظفاح  لـقن  اـب  نیتسخن ، ثیدـح  هس  ره  ساـسا  نیا  رب 
زا یکی  یتح  اه  لقن  نیا  رد  .تسا  هدرک  لقن  مصاع ، ات  فلتخم  نایوار  هلـسلس  اب 33  ار  ثیدح  نیا  يدـهملا  بقانم  رد  (م430 ه )

.تسا هتفای  نایاپ  تسا » نم  مان  وا  مان   » ترابع اب  درادن و  ار  تسا » نم  ردپ  مان  شردپ  مانو   » ترابع اهنآ 

نب ورمع  دـننام  مه   ینارگید  مصاع ، زا  ریغ  ار  ثیدـح  نیا  : » دـنک یم  هفاضا  لـقن و  ار  یناهفـصا  نتم  م 638 ه )   ) یعفاش یجنگ 
ردپ مان  شردپ  مان  و   » ترابع هک  یتیاور  زج  دنا ؛ هدرب  نایاپ  هب  ار  نآ  تسا ،» نم  مان  وا  مان   » اب یگمه  دـنا و  هدرک  لقن  ّرز  زا  هرح ،

.دراد ار  تسا » نم 

نیا دراد ،» ثیدـح  طبـض  رد  هک  یتقد  اب   » لبنح نبدـمحا  هک : صوصخ  هب  تسین ؛ ینتفریذـپ  يا  هفاـضا  نینچ  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
(2) «. تسا هدرک  لقن  تسا ،» نم  مان  شمان  و   » هلمج اب  شدنسم  رد  راب  دنچ  ار  ثیدح 

دـسر و یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  فیرـشلا  ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  رابت  هک  دوش  یم نشور  هتـشذگ  ياه  ثحب زا 
هب هجوت  اب  .تسین  تسد  رد  اهنآ  تّحص  رب  يا  هنیرق  چیه  هدوب   رابتعا  یب  فیعـض و  دنناسر ، یم  ار  نیا  فالخ  هک  یثیداحا  رگید 

(3) .دنک یم  دییأت  ار  هجیتن  نیمه  زین ، ناناملسم  دزن  رتاوتم  لقن  دیآ : یم  تسد  هب  زین  هتشذگ  ياه  ثحب  هجیتن 

ص163 و 164. نیبلاطلا ، لتاقم  .ر ك  : - 1
ص482. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یعفاش ، یجنگ  - 2
(. فرصت اب   ) 107 92 صص یمالسا  ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ،  مشاه  رماث  دیس  - 3
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ییامزآ دوخ 

.دیهد حرش  ار  اهنآ  هدرک ، هراشا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یگدنز  ياه  هولج  زا  هولج  هس  هب  . 1

يریباعت هچ  زا  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یفرعم  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  . 2
؟ دومرف هدافتسا 

یم هدامآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  نارود  لمحت  يارب  ار  مدرم  هنوگچ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  . 3
؟ دندرک

.دیهد حرش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردپ  هراب  رد  ار  ّتنس  لها  هعیش و  هاگدید  توافت  . 4

، دنا هتسناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردپ  مان  مه  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ردپ  هک  یتایاور  هب  . 5
؟ داد خساپ  ناوت  یم  هنوگچ 

هللا یلـص  ربمایپ  ردپ  مان  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ردپ  مان   » تایاور ّدر  رد  یلیلد  هب  هدمآ ، سرد  رد  هچنآ  رب  هوالع  . 6
.دینک هراشا  تسا ،» ملس  هلآ و  هیلع و 

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

ه ، 1379 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ، ) یلالج سابع  همجرت  ارماس ، دیشروخ  اب  یـسبط ، داوج  دمحم  . 1
(. ش . 

، بولقلا بوبحم  رقاب  دمحم  همجرت  یمالسا ، هشیدنا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیـس  . 2
(. ش 1380 ه .  مق ، نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  )

1415 نارکمج ، دجسم  ، ) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رب  هاتوک  یشرگن  ادیپ ، دیشروخ  نیرخآ  نارکمج ، دجـسم  . 3
 (. ه

، دهشم مالسلا ،  هیلع  اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  ، ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  یـشرق ، فیرـش  رقاب  . 4
(. ش 1371 ه . 

نیسحلا نابحم  ، ) تعیرش قداص  دمحم  همجرت  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز  یـسردم ، یقت  دمحم  دیـس  . 5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  مهد : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضحردام  ياه  مان 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  تشذگ  رس 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ردام  هرابرد  یتیاور  یسررب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  تشونرس 
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دمآرد شیپ 

یناوارف تالامک  ياراد  زین  ناشردام  ردـپ و  تسیاب  یم دنتـسه ، صاخ  یتمظع  ياراد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  ییاجنآ  زا 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ردام  .دنراذگب  ایند  ملاع  هصرع  هب  ياپ  یگدولآ ، هنوگ  ره  زا  رود  هب  كاپ ، ياه  مِحَر  زا  دنـشاب و 

.دشاب هتشاد  یناوارف  هرهب  يونعم ، تالامک  زا  دیاب  دروآ ، یم ایند  هب  ار  یهلا  تّجح  نیرخآ  هک  یسک  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف 

ناشیا هراب  رد  ینادنچ  نخس  ییاور ، عبانم  رد  تسا و  زیچان  دودحم و  رایسب  راوگرزب  يوناب  نآ  زا  ام  تخانـش  یلیالد  هب  هنافـسأتم 
.دوش هئارا  یبلاطم  گرزب  يوناب  نآ  هراب  رد  ناکما  دح  رد  سرد  نیا  رد  هدش  شالت  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  .درادن  دوجو 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  ياه  مان

ای « ) لیقـص «، » نسوس «، » سجرن : » لیبق زا  یفلتخم  ياه  مان  هب  ار  یمارگ  يوناب  نآ  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  هداوناخ  نوناـک  رد 
.دندز یم  ادص  طمخ »  » و هناحیر » «، » هکیلم «، » همیکح «، » هثیدح «(، » لقیص »

: دشاب زیچ  دنچ  دناوت  یم  وناب ، نآ  ياه  مان  دّدعت  تلع  نارگشهوژپ  زا  یکی  هاگدید  زا 

مان مامت  ور  نیا  زا  .دنزب  ادص  ار  وا  اه ، مان  نیرتابیز  اه و  مسا  نیرتهب  اب  دوب  هدش  ثعاب  يو ، هب  وا  کلام  ناوارف  تبحم  هقالع و  . 1
هک دنتـشادنپ  یم  دندوب ، هدینـش  ار  فلتخم  ياه  مان  اهادـص و  نیا  مدرم  نوچ  تسا ؛ اه  هفوکـش  اه و  لگ  یماسا  زا  وناب ، نآ  ياه 

.تسا راوگرزب  يوناب  نآ  یماسا  اهنیا  مامت 

نازینک ریاس  فالخ  رب  يرگید  ریـسم  یـشم و  طخ  دـش ، مالـسلا  هیلع  ماما  هداوناخ  نوناک  دراو  هکنیا  زا  سپ  یمارگ  يوناب  نیا  . 2
ملظ راشف و  وا  .دوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ِردام  وا  اریز  تشاد ؛
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دنزرف دوخ و  ظفح  يارب  دیاب  هک  تسناد  یم وا  .درب  رـس  هب  نادنز  رد  دیاب  یتدم  تسناد  یم دید و  یم  ار  اه  تموکح  نارگمتس و 
هللا لجع  يدهم  رون  لماح  دننک و  ینادـنز  دـیاب  ار  مان  مادـک  بحاص  دـننادن  تقو ، نامکاح  ات  دـشیدنیب ، ییاه  هشقن  شا ، یمارگ 
نیا هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هداوناخ  رد  داهن و  یم  دوخ  يارب  هزات  یمان  زور  ره  ساسا  نیا  رب  .تسا  مادـک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

هب طوبرم  همه  یماسا ، نیا  دنمهفن  تسا و  رفن  دنچ  هب  طوبرم  فلتخم ، ياه  مان  نیا  هک  دننک  لایخ  نانمـشد  ات  دـندناوخ  یم  اه  مان
(1) .تسا رفن  کی 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  تشذگ  رس 

لوق قبط  اما  تسین ؛ تسد  رد  ینشور  حیرص و  نخس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ردام  تشذگرـس  زا  هچ  رگا 
ماما یمارگ  هداوناـخ  هب  نآ  زا  سپ  دـش و  ریـسا  گـنج  رد  هک  دوب  يزینک  ناـشیا  دـیآ  یم  تسد  هب  تاـیاور  یخرب  زا  هک  روهـشم 

.تسویپ  مالسلا  هیلع  يرکسع 

: درک میسقت  هتسد  راهچ  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ردام  هب  طوبرم  تایاور  ناوت  یم  عومجم  رد 

.تسا هدرک  یفرعم  یمور  يا  هدازهاش ار  راوگرزب  يوناب  نآ  هک  یتایاور  . 1

.تسا هتسناد  نوتاخ  همیکح  هناخ  هدش  تیبرت  ار  گرزب  يوناب  نآ  هک  یتایاور  . 2

(2) .تسا هدرک  رکذ  همیکح  هناخ  رد  زین  ار  گرزب  يوناب  نآ  تدالو  ناشیا ، تیبرت  رب  هوالع  هک  یتیاور  . 3

.تسا هتسناد  تسوپ  هایس  ییوناب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  هک  یتایاور  . 4

: تسخن هتسد  تایاور  یسررب 

تـسا یمور  يا  هدازهاش فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ردام  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  روهـشم ، ياه  تیاور  زا  یکی 
ترضح ردام  تیاکح  یلصفم ، ناتساد  رد  قودص  خیش  .تسا  هتفای  هار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  فیرـش  تیب  هب  هنوگزاجعا ، هک 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم 

يداه ماما  نایلاوم  زا  یکی  يراصنا و  بویاوبا  نادنزرف  زا  نم  تفگ : ساّخن  نامیلس  نب  رشب 

ص 204 و 205. ارغص ، تبیغ  هب  یشرگن  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ماما  یگدنز  رد  یشهوژپ  - 1
ص272. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، - 2
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هب ار  یشورف » هدرب   » لئاسم مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ام  يالوم  .مدوب  يار » نم  ّرس   » رد نانآ  هیاسمه  مالسلا و  امهیلع  يرکسع  ماما  و 
رد متفرعم  هکنآ  اـت  مدرک  یم  زیهرپ  كاـن  ههبـش  دراوم  زا  ور  نیا  زا  .مدرک  یمن  شورف  دـیرخ و  وا ، نذا  اـب  زج  نم  تخومآ و  نم 

.متسناد وکین  ار  مارح  لالح و  نایم  قرف  دش و  لماک  باب  نیا 

رد تشپ  هب  ناباتـش  .تفوک  ار  هناـخ  رد  یـسک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  مدوب و  دوخ  هناـخ  رد  هک  يار » نم  ّرـس   » رد بش  کـی 
دراو ناشیا  رب  مدیشوپ و  سابل  .دناوخ  یم  ارف  ترضح  نآ  دزن  هب  ارم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هداتـسرف  روفاک  مدید  مدمآ ،

زا وت  رشب ! يا  : دومرف متسشن ، یتقو  .دنک  یم  وگو  تفگ  هدرپ  سپ  زا  نوتاخ  همیکح  شرهاوخ  دمحموبا و  شدنزرف  اب  مدید  .مدش 
نم .دیتسه  تیب  لها  ام  دامتعا  دروم  امش  تسا و  هدوب  امش  نایم  رد  تشپ ، رد  تشپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  يراصنا و  نادنزرف 

منک و یم  علطم  يّرس  زا  ار  وت  .ییوجب  تقبـس  ام  تالاوم  رد  نایعیـش  ریاس  رب  نادب  هک  مزاس  یتلیـضف  هب  فّرـشم  ار  وت  مهاوخ  یم 
.درک رهم  دوخ  متاخ  اب  دیچیپ و  مه  هب  ار  نآ  تشون و  یمور  نابز  طخ و  هب  يا  همان  هاگ  نآ  .مراد  یم  لیـسگ  يزینک  دـیرخ  يارب 

رهن ربعم  رد  زور ، نالف  رهظ  ورب و  دادـغب  هب  ریگب و  ار  نآ  دومرف : دروآ و  نوریب  دوب  راـنید  نآ 220  رد  هک  ار  یگنر  درز  لامتـسد 
رود یقارع  ناناوج  نارادـیرخ و  سابع و  ینب  ناهدـنامرف  نالیکو  زا  یعمج  دـندمآ ، ناریـسا  ياه  قروز  نوچ  وش و  رـضاح  تارف 

.دنریگب ار  اهنآ 

ود تسا و  نانچ  نینچ و  شتفـص  هک  ار  يزینک  نوچ  ریگب و  رظن  ریز  ار  شورف  هدرب  دیزی  نبرمع  مان  هب  یـصخش  دـش ، نینچ  یتقو 
زابرـس نانآ  تعاطا  نارادیرخ و  ندرک  سمل  ور و  ندوشگ  زا  زینک  نآ  درادـب و  هضرع  شورف  يارب  دراد ، رب  رد  ریرح  هچراپ  هکت 
کته زا  ياو  دـیوگ : دـنک و  يراز  هلان و  یمور  نابز  هب  وا  دـنزب و  ار  زینک  نآ  شورف  هدرب  .نک  یلمأت  هدـب و  تلهم  وا  هب  وت  دـنز ،

هب وا  تسا و  هدش  نم  تبغر  ینوزف  ثعاب  وا  فافع  هک  دـیرخ  مهاوخ  رانید  دصیـس  ار  وا  نم  دـیوگ : نارادـیرخ  زا  یکی  نم ! رتس 
هدرب نکم ! جرخ  هدوهیب  ار  تلاوما  مرادن ، یتبغر  وت  رد  ینک ، هولج  وا  تنطلس  یـسرک  نامیلـس و  سابل  رد  رگا  دیوگ : یبرع  نابز 

هب ملد  هک  دـشاب  يرادـیرخ  دـیاب  ینک  یم  باتـش  ارچ  دـیوگ : زینک  نآ  تسین ! وت  شورف  زا  يزیرگ  تسیچ ؟ هراچ  دـیوگ : شورف 
فارـشا زا  یکی  زا  هتـسبرس  يا  همان  نم  وگب : ورب و  دـیزی  نب  رمع  دزن  هب  زیخرب و  ماگنه  نیا  رد  .دـبای  نانیمطا  وا  تناـید  تناـما و 

.تسا هتشون  نآ  رد  ار  دوخ  تواخس  يراوگرزب و  افو و  تمارک و  هتشون و  یمور  طخ  نابز و  هب  هک  مراد 

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


170 ص :

صخـش نآ  لیکو  نم  داد ، تیاضر  نادب  دش و  لیام  ودب  رگا  .دنک  لمأت  دوخ  بحاص  يوخ  قلُخ و  رد  ات  هدـب  زینک  نآ  هب  ار  همان 
.منک يرادیرخ  يو  يارب  ار  زینک  نیا  ات  متسه 

، تسیرگن همان  رد  نوچ  مدروآ و  ياج  هب  زینک  نآ  دیرخ  هرابرد  ار  يداه  ماما  دوخ  يالوم  تاروتسد  همه  دیوگ : نامیلـس  نبرـشب 
هب ار  وا  رگا  هک  درک  يراج  نابز  رب  دیکا  دـنگوس  و  شورفب ! همان  نیا  بحاص  هب  ارم  تفگ : دـیزی  نبرمع  هب  تسیرگ و  یتخـس  هب 

لامتـسد رد  میالوم  هک  يرادقم  نامه  رب  هکنآ  ات  مدرک  وگو  تفگ  نآ  ياهب  هرابرد  .تشک  دهاوخ  ار  دوخ  دشورفن ، همان  بحاص 
هرجح هب  متفرگ و  لیوحت  ناداش  نادـنخ و  ار  زینک  مه  نم  تفرگ و  نم  زا  ار  اهرانید  .میدرک  قفاوت  دوب ، هدرک  مهارمه  گنر  درز 

اه و هنوگ  هب  دیسوب و  یم  ار  نآ  هدروآ ، رد  دوخ  بیج  زا  ار  میالوم  همان  دمآ ، رد  هرجح  هب  نوچ  .میدمآ  متشاد ، دادغب  رد  هک  يا 
يا : تفگ یـسانش ؟ یمن  ار  وا  هک  یـسوب  یم  ار  یـسک  هماـن  اـیآ  متفگ : وا  هب  بّجعت  يور  زا  نم  داـهن و  یم  دوخ  ندـب  نامـشچ و 

رتخد هکیلم  نم  هک  راپسب  نم  هب  لد  راد و  ارف  شوگ  نم  نخس  هب  يراد  ! یمک  تفرعم  ایبنا  دالوا  ماقم  هب  هک  یـسک  يا  هدنامرد و 
: منک یم  لقن  یتفگش  ناتساد  وت  يارب  .تسا  حیسم ) یصو  نوعمش   ) نویراوح نادنزرف  زا  مردام  .متـسه  مور  رـصیق  دنزرف  اعوشی ،

لیکشت ریز  دارفا  زا  یلفحم  شخاک  رد  دروآ و  رد  شا  هداز  ردارب  دقع  هب  یگلاس ، هدزیس  ّنس  رد  ارم  تساوخ  یم  مور  رصیق  مّدج 
.يروشک يرکـشل و  ناریما  زا  نت  رازه  راهچ  ناگرزب و  لاجر و  زا  نت  دصتفه  ناشیـشک ، نویراوح و  نادـنزرف  زا  نت  دصیـس  داد :

هداز ردارب  نوچ  داد و  رارق  وّکس  لهچ  يالاب  رب  شخاک و  نحـص  شیپاشیپ  رد  دوب ، هدش  هتـسارآ  رهاوج  عاونا  اب  هک  ییابیز  تخت 
هب اه  بیلـص  ناهگان  دـندوشگ ؛ ار  اه  لیجنا  دنداتـسیا و  اعد  هب  اه  شیـشک  دـیدرگ و  هتـشارفا  اه  بیلـص  تفر و  نآ  يالاب  رب  شا 

نیمز رب  شوهیب  دوب ، هتفر  تخت  يالاب  رب  هک  نآ  .دش و  باترپ  نانامهیم  تمـس  هب  تخیر و  ورف  اه  نوتـس  .دیدرگ  نوگنرـس  نیمز 
رب تلالد  هک  اه -  سحن  نیا  تاقالم  زا  ار  ام  تفگ : مّدج  هب  اهنآ  گرزب  دـیزرل و  ناشتـشپ  دـیرپ و  ناشیـشک  يور  زا  گنر  .داتفا 

بیلص دیزاس و  اپ  رب  ار  اه  نوتس  نیا  تفگ : اه  شیـشک  هب  دز و  دب  لاف  هثداح  نیا  زا  مّدج  نک ! فاعم  دراد -  یحیـسم  نید  لاوز 
تداعـس هب  ار  وا  تسوحن  مروآ و  رد  وا  جاودزا  هب  ار  رتخد  نیا  ات  دیروایب  ار  تخبدـب  هتـشگرب  تخب  نیا  ردارب  دـیزارفا و  رب  ار  اه 

دندش هدنکارپ  مدرم  .دیدرگ  رارکت  زین  یمّود  يارب  لّوا  دماشیپ  نامه  دـش ، اپرب  نشج  سلجم  هرابود  نوچ  .مزاس  عفد  يرگید  نآ 
.دش هدنکفا  اه  هدرپ  دمآرد و  دوخ  خاک  لخاد  هب  دیدرگ و  كانهودنا  رصیق  مّدج  و 
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ار تخت  وا  هک  یعضوم  نامه  رد  دندمآ و  درگ  مّدج  خاک  رد  نویراوح ، زا  یعمج  نوعمش و  حیسم ، هک  مدید  باوخ  بش  نآ  رد 
.دندش دراو  شنادنزرف  زا  يرامش  ناناوج و  هارمه  هب  دمحم  ترضح  سپ  .دندرک  بصن  يربنم  دوب ، هداد  رارق 

، نوعمش وت  یصو  زا  ات  ما  هدمآ  نم  هّللا ! حور  يا  : تفگ وا  هب  دمحم  ترضح  هاگ  نآ  .درک  هقناعم  وا  اب  دمآ و  وا  لابقتسا  هب  حیسم 
نوعمـش هب  حیـسم  .درک  همان  نیا  بحاص  دـمحموبا  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  منک و  يراگتـساوخ  مرـسپ  نیا  يارب  ار  اـکیلم  شرتخد 

ربنم زارف  رب  دـمحم  هاگ  نآ  مدرک ، نینچ  تفگ : .نک  يدـنواشیوخ  ادـخ  لوسر  اب  تسا ؛ هدـمآ  وت  دزن  تفارـش  تفگ : تسیرگن و 
رادیب باوخ  زا  نوچ  دندوب و  هاوگ  همه  نویراوح  دمحم و  نادـنزرف  حیـسم و  .درک  جـیوزت  شرـسپ  هب  ارم  دـناوخ و  هبطخ  تفر و 

.مدرکن وگزاب  نارگید  يارب  هتخاس و  ناهن  ملد  رد  ار  نآ  .دنشکب  ارم  منک ، وگزاب  مّدج  ردپ و  يارب  ار  ایؤر  نیا  رگا  مدیسرت  مدش ،

رد .مدش  رامیب  تخس  رغال و  فیعض و  مدیـشک و  ندیـشون  ندروخ و  زا  تسد  هک  یتیاغ  هب  ات  دش  زیربل  دمحموبا  قشع  زا  ما  هنیس 
يا : تفگ نم  هب  دـش ، دـیما  ان  نوچ  تساوخن و  يو  زا  ارم  نامرد  درواین و  نم  نیلاب  رب  ار  وا  مّدـج  هک  دـنامن  یبیبط  مور ، ياهرهش 

، تسا هدـش  هتـسب  میور  هب  اهرد  همه  گرزبردـپ ! يا  : متفگ مزاس ؟ هدروآ  رب  ار  نآ  ات  يراد  ایند  نیا  رد  ییوزرآ  اـیآ  ممـشچ ! رون 
افش شردام  حیسم و  هک  مراودیما  ینک ، دازآ  ار  نانآ  يراد و  رب  دنتسه ، نادنز  رد  هک  یناملسم  ناریسا  زا  ار  ریجنز  هجنکش و  رگا 

رایـسب مگرزبردپ  .مدروخ  اذغ  یکدنا  مدومن و  تیفاع  تّحـص و  راهظا  درک ، نینچ  مگرزبردپ  نوچ  .دننک  ینازرا  نم  هب  تیفاع  و 
هب هک  مدید  باوخ  رد  ار  نانز  رورـس  همطاف  ترـضح  رگید  بش  راهچ  زا  سپ  .تخادرپ  ناریـسا  مارتحا  تّزع و  هب  دـش و  دنـسرخ 

.تسا دمحموبا  ترهوش  ردام  نانز  رورـس  نیا  تفگ : نم  هب  میرم  .دـندرک  رادـید  نم  زا  یتشهب ، راکتمدـخ  رازه  میرم و  یهارمه 
اراصن نید  هب  كرـشم و  وت  ات  دومرف : وناب  نآ  دـیآ ، یمن  مرادـید  هب  دـمحموبا  هک  مدرک  هیالگ  متـسیرگ و  متخیوآ و  رد  وا  هب  نم 

.دیوج یم  يّربت  دنوادخ  هب  وت  نید  زا  هک  تسا  میرم  مرهاوخ  نیا  دیآ ! یمن  وت  رادید  هب  دمحموبا  مدنزرف  یشاب ،

ْنَا ُدَهْشَا  : » وگب سپ  دنک ، رادید  ار  وت  دمحموبا  یهاوخ  یم  يراد و  میرم  حیـسم و  يدونـشخ  یلاعت و  يادخ  ياضر  هب  لیامت  رگا 
«. ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا  هَّللا َو  ِالا  َهِلا  ال 

.مزاس یم  هناور  وت  دزن  ار  وا  هک  شاب  دمحموبا  رادید  راظتنا  رد  نونکا  دومرف : دیـشک و  شوغآ  رد  ارم  متفگ ، ار  تاملک  نیا  نوچ 
! دمحموبا رادید  زا  اشوخ  متفگ : مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپ 
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قـشع هب  ارم  لد  همه  هکنآ  زا  دعب  نم ! بیبح  يا  : متفگ وا  هب  ایوگ  .دمآ  مرادید  هب  باوخ  رد  دـمحموبا  دیـسر ، ارف  بش  ادرف  نوچ 
وت رادید  هب  بش  ره  يدروآ ، مالسا  هک  لاح  .دوب  وت  كرـش  يارب  نم  ریخأت  دومرف : وا  يدومن ! افج  نم  قح  رد  يدرک ، التبم  دوخ 

.تسا هدشن  عطق  نم  زا  وا  رادید  زگره  نونک  ات  نامز  نآ  زا  .دنادرگ  رسیم  ار  ینایع  لاصو  دنوادخ  هکنآ  ات  میآ  یم 

نالف رد  تگرزبردپ  تفگ : نم  هب  دمحموبا  بش  کی  داد : خساپ  وا  يدمآ ؟ رد  ناریسا  نایم  رد  هنوگچ  مدیسرپ : وا  زا  دیوگ  رـِشب 
ییآرد و نارازگ  تمدخ سابل  رد  هک  تسا  وت  رب  .دور  یم  نانآ  لابند  هب  مه  دوخ  دتسرف و  یم  ناناملـسم  گنج  هب  يرکـشل  زور ،
هک دیـسر  اج  نادـب  مراک  دـندمآ و  ام  رـس  رب  مالـسا  هاپـس  ناراد  هیالط  .مدرک  ناـنچ  زین  نم  يورب و  هار  نـالف  زا  سانـشان  روط  هب 

ار مماـن  مداـتفا ، وا  تمینغ  مهـس  رد  نم  هک  يدرم  نآ  .ممور  هاـشداپ  رتـخد  نم  هک  دـناد  یمن  وـت  زج  سک  چـیه  .يدرک  هدـهاشم 
.تسا نازینک  مان  نیا  تفگ : وا  تسا و  سجرن  ممان  متفگ : متشاد و  ناهنپ  ار  نآ  نم  دیسرپ و 

دوب و صیرح  نم  هب  تایبدا  نتخومآ  رد  مگرزبردـپ  تفگ : ییوگ ! یم  نخـس  یبرع  نابز  هب  اـّما  یتسه ؛ یمور  وت  اتفگـش ! متفگ :
تداع نآ  رب  منابز  هکنآ  ات  تخومآ  یم  یبرع  نم  هب  دمآ و  یم  نم  دزن  هب  هاگنابش  حبـص و  ره  وا  .تشامگ  نم  رب  ار  یمجرتم  نز 

.درک

دنوادخ هنوگچ  دومرف : ودب  مدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نامیالوم  رب  مدـیناسر و  يار » نم  ّرُـس   » هب ار  وا  نوچ  دـیوگ : رـِشب 
یم رتهب  امش  هک  ار  يزیچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : تفگ دنایامن ؟ وت  هب  ار  دمحم  تیب  لها  تفارش  تینارـصن و  ّتلذ  مالـسا و  تّزع 

هک یتراشب  ای  مهرد  رازه  هد  يراد : یم  تسود  رتشیب  ار  مادـک  منک ، مارکا  ار  وت  مهاوخ  یم  نم  دومرف : منک ؟ ناـیب  هنوگچ  دـیناد ،
نیمز دوش و  کلام  ار  ملاع  برغ  قرـش و  هک  يدنزرف  هب  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : ار ، تراشب  تفگ : تسا ؟ يدـبا  تفارـش  نآ  رد 
لوسر هک  یـسک  زا  دومرف : یـسک ؟ هچ  زا  دیـسرپ : سجرن  .دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ؛ داد  لدع و  زا  هدنکآ  ار 

حیسم و سپ  دومرف : وا ؟ نیشناج  حیـسم و  زا  دیـسرپ : .درک  يراگتـساوخ  وا  يارب  ار  وت  یمور ، لاس  هام  نالف  زا  بش  نالف  رد  ادخ 
هب هک  بش  نآ  زا  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  دومرف : دمحموبا ! امش  رسپ  هب  تفگ : دندرک ؟ جیوزت  یـسک  هچ  هب  ار  وت  وا ، یـصو 

.منیبن ار  وا  هک  تسین  یبش  ما ، هدروآ  مالسا  ءاسنلاهدیس  شردام  تسد 

ار سجرن  ...دمآ  همیکح  نوچ  ناوخ و  ارف  ار  همیکح  مرهاوخ  روفاک ! يا  : دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
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دوخ لزنم  هب  ار  وا  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  : دومرف ام  يالوم  نآ  زا  دعب  .دـش  رورـسم  وا  رادـید  هب  دیـشک و  شوغآ  رد  ینالوط  ینامز 
(1) .تسا مئاق  ردام  دمحموبا و  هجوز  وا  هک  زومایب  يو  هب  ار  ینید  فیلاکت  ربب و 

يربط ریرج  نبدـمحم  هاگ  نآ  .تسا  هدـش  لقن  همعنلا  مامت  نیدـلا و  لامک  باتک  رد  قودـص ، خیـش  قیرط  زا  تسخن  تیاور ، نیا 
، ناشیا  (3) .تسا هتخادرپ  نآ  لقن  هب  هبیغلا  باتک  رد  یسوط  خیش  هدروآ و (2)  همامالا  لئالد  باتک  رد  توافتم ، يدنـس  اب  ار  نآ  

.تسا توافتم  نیدلا  لامک  باتک  دنس  اب  يو  دنس  اّما  هدروآ ؛ دوب ، همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  رد  هچنآ  دننام  تسرد  ار  تیاور 

(5) هئیضملا راونألا  بختنم  رد  یلین  میرکلادبع   (4)، بلاط یبا  لآ  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  نیظعاولا ، هضور  رد  يروباشین  لاّتف 
.دنا هدرک لقن  ار  تیاکح  نیا  هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  تازجعملا  صوصنلا و  یف  هادهلا  تابثإ  بحاص  نیرخأتم  زا  و 

هدرک لـقن  همعنلا  ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  زا  رگید ، ياـج  رد  هبیغلا و  باـتک  زا  اـج  کـی  ار ، هیـضق  راونـالاراحب  رد  یـسلجم  همـالع 
(6) .تسا

نایم یّمهم  گنج  دعب ، هب  لاس 242 ه  زا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هداتفا  قاّفتا  لاس 242ه  زا  سپ  هیضق  نیا  دوش : هدیسرپ  تسا  نکمم 
(7) .دنوش ناناملسم  ریسا  نوتاخ  سجرن  ات  تسا  هدادن  خر  نایمور ، ناناملسم و 

باتک زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  هداد  خر  نانآ  نایم  ییاه  گـنج  يریگرد و  نآ ، زا  سپ  نارود و  نیا  رد  تسا : ینتفگ  خـساپ  رد 
(8) .تفای ار  اه  يریگرد  نیا  زا  ییاه  هنومن  ناوت  یم  یخیرات ، ياه 

ح 1. باب 41 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
 . ص 262 همامالا ، لئالد  يربط ، ریرج  نبدمحم  - 2

ح178. ص 208 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 3
ص 440. ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 4

.105 ص   هئیضملا  ، راونألا  بختنم  یلین ، میرکلادبع  - 5
ص 6. ج 51 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دّمحم  - 6

ص 115. مهدزاود ، ماما  یسایس  خیرات  نیسح ، مساج  - 7
،85 ، 81 ص 80 ، ج 7 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 201 ؛ ج 9 ، كولملاو ، ممُألا  خـیرات  يربط ، ریرج  نبدـمحم  ك.ر : - 8

.347 ، 345 ، 343 ص 323 ، ج 10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا  93 ؛
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، گرزب گنج  زا  روظنم  رگا  لاح  .تسا  هدـش  عقاو  يریگرد  گنج و  مور ، ناناملـسم و  ناـیم  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  دـهاوش 
رد هچنآ  نوچ ، درادن ؛ یترورض  رما  نیا  دشاب ، هدرک  تکرش  نآ  رد  شنادناخ  لها و  زا  یخرب  اب  مه  مور  رصیق  دوخ  هک  دشاب  نیا 
رد نازینک  شـشوپ  رد  دش و  هارمه  نایهاپـس  اب  هنایفخم ، سانـشان و  تروص  هب  ماما  رما  هب  سجرن ، هک  تسا  نیا  هدمآ ، تیاور  نیا 

.دمآ

مود هتسد  تایاور 

داوج ماما  رتخد  همیکح  فیرش  تیب  رد  ناشیا  تیبرت  هب  اهنت  راوگرزب  يوناب  نآ  تشذگرـس  هب  هراشا  نودب  ثیداحا  زا  یـضعب  رد 
.تسا هدش  هراشا  مالسلا  هیلع 

ودـب هک  متـشاد  يزینک  يرآ ، تسا ...« : هدرک  لقن  همیکح  نابز  زا  لصفم  تیاکح  کی  زا  یـشخب  رد  يوهط ، هللا  دـبع  نب  دـمحم 
تدزن هب  ار  وا  يراد ، شتـسود  نم ! ياقآ  يا  : متفگ ودـب  .درک  رظن  کـین  وا  هب  دـمآ و  مرادـید  هب  ما  هدازردارب  .دـنتفگ  یم سجرن 

هک دیآ  دیدپ  يو  زا  يدنزرف  يدوز  هب  دومرف : تسیچ ؟ زا  امش  یتفگش  متفگ : متفگش ! رد  وا  زا  اما  ناج ! همع  هن  دومرف : متـسرفب ؟
هدش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس ؛ هدنکآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دـنوادخ  تسا و  یمارگ  یلاعت ، يادـخ  دزن 

هب مدیشوپ و  هماج  دیوگ : .نک  هزاجا  بسک  هراب  نیا  رد  مردپ  زا  دومرف : متـسرفب ؟ امـش  دزن  هب  ار  وا  ایآ  نم ! ياقآ  يا  : متفگ .دشاب 
مدنزرف دزن  ار  سجرن  همیکح ! يا  : تفگ درک و  نخس  زاغآ  دوخ  وا  .متسشن  مدرک و  مالـس  .مدمآرد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  لزنم 

! هکرابم يا  : دومرف .مریگب  هزاجا  هراب  نیا  رد  هک  مدیسر  امـش  تمدخ  روظنم  نیدب  نم !  ياقآ  يا  : متفگ دیوگ : .تسرفب  دمحم  یبا 
یب دـیوگ : همیکح  .دـهد  رارق  وت  يارب  ریخ  زا  يا  هرهب  دـنک و  کیرـش  راـک  نیا  شاداـپ  رد  ار  وـت  هک  دراد  تسود  یلاـعت  يادـخ 
دنچ .مدرک   رارقرب  دوخ  لزنم  رد  ار  اهنآ  دـنویپ  مداد و  رارق  دـمحموبا  رایتخا  رد  متـسارآ و  ار  سجرن  متـشگرب و  لزنم  هب  گـنرد 

(1)  . ...مدرک هناور  شهارمه  زین  ار  وا  تفر و  شردپ  دزن  هب  سپس  دوب ؛ نم  دزن  يزور 

دورو زا  سپ  ار  نوتاخ  سجرن  هب  طوبرم  تایاور  ناوت  یم  اریز  درادـن ؛ یتافانم  تسخن  هتـسد  ثیداحا  اب  هتـسد  نیا  تایاور  مومع 
.تسناد گرزب  يوناب  نآ  هناخ  هب  وا 

ح2. ، 42 باب ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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موس هتسد  تیاور 

ماـما همع  فیرـش  تیب  رد  هـکنیا  رب  هوـالع  نوتاـخ  سجرن  تـسا : هدوزفا  یلبق ، تـیاور  لـقن  زا  سپ  هیـصولا  تاـبثا  رد  يدوعـسم 
: دوب هدمآ  ایند  هب  زین  فیرش  تیب  نامه  رد  دوب ؛ هتفای  تیبرت  مالسلا  هیلع  يرکسع 

َسِجَْرن یَّمَُـست  اَْهتَّبَر  اهتیب و  یف  تدلو  ٌهیِراَج  اََهل  َْتناَک  دمحم  نب  یلع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِتاَوَخَأ  َضَْعب  َّنَأ  انخیاشم  نم  تاقثلا  انل  يور  »
َّنِإ اَمَأ  ًابِّجَعَتُم  الِإ  اَهَیلِإ  ُتْرَظَن  اَم  یِّنِإ  َلاَقَف  اَـهَیلِإ  ُرُْظنَت  َكاَرَأ  هتمع  َْتلاَـقَف  هتبجعاـف  اَـهَیلِإ  َرَظَنَف  ٍدَّمَُحمُوبَأ  َلَـخَد  تلبع  ْتَِربَک و  اَّمَلَف 

لقن ام  ناـگرزب  زا  نیقثوم   » (1) ؛»...  ْتَلَعَفَف ِهَیلِإ  اَـهِْعفَد  ِیف  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  َنِذْأَتْـسَت  ْنَأ  اَـهَرَمَأ  َُّمث  اَْـهنِم  ُنوُکی  ِهَّللا  یَلَع  َمیِرَْکلا  َدوـُلْوَْملا 
تمه وا  تیبرت  هب  وناب  نآ  .دوب  هدـمآ  اـیند  هب  وا  هناـخ  رد  هک  تشاد  يزینک  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  نارهاوخ  زا  یکی  دـنا : هدرک 

هناخ نادب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیسر ؛ ارف  شنداد  رهوش  نامز  دش و  گرزب  نوچ  سپ  .دش  یم  هدیمان  سجرن  وا   تشامگ و 
نآ يدرک !؟ هجوـت  وا  هب  منیب  یم  تفگ : هـمیکح )  ) ناـشیا هـمع  سپ  .تخادـنا  زینک  نآ  هـب  یتفگـش  يور  زا  یهاـگن  دـش و  دراو 
هب هاـگ  نآ  .دـیآ  یم  اـیند  هب  وا  زا  دوعوم ) ) راوگرزب دوـلوم  نآ  متفگـش  رد  نیا  زا  اـما  .مرادـن  وا  هب  یـصاخ  رظن  دوـمرف : ترـضح 

«. درک نینچ  زین  همیکح  دهدب و  وا  هب  ار  نوتاخ  سجرن  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  هزاجا  اب  دومرف  رما  همیکح 

(2) .تسا هدرکن  لقن  ار  اهتیب » یف  تدلو   » هلمج هک  توافت  نیا  اب  هتبلا  تسا ؛ هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یسوط  خیش 

: تسا قافتا  دروم  بلطم  دنچ  هدش ، دای  تیاور  هتسد  هس  رد 

.تسا هدوب  زینک  ناشیا  .فلا 

.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح  هناخ  رد  وا  .ب 

.تسا هدرک  تبحص  زینک  نیا  زا  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  جاودزا  عوضوم  رد  همیکح  .ج 

ص272. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، - 1
ص244. هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 2
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مراهچ هتسد  تایاور 

، تایاور نیا  هب  کسمت  اب  زین  يا  هدع  تسا و  هدمآ  نایم  هب  تسوپ  هایـس  يزینک  زا  نخـس  نیـشیپ  تایاور  فالخ  رب  هتـسد  نیا  رد 
: دنا هدرک  دانتسا   (1) یسانک زا  ریز  تیاور  هب  هاگدید  نیا  نارادفرط  .دنزاس  راد  هشدخ  ار  روهشم  هاگدید  دنا  هتساوخ 

ُهَْرمَأ ُهَّللا  ُِحلْصی  َءاَدْوَس  ٍهَمَأ  ُْنبا  َفُسوی  ْنِم  ٌهَّنُـس  ِهِیف  ِْرمالا  اَذَه  َبِحاَص  َّنِإ  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  وا 
دنوادخ .تسا  هایس  يزینک  دنزرف  وا  هکنیا  نآ  تسا و  مالسلا  هیلع  فسوی  زا  یتّنـس  رما  نیا  بحاص  رد  انامه   » (2) ؛» ٍهَدِحاَو ٍهَلَیل  ِیف 

«. دیامرف یم  حالصا  بش  کی  رد  ار  شرما 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ردام  هراـب  رد  تاـیاور  زا  يرایـسب  اـب  تیاور ، نیا  هکنیا  ناـیب  اـب  یـسلجم  همـالع 
(4) .دشاب ترضح  نآ  یبرم  ای  هطساو و  اب  ردام  دناوت  یم تیاور ، زا  دوصقم  هک  هتسناد  نیا  رد  ار  لح  هار  ؛(3)  دراد تفلاخم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  تشونرس 

ترضح نآ  تدالو  زا  سپ  فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  تشذگرس  هب  يا  هراشا  هنوگ  چیه  ربتعم  عبانم  رد 
يرکسع نسح  ماما  هب  ار  وا  هک  تشاد  يزینک  ینارزیزخ ، یلعوبا  : » هک تسا  نیا  هدش  لقن  هراب  نیا  رد  هک  ینخس  هتبلا  .تسا  هدشن 

.درک جاودزا  یلعوبا  اـب  تخیرگ و  رفعج  تسد  زا  يو  دومن ؛ تراـغ  ار  ماـما  هناـخ  باّذـک  رفعج  نوـچ  درک و  ادـها  مالـسلا  هیلع 
لیقص مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  .تشاد   مان  لیقص  وا  ردام  دوب و  رـضاح  دیـس  تدالو  رد  تسا  هتفگ  وا  دیوگ : یم  یلعوبا 

گرم ات  دهاوخب  یلاعت  يادخ  زا  هک  درک  تساوخرد  ماما  زا  وا  درک و  هاگآ  دیآ ، یم  شنادناخ  رس  رب  هچنآ  زا  ار 

هدش لقن  یـسانک  سیرـض  زا  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  رد  یـسانک و  دیزی  زا  ینامعن  تبیغ  رد  تیاور  نیا  هک  نیا  هجوت  لباق  - 1
.تسا

ح12. باب 32 ، ص329 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص163 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، .ر ك : - 2
ناماما هب  لعج و  مهم ، ثحب  نیا  خیرات  لوط  رد  اهنآ  نارادـفرط  ّتیودـهم و  نایعدـم  فرط  زا  یناوارف  تایاور  تسا  : ینتفگ  - 3

.تسا هدش  هداد  تبسن  مالسلا  مهیلع  موصعم 
.13 باب ص219 ، ج51 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 4
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هتشون نآ  رب  هک  تسا  یحول  يو  ربق  رس  رب  تشذگ و  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تایح  رد  وا  .دناسرب  نآ  زا  شیپ  ار  يو 
(1) «. تسا دمحم  ردام  ربق  نیا  دنا :

ح 7. ص 431 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
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ییامزآ دوخ 

نایب هللا  همحر  یسوط  خیش  هللا و  همحر  قودص  خیش  لقن  قبط  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ردام  ناتـساد  . 1
.دینک

(. دروم راهچ   ) دیربب مان  دنا ، هدرک  رکذ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  روهشم  ناتساد  هک  ییاه  باتک . 2

.دینک نایب  ار  مود  هتسد  تایاور  تسخن و  تایاور  عمج  هجو  . 3

هچ یسلجم  همالع  تسا ؟ هدمآ  ایند  هب  نوتاخ  همیکح  هناخ  رد  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  ردام  هک  هدش  رکذ  باتک  مادک  رد  . 4
؟ تسا هداد  یخساپ 

.دیهد حیضوت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ردام  تشونرس  هرابرد  . 5

.دییامن لیلحت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  ناتساد  هدمآ ، سرد  رد  هچنآ  رب  نوزفا  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

(. ش  . 1371 ه نارهت ، فراعم ، کین  ، ) هدازراختفا نسح  دیس  همجرت  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  . 1

 (. نارهت 1397 ه قودصلا ، هبتکم  ، ) هبیغلا ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  . 2

 (. 1411ه مق ، یمالسا ، فراعم  هسسوم  ، ) هبیغلا باتک  یسوط ، نسح  نبدمحم  . 3

 (. 1395 ه مق ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ،  ) دلج ود  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نبدمحم  . 4

(. ش  . 1379 ه مق ، تلاسر ، ، ) دمآ دهاوخ  وا  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  . 5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  مهدزای : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  یگنوگچ 

تدالو ندوب  یفخم 

تدالو ندوب  یفخم  هفسلف 

فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  تابثا  . 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  هب  مالسلا ،  هیلع  يرکسع  ماما  دیون  .فلا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نداد  ربخ  .ب 

ترضح نآ  تدالو  زا  مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما  همع   ) همیکح نداد  ربخ  .ج 

تماما تیب  نیمداخ  ناونع  هب  هیرام  میسن و  نداد   ربخ  .د 

ترضح نآ  تدالو  زا 

هعیش ناگرزب  زا  یناوارف  هدع  شرازگ  ه . 

یکدوک رد  تدالو و  زا  سپ  ترضح  نآ  ندید  زا 

ترضح نآ  تدالو  زا  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب  شرازگ  و . 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  نامز  . 3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تدالو  هراب  رد  تاهبش  یخرب  هب  خساپ 
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دمآرد شیپ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اه  تما دوعوم   یهلا و  هریخذ  نیرخآ  تدالو  رـشب ، خیرات  رد  ّمهم  ثداوح  زا  یکی 
مالـسلا و مهیلع  نیموصعم  همئا  اهنت  هن  دیآ و  یم رامـش  هب  خـیرات  تاملـسم  وزج  ترـضح ، نآ  تدالو  لصا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا 

گرزب هثداح  نیا  هب  زین  ّتنس  لها  زا  دنچ  یناثدحم  ناخروم و  هکلب  دنا ؛ هدرک هراشا  ّمهم  نیا  هب  هعیش  ناسیون  خیرات  نادنمشناد و 
دور یم .تسا و  نیمز  هرک  يور  رب  رشب  یگدنز  خیرات  رد  یفطع  هطقن  تدالو  نیا  .دنا  هتسناد  تیعقاو  کی  ار  نآ  هدومن ، حیرـصت 

.دبای ققحت  هاوخ ، تقیقح  و  مولظم   ياه  ناسنا  دیما  دوعوم ، یجنم  نآ  روهظ  اب  اه  نرق تشذگ  زا  سپ  ات 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  یگنوگچ  . 1

هراشا

، ور نیا  زا  .تسا  هدوب  زیگنا  لاؤس  يرایـسب  يارب  نیا  هتـشاد و  ییانثتـسا  تدالو  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
.دیامن یم يرورض  هدیدپ ، نیا  ربارب  رد  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  نانمشد  نافلاخم و  دروخرب  تدالو و  تامدقم  ریوصت  میسرت و 

.درک ادیپ  یناوارف  ياهدورف  زارف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تماما  نایرج 
شور نآ ، ياه  شزرا  بتکم و  ظفح  اب  هطبار  رد  تماما ، یساسا  طوطخ  یلک و  يژتارتسا  ظفح  اب  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما 

، مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم نب  یلع  تماما  نامز  ات  اه ، بیـشن زارف و  نیا  .دنتفرگ  شیپ  رد  نارگمتـس ، ربارب  رد  ار  ینوگانوگ  ياه 
یعضوم یعامتجا ، یسایس و  طیارش  یبایزرا  ناکم و  نامز و  بسانت  هب  کی  ره  نامز ، نآ  ات  مالـسلا  مهیلع  همئا  تشاد و  رارمتـسا 

يداه و داوج ، ماما  .تفای  يرگید  لکش  تماما  نایرج  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  زا  سپ  .دندرک  یم باختنا  صاخ 
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(1) .دندیزگرب هناگی  یعضوم  یسابع  يافلخ  مکاح و  هاگتسد  ربارب  رد  مالسلا ، مهیلع  يرکسع 

رد كدنا  كدـنا  دیـسر ، نانآ  هب  تماما  دـش و  يرپس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  يدـنا  نرق و  ود  هکنیا  زا  سپ 
يرایـسب ثیداحا  رابخا و  هب  طوبرم  اه  ینارگن نیا  .تفرگ  ناج  قیمع  ییاه  ینارگن  تفالخ ، زکرم  رد  نیملـسم  ِنارگتموکح  ِنایم 

نیا .تسا  اه  تموکح  ساسا  هدننز  مهرب  هک  تفای  دهاوخ  دلوت  يدنزرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  دوب : هدمآ  اهنآ  رد  هک  دوب 
هب یمالـسا ، رابخا  رد  مه  دـش و  یم لقن  نیملـسم  نایم  رد  ناهاگآ  هلیـسو  هب  دوب و  هدـمآ  ناینیـشیپ  ياه  باتک  رد  مه  ییوگـشیپ ،
هک دیآ  دیدپ  يدـنزرف  مهدزای  ماما  زا  دوب  رارق  اه ، تراشب نیا  يانبم  رب  .دوب  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رتاوت 

 . ...دشابرگمتس ياه  تردق هدننک  لامیاپ  اه و  جات  هدننکفا  ورف  اه و  تخت  هدننک  ناریو 

دلوت زا  ناشیا ، يدوبان  اب  دـیاش  ات  دـش  هدوزفا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  تبـسن  اـه  يریگ تخـس اـهراشف و  رب  ور  نیا  زا 
رد یپ  قیقد و  ياه  يریگشیپ اه و  يزیر همانرب فالخ  رب  اما  .دوش  يریگ  ولج  تماما  موادت  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

.دربن ییاج  هب  هار  نارگمتس ، ياه  هئطوت دش و  هدامآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  تامدقم  نانمشد ، یپ 

دنچ زج  دوب و  ناهنپ  مدرم  زا  همه ، همه و  شدلوت ، سپس  دوب و  دوخ  راوگرزب  ردام  مکش  رد  ترـضح  نآ  هک  ینارود  تلع  نیدب 
لجع يدهم  زین  نانآ  .دید  یمن  تدالو  زا  سپ  ار  وا  یسک  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  صاخ  باحصا  نادرگاش و  ناکیدزن ، زا  نت 

.(2) يداع تروص  هب  هتسویپ و  هن  دندید ؛ یم هاگ  هاگ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

ماما همع  مالـسلا  اهیلع  همیکح  ترـضح  راوگرزب ،  يوناـب  دنمـشزرا  نانخـس  رظن ، نیرتروهـشم  ناـشیا  تدـالو  یگنوگچ  هراـبرد 
: تسا هدروآ  نینچ  وا  نابز  زا  ار  گرزب  هثداح  نیا  هللا ، همحر  قودص  خیش  .تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع 

تسا و نابعش  همین  بش  هک  شاب  ام  دزن  راطفا  بشما  همع ! يا  : دومرف دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  هب  ارم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
: متفگ .سجرن  دومرف : تسیک ؟ وا  ردام  متفگ : .دزاس  رهاظ  تسا  نیمز  يور  رد  وا  تّجح  هک  ار  دوخ  تّجح  بشما  یلاـعت  يادـخ 

رد لمح  زا  يرثا  موش ! تیادف 

ص 318. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  - 1
( فرصت اب  . ) صص 2122 برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  - 2
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.میوگ یم  وت  هب  هک  تسا  نیمه  دومرف : تسین ، وا 

ناتلاح منادناخ ! يوناب  نم و  يوناب  يا  : تفگ تشاد و  رب  ارم  شفک  دـمآ و  سجرن  متـسشن ؛ مدرک و  مالـس  نوچ  مدـمآ و  دـیوگ :
؟ تسا روطچ 

ودـب تسا ؟ یـشیامرف  هچ  نیا  ناج ! همع  يا  : تفگ دـش و  دنـسرخان  نم  مالک  زا  یتسه ، نم  نادـناخ  يوناب  نم و  يوناـب  وت  متفگ :
ایح دیـشک و  تلاجخ  سجرن  .تسا  اقآ  ترخآ  ایند و  رد  هک  دیامرف  اطع  يدنزرف  وت  هب  بشما  یلاعت  يادـخ  ناج ! رتخد  يا  : متفگ

.دومن  

؛ مدروآ ياج  هب  ار  نآ  متساخرب و  زامن  يادا  يارب  بش  لد  رد  .مدیباوخ  دوخ  رتسب  رد  مدرک و  راطفا  مدش ، غراف  اشع  زامن  زا  نوچ 
باوخ نانچمه  وا  .مدش  رادـیب  ناساره  مدیـشک و  زارد  زین  نآ  زا  سپ  متـسشن و  تابیقعت  يارب  .دوب  هدـیباوخ  سجرن  هک  یلاح  رد 

.دیباوخ درازگ و  زامن  تساخرب و  سپ  دوب ،

.تسا باوخ  رد  وا  تسا و  هدـیمد  لّوا  رجف  مدـید  متـسیرگن و  نامـسآ  هب  رجف  يوـج  تسج و  رد  مدـمآ و  نوریب  دـیوگ : همیکح 
: دیوگ .تسا  هدش  کیدزن  راک  اجنیا  هک  نکم  باتش  همع ! يا  : دز دایرف  دوخ  لحم  زا  دمحموبا  هاگان  دیدرگ ، ضراع  ملد  رب  کش 
: متفگ ودب  مدیرپ و  وا  دزن  هب  نم  دش و  رادیب  ناساره  وا  نایم  نیا  رد  .متخادرپ  سی »  » و هدجس » ملا   » ياه هروس  تئارق  هب  متسشن و 

نامه هک  راد  راوتـسا  ار  تلد  نک و  عمج  ار  تدوخ  متفگ : .يرآ  همع ! يا  : تفگ ینک ؟ یم  ساسحا  يزیچ  ایآ  داب ، وت  رب  ادـخ  مان 
وا يور  زا  ار  هماـج  مدـمآ و  دوخ  هب  مرورـس  يادـن  هب  تفرگ و  ارف  یفعـض  ار  سجرن  نم و  دـیوگ : همیکح  .متفگ  وت  اـب  هک  تسا 
رد ار  وا  .تسا  نیمز  رب  شدوجـس  عضاوم  هدوب و  هدجـس  لاـح  رد  هک  مدـید  ار  سجرن ) دـنزرف   ) دوـخ رورـس  ناـهگان  متـشادرب و 

فک ود  وا  مدرب و  يو  دزن  ار  وا  روآ ! نم  دزن  هب  ار  مدـنزرف  همع ! يا  دومرف : دـمحموبا  .تسا  فیظن  كاپ و  مدـید  متفرگ ، شوغآ 
شتسد تشاذگ و  وا  ناهد  رد  ار  شنابز  سپ  .داهن  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  ياپ  ود  داد و  رارق  نآ  نایم  رد  ار  دنزرف  دوشگ و  ار  شتسد 

َکیِرَشال ُهَدْحَو  هّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  : » تفگ .يوگ  نخس  مدنزرف ! يا  : دومرف سپس  .دیشک  يو  لصافم  شوگ و  نامـشچ و  رب  ار 
نابز دیسر و  شردپ  رب  هکنآ  ات  داتسرف  دورد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  نانمؤمریما و  رب  سپـس  ِهّللا .» ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  َُهل َو 

(1) «. دیشکرد

ص449. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 238 ؛ هبیغلا ، باتک  ك.ر : نینچمه  ح 1 ؛ باب 42 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
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تدالو ندوب  یناهنپ 

نانخـس رد  رما  نیا  .تسا  نآ  ندوـب  یفخم  فیرـشلا  ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تدـالو  مهم  ياـه  یگژیو زا  یکی 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یناوارف  توافتم و  ریباعتاب  هتفرگرارق و  هراشا  دروم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

ُءاَفَخَف َمیِهاَْربِإ  ْنِم  اَّمَأ  َو  َمیِهاَْربِإ ...  ْنِم  ٌهَّنُس  َو  مالسلا ...  مهیلع  ِءاِیْبنالا  ِنَنُس  ْنِم  ٌنَنُـس  اَّنِم  ِِمئاَْقلا  ِیف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
تدالو یناهنپ  میهاربا  زا  اما  و  میهاربا ...  زا  یتنس  و  دراد ... : دوجو  ایبنا  زا  ییاه  تنـس  ام  مئاق  رد   » (1) ؛»...  ِساَّنلا ُلاَِزتِْعا  ِهَدالِْولا َو 

«. ...مدرم زا  يریگ  هرانک  و 

مدرم رب  شتدـالو  هک  سک  نآ  دـیرگنب   » (2) ؛»  ْمُُکبِحاَص َوُهَف  ُُهتَدـالِو  ِساَّنلا  یَلَع  یَفَْخت  ْنَم  اوُرُْظنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
«. تسا امش  بحاص  ومه  تسا ، ناهنپ 

دنناد یمن  مدرم  هک  سک  نآ  دیرگنب   » (3) ؛»  ْمُُکبِحاَص َكاَذَف  ْمَأ ال  َِدلُو  ُهَّنَأ  ُساَّنلا  يِرْدی  ْنَم ال  ْرُْظنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
«. تسا امش  بحاص  ومه  سپ  هن ؛ ای  هدش  دلوتم  وا 

ُءاَفَخ َلاَق  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ُهَّنُـس  اَم  ُْتلُقَف َو  مالـسلا   هیلع  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ْنِم  ٌهَّنُـس  ِِمئاَْـقلا  ِیف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
وا تدالو  ندوب  یفخم  دومرف : دوب ؟ هچ  نارمع  نب  یـسوم  تنـس  متفگ : تسا ، نارمع  نب  یـسوم  زا  یتنـس  مئاـق  رد   » (4) ؛» ...ِهِِدلْوَم

...«.

(5) ؛» َجَرَخ اَذِإ  ٌهَعَیب  ِهُِقنُع  ِیف  ٍدَـحَال  َنوُکی  اّلئل  ِْقلَْخلا  اَذَـه  یَلَع  ُُهتَدالِو  یَمْعَت  ِْرمـالا  اَذَـه  ُبِحاَـص  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. دشابن شندرگ  رب  یسک  تعیب  دنک ، روهظ  نوچ  ات  تسا  هدیشوپ  قلخ  نیا  رب  رمالا  بحاص  تدالو  »

هکنیا ات   » (6) ؛» ...ِِدلْوَْملا یِفَخ  اَّنِم  ًامالُغ  ِْرمالا  اَذَِهل  ُهَّللا  َثَْعبی  یَّتَح  : »... دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ص567. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ، همحر  قودص  خیش  - 1
ح2. ص325 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص168. هبیغلا ، ینامعن ، - 3
ح18. ص340 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 4

ح1. ص479 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 5
ص341. ج1 ، یفاک ، ینیلک ،  - 6
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«. ...تسا یناهنپ  یتدالو  ياراد  هک  ام  زا  یناوج  دزیگنا  رب  دنوادخ   

اهالمی دوحجلا و  رفکلا و  لهأ  نم  ضرالا  هب  لج  زع و  هللا  رهطی  يذلا  مئاقلا  نکل  و  : »... دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
راکنا رفک و  لها  زا  ار  نیمز  وا  طسوت  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  یمئاـق  اـما   » (1) ؛»...  هتدالو سانلا  یلع  یفخت  يذلا  وه  اطـسق  الدـع و 

«. ...هدیشوپ مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا  یسک  دنک ، اد د  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دزاس و  كاپ 

تدالو ندوب  یفخم  هفسلف 

لاعتم دـنوادخ  هک  نایب  نیا  هب  .تسا  يدوبان » رطخ  زا  ناشیا  ندـنام  نوصم   » تبیغ هفـسلف  نیرت  مهم  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  زا 
هک فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  فالخرب  دوب ؛ دنهاوخ  ناما  رد  ندش  هتشک  زا  دنوش ، رهاظ  نیشیپ  ناماما  رگا  تسناد  یم 
هب يرگید  درک ، یم  اضتقا  یهلا  ریبدت  تمکح و  دش ، یم  هتـشک  يدـهم  ناردـپ  زا  یکی  رگا  .دـش  دـهاوخ  هتـشک  دوش ، رهاظ  رگا 
درک یمن اضتقا  اه  ناسنا روما  ریبدت  تحلـصم و  دوش ، هتـشک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  رگا  یلو  ددرگ ؛ بصن  وا  ياج 

.ددرگ بصن  وا  ياج  هب  يرگید  ماما  هک ، 

ِهُِقنُع ِیف  ٍدَحال  َنوُکی  الَِئل  ِْقلَْخلا  اَذَه  ْنَع  ُُهتَدالِو  ُبیِغَت  ِْرمالا  اَذَـه  ُبِحاَص  تسا « : هدرک  لقن  مالـسلا   هیلع  قداص  ماما  زا  ریَِـصب  وبا 
تعیب دـنک ، جورخ  نوچ  ات  تسا  ناهن  مدرم  نیا  رب  رمالا  بحاص  تدالو   » (2) ؛» ٍهَلَیل ِیف  ُهَْرمَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُِحلْـصی  َجَرَخ َو  اَذِإ  ٌهَعَیب 

«. دناسر ناماس  هب  بش  کی  رد  ار  يو  رما  یلاعت  يادخ  دشابن و  شندرگ  رب  سک  چیه 

زا مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هنایفخم  تدالو  هب  هلمج  نآ  زا  ناوت  یم  هک  هدش  لقن  ناگرزب  زا  یخرب  هرابرد  تدالو ، ندوب  یفخم 
تـسد هب  ندش  هتـشک  سرت  زا  مالـسلا   هیلع  نارمع  نب  یـسوم  یناهنپ  تدالو  هب  زین  شنامز و  هاشداپ  تسد  هب  ندـش  هتـشک  سرت 

.درک هراشا  نوعرف 

: دسیون یم  هتسناد ، یلومعم  يداع و  يرما  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهنپ  تدالو  هللا ،  همحر  یـسوط  خیـش  تهج  نیمه  هب 
(3) «. تسا هتشاد  ناوارف  ياه  هنومن يرشب ، خیرات  لوط  رد  هدوبن و  هثداح  نیرخآو  نیتسخن  نیا   »

ح2. ص377 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح5. باب 44 ، ص480 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ح105. ص77 ، هبیغلا ، باتک  هللا ، همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 3
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  تدـالو  نتـشاد  هگن  یفخم  زار  : » تسا هدرک  ناـیب  هنوگ  نیا  رثـالا  بختنم  بحاـص  ار  تقیقح  نیا 
لقن مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتایاور  قیرط  زا  ساـبع ، ینب  ياـفلخ  دوب : نیا  فیرـشلا 

رد ار  داسف  یهارمگ و  ياهژد  دنک و  یم  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  نامه  ماما ، نیمهدزاود  دنتـسناد  یم  دوب ، هدش 
.دوش یم  ناهج  برغم  قرـشم و  ریما  دوخ ، دـناسر و  یم  لتق  هب  ار  توغاط  دزاس و  یم  نوگنرـس  ار  نارابج  تلود  .دـبوک  یم  مه 

ناـسوساج و ور ، نیا  زا  .دـنناسر  لـتق  هب  ار  وا  دـننک و  شوماـخ  ار  رون  نیا  اـت  دـندمآ  رب  ددـص  رد  دنتـسناد ، یم  ار  رما  نیا  نوـچ 
نکیل .دـنریگب  رظن  ریز  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  لزنم  لخاد  ات  دـندرک  رومأم  ار  ییاـه  هلباـق  یتح  دنتـشامگ ؛ دـنچ  یناـبقارم 
ناهنپ ار  وا  ردام  يرادراب  نارود  شیوخ ، هدارا  هب  ادـخ  هک  دوب  نیا  .تشاد  دـهاوخ  هدـنیاپ  ار  تیادـه  رون  لاـح ، ره  رد  دـنوادخ ،

هژیو هب  دنوش  تاداس  هناخ  دراو  هدزرـس ، تقو ، یب  تقو و  ات  دوب  هدرک  رما  اه  هلباق  هب   یـسابع  دمتعم  دـنا : هتفگ  ناخروم  .تخاس 
.دنهد شرازگ  دندرگ و  ربخاب  وا  رسمه  لاح  زا  دننک و  شیتفت  دندرگب و  هناخ  نورد  رد  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ 

هراب رد  هک  درک  ار  راک  نامه  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هراب  رد  دنوادخ  .دنتـشگن  هاگآ  زیچ  چیه  زا  نانآ  اما 
تسایس ینوعرف و  شور  نامه  زین ، فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نانمـشد  هک  نانچ  درک ؛ مالـسلا  هیلع  یـسوم 

.دندرک لابند  ار  ینوعرف 

ینب هلماح  نانز  ات  تشامگ  یناسرزاب  هک  دوب  نیا  .دوب  دهاوخ  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  تسد  هب  وا  تنطلـس  لاوز  هک  تسناد  نوعرف 
ار وا  دوب ، رـسپ  كدوک  رگا  دـنهد و  رارق  دـیدش  تبقارم  تحت  دـنوش ، یم  دـلوتم  هک  ار  یناـکدوک  دـنریگ و  رظن  ریز  ار  لییارـسا 

همه نیا  اب  (1) و  تسا هدش  رکذ  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .دیاین  دیدپ  یـسوم  ات  دنتـشک  ار  يرایـسب  ناکدوک  هنوگ  نیدب  .دنـشکب 
ار وا  ات  دومرف : رما  یسوم  ردام  هب  سپس  .تشاد   یفخم  ار  وا  تدالو  درک و  ظفح  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  دوخ  ربمایپ  لاعتم ، يادخ 

تهابش فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تسا : هدمآ  يرایسب  ثیداحا  رد   (2) .دراپس لین  هب  دراذگ و  یقودنص  رد 
(3) «. دراد مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  ییاه 

.14 هیآ (، 7  ) فارعا - 1
.7 هیآ (، 28) صصق - 2

ص353. رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  - 3
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فیرشلا     هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  تابثا  . 2

هراشا

ار نآ  يا  هدع ات  دش  ثعاب  تفرگ و  تروص  هنایفخم  یلیالد  هب  دنچ  ره  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تدالو 
.تسا هدرک  هماقا  یناوارف  هلدا  ترضح ، نآ  تدالو  تابثا  يارب  هعیش  اما  دننک ؛ راکنا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تدالو  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیون  .فلا 

ًادلو هللا  ینقزریـس  داد ...« : یم صاخ  نارای  هب  ار  شدولوم  دـیون  یهاگ ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد 
«. تشاد دهاوخ  ینازرا  يدنزرف  نم  هب  شمرک ، ّنَم و  هب  دنوادخ  يدوز  هب   » (1) ؛» هفطل هنمب و 

ُِمئاَْقلا َوُه  ٌدَّمَُحم َو  ُهُمْسا  ًاَدلَو َو  َنِیلِمْحَتَـس  : » دومرف نینچ  مالـسلا   اهیلع  سجرن  ترـضح  دوخ  راوگرزب  رـسمه  هب  يدیون  رد  زین : و 
«. تسا نم  دعب  زا  مئاق  وا  .تسا  دمحم  شمان  .دش  یهاوخ  يدنزرف  ياراد   کیدزن  يا  هدنیآ  رد   » (2) ؛» يِدَْعب ْنِم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نداد  ربخ  .ب 

نارای يارب  یناوارف ، تایاور  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  راوگرزب  ردـپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
.تسا هدرک  حیرصت  دوخ  دنزرف  تدالو  هب  هژیو ،

ِیناَرَأ یَّتَح  اْینُّدلا  َنِم  ِینْجِرْخی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دومرف یم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دمحا 
ُهُرِهْظی َُّمث  ِِهتَبیَغ  ِیف  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  ُهُظَفْحی  ًاْقلُخ  ًاْقلَخ َو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ِساَّنلا  َهَبْـشَأ  يِدَْعب  ْنِم  َفَلَْخلا 

هب ارم  نیـشناج  هکنآ  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ساپـس   » (3) ؛»  ًاْملُظ ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْـسق  ًالْدَع َو  َضْرالا  الْمیَف 
؛ دیامرف ظفح  شتبیغ  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  .تسا  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  قالخا  شنیرفآ و  رظن  زا  وا  .داد  ناشن  نم 

ص313. ج50 ، راونالا ، راحب  هللا ، همحر  یسلجم  - 1
ح4. ص408 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
ح4. ص408 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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«. دشاب هدش  متس  روج و  زا  ولمم  هک  نانچمه  دزاس ؛ هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  .دنک  راکشآ  ار  وا  سپس   

؛ منک شسرپ  امش  زا  ات  دوش  یم نآ  زا  عنام  نات  يراوگرزب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  دیوگ : یم يرفعج  مشاهوبا 
امـش يارب  ایآ  نم ! ياقآ  يا  : مدرک ضرع  .سرپب  یهاوخ  یم  هچنآ  ره  دومرف : ترـضح  نآ  .مسرپب  يزیچ  امـش  زا  دـییامرفب  هزاـجا 

رد « ) ِهَنیِدَْـملِاب : » دوـمرف میـشاب ؟ وا  لاـبند  هب اـجک  دـیآ ، شیپ  يا  هثداـح امـش  يارب  رگا  متفگ  سپ  .يرآ  دوـمرف : تسه ؟ يدـنزرف 
(. هنیدم

ْمِعْطَأ ْلُـک َو  ٍنـالُف َو  ِیْنبا  ِنَع  ُهَّقُع  : » دوـمرف داد و  نم  هـب  يدنفـسوگ  مالـسلا  هـیلع  يرکـسع  ماـما  دـیوگ : یم سیردا  نـب  مـیهاربا 
ِنیَذَه َّقُع  : » دومرف داد و  دنفـسوگ  ود  سپـس  دـیروخب .» نآ  زا  تناکیدزن  دوخ و  نک و  هقیقع  نالف  مدـنزرف  يارب  ار  نیا  « ؛» َکَلْهَأ

هک روـخب  و  نک ؛  هـقیقع  دوـخ  يـالوم  زا  ار  دنفـسوگ  ود  نـیا   » (1) ؛» َکـَناَوْخِإ ْمِعْطَأ  ُهَّللا َو  َكَأَّنَه  ْلُـک  َكـالْوَم َو  ْنَع  ِنیَْـشبَْکلا 
«. هدب نآ  زا  زین  دوخ  ینید  ناردارب  هب  دیامن و  اراوگ  وت  رب  دنوادخ 

ترضح نآ  تدالو  زا  مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما  همع   ) همیکح ربخ  .ج 

.تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  ناماما  دزن  ماقم  الاو  نانز  زا  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همع  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  رتخد  همیکح 
تشاد و روضح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  بش  رد  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  میقتـسم  روتـسد  هب  يو 

.تسا هدش  لقن  راوگرزب  يوناب  نیا  يوس  زا  ترضح ، نآ  تدالو  تایاور  زا  یناوارف  شخب 

يدـهم ترـضح  دـلوت  تیاور  تشاد و  رارق  یهلا  تّجح  نآ  تدالو  بش  ياهدادـخر  مامت  نایرج  رد  هک  دوب  یـسک  اـهنت  ناـشیا 
.تسا هدش  لقن  يو  قیرط  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

( تماما تیب  نامداخ   ) هیرام میسن و  ربخ  .د  

نانآ هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  دنا و  هدوب  تماما  فیرش  تیب  نارازگتمدخ  زا  نت  ود  ناشیا 

ص245. هبیغلا ، باتک  ك.ر : ص22 ؛ ج51 ، راونالا ، راحب  - 1
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: دنسیون یم  دنس  رکذ  اب  قودص  خیش  یسوط و  خیش  .دنا  هتشاد  روضح  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هناخ  رد  تدالو  بش  رد 

َُّمث ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِهیََتباَّبَس  ًاِعفاَر  ِهیَتَبْکُر  یَلَع  ًاِیثاَج  َطَقَـس  ِهِّمُأ  ِنَْطب  ْنِم  مالـسلا  هیلع  ِناَمَّزلا  ُبِحاَص  َطَقَـس  اََّمل  ُهَّنَأ  : » دنیوگ هیرام  میـسن و 
َلاََزل ِماَلَْکلا  ِیف  اََنل  َنِذُأ  َْول  ٌهَضِحاَد َو  ِهَّللا  َهَّجُح  َّنَأ  ُهَمَلَّظلا  ِتَمَعَز  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َنیَِملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَقَف  َسَطَع 
دنلب نامـسآ  بناج  هب  ار  هبابـس  تشگنا  ود  داهن و  نیمز  رب  وناز  ود  دـمآ ، ایند  هب  ردام  محر  زا  ناـمّزلا  بحاـص  نوچ   » (1) ؛» ُّکَّشلا

زا ادخ  تّجح  هک دنا  هتشادنپ  ناراکمتس  ِِهلآ .» ٍدِّمَُحم َو  یلَع  ُهَّللا  یَلَـص  َنیَملاعلا َو  ِّبَر  ِهللاُدْمَْحلَا  : » دومرفو درک  هسطع  هاگ  نآ .درک 
«. دیدرگ یم  لیاز  کش دوب ، مالک رد  نذا  ام  ياربرگا تسا ، هتفر  نایم 

نآ .مدرک  هسطع  سپ  مدش ؛ دراو  ناشیا  رب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تدالو  زا  بش  هد  زا  سپ  دـیوگ : یم مداخ  میـسن  نینچمه 
ِتْوَْملا َنِم  ٌناَمَأ  َوُه  ِساَطُْعلا  ِیف  ِكُرَِّشبُأ  الَأ  : » دومرف ناشیا  هاگ  نآ  .مدش  نامداش  شیامرف  نیا  زا  ُهَّللا ؛» ِکُمَحْری  : » دومرف ترضح 

«. تسا ندرم  زا  ناما  زور  هس  ات  نآ  مهدن ؟ دیون  ندرک  هسطع  هراب  رد  ار  وت  ایآ   » (2) ؛» ٍمایَأ َهَثالَث 

هعیش ناگرزب  زا  یناوارف  هدع  شرازگ  ه . 

زا سپ  ترـضح  نآ  ندـید  زا  ربـخ  نآ ، رد  هک  تسا  تسد  رد  مالـسلا  مهیلع  هـمئا  باحـصا  نایعیـش و  نانخـس  زا  یناوارف  دراوـم 
.دروخ یم مشچ  هب  تدالو 

، راوگرزب نآ  تیب  رد  روضح  رب  هوـالع  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  فیرـش  تیب  ناراکتمدـخ  زا  یکی  ناـیْدالاُوبَا » »
ماـما تداهـش  تیاور  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  وا  .دوب  فلتخم  ياهرهـش  هب  اـهنآ  ندرب  ترـضح و  نآ  ياـه  هماـن  روما  يدـصتم 

ترضح ندناوخ  زامن  مالسلا و  هیلع  يرکسع 

ج 10، حئارجلاو ، جئارخلا  ك.ر : نینچمه  ح 5 ؛ باب 42 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ح 211 ؛ ص 244 ، هبیغلا ، باتک  - 1
ح 2. ص 457 ،

ح5. ص430 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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(1) .تسا هدرک  رکذ  ار  ترضح  نآ  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

ترضح نآ  تدالو  زا  تّنس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب  شرازگ  و . 

رب هوالع  ناشیا  زا  دنچ  ینادنمـشناد  اما  دنرادن ؛ دوعوم  يدـهم  دـلوت  هب  يداقتعا  دـنراد  رواب  هعیـش  هک  هنوگ  نآ  ّتنـس  لها  بلغا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  هراشا  دروم  دوعوم  نامه  ار  وا  لاس 255ه  رد  ترضح  نآ  تدالو  هب  هراشا  ای  حیرـصت و 

.دنا هتسناد ملس  و 

(2): دنتسه هتسد  ود  دنا ، هدرک هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  هب  دوخ  ياه  هتشون رد  هک  يدارفا 

تکاس وا  ندوب  دوعوم  هب  تبـسن  یلو  هدرک ؛ شرازگ  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  هک  یناسک  .کی 
(3) .دنا هدنام

يولع دمحموبا  لاس ، نیا  رد  : » دسیون یم  نینچ  لاس 260  ثداوح  هرابرد  خـیراتلا  یف  لماکلا  باتک  رد  م 630 ه ، )  ) ریثا نبا  . 11
(4) «. دشاب یم  رظتنم  وا  دندقتعم  هک  تسا  دّمحم  ردپ  هیماما و  بهذم  ماما  هدزاود  زا  یکی  وا  .درک  تافو  يرکسع 

دنزرف يداهلا ، یلع  دنزرف  يرکـسع ، نسح  نب  دمحم  مساقلاوبا  : » دیوگ یم  نایعالا  تایفو  باتک  رد  م681ه )   ) ناکلخ نبا  .  1-2
شتدالو ...تسا  هجحلا »  » هب فورعم  ماما و  هدزاود  زا  نیمهدزاود  هیماما ، داقتعا  ساسا  رب  .دش  رکذ  وا  ناینیـشیپ  هک  داوجلا  دمحم 

(5) «. دوب لاس 255ه   نابعش  همین  هعمج  زور  رد 

دنزرف دّمحم  ینعی 256 ه ) ) لاس نآ  رد  دیوگ « : ربعلا  باتک  رد  م748 ه )   ) یبهذ .  13

جئارخلا ص 157 ؛ هئیـضملا ، راونـألا  بـختنم  ك.ر : نـینچمه  ح 25 . باـب 43، ص475 ؛ ج2 ، هـمعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  - 1
ص1101. ج 3 ، حئارجلاو ،

دیـس رثالا  ؛ بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هّللا  فطل  .ر ك : رتشیب  لیـصفت  يارب  .تسا   هدش  هراشا  یکدـنا  دراوم  هب  اهنت  اجنیا  رد  - 2
يدـهم قیقحت ، همجرت و  سونقق ، راـظتنا  رد  وـمه ، اـت ص 200 ؛ ص185  یمالـسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدـهم  يدـیمعلا ، مشاه  رماث 

ات 198. ص188  هدازیلع ،
، دنا هدرک  نایب  هعیش  هاگدید  زا  ار  نآ  اهنت  دنا ، هدرک  شرازگ  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  هک  ّتنـس  لها  زا  یخرب  - 3

ایند هب  ترضح  نآ  هک  دنتـسه  رواب  نیا  رب  دنا  هدرک  لقن  ار  ترـضح  نآ  تدالو  هک  یناسک  دنا  هدرک  نامگ  يا  هدع  هک  یلاح  رد 
.تسا هدمآ 

نایاپ رد  ص274  ج7 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  زا : لقن  هب  ص186 ، یمالـسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیـس  - 4
.ق لاس 260 ه .  ثداوح 

ح562. ج4،ص176 ، نایعالا ، تایفو  زا : لقن  هب  ص186  ، یمالسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیس  - 5
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، ینیـسح يولع  قداصلا  رفعج  دنزرف  مظاکلا ، یـسوم  دنزرف  اضرلا ، یلع  دنزرف  داوجلا ، دـمحم  دـنزرف  يداهلا ، یلع  دـنزرف  نسح ،
زا نیرخآ  وا  دـنا و  هداد  بقل  نامزلا » بحاـص   » و رظتنم » يدـهم   » و هجحلا » فلخلا   » ار وا  اـه  یـضفار  هک  دـمآ  اـیند  هب  مساـقلاوبا 

(1) «. تسا ماما  هدزاود 

تیاهن رد  هتـسد  نیا  هتبلا   ) دنا هدومن ترـضح  نآ  ندوب  دوعوم  هب  حیرـصت  ترـضح ، نآ  تدالو  شرازگ  رب  هوالع  هک  یناسک  .ود 
(: دنتسه تیلقا 

رـسپ صلاخ ، نسح  نب  دـمحم  مساقلاوبا  :   » دـیوگ لوئـسلا  بلاطم  باتک  رد  م652ه )  ) یعفاش هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک  . 21
رسپ نیدباعلا ، نیز  یلع  رسپ  رقابلا ، دمحم  رسپ  قداصلا ، رفعج  رسپ  مظاکلا ، یسوم  رـسپ  اضرلا ، یلع  رـسپ  عناق ، رـسپ  لکوتم ، یلع 

تمحر و مالسلا و  مهیلع  رظتنملا  حلاص ، فلخ ، تّجح ، يدهم ، بلاطوبا ، رسپ  نینمؤملاریما ، یـضترملا  یلع  رـسپ  یکزلا ، نیـسح 
(2) «. داب وا  رب  دنوادخ  تاکرب 

: تسا هدروآ  ناونع  نیا  اب  ار  هّمهملا  لوصفلا  باـتک  زا  مهدزاود  لـصف  (م855 ه )  یکلام غابـص  نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  . 22
« تسا مهدزاود  ماما  وا  صلاخ ، نسح  دمحموبا  رسپ  حلاص ، فلخ  تجح ، مساقلاوبا  لاح  حرش  رد  »

شتبیغ ماـگنه  زا  يدـهم  دـنک  یم تلـالد  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  : » دـنک یم  جاـجتحا  نینچ  یعفاـش  یجنگ  هتفگ  هب  لـصف  نیا  رد 
رـضخ و میرم و  نب  یـسیع  ندـنام  یقاب  دـننامه  تسین ؛ یعنام  چـیه  وا  ياقب  رد  .تسا  ّتنـس  باتک و  تسا ، یقاب  هدـنز و  نونکات 

«. ادخ نانمشد  زا  نوعلم  سیلبا  روک و  لاجد  ادخ و  يایلوا  زا  سایلا 

تدم تبیغ ، یناگدنز ، رابخا  زا  ییاه  هشوگ تماما ، لیالد  تدالو ، خیرات  دـنک و  یم  نایب  ّتنـس  باتک و  زا  ار  دوخ  لیالد  سپس 
(3) .دنک یم  رکذ  لیصفت  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  يرگید  بلاطم  نادناخ و  هینک ، همیرک ، تلود 

تدالو نامز 

رد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هتسجخ  دالیم  ّتنس ، لها  زا  یخرب  هعیش و  زا  يرایسب  ياه  تیاور  قباطم 

ح562. ج4،ص176 ، نایعالا ، تایفو  زا : لقن  هب  ص186  ، یمالسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیس  - 1
باب 12. ص79 ، ج2 ، لوؤسلا ، بلاطم  - 2

ص287. همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غابص  نبا  - 3
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لقن زین  ار  يرگید  ياه  نامز  یکدنا ، هدع  هتبلا  .تسا  هدـش  كرابم  بش  نیا  تلیـضف  دـیزم  ثعاب  عقاو و  نابعش 255 ه  همین  بش 
(1) .دنا هدرک 

َنیِـسْمَخ َو ٍسْمَخ َو  َهَنَـس  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا  ِیف  مالـسلا  هیلع  ُبِحاَّصلا  َِدلُو  : » تسا هدرک  لقن  دـمحم  نب  یلع  زا  ینیلک  زا   ماصع 
«. دمآ ایند  هب  نابعش 255 ه  همین  مالسلا  هیلع  بحاص   » (2) ؛» ِنیَتَئاِم

رکذ یفلتخم  تالامتحا  ناشراوگرزب ، ردـپ  نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یگدـنز  یگنوگچ  هرابرد 
: هلمج زا  تسا ؛ هدش 

.تسا هدرک  یگدنز  ارماس  رد  مالسلا ،  هیلع  يرکسع  ماما  ِرمع  ِرخآ  ات  وا  .فلا 

.دش هدرب  هنیدم  هب  دشر ، تظافح و  يارب  تدالو ، زا  سپ  یتدم  .ب 

: تسخن لامتحا  لیالد  .فلا 

یلع تلخد  : » دـیوگ يولع  نسح  نب  نیـسح  لضفلا  وبا  تسا : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب  نایعیـش ، تینهترگنایب  هک  یتایاور  . 1
متفر و مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لزنم  هب  ارماس ، رد   » (3) ؛» دلو امل  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  اندیسب  هتأنهف  يأر  نم  رـسب  دمحم  یبا 

«. متفگ کیربت  يو  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامرورس ، تدالو 

.دراد تلالد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  رد  ترضح  نآ  ندید  رب  نوتاخ ، همیکح  نابز  زا  هک  یتایاور  . 2

ماما لزنم  رد  باحـصا  زا  یهورگ  يوس  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ندـش  هدـید  رگناـیب  هک  یتاـیاور  . 3
.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع 

: مود لامتحا  لیالد  .ب 

هرونم هنیدـم  هب درک و  كرت  ار  ارماس  ریزگان  هب  یتینما  لئاسم  تهج  هب  تدالو ، زا  سپ  یتدـم  ترـضح  نآ  لامتحا ، نیا  ساسا  رب 
نـسح ماما  هب  دـیوگ  : يرفعج  مشاهوبا  تسا : هدـش  هراشا  يدـنچ  ياـه  شرازگ تاـیاور و  هب هاگدـید   نیا  دـییأت  يارب  .دـش  هدرب 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  يرکسع 

ص231. هبیغلا ، باتک  ص329 ؛ ج1 ، یفاک ، .ر ك : - 1
ص 147. هبیغلا ، باتک  ص 424 ؛ ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 514 ؛ ج 1 ، یفاک ، - 2

ص17. ج51 ، راونالا ، راحب  ص229 ؛ هبیغلا ، باتک  - 3
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ياقآ متفگ : سرپب ؛ دومرف : ترضح  مسرپب ! يزیچ  دیهد  یم  هزاجا  منک ؛ شسرپ  امـش  زا  نم  هک  تسا  نآ  زا  عنام  امـش  يراوگرزب 
؟ منک وجو  تسج  ار  وا  اـجک  رد  داد ، خر  امـش  يارب  يراوگاـن  قاـفتا  رگا  متفگ : .هلب  دومرف : تسه ؟ يدـنزرف  امـش  يارب  اـیآ  نم !

(1) «. هنیدم رد  : » دومرف

زا لبق  هاگ  نآ  تسا ؛ هدرک  يرپس  دوخ  هاگداز  رد  یمولعماـن  تدـم  تدـالو ، زا  سپ  ترـضح  نآ  دوش  یم هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
.تسا هتفر  هنیدم  هب  دوخ  ردپ  تداهش 

ماما تایح  نارود  رد  فلتخم  ياه  ناـمز رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ندـش  هدـید  رب  ینبم  فلتخم ، ياـه  تیاور  دوجو  هتبلا 
تیاور نیا  رد  هکنیا ، رب  هوالع  .دیامن  یم فیعـض  ار  لامتحا  نیا  ردپ ، رهطم  رکیپ  رب  ناشیا  ندـناوخ  زامن  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع 

رد مالـسلا  هیلع  يدهم  زا  ترـضح ،) نآ  تداهـش   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  يارب  يا  هثداح نداد  خر  زا  سپ  تسا : هدـش  هراشا 
.دنا هدرک رکذ  هرونم  هنیدم  رد  تبیغ ، تدمرد  ار  ترضح  هاگیاج  هک تسا  یتایاور  نخس ، نیا  دیؤم  .دوش  وج  تسج و  هنیدم 

ُلِْزنَملا َمِْعنو  ٍَهلْزُع  ْنِم  ِِهتَبیَغ  ِیف  َُهل  َُّدبالَو  ٍهَبیَغ  ْنِم  ِرمَالا  اذَه  ِبِحاِصل  َُّدبال  : » تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا 
زا ییوج  هرانک  يریگ و  هشوگ  زا  راچان  تدـم  نیا  رد  تسا و  یتبیغ  زا  ریزگان  رما  نیا  بحاـص   » (2) ؛» ٍهَشْحَو ْنِم  َنیثالَِثب  امَو  ُهَبیَط 

«. تسین یسرت  تشحو و  اجنآ  رد  رفن ) یس  یهارمه  هب  ای   ) نت یس  دوجو  اب  تسا و  یلزنم  شوخ  هنیدم )  ) هبیط تسا و  نارگید 

تدم نیا  رد  .دنتشادن  ربخ  وا  زا  مومع  روط  هب  مدرم  تسیز و  یم ناهن  رد  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نیاربانب 
رد .دیسر  ارف  لاس 260 ه ) لوالا  عیبر هام  متـشه  زور   ) مهدزای ماما  ِتشذگ  رد  ِزور  هکنیا  ات  دوب  هدیدن  ار  وا  یـسک  دـنچ ، ینت  زج 
هک یناسک  دنایامنب و  مدرم  زا  یهورگ  هب  ار  دوخ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ات  دش  ثعاب  رما  راهچ  زور ، نیا 

: دننیبب ار  وا  دندوب ، هدش  رضاح  مهدزای  ماما  يراپس  كاخ  عییشت و  مسارم  يارب 

، ینابر ِّرس  یهلا و  ّتنس  نیا  تیاعر  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  .درازگ  زامن  ماما  هزانج  رب  ماما  دیاب  .مکی 
.درازگ زامن  ردپ  رکیپ  رب  دوش و  رهاظ  تسیاب  یم

نایرج سپس  دناوخب و  زامن  ماما  رکیپ  رب  دیایب و  هفیلخ  يوس  زا  یسک  هک  دوش  نیا  عنام  .مود 

ح 2. ص 328 ، ج 1 ، یفاک ، ح 199 ، ص 232 ، هبیغلا ، باتک  - 1
ح 121. ص 162 ، هبیغلا ، باتک  ح 41  ؛ ص 188 ، هبیغلا ، ص 340  ؛ ج 1 ، یفاک ، - 2
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!! دوش یفرعم  یعیش    ِ تماما ِثراو  یسابع ، رگمتس  هفیلخ  تیاهن  رد  .ددرگ  مالعا  هدش  متخ  تماما 

باّذـک رفعج  هـب  فورعم  يداـهلا ، یلع  نـب  رفعج  اریز  دوـش ؛ يریگ  وـلج  تماـما  ناـیرج  رد  یلخاد  فارحنا  نداد  يور  زا  .موـس 
.درازگ زامن  ترضح  نآ  رکیپ  رب  تساوخ  یم دوب و  تماما  ياعدا  ددص  رد  مالسلا ،) هیلع  يرکسع  ماما  ردارب  )

هیلع يرکـسع  ِنسح  ماما  زا  سپ  هک  ددرگ  مولعم  نادـقتعم  رب  دوش و  تیبثت  ترـضح  نآ  ِتیـالو  تماـما و  ناـیرج  همادا  .مراـهچ 
.تسا دوجوم  هتفای و  دلوت  وا  .تسا  ییایند  ینید و  تیالو  يونعم و  تثارو  نیا  لماح  مهدزاود ، ماما  مالسلا ، 

تمـشح هوکـش و  تیاـهن  رد  هک  دـندید  ار  لاـسدرخ  یکدوـک  هاـگان  دـندوب ، هدـمآ  مسارم  ماـجنا  يارب  هک  یمدرم  ساـسا  نیا  رب 
مهدزای ياوشیپ  رکیپ  رب  ندرازگ  زاـمن  هداـمآ   هک  ار  رفعج  شیومع  دـش و  جراـخ  لزنم  نوردـنا  زا  نازورف ، يدیـشروخ  نوچمه 

(1) .درازگ زامن  ردپ  رکیپ  رب  دز و  وس  کی  هب  دوب  هدش 

تاهبش اه و  شسرپ  یخرب  هب  خساپ 

دوجو هب  اه  نهذ رد  ار  یناوارف  ياه  شـسرپ  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  ندوب  یفخم  هک  ییاجنآ  زا 
.دوش هداد  خساپ  هعیش ) گرزب  نادنمشناد  هاگدید  هب  هجوت  اب   ) اهنآ زا  يا  هراپ هب  تسا  بسانم  رایسب  هدروآ ،

.تسا هداد  خساپ  اه  شسرپ نیازا  یخرب  هب عماج ، هاتوک و  ینایب  اب  هرشعلا  لوصفلا  دنمشزرا  باتکرد  هللا  همحر  دیفم  خیش 

رب شا ، یتسیز  ناهنپ  همادا  مدرم و  ریاس  هداوناخ و  دارفا  زا  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  نسح  رـسپ  يدـهم  دـلوت  ندوب  ناهنپ  لوا : ههبش 
.تسا تداع  فرع و  فالخ 

لقع و هکلب  تسین ؛ تداع  فلاخم  ای  فراعتم و  زا  جراخ  يراـک ، نینچ  اریز  تسا ؛ ساـسا  یب  تسـس و  رایـسب  ههبـش  نیا  خـساپ :
دناد و یم  يرورض  تاقوا  زا  يا  هراپ  رد  ار  یلمع  نینچ  ناهرب 

ص24 و 25. برغم ، دیشروخ  ك.ر : - 1
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هک هنوگ  نامه  .دنک ...  یم  دییأت  یتایح  حلاصم  زا  يا  هراپ  رطاخ  هب  نادرم » تلود   » و ناهاشداپ »  » نادنزرف رد  ار  نآ  ریاظن  خـیرات 
.تسا هدش  لقن  دنه »  » و مور » «، » ناریا  » ناهاشداپ زا  يا  هدع  هرابرد  رما  نیا 

هاشداپ تسد  هب  ندـش  هتـشک  سرت  زا  لـیلخ » میهاربا   » تدـالو هک  دـنا  هدرک  لـقن  یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  ناـسیون  خـیرات  ماـمت 
هب ندـش  هتـشک  سرت  زا  زین  نارمع » نب  یـسوم   » تدالو .تفاین  یهاگآ  نآ  رب  وا  ناـشیوخ  زا  يدـحا  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  شناـمز ،

نایم هب  هداهن ، یقودنـص  نایم  رد  ار  وا  یـسوم ،» ردام   » هک دنک  یم  نایب  تحارـص  هب  نآرق  تفرگ و  ماجنا  یناهنپ  نوعرف ،»  » تسد
ماجنا یـسوم  حلاصم  ظفح  تهج  هب  ار  راک  نیا  دنام و  دـهاوخ  ملاس  شدـنزرف  دوب  هتفای  نانیمطا  یحو  قیرط  زا  وا  .تخادـنا  ایرد 

.داد

نادنواشیوخ و زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  ندنام  ناهنپ  ناکما  ناوت  یم ایآ  بلاطم  نیا  هب  هّجوت  اب 
زا رتشیب  بتارم  هب  وا  ، تدالو  ندرک  ناهنپ  لماوع  هکنیا  لاح  تسناد !؟ تداعو  لـقع  فـالخ  ار  راـک  نیا  درک و  راـکنا  ناتـسود ،

.تسا هدوب  هدش  دای  دارفا  تدالو  ندش  ناهنپ  لماوع 

نانیمطا هکلب  تسا ؛ عقاو  اب  فلاخم  تسردان و  رایسب  یبلطم  هدادن ، ربخ  یلع » نب  نسح   » يارب يرسپ  دوجو  زا  سک  چیه  هکنیا  اما 
ریاس دوجو  هرابرد  هک  تسا  ینانیمطا  زا  رتشیب  یلع » نب  نسح   » يارب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مان  هب  يدنزرف  دوجو  هب 

.ددرگ یم لصاح  فراعتم  ياه  هار  زا  دارفا  نادنزرف 

ار شلاوما  يو ، گرم  زا  سپ  تهج  نیمه  هب  درک و  راـکنا  تدـش  هب  ار  شردارب  يارب  يدـنزرف  دـلوت  یلع » نب  رفعج  : » مود ههبش 
! درمش زیاج  دندرک ، یم  شردارب  يارب  يرسپ  ياعدا  هک  ار  یناسک  نوخ  نتخیر  و  دومن ...  بحاصت 

: تسا دودرم  تهج  دنچ  زا  زین  داقتنا  نیا  خساپ :

یهانگ زگره  دشاب و  رود  هب  هابتشا  اطخ و  زا  صخش  نآ  هک  تسا  ینتفریذپ  حیحص و  یتروص  رد  صخش ، کی  لمع  هب  لالدتـسا 
هیلع ماما  دـنزرف  ناونع  هب  وا   دوجو  تشادـن و  ار  ماـقم  نیا  یلع » نب  رفعج   » هک دـنراد  قاـفتا  رما  نیا  رد  ناـگمه  .دـنزن  رـس  وا  زا 

؛ دنا هدوب  ناحلاص  ناربمایپ و  دنزرف  یناوارف ، دارفا  زین  هتشذگ  رد  .درک  یمن نکمم  وا  يارب  ار  هانگ ) زا  تمـصع  ) ماقم نیا  مالـسلا ، 
!! دنا هدش بکترم  یگرزب  ناهانگ  اما 
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یناوارف لاوما  ياراد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  اریز  تسا ؛ راظتنا  قبط  رب  یعیبط و  رایسب  شردارب ، دنزرف  هب  تبسن  رفعج »  » راکنا
.دسرب دوخ  يدام  ياهوزرآ  یناسفن و  ياه  هتساوخ مامت  هب  نآ  هلیسو  هب  تسناوت  یم دیسر ، یم رفعج »  » تسد هب  رگا  هک  دوب 

رب روما ، همه  رد  ار  وا  نایعیش  هک  دوب  ییالاو  دنمجرا و  ماقم  نانچ  نآ  ياراد  نایعیش  راظنا  رد  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  یفرط  زا 
.دنتسناد یم دنوادخ  بضغ  ار  وا  مشخ  دنوادخ و  ياضر  ار  وا  يدونشخ  .دندوب  رادربنامرف  عیطم و  وا  ربارب  رد  هتشاد و  مدقم  دوخ 

کی ناونع  هب  ار  دوخ  لاوما  تاکز  سمخ و  نانآ  دوب و  نایعیـش  يونعم  يدام و  روما  لوؤسم  عجرم و  دوخ  نامز  رد  ترـضح  نآ 
نسح  » زا سپ  ار  لمع  نیا  نایعیش  تسناد  یم رفعج  .دناسرب  قحتسم  دارفا  هب  ات  دندرک  یم  میدقت  شلیکو   هب  ای  وا  هب  ینید ، هفیظو 

.داد دنهاوخ  ماجنا  وا  نیشناج  اب  یلع » نب 

ار شراکنا  درک و  لالدتـسا  رفعج  راکنا  هب  ناوت  یم مه  زاب  يدـهم ،»  » راکنا يارب  فلتخم  ياه  هزیگنا همه  نیا  دوجو  اـب  اـیآ  لاـح 
!؟ تسناد دوخ  ياعدم  یتسرد  رب  يدهاش 

دنزرف (ع ) يدـهم هب  تبـسن  رفعج  راـکنا  بجوم  هک   دـنا  هدرک  لـقن  ار  یلماوع  یقـالخا و  ياـهراتفر  زا  يا  هشوگ ناـسیون  خـیرات 
...ودنک کیرحت  شنایعیش  نسح و  نیشناج  هب  تبسن  ار  تقو  هفیلخ  درک  راداو  ار  وا  دیدرگ و  شردارب 

رارق دوخ  لاوما  فاقوا و  عیمج  تسرپرس  ّیـصو و  ار  نسحلا » ما  ثیدح ،  » دوخ ردام  گرم  ماگنه  رد  یلع » نب  نسح  : » موس ههبش 
.تسا هتشادن  يدنزرف  ترضح   نآ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  .درک  راذگاو  وا  هب  ار  اهنآ  رد  فرصت  رایتخا  داد و 

تیصو .درک  دامتعا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دنزرف  راکنا  رد  نآ  هب  ناوت  یمن  تسا و  ساسا  یب  تسس و  زین  ههبش  نیا  خساپ :
زا دراد و  هگن  ناهنپ  ار  شدـنزرف  دوجو  تدالو و  هتـساوخ ، یم يو  هک  تسا  بلطم  نیا  دـیؤم  شردام ، هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

یم تیصو  وا  هب  ًاصخش  ای  درب و  یم دوخ  دنزرف  زا  یمان  تیـصو ، رد  رگا  .دنک  يریگولج  روج  نامکاح  تسد  هب  شنوخ  نتخیر 
تسد هب  بسانم ) مزال و  نامز  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ندرک  ظفح   ) ییاهن فده  دش و  یم ضرغ  ضقن  درک ،

نب دمحم   » و قثاو »  » دننام  ) هفیلخ کیدزن  نایراب  رد  یماسا  دیدرگ ، روبجم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هکنآ  صوصخ  هب  .دمآ  یمن
بجوـم دـشاب و  ربـتعم  یـسابع ، تلود  رظن  زا  تیـصو  نیا  اـت  دـنک ، جرد  هماـن  تیـصو  رد  ار  و )...  هبر » دـبع  نب  حـتف   » و نومأـم »

شدنزرف هب  تبسن  اهنآ  تیساسح 
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هب داقتعا  زا  زین  دوخ و  يارب  يدنزرف  دوجو  هب  داقتعا  تمهت  زا  ار  نایعیش  ًانمـض  .ددرگن  شندرک  ادیپ  يارب  نانآ  شـشوک  ببـس  و 
(2) .دوب هتفرگ  تروص  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یلیالد  هب  زین  ًالبق  یتکرح ، نینچ  هتبلا    (1) .دناهرب شتماما 

همجرت فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نوماریپ  خساپ  داقتنا و   10  ) هبیغلا یف  هرشعلا  لوصف  دیفم ، خیش  - 1
( صیخلت فرصت و  اب  . ) صص 18 48 یصلاخ ، رقاب  دمحم 

.مالسلا هیلع  قداص  ماما  تیصو  ناتساد  .ر ك : - 2
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ییامزآ دوخ 

.دیهد حیضوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  یگنوگچ  هراب  رد  . 1

.دیهد حرش  نآ  هراب  رد  تسا ؟ مادک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  یگژیو  نیرت  مهم  . 2

.دیهد حیضوت  ار  هار  ود  درک ؟ تابثا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  ناوت  یم  ییاه  هار  هچ  زا  . 3

.دیهد حیضوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  نامز  هراب  رد  . 4

؟ تسا مادک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  ندوب  یفخم  يارب  تلع  نیرت  ّمهم  . 5

.دیهد حیضوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  هب  تبسن  تنس  لها  هاگدید  هراب  رد  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

، مق یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ، ) مود چ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  . 1
(. ش  . 1378 ه

، مق ، نارکمج دجسم  تاراشتنا  ، ) بولقلا بوبحم  رقاب  دمحم  همجرت  یمالسا ، هشیدنا  رد  رظتنم  يدهم  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیس  . 2
(. ش 1380 ه . 

همجرت فیرـشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نوماریپ  خساپ  داقتنا و   10  ) هبیغلا یف  هرشعلا  لوصف  دیفم ، خیـش  . 3
(. ات یب  نارهت ، ماما ، هار  تاراشتنا  ، ) یصلاخ رقاب  دمحم 

(. ش  . 1377 ه مق ، مالسلا ، اهیلع  هموصعم  ترضح  تاراشتنا  ،  ) ّتیودهم تماما و  یناگیاپلگ  ، یفاص  هللا  فطل . 4

، قافآ رشن  ، ) ینودیرف نیسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مظاکدمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 5
(. ش  . نارهت 1379ه
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  مهدزاود : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

( دمحم ) صاخ مان  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندرب  مان  هراب  رد  تایاور  عاونا 

لاح همه  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندرب  مان  زاوج  مدع  تایاور  . 1

روهظ ماگنه  ات  زاوج  مدع  تایاور  . 2

تسین يرطخ  میب  هک  ییاج  رد  زاوج  تیاور  . 3

ندرب مان  زاوج  تایاور   . 4

هعیش نادنمشناد  مالک  رد  ترضح  مان 

اهاعد رد  ترضح  مان 

ّتنس لها  راتفگ  رد  ترضح  مان 
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دمآرد شیپ 

هللا لجع  يدهم  ترضح  ناهنپ  تدالو  زا  .تسا  يداقتعا  فراعم  نیرتزار  زمر و  رپ  زا  ّتیودهم ،» ، » هعیـش يداقتعا  ياه  هزومآ  رد 
تبیغ یگنوگچ  زا  شا ؛ ینالوط  رمعات  هتفرگ  ترـضح  نآ  یگدنز  یگنوگچ  زا  وا ؛ یتسیز  ناهنپ  ات  هتفرگ ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
یخرب هدـنام و  هدیـشوپ  مدرم ، مومع  رب  هک  تسا  يرارـسا  اهنیا ، ...و  نیمز  هرک  رب  یناهج  تموکح  مایق و  روهظ ، اـت  هتفرگ  ناـشیا 

.تسا هدش  یقلت  یهلا  رارسا  وزج 

ناگرزب نادنمـشناد و  هجوت  دروم  هراومه  ثحب  نیا  .تسا  م ح م د )  ) صوصخم مان  هب  ترـضح  نآ  ندرب  مان  دراوم ، نیا  زا  یکی 
.تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یناوارف  تایاور  رد  هدوب و  هعیش 

میرحت هب  رظان  هک  یتایاور  هب  دانتـسا  اب  یهورگ  .ددرگ  هئارا  یفلتخم  تارظن  هدـش  ثعاب  عوضوم ، نیا  رد  ضراعتم  تایاور  دوجو 
هتسناد و سرت  هیقت و  زا  ریغ  نامز  هب  دیقم  ار  زاوج  يا  هدع  .دنا  هتسناد  مارح  عونمم و  ار ، ترضح  نآ  صاخ  مان  ندرب  دنـشاب ، یم 

.دنا هدش  زاوج  هب  لئاق  هدش ، رکذ  تحارص  هب  ترضح  نآ  مان  اهنآ  رد  هک  یتایاور  هب  دانتسا  اب  زین  یخرب 

: درک نایب  نینچ  ار  قوف  ياه  هاگدید ییاور  دنتسم  ناوت  یم نیا  ربانب 

؛ تسا هتسناد  ناکم  ره  نامز و  ره  هب  طوبرم  ار  تمرح  هک  یتایاور  . 1

؛ تسا هتسناد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  ات  ار  تمرح  هک  یتایاور  . 2

؛ دناد یمن  زیاج  ترضح ، نآ  رب  سرت  هیقت و  طیارش  رد  اهنت  ار  ندرب  مان  هک  یتایاور  . 3

ترضح نآ  مان  هب  حیرصت  اهنآ  رد  زین  ناشنارای  مالسلا و  مهیلع  همئا  دناد و  یم  زیاج  ار  ندرب  مان  يدیق ، چیه  نودب  هک  یتایاور  . 4
.دنا هدرک
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محم د)  ) صاخ مان  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندرب  مان  هرابرد  تایاور  عاونا 

قلطم تروص  هب  زاوج  مدع  تایاور  .کی 

: درک میسقت  دنچ  ییاه  هورگ هب  ناوت  یم  ار  لوا  هتسد  تایاور 

: تسا رفک  اب  ربارب  صوصخم  مان  اب  ترضح  ندرب  مان  . 11

ِهِمْـسِاب ِهیّمَـسیالِْرمَالااذَه  ُبِحاص  : » تسا هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دنـس  رکذ  اـب  یفاـک  رد  ینیلک  بوقعی  نبدـمحم 
«. دربن شدوخ  مسا  هب ار  وا  مان  رفاکزج ، هک  تسا  یسک رما  نیا  بحاص  » (1) ؛» ٌِرفاکَِّالا

عبانم رد  رگا  دـنا و  هدرک  لـقن   (3) هیصولا تابثا  رد  يدوعـسم  (2) و  همعنلا مامت  نیدـلا و  لامک  رد  قودـص  خیـش  ار  ثیدـح  نیا 
.تسا عبانم  نیا  زا  ًاتدمع  هدش ، رکذ  زین  يدعب 

نیا هراـبرد  یفاـک ، ناـحراش  زا  یخرب  .دـنا  هدرک  هغلاـبم  رب  لـمح  ار  نآ  يا  هدـع  هچ  رگا  تسا ؛ تمرح  رد  حیرـص  تـیاور   نـیا 
یـسک هن  دهد ؛ یم  ماجنا  ار  وا  یهاون  كرت و  ار  یهلا  رماوا  هک  دشاب  یـسک  تیاور ، نیا  رد  رفاک  زا  دارم  دیاش  دـنا : هتفگ  ثیدـح 

ترـضح نآ  مان  هب  یناوارف ، ِتایاور  هک  ارچ  دـشاب ؛ هیقت  نامز  هب  صتخم  نیا  دـیاش  .تسا  وا  هب  كرـشم  ای  راـگدرورپ و  رکنم  هک 
(4) .تسا هدرک  حیرصت 

(5) .دنا هدرک يراشفاپ  تایاور  هنوگ  نیا  زا  تمرح ، هدافتسا  رب  نانچمه  ناحراش ، زا  رگید  یخرب 

: تسا یفخم  ناشیا ، تدالو  هک  هنوگ  نامه  تسین ؛ زیاج  ناشیا  ندرب  مان  . 12

ُْنبِا َِکلَذ  : »... تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  رد  هللا  همحر  قودص 

ح4. ص333 ، ج1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
ح1. ص648 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص280. هیصولا ، تابثا  - 3
ص224. ج6 ، یفاک ، لوصا  حرش  یناردنزام ، حلاص  یلوم  ك.ر : - 4

صص 18 16. ج 4 ، لوقعلا ، هآرم  یسلجم ، رقاب  دمحم  ك.ر : - 5
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رب شتدالو  هک  یـسک  تسا ؛ نازینک  رورـس  دـنزرف  وا   » (1) ؛» ...ُُهتیِمْـسَت ْمَُهل  ُّلِحی  الَو  ُُهتَدالِو ، ِساَّنلا  یَلَع  یفخت  يذـلا  ِءامِالا  ِهَدـیَس 
«. ...تسین اور  اهنآ  رب  شمان  رکذ  هدیشوپ و  نامدرم 

.صاخ مان  اب  ترـضح  ندرب  مان  تمرح  يرگید  تدالو و  ندوب  یفخم  یکی  تسا : هدش  هراشا  زیچ  ود  هب  تایاور  زا  هتـسد  نیا  رد 
نیا داد ، لامتحا  ناوت  یم  نیاربانب  .دـندوب  هاگآ  رما  نیا  زا  يا  هدـع  یلو  دوب ؛ هدیـشوپ  مدرم  مومع  رب  ترـضح  نآ  تدالو  هچرگا 

تدالو هک  یناسک  رب  ینعی ، ددرگ ؛ یمرب ساـنلا »  » هب ْمَُهل » ُّلِـحیالَو   » رد ریمـض  عجرم  یفرط  زا  .تسین  مدرم  همه  يارب  زاوج ، ِمدـع 
هک تفگ  ناوت  یمن تالامتحا ، نیا  دوجو  اب  .تسین  زیاج  زین  ناشیا  يارب  ندرب ، مان  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدیـشوپ  اـهنآ  رب  ترـضح  نآ 

.تسا قلطم  تمرح  رد  حیرص  تیاور  نیا  

: تسین یندید  ناشیا  مسج  هک  هنوگ  نامه  تسین ؛ زیاج  ترضح  نآ  ندرب  مان  . 13

ْنِم ِفَلَخلِاب  ْمَُکل  َفیَکَف  ُنَسَحلا  یْنبِا  يدَْعب  ْنِم  ُفَلَخلا  : » دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ : يرفعج  مساق  نب  دواد 
: َلاق ُهُرُکْذـَن ؟ َفیَکَف  ُتُلق  ِهِمْـسِاب  ُهَرْکِذ  ْمَُکل  ُّلحی  الَو  ُهَصْخَـش  َنْوََرت  ْمُکَّنَال ال  َلاقَف : َكادـِف ؟ ُهَّللا  ینَلَعَج  َِملَو  ُْتلُقَف : ِفَلَخلا ؟ ِدـَْعب 
زا سپ  نیـشناج  اب  امـش  تسا و  نسح  مدنزرف  نم  زا  سپ  نیـشناج   » (2) ؛» ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُهَجُحلا  اُولُوق :
هب وا  مان  ندرب  دـینیب و  یمن  ار  وا  صخـش  امـش  اریز  دومرف : هچ ؟ يارب  موش ! امـش  يادـف  متفگ : دوب ؟ دـیهاوخ  هنوگچ  نم  نیـشناج 

«. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  تّجح  دییوگب : دومرف : منک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ  سپ  متفگ : دشابن ، اور  امش  رب  شمسا 

ْمُکنَع ُبیغی  َِعباَّسلا  ِدـْلُو  ْنِم  ُسِماْخلَا  : » دومرف تسیک ؛» نادـنزرف  زا  يدـهم   » دیـسرپ هک  یـسک  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
اور شندرب  مان  دوش و  ناهن  امش  ناگدید  زا  وا  صخش  هک  متفه  ماما  نادنزرف  زا  ماما  نیمجنپ   » (3) ؛» ُُهتیِمْسَت ْمَُکل  ُّلِحی  الَو  ُهُصْخَش ،

«. دشابن

ح6. ص368 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
، هیصولا تابثا  يدوعـسم ، ح169 ؛ ص202 ، هـبیغلا ، باـتک  ح5 ؛ ص381 ، ج2 ، همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، خیـش  - 2

ح13. ص328 ، ج1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  ص262 ؛ نیظعاولا ، هضور   يروباشین ، لاتف  ص278 ؛
ح12. ص411 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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تمرح دوش ، هتفگ  تسا  نکمم  ْمَُکل ،» ّلِحی  ال   » و ْمُْکنَع » ُبیغی   » رد بطاخم  ریامـض  دوجو  تهج  هب  زین  تاـیاور  زا  هتـسد  نیا  رد 
ترـضح ندرب  مان  تهج  هب  نایعیـش  رب  ناملاظ  فرط  زا  هک  تسا  ییاهراشف  لیلد  هب  نیا  دوب و  ترـضح  نآ  ناـبطاخم  هجوتم  اـهنت 

(1) .دندرک یم  دراو 

زین ندرب  مان  زاوج  مدع  ساسا  نیا  رب  تسین ؛ یناگمه  تبیغ  نیا  هدروخ و  صیـصخت  یعطق  ياه  تاقالم هب  مکنع » بیغی   » نینچمه
رد ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  دـیوگ  یم  هک  دراد  دوجو  زین  یتاـیاور  هوـالع  هب  .تسا  هدروخ  صیـصخت 

.دننیب یم  تبیغ  نارود 

.درک هدافتسا  ناگمه  يارب  ار  تمرح  هب  عطق  ناوت  یمن  تالامتحا ، دوجو  رطاخ  هب  تایاور ، هتسد  نیا  زا  نیاربانب 

: تسا نوعلم  مدرم  نیب  ترضح  نآ  هدنرب  مان  . 14

َنِم ٍعَمْجَم  یف  ینامَـس  ْنَم  : » دـیامرف یم هک  تسا  هدـش  رداص  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  زا  یعیقوت  نومـضم  نیا  اب 
«. درب مان  مدرم  زا  یعمج  نایم  رد  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل   » (2) ؛» ِهَّللا ُهَنَْعل  ِهیَلَعَف  ِساَّنلا 

یعمج نایم  رد  ترضح  نآ  هک  ینامز  ینعی ، تسا ؛ ارغص  تبیغ  نارود  تیاور ، دوصقم  دراد : دوجو  یتالامتحا  زین  تیاور  نیا  رد 
؛ دیدرگ یم  ترضح  نآ  هجوتم  يرطخ  دش و  یم  رارسا  ندش  شاف  بجوم  درک ، یم  اشفا  ار  وا  مان  یـسک  رگا  دنتفای و  یم  روضح 

یف  » زا دوصقم  هکنیا  رگید  لامتحا  .دش  دـهاوخن  ینایز  ررـض و  هیام  ناشیا  يرهاظ  دوجو  هب  هراشا  نودـب  ندرب  مان  فرـص  هنرگو 
.دشاب ّتنس  لها  نافلاخم و  سانلا » نم  عمجم 

روهظ ماگنه  ات  زاوج  مدع  تایاور  .ود 

ِساَّنلا یَلَع  یَفَْخت  : »... تسا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  يدزا  داـیز  نب  دـمحم 
الْدَع َو َضْرالا  الْمیَف  ُهَّللا  ُهَرِهْظی  یَّتَح  ُُهتیِمْسَت  ْمَُهل  ُّلَِحت  ُُهتَدالِو َو ال 

ص224. ج 6 ، یفاک ، لوصا  حرش  یناردنزام ، حلاص  یلوم  .ر ك : - 1
ح3. ص483 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  حرش  یناردنزام ، حلاص  یلوم  - 2
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يادخ هک  هاگ  نآ  ات  تسین ، اور  اهنآ  رب  شمان  رکذ  هدیشوپ و  نامدرم  رب  شتدالو  هک  یسک   »... (1) ؛» ًاْملُظ ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْسق 
«. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دزاس ؛ هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هتخاس و  رهاظ  ار  وا  یلاعت 

ُْتُلق َو ِهِدَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلِاب  ِساَّنِلل  َفیَکَف  ُنَسَْحلا  ِیْنبا  يِدـَْعب  ْنِم  َو  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـیوگ ... : ینـسح  میظعلادـبع 
مرسپ نم  زا  سپ  و   » ... (2) ؛» ...الْدَع ًاطِْسق َو  َضْرالا  الْمیَف  َجُرْخی  یَّتَح  ِهِمْسِاب  ُهُرْکِذ  ُّلِحی  ُهُصْخَـش َو ال  يَریال  ُهَّنال  َلاَق  َِکلَذ  َفیَک 

مان ندرب  دننیب و  یمن  ار  وا  صخش  اریز  دومرف : هچ ؟  يارب  موش  امش  يادف  متفگ : دنشاب ؟ هنوگچ  وا  نیشناج  اب  مدرم  تسا و  نسح 
«. ...دیامن داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  مایق  هکنآ  ات  دشابن ؛ اور  وا  

رطخ میب  نودب  زاوج  تایاور  .هس 

زین یهن  دشاب ، هتشادن  دوجو  تلع  نآ  رگا  تروص  نیا  رد  .تسا  هدش  هراشا  ترـضح  ندربن  مان  تلع  هب  تایاور ، زا  هتـسد  نیا  رد 
.تسا طقاس 

: دومرف دوب  هدیـسرپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ماـن  زا  هک  یلباـک  دـلاخوبا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
، َُکْتثَدََحل ًادَحَا  ِِهب  ًاثِّدَُحم  ُتنُک  َْول  ًادَـحَا َو  ِِهب  ًاثِّدَُـحم  ُْتنُک  ام  ٍْرمَا  ْنَع  ینَْتلَأَس  ْدََـقلَو  ٍدِـهُْجم ، ٍلاؤُس  ْنَع  ِدـِلاخ  ابَا  ای  ِهَّللاَو  ینَتلَأَس  »...

یتخس شسرپ  دلاخابا ! يا  دنگوس  ادخ  هب   » (3) ؛» ًهَعَْضب ًهَعَْضب  ُهوُعَطْقی  ْنَا  یلَع  اوُصَرَح  ُهُوفَرَع  َهمِطاف  یَنب  َّنَا  َْول  ٍْرمَا  ْنَع  ینَْتلأَس  ْدََقلَو 
نآ رگا  ما و ]  هتفگن  سک  چیه  هب  ار  نآ  زگره   ] هک يدرک   لاؤس  يرما  زا  انامه  دزادنا ؛ یم  تمحز  فیلکت و  هب  ارم  هک  يدیسرپ 

صرح دنـسانشب ، ار  وا  همطاف  ینب  رگا  هک  يدرک  لاؤس  ار  يزیچ  نم  زا  وت  اـنامه  .متفگ  یم  وت  هب  ًاملـسم ، مدوب ، هتفگ  یـسک  هب  ار 
«. دننک هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دنزرو 

، دیاین دوجو  هب  ترضح  نآ  رب  يرطخ   ررض و  رگا  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدش  دای  تیاور  زا 

 . ح6 ص368 ، ، 2 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ح1. ص379 ، ، 2 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ح288. ص333 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  ك.ر : زین  ح2 و  ص288 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 3
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.تسا لاکشا  نودب  ترضح ، نآ  مان  لقن  نتسناد و 

اوُفَقَو ْنِاَو  ُهوُعاذَا  ِمْسِالا  یَلَع  اوُفَقَو  ْنِا  ْمُهَّنِاَف  : »... تسا هدـمآ  یعیقوت  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم   ترـضح  دوخ  زا 
ار نآ  دنبای ، یهاگآ  ناکم  رب  رگا  هتخاس و  جیار  ار  نآ  دـننادب ، ار  مسا  رگا  نانآ   هک  یتسرد  هب  سپ   » (1) ؛» ِهیَلَع اوُّلَد  ِناکَملا  یَلَع 
سرت و هب  صاصتخا  یهن  هکنیا  رب  دنک  یم تلالد  نیا  تسا : هتشون  تیاور  نیا  لیذ  هللا  همحر  یلماع  رح  خیـش  داد .» دنهاوخ  ناشن 

(2) .دراد هدسفم  بترت 

.دش دهاوخ  یفتنم  زین  ندرب  مان  تمرح  نآ ، ندش  یفتنم  اب  تسا و  هّیقت  سرت و  رادم  ریاد  تایاور ، زا  هتسد  نیا  نیاربانب ،

ندرب مان  زاوج  تایاور  .راهچ 

ترـضح نآ  مان  هب  هدمآ ، نایم  هب  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترـضح  زا  نخـس  یتقو  یناوارف  تایاور  رد  نامگ  یب 
: دوش یم  هراشا  تایاور ، نیا  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  .تسا  هدش  حیرصت 

: تسا هدرک  هراشا  ترضح  نآ  كرابم  مان  هب  ناشیا ، تدالو  زا  لبق  هک  یتایاور  .  41

مالـسا یمارگ  لوسر  تسا : هدرک  لقن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  زا  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  . 411
ات درمـشرب ، ترـضح  نآ  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دـعب  ناماما  مان  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ار نیمز  هک  تسا  دمحم  ناشیا ] نایم  رد   ] متما يدهم   » (3) ؛» ...ًالْدَعَو ًاطِْسق  َضْرالا  الْمی  يذَّلا  ٌدَّمَُحم  یتَُّما  يِدْهَم  : »... دومرف هکنیا 

« ...دزاس هدنکآ  داد  لدع و  زا 

، مالسلا مهیلع  هناگ  هدزاود  همئا  مان  ندرب  نمض  هک  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  . 412
دمحم شدنزرف  هب  میلـست  ار  نآ  نسح  تلحر  ماگنه  سپ   » (4) ؛» ...دمَُحم ِِهْنبِا  یِلا  اهِْملسْیلَف  َهافَولا  نسحلا )  ) ُْهتَرَـضَح اذِاَف  : »... دومرف

«. ...دنک یم 

ح331. ص364 ، هبیغلا ، باتک  - 1

ص240. ج16 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
ح37. ص284 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ؛ همحر  قودص  خیش  - 3

ح111. هبیغلا ص150 ، باتک  هللا ؛ همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 4
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207 ص :

(1) .تسا هدش  دمحم »  » مان هب  حیرصت  هدمآ و  تیاور  نیا  هیبش  زین  لئاضفلا   رد  . 413

ُهْنبِا َُمث  : »... مدینش لیئربج  زا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یـسربط ، جاجتحالا  رد  نینچمه 
نـسح نب  دمحم  متما ، يدهم  قح ، هب  مئاق  شدنزرف  سپـس   »... (2) ؛» ...نامَّزلا ِبِحاص  ِنَسَحلا  نب  دـمُحم  یتُما  يدـْهَم  ِقَحلِاب  ُِمئاقلا 

«. ...نامزلا بحاص 

مامت نیدلا و  لامک رد  هللا  همحر  قودص  خیش  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  هراشا  مان ، نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مالک  رد  . 414
َُهل : »... دومرف فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هراـبرد  ربنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا : هدروآ  همعنلا 

ناـهن یکی  تـسا : ماــنود  وا  يارب   » (3) ؛» ...ٌدَّمَحُمَف ْنَْـلعی  يذَّلا  اَّمَاَو  ُدَـمْحَأَف ، یفْخی  يذَّلا  اـّمَاَف  ُنَْـلعی ، ٌمِْـساَو  یفْخی  ٌمِْـسا  ِنامـِْـسا :
«. تسا دمحم  راکشآ  مان  دمحا و  ناهن  اما  راکشآ ؛ يرگیدو 

.تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حول  ثیدح  دنا ، هدرک  هراشا  نادب  ترضح ، ندرب  مان  زاوج  هب  نالئاق  هک  يرگید  دراوم  زا  . 415
: تسا هدـمآ  دوب  مالـسلا  اهیلع  ارهز   ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فرط  زا  يا  هیدـه  هک  حول  نیا  زا  یتمـسق  رد 

شدنزرف دوجو  هب  ار  ایصوا  و   »... (4) «. ...ُبویَا ُْربَصَو  یسیع  ُءاَهبَو  یسُوم  لامَک  ِهیَلَع  َنیَملاْعِلل  ًهَمْحَر  دمُحم  ِِهْنبِِاب  َِکلذ  ُلِمُْکاَو  »...
هیلع بویا  ربص  مالسلا و  هیلع  یسیع  ءاهب  مالسلا و  هیلع  یسوم  لامک  هک  یـسک  درک ؛ مهاوخ  لیمکت  نایناهجرب - تمحر  دمحم -

«. ...تسا اراد  ار  مالسلا 

: تسا هدروآ  هنوـگ  نیا  ار  فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هـب  طوـبرم  تمـسق  هللا ، هـمحر  قودـص  خیـش  . 416
ناگدـنب رب  لاـعتم  دـنوادخ  تجح  وـمه  مساـقلا  وـبا   »... (5) ؛» ...ِهِْقلَخ یلَع  یلاـعَت  ِهَّللا  ُهَّجُح  َوُـه  ِنَـسَحلا  ُنـْب  ُدـمَُحم  ِمِساـقلاُوبَا  »...

«. ...تسا

دمحم ناونع  هب  حول ، نآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  هک  هدرک  حیرصت  يدراوم  رد  زین  رباج  دوخ 

ص158. لیاضفلا ، ناذاش ، نبا  - 1
ح34. ص68 ، ج1 ، جاجتحالا ، یسربط ، خیش  - 2

ص244. ج16 ، هعیشلا ، لئاسو  ص465 ؛ يرولا ، مالعا  ك.ر : ح17 ؛ ص653 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
ح3. ص527 ، ج1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 4

باب 27. ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک - 5
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208 ص :

.تسا هدش  دای 

هکنیا ات  درب  ار  همئا  ماـن  کـی  کـی  (1)( ...َرَـشَع اْنِثا  ِهَّللا  َدـْنِع  ِروُهُّشلا  َهَدِـع  َّنِا  : ) هفیرـش هیآ  لیذرد  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  . 417
دمحم شدـنزرف  هب  نسح و  شدـنزرف  هـب  و   » (2) ؛» ...ًاماِما َرَـشَع  اـْنِثا  يدـْهَملا ، يداـهلا  دَّمَُحم  ِِهْنبِا  یِلاَو  نَسَحلا  ِِهْنبِا  یِلاَو  : »... دومرف

«. دنتسه ماما  هدزاود  هدش ، تیاده  هدننک  تیاده 

« دـمحم  » مان هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یفرعم  ماـگنه  يدراوم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  . 418
یف ُجُرْخی  ِمِساـقلاُوبَا  ُُهتْینْکو  دـمُحم  ُهُمِْـسا  يِدـْهَملا ، َوُه  يدـْلُو  ْنِم  ُحـِلاَّصلا  ُفَـلَخلا  : » دـیامرف یم  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدـش  حیرـصت 

ناـمزلارخآ رد  مساـقلاوبا ، شا  هینک  دـمحم و  شماـن  .تسا  يدـهم  منادـنزرف  زا  حـلاص  فلخ   » (3) ؛» لیقَـص ِهِّمُِال  ُلاقی  ِنامَّزلاِرِخآ 
«. دوش یم  هدیمان  لیقص  شردام  دنک و  یم  جورخ 

(4) .تسا هدروآ  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  رد  ار  تیاور  نیا  هیبش  هللا  همحر  قودص  خیش 

: دومرف درمشرب ، ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مان  ماحش  دیز  باوج  رد  تساوخ  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 419

نت هدزاود  ام   » (5) ؛» ٌدمُحم انرِخآو  دمُحم  انُطَسْوَاَو  دمحم  اِنلَّوَا  انقلَخ  ِءَدتبُم  ِیف  َّزَعَو  َّلَج  انِّبر  ِشْرَع  َلْوَح  اذکه -  َرَشَع -  اْنِثا  ُنَْحن  »
ام درف  نیلّوا  مان  میا ، هتـشاد  رارق  ناـمراگدرورپ  شرع  درگادرگ  شنیرفآ  زاـغآ  زا  هریاد ) تروص  هب  تسد  اـب  هراـشا   ) هنوگ نیدـب 

«. تسا دمحم  زین  ام  درف  نیرخآ  دمحم و  هنایم  رفن  دمحم و 

رداـم هک  یناـمز  .تسا  هدرک  حیرـصت  ترـضح  نآ  ماـن  هب  هک  هدـش  لـقن  یناوارف  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  زا  . 4110
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دش ، هلماح  ناشیا  هب  فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

هیآ 36. (، 9) هبوت هروس  - 1
ح110. ص149 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 2

ص475. ج2 ، همغلا ، فشک  - 3
ح4. ص334 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 4

ح16. ص85 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 5
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209 ص :

نم زا  سپ  مئاق  وا  تسا و  دـمحم  شماـن  هک  یتسه  يرـسپ  لـماح  وت   » (1) ؛» يدَْعب ْنِم  ُِمئاقلا  َوُهَو  دمحم  ُهُمِْـساَو  ًارَکَذ  َنیلِمْحَتَـس  »
 «. تسا

ًهتیِم تاـم  ُهـْفِْرعی  ْمـَلَو  َتاـم  ْنَـم  يدـَعب  ُهَّجُحلاو  ُماـمِالا  َوُـه  دــمُحم ، یْنبِا  : »... دوـمرف یثیدــح  نمــض  رد  ترــضح  نآ  نـینچمه 
هتفر ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن ، ار  وا  دریمب و  سک  ره  نم ، زا  سپ  تّجح  ماـما و  تسا  وا  دـمحم ، مدـنزرف   » (2) ؛» ...ًهیلِهاج

«. تسا

: دنا هدرک  دای  دمحم  مان  اب  ترضح  نآ  زا  ناشیا ، تدالو  زا  سپ  هک  تسا  ینانخس  لماش  مود  هورگ  . 42

ْنِم اذَـه  : » دومرف داتـسرف و  نم  يارب  دیربرـس و  يدنفـسوگ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  تسا  هدرک  لـقن  یفوک ، میهاربا  . 421
«. تسا دمحم  مدنزرف  هقیقع  زا  یشخب  نیا   » (3) ؛» دمُحم ینبِا  ِهَقیقَع 

( دمحم یبا   ) َُهل َِدلُو  َو  : »... تسا هدرک  لقن  یتیاور  نمـض  هَّللادبع ، نب  دمحم  نب  دـمحا  زا  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نبدـمحم  . 422
«. دیمان دمحم  ار  وا  هک  دمآ  ایند  هب  يدنزرف  مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما   ) وا يارب   » (4) ؛» ...دمُحم ُهاَّمَس  ٌَدلَو 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  هدرک  لقن  تیاکح  کـی  زا  یـشخب  رد  هبیغلا  باـتک  رد  هللا ، همحر  یـسوط  خیـش  . 423
(5) .تسا هدرب  مان  دوخ  زا  نسحلا » نب  دمحم   » ناونع اب  فیرشلا 

هیلع يرکـسع  ماما   ) دـمحم وبا  يارب   » (6) ؛» ...و ًادَّمَُحم  ُهامَـسَف  ٌدُولْوَم  دـمَُحم  یبالَدـِلُو  : » تسا هدـش  لقن  مداـخ  مناـغ  یبا  زا  . 424
«. ...و داهن  مان  دمحم  ار  وا  هک  دمآ  ایند  هب  يدنزرف  مالسلا )

نارود رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  تاقالم  زا  یناتـساد  نمـض  رد  يروس ، هللادبع  زا  لقن  هب  هللا ، همحر  قودص  خیـش  . 5 42
يزاب بآ  هکرب ، رد  هک  ار  یناناوج  مدید  سپ  : »... تسا هتشون  ارغص ، تبیغ 

ص475. ج2 ، همغلا ، فشک  - 1
ح9. ص409 ، ج2 ، همغلا ، فشک  - 2

ح10. ص432 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
ص514. ص329 ، ج1 ، یفاک ، - 4

ح234. ص269 ، هبیغلا ، باتک  ك.ر : - 5
ح21467. ص243 ، ج16 ، هعیشلا ، لئاسو  - 6
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210 ص :

؟ تسیک ناوج  نیا  متفگ : سپ  .دوب  هداد  رارق  ناـهد  لـباقم  ار  دوخ  ساـبل  نیتسآ  دوب و  هتـسشن  يا  هداجـس  رب  یناوج  .دـندرک  یم 
(1) «. ...دوب شردپ  هیبش  تسا و  نسحلا  نب  دمحم  دنتفگ :

: تسا هدـمآ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ردام  تشذگرـس  نایب  نمـض  همعنلا  مامت  نیدـلا و  لاـمک  رد  . 526
«. تسا دمحم  ردام  ربق  نیا  دوب ، هدش  هتشون  وا  هاگمارآ  رب  و   » (2) ؛» ٍدَّمَُحم ُِّما  ُْربَق  اذَه  ِهیَلَع  ٌبُوتْکَم  اهِْربَق  یلَعَو  »...

ندرب مان  زاوج  يارب  لیلد  نیاربانب  تسا ؛ هدوب  ناشیا  بقل  دوش  هتفگ  ات  هدـشن  دای  دـمحم » ما   » ناونع هب  ناـشیا  زا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
.تسا ترضح  نآ  صاخ  مان 

هعیش نادنمشناد  مالک  رد  ترضح  مان 

، دمحم ناونع ، اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  زا  هعیـش ، نادنمـشناد  زا  يا  هدع  دش ، رکذ  هک  یتایاور  رب  هوالع 
نیا هک  تسا  نآ  رگناشن  دوخ  نیا  .دنا  هدرک  دای  مالـسلا ، امهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  نسحلا و  نب  دمحم  يدهملا ، دمحم 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هتسناد  یم  زیاج  ار  ترضح  نآ  مان  رکذ  ناگرزب ،

يدْهَملا ُهَّنَاَو  مالسلا  هیلع  يرَکْسَعلا  نَسَحلا  ُنب  دمَُحم  : »... دسیون یم مالـسلا  هیلع  مامه  ماما  نآ  یفرعم  رد  هللا  همحر  دیفم  خیـش  . 1
هک ومه  يدهم ؛ تسا  وا  يرکـسع و  نسح  دنزرف  دمحم   »... (3) ؛» ...ِِهتَدالِو ْنِم  ِهَْرتَف  َدـَعب  ُِبئاغ  ُهَّنَاَو  ِنامَّزلارِخآ  یف  ُهُجوُرُخ  رَظَْتنُملا 

«. دش بیاغ  شتدالو  زا  دعب  یتدم  دوش و  یم  هدیشک  راظتنا  نامزلارخآ  رد  شجورخ 

اهنَا یِلا  ْمِهِعَمْجَِاب  ُهیِمامِالا  ُبَهْذـیَو  : » دـسیون یم مالـسلا  مهیلع  همئا  هرابرد  هعیـش  تاداقتعا  ناـیب  رد  هّرـس  سدـق  یـضترم  دیـس  . 2
مهرخآَو بلاطیبا  ِنب  یلَع  ْمُهلّوَا  رَشَع  ینثِالا  ِهمئالا  یلَع  یلَجلا  ِصَّنلِاب 

ص959. ج2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ح13 ؛ باب 43 ، ص441 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح7. ص431 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص4. ج1 ، هبیغلا ، یف  لئاسرلا  دیفم  ، خیش  - 3
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یلع ناشیا  نیتسخن  دنرفن ؛ هدزاود  ناماما  هک  تسا  نیا  راکشآ  صن  رب  انب  هیماما  داقتعا   » (1) ؛» ...رظتنملا يدهملا  نسحلا  نب  دمحم 
«. تسا رظتنم  يدهم  نسح ، دنزرف  دمحم  نانآ  نیرخآ  بلاط و  یبا  نب 

: تسا هتـشون  یتخبون  یلع  لیعامـسا  نابز  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تدالو  هرابرد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  . 3
(2) «. ...یسوم نب  یلع  نب  دمُحم  یلَع  ِنب  ِنَسَحلا  نب  دمُحم  ُِدلُوم  »...

(3) «. ...ِمئاقلا ِهَّللا  ُهَجُح  َوُه  ِنَسَحلا  ُنب  ُدمُحم  مِساقلاُوبَا  : »... تسا هدروآ  هللا  همحر  قودص  خیش  . 4

زا ص19 ،)  ) هیدعسلا هلاسرلا  و  ص252 )  ، ) همارکلا جاهنم  حرش  و  ص109 ) ج2 ، ماکحالا (  ریرحت  رد  هّرـس  سدق  یلح  همالع  . 5
.تسا هدرک  دای  مالسلا  امهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحم  ناونع  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

یلا یهتنا  یتح  : »... دسیون یم نینچ  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مان  هناگ ، هدزواد  ناماما  زا  ندرب  مان  زا  سپ  یلح  فسوی  نب  یلع  . 6
(4) «. ...مئاقلا هجحلا  نسحلا  نب  دمحم  مساقلا  یبا 

َنِم ًاــفوَخ  رَتَتــسُملا  يدــهَملا  ِنَـسَحلا  نـب  ُدــمُحم  ُرَظَْتنُملا  ُِمئاــقلا  ُهَّجُحلا  ُفـَـلَخلا  َمـُث  : » دــسیون یم هللا  هـمحر  یکرک  قــقحم  . 7
« ...تسا ناهنپ  نانمشد  زا  سرت  تهج  هب  هک  يدهم  نسح ، دنزرف  دمحم  رظتنم ، مئاق ، تّجح ، فلخ ، سپس   » (5) ؛» ...ِءادْعَالا

اما  » (6) ؛» ...رَظَْتنُملا َلـیقَو  ُحـِلاصلا  ُفَلَخلاَو  ُهَّجُحلا  ُُهبََقلَو  ِمِساـقلاُوبَا  ُُهتْینُکَو  ٌدَّمَحُمف  ُهُمِْـسا  اَّمَاَو  : »... تسا هتـشون  هللا  همحر  یلبرا  . 8
«. تسا رظتنم  هدش  هتفگ  حلاص و  فلخ  تّجح و  شبقل  مساقلاوبا و  شا  هینک  دمحم و  وا  مسا 

دای ناشیا  زا  صوصخم  مان  اب  یناوارف  دراوم  رد  یلو  تسا ؛ ناشیا  ندرب  مان  تمرح  هب  لئاق  هچ  رگا  هّرـس  سدـق  یـسلجم  همـالع  . 9
یلص - مظعملا یبَنلا  ِهِجُرُِخب  َرََّشب  يذلا  يدْهَملا  تسا ...« : هدرک 

ص25. راصتنالا ، یضترم ، دیس  - 1
ص271. هبیغلا ، باتک  یسوط ، - 2

ص40. ج1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 3
ص70. هیوقلا ، ددعلا  - 4

ص63. ج1 ، یکرکلا ، لئاسر  یکرک ، ققحم  - 5
ص437. ج2 ، همغلا ، فشک  - 6

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 247 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_211_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_211_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_211_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_211_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_211_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_211_6
http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :

(1) «. ...رظتنملا يدهملا  يرکسَعلا  ِنَسَحلا  نب  دمُحم  ُمامِالا  َوُهَو  ِهَماعلاَو  ِهَصاخلا  نِم  هِرتاوَتُم  تایاور  ِیف  هلآو - هیلع  هللا 

هیلع يرَکْسَعلا  ِنَسَحلا  نب  دمُحم  ِمِساقلاُوبَا  ِنامَّزلا  ِبِحاص  هَّجُحلا  يدْهَملا  ُمامِالا  رَشَع : یناثلا  : » دیوگ یم هّرس  سدق  لوا  دیهش  . 10
(2) «. ...مالسلا

دای ترـضح  نآ  زا  مئاق  يدهملا  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  ناونع  اب  هللا  همحر  ییاهب  خیـش  ردـپ  یلماع  دمـصلادبع  نیـسح  . 11
(3) .تسا هدرک 

.(4)« ...يرکسعلا نسحلا  نب  دمُحم  يدهَملا  ِیف  ْتَدَرَو  َهیاوِّرلا  ِهِذَه  َّنَا  ْعَّقوَتُملا  ْنِمَو  : »... تسا هتشون  یبرغم  نامعن  یضاق  . 12

(5) و(6) «. ...يرکسعلا نَسَحلا  نب  دمُحم  ِْرمَالا  ِبِحاص  نَع  مئاقلا )  ) ِِهب ینَکی  : » دسیون یم هللا  همحر  یحیرط  . 13

اهاعد رد  ترضح  مان 

هراشا اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدش  دای  دمحم  ناونع  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  زا  یناوارف  ياهاعد  رد 
: دوش یم 

، یلصا عبانم  رد  یلو  تسا ؛ نسحلا » نب  هجحلا  کیلول  نک  مهللا   » جرف ياعد  رد  روهشم  . 1

ص46. ج28 ، ص284 ، ج19 ، راونالاراحب ، - 1
ص16. ج2 ، سوردلا ، لّوا ، دیهش  - 2
.رابخالا لوصا  یلا  رایخالا  لوصو  .ر ك : - 3

ص63. ج2 ، رابخالا ، حرش  یبرغم  ، یمیمت  دمحم  نب  نامعن  - 4
ص571. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط  ، - 5

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مان  ناونع  هب  دـمحم ، هملک  هب  دوخ  ياه  لوق  لقن  اـی  راتـشون و  رد  هک  یناـسک  رگید  زا  - 6
رد ینارحب  مشاه  دیـس  هحفص 121  ،) ج1 ، ، ) بصانلا مازلا  رد  يریاح  يدزی  یلع  خیـش  زا  ناوت  یم  دـنا ، هدرک  حیرـصت  فیرـشلا 

جاهنم یف  تاسارد  رد  ینالیم  یلع  دیس  ص 266 ،) ، ) نازیملا یف  هعیـشلا  رد  هینغم  داوج  دمحم  و  هحفص 134 ) ج7 ، ، ) مارملا هیاغ 
حلاـص یلوم  هحفـص 19 ،) ج 3 ، ، ) باـــــقلالا ینکلا و  رد  و  ص 288 ) ، ) هرخـالا لزاـنم  رد  یمق  ساــبع  خیــش  ص41 ،) ، ) هنسلا
ناونع هب  ص218 ،) ، ) هیمامالا هعیشلا  دیاقع  یلع  ءاوضا  رد  یناحبس  رفعج  خیـش  ص26 ،) ج 6 ، ، ) یفاک لوصا  حرش  رد  یناردنزام 

.درک دای  هنومن 
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ِهذَـه یف  يدـهَملا  نَـسَحلا  نـب  دـمُحم  َکـِیلَِول  ْنُـک  َمُـهللَا  : » تـسا هدــمآ  زین  رگید  يا  هنوـگ  هـب  اـعد  یمعفک  ) حابــصم  دــننام  )
(2) .تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیمه لامعالا  لابقا رد  زین  سوواط  نب دیس   (1) «. ...ِهَعاَّسلا

یلع هجحلاو  َكِْرمَِاب  ِِمئاـقلا  ِنَسَحلا  نب  دـمُحم  ِقَِحب  َکـلأْسَأَو  : » تسا هدـمآ  شرعلا » زنک   » ياـعد ناونع  تحت  نیمـالا  دـلبلا  رد  . 2
«. ...كدابع

ِیف َکتّجح  ِنَسَحلا  ِنب  دـمُحم  یلَع  ِّلَـص  مهللا  تسا ...« : هدروآ  سی  لآ  تراـیز  زا  سپ  ياـعد  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  . 3
«. ...َو َکِضْرَا 

نیا یل  و  تسین ؛ نسحلا  نب  دمحم  هملک  جاجتحا  رد  دـنچ  ره  تسا ؛ هدرک  لقن  یـسربط  جاجتحا  زا  ار  تیاور  نیا  یـسلجم  همالع 
.تسا هدش  فذح  جاجتحا  زا  تاملک  نیا  ًادعب  هدوب و  نینچ  یسلجم ، همالع  هخسن  رد  هک  دراد  دوجو  لامتحا 

تّنس لها  راتفگ  رد  ترضح  مان 

هدرک لقن  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ّتیودهم و  هب  داقتعا  دوخ  ياه  باتک  رد  یتقو  ّتنس ، لها  زا  يرایـسب 
هب اهنت  شخب  نیا  رد  .دـنا  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  ار  نآ  هدرک ، حیرـصت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مان  هب  دـنا ؛

: دوش یم  هراشا  لاوقا  نیا  زا  یضعب 

ارماس ِبادرـِسب  رظتنُملا  ْمُهرِخآَو  بلاط  یبَا  نب  یلَع  مُهلَّوَا  َنیذلا  ُهَِضفاَّرلا  مهِیف  ُدِقَتعی  : »... دسیون یم هیاهنلاو  هیادبلا  رد  ریثک  نبا  . 1
(3) «. ...يرکْسَعلا نَسَحلا  نب  دمُحم  َوُهَو 

هدرک دای  يدهملا  نسحلا  نب  دمحم  مان  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  هعیـش ، تاداقتعا  ّدر  زا  سپ  زین   (4) رگید ياج  رد  يو 
.تسا

ص392. ج94 ، راونالاراحب ، ص58 ؛ لامعالا ، لابقا  ك.ر : ص586 ؛ یمعفک ، حابصم  - 1
ص58. لامعالا ، لابقا  سوواط ، نب  دیس  - 2

ص 177. ج1 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 3
ص 95. ج 14 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 4
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: دـسیون یم  نـینچ  هـتفگ  نخـس  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ترــضح  هراـبرد  هعیــش  داـقتعا  زا  یتـقو  دوـخ ، خـیرات  رد  نودـلخ  نـبا  . 2
(1) «. ...يدْهَملا ُهَنُوبَّقَلیَو  يرکسَعلا  ِنَسَحلا  ُنب  دمُحم  َوُهَو  ْمِِهتَِّمئَا  ْنِم  رَشَع  یناثلا  ّنَا  َنومُعْزی  ْمُهنِم  هیرَشَع  انثِالا  ًاصوصُخَو  »...

َْدنِع رــشَع  ینثِـالا  ِهِمئَـالا  ُرِخآ  مِساــقلاُوبَا  يداــهلا  یلَع  ِنـب  يرکـْـسَعلا  ِنَـسَحلا  ُنـب  ُدــمَُحم  : » دــیوگ یم مــالعالا  رد  یلکرز  . 3
(2) «. ...ِهیِمامِالا

یلَع ُْنب  يرکـسَعلا  ِنَسَحلا  ُنب  دمُحم  مِساقلاُوبَا  فیرَـشلا  : »... تسا هتـشون  رظتنملا »  » هملک لابند  هب  ءالبنلا ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  . 4
(3) «. ...يداهلا

يرَکْسَعلا ِنَسَحلا  ُنب  دمُحم  َرَشَع  یناثلا  ّمهماِما  َّنِا  ُْلوُقَت  ُهیرَـشَع  انثِالا  ُهیِمامِالا  ُهعیـشلاَو  : » تسا هدمآ  دواد ، یبا  ننـس  یقرواپ  رد  . 5
(4) «. ...ِِهتَبیَغ ْنِم  ُرَهْظیَسَو  َباغ  يذلا 

ِنَـسَحلا ُنب  ُدمُحم  َوُه  ُرَظَْتنُملا  ِمئاقلا  َوُه  دوُعوُملا  يِدـْهَملا  َنُولوُقی  ُثیَح  ِهَعیّـشلا  یَلَع  ٌّدَر  ِهِیفَو  : »... تسا هدروآ  يذوحا  هفحت  رد  . 6
(5) «. ...يرکْسَعلا

نـسح  [ ماما  ] هک هاـگ  نآ  سپ  « ؛» ...يدـْهَملا ٌدـمُحم  ُهَّجُحلا  ُُهْنبِاَـف  ُنَسَحلا  یـضَم  اذِاَـف  : » تسا هتـشون  هدوملا  عیباـنی  رد  يزودـنق  . 7
.(6)« ...يدهم دمحم  تّجح  وا  دنزرف  سپ  تشذگرد ،

: دراد تلالد  زیچ  ود  رب  ّتنس  لها  لاوقا 

.تسا هدش  یم  لامعتسا  هتشاد و  ترهش  املع  نایعیش و  دزن  شیب  مک و  مان  نیا  .فلا 

لها فرط  زا  لمأت  لباق  يا  هتکن  ناونع  هب  هنرگو  دنا ؛ هدوبن  مان  نآ  تمرح ، هب  لئاق  همه  .ب 

ص199. ج1 ، نودلخ ، نبا  خیرات  نودلخ ، نبا  - 1
.یقوراپ ص 80 ،  ج 6 ، مالعالا ، - 2

ص119. ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس   - 3
ص 210. ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  - 4
ص 403. ج 6 ، يذوحا ، هفحت  - 5

ص 282 و ص 316. ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  - 6
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.دش یم  حرطم  ّتنس 

ینایاپ هتکن 

يور زا  ندرب  مان  عنم  هب  لوق  هک  تسین  یکـش  : » دـنا هتـشون  هدـش ، دای  تایاور  هورگ  راهچ  لقن  زا  سپ  رـصاعم ، ناـگرزب  زا  یخرب 
كالم دوجو  رادم  ریاد  عنم ، هک  تسا  نیا  رهاظ  ...دنا  هدرک  حیرـصت  نادب  ناگرزب  زا  یخرب  هچ  رگا  تسا ؛ قیقحت  زا  یلاخ  دـّبعت ،

هک تایاور  مراهچ  هتـسد  هوالع  هب  .درادـن  یعنم  هنوگ  چـیه  ام  ناـمز  رد  ماـن  نیا  هب  ترـضح  نآ  زا  ندرب  ماـن  نیارباـنب  .تسا  هیقت 
.تسا اوقا  تلالد  رظن  زا  مه  رتشیب و  ددع  رظن  زا  مه  بتارم ، هب  رگید  ياه  هتسد  زا  درک  یم  زاوج  رب  تلالد 

ود ره  دیاب  هنرگو  تسا ، لوق  نیمه  تایاور  نیب  عمج  هار  اهنت  هدوب و  هیقت  ماگنه  رد  اهنت  تمرح  دنریگ «: یم  هجیتن  ناشیا  هاگ  نآ 
و دنتـسه _ ینظ  تایاور  مییوگب  رگا  میوش _  رییخت  هب  لئاق  ای  مینادب و  طقاس  رابتعا  زا  حالطـصا  هب  مینکن و  لوبق  ار  تیاور  هتـسد 

«. میوش زاوج  هب  لئاق  هک  دوش  یم  نیا  مه  نیا  لصاح 

یمن مزال  زین  ار  طایتحا  هتـسناد ، تایاور  زا  مراهچ  هتـسد  نامه  ار  ندرب ) ماـن  زاوج   ) دوخ رظن  رب  هنیرق  نیرت  يوق  ناـشیا  ناـیاپ  رد 
رد دسر ، یم  رظن  هب  دش  رکذ  هچنآ  هب  هجوتاب   (1) («. دمحم  ) وه فیرشلا و  همساب  هیمـستلا  زاوج  رکذ  ام  عیمج  نع  صخلتف  : » دنناد

.تسا زیاج  ددرگن ، نایز  ررض و  بجوم  ترضح  نآ  ندرب  مان  رگا  اربک  تبیغ  نامز 

ص504. ج1 ، هیهقفلا ، دعاوق  يزاریش ، مراکم  رصان  ك.ر : - 1
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ییامزآ دوخ 

.دینک نایب  دوش ، یم  هدافتسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  ندرب  مان  تمرح  اهنآ  زا  هک  یتایاور  یخرب  . 1

.دینک نایب  هدش ، هدرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  تحارص  هب  اهنآ  رد  هک  یتیاور  راهچ  . 2

هدش رکذ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مان  تحارـص  هب  نآ  رد  هک  دـینک  هراشا  هعیـش  ناگرزب  زا  لقن  هس  هب  . 3
.تسا

.دیسیونب هدش ، هدرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  نآ  رد  هک  ار  اعد  ود  . 4

.دیهد حیضوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندرب  مان  مکح  هراب  رد  ار  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ رظن  . 5

.دینک یسررب  ار  ناشیا  ياه  لیلد دیربب و  مان  تسا  مارح  ترضح  مان  ندرب  زین  ام  نامز  رد  دنراد  رارصا  هک  ار  یناسک  زا  یخرب  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

(. ناهفصا داماد ، ریم  هیدهم  ،) رمالا بحاص  هیمست  همرح  لوح  هیمستلا  هعرِش  داماد ، ریم  . 1

 (. 1411 ه مق ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  هسردم  ، ) هیهقفلا دعاوقلا  يزاریش ،  مراکم  رصان  . 2

، قافآ رشن  ، ) ینودیرف نیسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مظاکدمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 3
 (. نارهت 1379ه
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  باقلا  مهدزیس : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  باقلا  زا  یخرب 

هللا تیقب  . 1

تجح . 2

ءایصوالا متاخ  . 3

دیرش . 4

رمالا بحاص  . 5

رادلا  بحاص  . 6

نامزلا بحاص  . 7

فیسلا بحاص  . 8

هبیغلا بحاص  . 9

میرغ . 10

مالغ . 11

دیرف . 12

مئاق . 13

رطضم . 14

رظتنم . 15
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مقتنم . 16

روصنم . 17

يدهم . 18
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دمآرد شیپ 

ییانشآ دهد ، شیازفا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  تبسن  ار  ام  تخانشو  تفرعم  دناوت  یم  هک  يروما  زا  یکی 
نآ يارب  ّصاـخ  باـقلا  زا  هدافتـسا  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تیاـنع  هب  هجوـت  اـب  .تسا  اـهنآ   یناـعم  ترـضح و  نآ  باـقلا  اـب 

.تسا هنوگچ  ترضح  نآ  ياه  یگژیو فاصوا و  زا  یخرب  هک  دوش  یم  نشور  ترضح ،

(1) .ددرگ هراشا  ترضح  نآ  روهشم  باقلا  زا  یضعب  هب  راصتخا ، دح  رد  تسا  نیا  رب  شالت  سرد  نیا  رد 

هّللا ُهیقَب  . 1

تایاور رد  مه  دیجم و  نآرق  رد  مه  هّللا » هیَقب   » ترابع .دوش  هتـشاذگ  یقاب  يزیچ  زا  هچنآ  هدنیاپ و  هدـنام و  زاب  ینعی ، هیقب ؛»  » هژاو
مک زا  ار  دوخ  موق  يو  هک  اجنآ  ینعی ، تسا ؛ هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  ناتساد  رد  راب  کی  طقف  نآرق  رد  .تسا  هدمآ 

عفاـنم زا  یـشوپ  مشچ  يازا  رد   [ دـنوادخ هک  ار  هچنآ   » (2) ؛) َنینِمؤـُم ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهّللا  ُتیَقب  : ) دـیوگ یم هدرک ، یهن  یـشورف 
«. تسا رتهب  امش  يارب  دراذگ ، یم  یقاب  امش  يارب  يویند [ عورشمان 

ره یلو  تسا ؛ یهلا  شاداـپ  اـی  لـالح و  هیامرـس  دوس و  هّللا ،» هیَقب   » زا روظنم  دنتـسه و  بیعـش  موـق  بطاـخم  دـنچ  ره  هیآ  نیا  رد 
هیام هدنام و  یقاب  رشب  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  عفان  دوجوم 

نآ يارب  یناوارف  باقلا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  هیعدا  تایاور و  زا  هدافتـسا  اب  تسا  ینتفگ  - 1
نایب رد  زین  یخرب  هتبلا  .تسا  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  طوبرم  ياه  باتک  رد  باقلا  نیا  یناوارف  لـلع  .تسا  هدـش  هدرمـش  ترـضح 

! دنا هدرمشرب  ترضح  نآ  بقل  ناونع  هب  ار  يا  هملک یتبسانم  ره  هب  هدرک ، يور  هدایز  ترضح   نآ  باقلا 
هیآ 86. (، 11) دوه - 2
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ناربـهر ماـمت  .دـنا  « هّللا هیَقب   » گرزب ناـیاوشیپ  ناربماـیپ و  ماـمت  ور  نیا  زا  .دوـش  یم  بوـسحم  هّللا » هیَقب   » ددرگ وا  تداعـس  ریخ و 
 . ...دنتسه هّللا » هیَقب   » رظن نیا  زا  دننام ، یم  یقاب  تلم  موق و  کی  يارب  تخسرس  نمشد  کی  اب  هزرابم  زا  سپ  هک  نیتسار 

مالـسا ربمایپ  مایق  زا  سپ  یبالقنا ، ربهر  نیرت  گرزب  اوشیپ و  نیرخآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  هک  ییاجنآ  زا 
هب تسا ؛ رت  هتـسیاش  بقل  نیا  هب  نارگید  زا  وا  .تسا  هّللاُـهیَقب »  » قیداـصم نیرت  نشور  زا  یکی  تسا ؛ ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

.تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هدنام  یقاب  اهنت  هک  صوصخ 

هراشا اهنآ  زا  یـضعب  هب  هنومن  يارب  .دنا  هدش  فیـصوت  هّللاهیقب »  » ناونع هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تارایز ، اهاعد و  تایاور ، رد 
: دوش یم 

رب ار  اهرازاب  داد  نامرف  ماشه  هنیدم ، هب  تعجارم  عقوم  .دـندرب  ماش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  کلملادـبع ، نب  ماشه  روتـسد  هب  . 1
ِرد مدرم  دندیـسر ، هنیدم  رهـش  هب  یتقو  دنزاس ! مورحم  یندیماشآ  كاروخ و  زا  ار  نانآ  دـندنبب و  شناهارمه  ترـضح و  نآ  يور 

.دندرب تیاکش  راوگرزب  نآ  هب  دنداتفا و  تمحز  هب  اذغ  بآ و  دوبمک  تهج  زا  ترضح  نآ  باحـصا  دنتـسب و  ناشیور  رب  ار  رهش 
هب دنرگمتـس ! شنامدرم  هک  يرهـش  لها  يا  : » دومرف دنلب  يادص  اب  تفر و  رهـش   هب  فِرـشم  یهوک  يالاب  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.(1)« دیراد نامیا  رگا  تسا ، رتهب  ناتیارب  هّللاهیقب  دومرف : دنوادخ  .متسه  هّللاهیقب  نم  دنگوس  دنوادخ 

(2) «. ...دنتسه هّللا  هیقب ...هک  ناماما  رب  مالس  « ؛» ...ِهَّللا ِهیَقب  ...ِهَِمئَالا َو  یَلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا هدمآ  هریبک ،» هعماج  ترایز   » رد . 2

نوریب رگتیاده  ترتع  زا  هک  هّللا  هیقب نآ  تسا  اجک  « ؛» ...ِهیِداهلا ِهَْرتِعلا  َنِم  ُولَْختال  یَتلا  ِهَّللا  ُهیَِقب  َنیأ  : » میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد  . 3
(3) «. تسین

ناونع اب  ناوت  یم مئاق  ماما  رب  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  تسا : هدمآ  یثیدح  رد  . 4

ح 5. ص 471 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  خیش  - 1
ص 609. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  - 2

ص 297. لابقالا ، سوواط ، نب  دیس  - 3
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؛ ریخ « ؛» ٌِرفاک ِّالا  ُهَدَْعب  ِِهب  یَّمَسَتی  الَو  ُهَْلبَق  ٌدَحَا  ِِهب  َّمَسی  َْمل  َنینِمؤملاَریمَا  ِِهب  ُهّللا  یَّمَـس  ٌمِْسا  َكاذ  ال  : » دومرف درک ؟ مالـس  نانمؤمریما » »
سپ هداهنن و  دوخ  رب  مان  نیا  یسک  وا  زا  شیپ  .تسا  هداد  صاصتخا  مالـسلا   هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  هب  ار  مان  نیا  دنوادخ 

«. ددنبن دوخ  هب  ار  مان  نیا  رفاکرگم  زین  وا  زا 

هیآ نیا  سپـس  ِهَّللا .» َهیَقب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا   » دنیوگ یم دومرف : دننک ؟ مالـس  وا  رب  هنوگچ  سپ  مدرگ ! تیادف  مدیـسرپ : دیوگ : يوار 
(1) «. نینمُؤم ُمتنک  ْنِا  مَُکل  ٌریَخ  ِهللا  ُتیَقب  : » دومرف توالت  ار  هفیرش 

یم هک  تسا  هیآ  نیا  روهظ  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نخس  نیتسخن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 5
نآ رد  امـش .» نایم  رد  وا  هفیلخ  تّجح و  هّللاهیقب و  منم  : » دـیامرف یم  هاگ  نآ  .دـیراد  نامیا  رگا  تسا  رتهب  ناتیارب  هّللا  هیقب  دـیوگ :

(2) «. ِهِضْرَا ِیف  ِهّللاَهیَقب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دیوگ یم  دنک ، مالس  ترضح  نآ  رب  سک  ره  نامز 

نیشناج هرابرد  دش ؛ بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رضحم  هب  يرعـشا ، دعـس  نب  قاحـسا  نب  دمحا  یتقو  .تسا  هدش  تیاور  . 6
هناشن ایآ  دیسرپ : قاحـسا  نبدمحا  .داد  ناشن  وا  هب  ار  هام  صرق  نوچمه  لاسدرخ ، یکدوک  ترـضح  نآ  .درک  لاؤس  ترـضح  نآ 
ِِهئادْعَا ْنِم  ُمِقَْتنُملاَو  ِهِضْرَا  ِیف  ِهّللا  ُهیَِقب  اَنَا  : » دومرف حیـصف  یبرع  نابز  اب  دوشگ و  نابز  كدوک  نآ  دـبای ؟ نانیمطا  مبلق  ات  تسه  يا 

دعب قاحسا ! نبدمحا  يا.متـسه  وا  نانمـشد  زا  مقتنم  نیمز و  يور  رب  هللااهیقب  نم   » (3) ؛» َقاحِْـسا َنبَدَمْحَا  ای  ٍنیَع  َدَْعب  ًاَرثَا  ُْبلْطَت  الَف 
«. نکن بلط  يا  هناشن تمارک [ نیا   [ ندید زا 

تّجح . 2

دننک و عفد  ای  عناق  ار  فیرح  نآ  اب  هک  تسا  لیلد  ناهرب و  يانعم  هب  تغل ، رظن  زا  تّجح » »

ص 276. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  249 ؛ ص 193 ، یفوک ، تارف  ریسفت  ح 2 ؛ ص 411 ، ج 1 ، یفاک ، - 1
ح 16. ص 330 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ح 1. ص 384 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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222 ص :

(1) .تسا جاجح  ججح و  نآ  عمج 

ُهَّللا َناکَو  ِلُسُّرلا  َدـَعب  ٌهَجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساـّنِلل  َنوُکی  َّـالَِئل  : » هلمج زا  تسا ؛ هتفر  راـک  هب  یفلتخم  دراوم  رد  دـیجم  نآرق  رد  هملک  نیا 
میکح اـناوت و  ادـخ  دـشابن و  یتّجح  هناـهب و  ادـخ  لـباقم  رد  ناربماـیپ ، نداتـسرف  زا  سپ  مدرم ، يارب  هکنیا  اـت   » (2) ؛» ًامیِکَح ًازیزَع 

«. تسا

، تساوخ یم  وا  رگا  تسا و  دـنوادخ  هژیو  تّجح  )  ) اسر ناـهرب  وگب   » (3) ؛» نیعَمْجَا ْمُکادََـهل  َءاَش  وَلَف  ُهَِغلاَبلا  ُهَّجُحلا  ِهِّللَف  ُْلق  زین « و 
«. درک یم  تیاده  ار  امش  همه  ًاعطق 

ُهَِّمئَالاَو ُءاِیبنَالاَو  ُلُسُّرلاَف  ُهَرِهاَظلا  اَّمَاَف  ًهنِطَاب  ًهَجُحَو  ًهَرِهاَـظ  ًهَجُح  ِنیتّجح  ِساـّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  ّنِا  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
ینید و ناربـهر  ناربماـیپ و  زا  تسا  تراـبع  نآ  هک  رهاـظ  یکی  تـسا : تّـجح  ود  مدرم  رب  ار  دـنوادخ   » (4) ؛» ُلوُقُعلاَف ُهَنِطاَبلا  اَّمَاَو 

«. تسا مدرم  لوقع  نآ  هک  نطاب  يرگید 

جاجتحا دوخ  ناگدنب  رب  ناشیا ، دوجو  هب  دنوادخ  هک  دنا  هدش  هدیمان  تّجح »  » تهج نیا  زا  مالسلا  مهیلع  نانآ  يایصوا  ناربمایپ و 
.تسا ینامسآ  نوناق  هب  مدرم  زاین  رب  لیلد  ناشرادرک  راتفگ و  دنتسه و  ادخ  دوجو  رب  لیلد  نینچمه  نانآ  .دنک 

تّجح زا  نیمز  ایآ  دش : هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  نانچ  تسین ؛ تّجح  زا  یلاخ  نیمز  زگره  یناوارف ، تایاور  ساسا  رب 
، دـشاب یلاخ  تّجح  زا  یندز  مهرب  مشچ  هزادـنا  هب  نیمز   رگا   » (5) ؛» ْتَخاََسل ٍماَِما  ِریَِغب  ْتیَِقب  َْول  : » دومرف ترـضح  دـنام ؟ یم  یلاخ 

«. درب یم  ورف  ار  شلها 

نسحلا نب  هجح  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ یهلا  تّجح  نیرخآ  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هعیش ، هاگدید  زا 
(6) .دراد ترهش  مالسلا  امهیلع  يرکسعلا 

ُنَسَحلا يِدَْعب  ْنِم  ُفَلَخلا  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  مهد  ماما  زا  دیوگ : مساق  نب  دواد 

ص 228. ج 2 ، برعلا ، ناسل  ك.ر : - 1
هیآ 165. (، 4  ) ءاسن - 2
هیآ 149. (، 6  ) ماعنا - 3

ص 15. ج 1 ، یفاک ، - 4
ص 198. ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  - 5
ص 343. ح 6 و ج 97 ، ج 25 ، راونالاراحب ، - 6
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223 ص :

ُتلُقَف ِهِمـسِاب  ُهُرْکِذ  مَُکل  ُّلِحیالَو  ُهَصْخَـش  َنْوََرت  ـال  مُکَّنِا  َلاَـقَف : َكادـِف  ُهّللا  ِینَلَعَج  َِمل  ُتلُقَف  ِفَلَخلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلاـِب  ْمَُکل  َفیَکَف 
نم نیشناج  زا  سپ  ِنیشناج  هب  تبسن  امش  .تسا  نسح  مرـسپ  نم ، نیـشناج   » (1) ؛» ٍدَّمَُحم ِلآ  ْنِم  ُهَّجُحلا  اُولُوق  لاَقَف : ُهُرُکذـَن  َفیَک 

دینیبب و دـیناوت  یمن  ار  وا   صخـش  هکنآ  يارب  دومرف : ارچ  ؟ دـنک ؛ تنابرق  ارم  دـنوادخ  مدرک : ضرع  تشاد ؟  دـیهاوخ  یلاح  هچ 
هللا یلص  دمحم  نادناخ  زا  تّجح  دییوگب  دومرف : مینک ؟ دای  ار  وا  روطچ  سپ  مدرک : ضرع  .تسین  اور  شـصوصخم  مان  هب  وا  رکذ 

«((. ملس هلآ و  هیلع و 

(2) .تسا هتفر  راک  هب  ٍدَّمَُحم » ِلآ  ْنِم  ُهَّجُحلا   » تروص هب  بقل  نیا  تایاور  رتشیب  رد 

ءایصوالا متاخ  . 3

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانیـشناج  شخب  نایاپ   ) ایـصوالا متاخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی 
.دش يراج  دوشگ  نخس  هب  بل  نینـس  نآ  رد  هک  هاگ  نآ  یکدوک  رد  ترـضح  نآ  دوخ  نابز  رب  ادتبا  بقل  نیا  .تسا  ملـس ) هلآ و 

(3) .تسا هتفر  راک  هب  ربمایپ  نیرخآ  يایصوا  شخب  نایاپ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  بقل  نیا  هتبلا 

رمحا لدنـص  نم  يارب  دومرف : ترـضح  نآ  مدـش ؛ دراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامّزلا  بحاص  رب  : » دـیوگ رـصنوبا  فیرط 
.هلب متفگ : یـسانش ؟ یم  ارم  اـیآ  دومرف : درک و  نم   هب  ور  ترـضح  نآ  مدروآ ؛ ناـشیا  يارب  سپ  .رواـیب  وب ) شوخ  بوچ  یعوـن  )

! دوبن نیا  مدوصقم  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  .دـیتسه  نم  ياـقآ  دـنزرف  نم و  ياـقآ  امـش  مدرک : ضرع  متـسیک ؟ نم  دومرف : سپس 
َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  ُعَفْدی  ِیبَو  ِءایـصْوَالا  ُمَتاَخ  اَنَا  : » دومرف ترـضح  دوب ؟ هچ  ناتدوصقم  دییامرفب  دنادرگ ! امـش  يادـف  ارم  دـنوادخ  متفگ :

«. دزاس یم  رود  منایعیش  لها و  زا  ار  الب  نم ، هلیسو  هب   دنوادخ  هک  متسه  ءایصوالا  متاخ  نم   » (4) ؛» یتَعیِشَو یلهَا  ْنَع  َءالَبلا 

ح 13. ص 328 ، ج 1 ، یفاک ، ح 169 ؛ ص 202 ، هبیغلا ، باتک  - 1
ص 648. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 245 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  نامه ؛ ك.ر : - 2

ص 331. ص 93 و ج 97 ، ج 54 ، راونالاراحب ، ك.ر : - 3
ح 12. ص 441 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ح 215 ؛ ص 246 ، هبیغلا ، باتک  - 4
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224 ص :

هک نانچ  تسا ؛ هدـش  دای  زین  همئالا » متاخ   » ناونع هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  زا  ءایـصوالا  متاخ  رب  هوـالع 
ُِمئاقلا اّنِم  ِهِّمئَالا  َمَتاَخ  َّنِا  ـالَا  ییـصَو  یلَعَو  یبَن  ّینِا  ِساـّنلا  َرِـشاَعَم  : » دـیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 

«. تسا ام  زا  يدهم  مئاق و  همئالا ، متاخ  هک  دیشاب  هاگآ  .نم  نیشناج  یلع  مربمایپ و  نم  نامدرم ! يا   » (1) ؛» ...يدْهَْملا

دیرش . 4

نارود رد  ناشیا  هک  ییاجنآ  زا  .تسا  هراوآ  ياـنعم  هب  دیرَـش ،»  » فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  باـقلا  زا  یکی 
.تسا هدش  هدناوخ  بقل  نیا  هب  درادن ، ّصاخ  نّیعم و  یلزنم  تبیغ ،

دیرف هدـنار ،)  ) دـیرط هراوآ ،)  ) دیرـش رما ، نیا  بحاص  : » دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  دـیوگ : هتاـبن  نب  غبـصا 
(2) «. تسا اهنت )  ) دیحو و  کت ) )

رمالا بحاص  . 5

تاقافتا هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  رمالا » بحاص   » فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ياه  بقل  زا  یکی 
َوَحن ِرمَالا  ُبحاص  ُِلبْقیَو  ِرمَالا  ِبِحاـِصب  َنوُقَحلیَف  َهَّکَم  َیِلا  یلَع  ِدـلُو  ْنِم  ِهنیدَـملِاب  َناـک  ْنَم  ٍذـئَموی  دـیامرف ...« : یم  روهظ  ماـگنه 

یم رما  بحاص  هب  دزیرگ و  یم  هکم  هب  تسا ، هنیدم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  سک  ره  نامز  نیا  رد   »... (3) ؛» ...ِقارِعلا
«. ...دروآ یم  يور  قارع  يوس  هب  وا  ددنویپ و 

بقل نیا  ترـضح ، نآ  ماـیق  تماـما و  رما  تمظع  تهج  هب  یلو  دـنا ؛ هدوب  تماـما  رما  بحاـص  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  همه  هچرگا 
ایآ متفگ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : تلص  نب  نایر  .تسا  رت  لوادتم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد 

ُتَْسل یّنِکلَو  ِْرمالا  اَذه  ُبِحاص  اَنَا  : » دومرف دیتسه ؟ رمالا  بحاص  امش 

ص 97. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  - 1
ح 13. باب 26 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ح 43. باب 14 ، ص 270 ، هبیغلا ، - 3
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225 ص :

ِّنِس یف  َناک  َجَرَخ  اِذا  يذَّلا  َوُه  َِمئاقلا  َّنِاَو  ینََدب ، ِفْعَض  ْنِم  يَرت  ام  یلَع  َِکلذ  ُنوُکَا  َفیَکَو  ًاروَج ، ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  اهالْمَا  يذَّلِاب 
زا رپ  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، هدـنکآ  لدـع  زا  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  هناّما  متـسه ؛ رمالا  بحاص  نم   » (1) ؛» ...ِبابَّشلا ِرَْظنَمَو  ِخویُّشلا 

مایق ناناوج  رظنم  ناریپ و  نس  رد  هک  تسا  یسک  مئاق  ینیب و  یم  ارم  ندب  فعـض  هک  یلاح  رد  مشاب ، وا  هنوگچ  دشاب و  هدش  روج 
«. ...دنک یم 

ناونع هب  هدش و  لیدبت  رمالا » بحاص   » هب بیکرت  نیا  هتفر  هتفر  یلو  تسا ؛ رمالا » اذـه  ُبحاص   » هدـمآ تایاور  رد  رتشیب  هچنآ  هتبلا 
.تسا هدمآرد  ترضح  نآ  باقلا  زا  یکی 

رادلا بحاص  . 6

زا دوصقم  .تسا  هدـش  دای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  بقل  ناونع  هب  رادـلا » بحاص   » زا تایاور  زا  یخرب  رد 
نآ رد  ترـضح ، نآ  مان  رکذ  هک  ییاجنآ  زا  .تسا  هدـش  بیاغ  اجنآ  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  ّدـج  يردـپ و  هناخ  هناـخ ،) « ) راد »

.تسا رادلا » بحاص   » اهنآ هلمج  زا  هک  دش  هدافتسا  اه  هیانک  عاونا  زا  دوبن ، زیاج  نارود 

حرطم ار  یتخـس  ياه  شـسرپ  نآ  رد  هک  يا  همان  ات  متـساوخ  هّرـس  سدق  يرمع  نامثع  نبدمحم  زا  دیوگ : یم بوقعی  نب  قاحـسا 
رداـص رادـلا » بحاـص   » ناـمیالوم طـخ  هب  یعیقوت  سپ  .دـناسرب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  مدوب ، هدرک 

(2) «. ...دش

.تسا هتفر  یم  راک  هب  نانمشد  زا  سرت  هیقت و  دراوم  رد  ترضح ، نآ  باقلا  زا  رگید  یخرب  دننام  بقل ، نیا  تسا  نکمم 

نامّزلا بحاص  . 7

تردن هب  تایاور  نتم  رد  هچرگا  بقل  نیا  .تسا  نامَّزلا » بحاص   » فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی 
رارق هدافتسا  دروم  ناوارف  نایعیش ، باحصا و  نایوار و  نابز  رد  یلو  تسا ؛ هدش  رکذ 

ح 8. باب 35 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 349. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 362 ؛ ص 290 ؛ هبیغلا ، باتک  - 2
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(1) .تسا هتفرگ 

هب مئاق  اهنآ  نیرخآ  و   » (2) ؛» ِنامَّزلا ُبِحاصَو  ِضْرَالا  یف  ِهللا  ُهیَقب  ِّقَحلِاب  ُِمئاقلا  ُمُهُرِخآ  َو  دـیامرف ...« : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
«. تسا نامّزلا  بحاص  نیمز و  رد  هّللاهیقب  قح ،

َلُمَک ْدَـق  َهّللا َو  یِقلی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم  : » تسا هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  لیاضف  باتک  رد  ناذاش  نب  لـضف 
رد ار  دـنوادخ  دراد  تسود  هـک  سک  نآ  ره   » (3) ؛» ...يِدـْهَملا َرَظَْتنُملا  َمئاقلا  ِنامَّزلا  َبِحاص  َهَّجُحلا  ِلاوْیلَف  ُهُمالـِسا  َنُسَح  ُُهنامیا َو 

«. دشاب هتشاد  تسود  ار  يدهم  رظتنم و  مئاق ، نامّزلا ، بحاص  تّجح ، دیاب  سپ  دنک ، تاقالم  مالسا  نسح  نامیا و  لامک  لاح 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ناوارف  رمع  لوط  رابتعا  هب  یلو  دـنا ؛ شیوخ  نامز  بحاص  مالـسلا ، مهیلع  همئا  زا  کی  ره  هچرگا 
هتفای ترهـش  بقل  نیا  هب  رتشیب  ناشیا  تسا ، هدرک  یگدـنز  مالـسلا  مهیلع  همئا  هیقب  زا  رتشیب  یناـمز  تدـم  هکنیا  فیرـشلا و  هجرف 

.تسا

فیَّسلا بحاص  . 8

هدش هراشا  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  باقلا  زا  یکی 
یتحارص روهظ ، ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  حالـس  هرابرد  .تسا   ریـشمش ) بحاص  « ) فیـسلا بحاص  »

رـصع لوادتم  ياه  حالـس  نامه  اب  ترـضح  نآ  ینعی ، درک ؛ رهاظ  رب  لمح  ار  تایاور  هنوگ  نیا  تسا ، نکمم  یلو  درادـن ؛ دوجو 
یم راک  هب  دوخ  یقیقح  يانعم  رد  فیسلا » بحاص   » تروص نیا  رد  .دومرف  دهاوخ  روهظ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب 

هبلغ و رازبا  يانعم  هب  اـجنیا  رد  ار  فیـس »  » تسناد و همظعلاو » هردـقلا  بحاـص   » زا هیاـنک  ار  نآ  ناوت  یم  لـباقم  رد  هچ  رگا  دور ؛
.درک انعم  تردق 

نآ دش ، هدیسرپ  مالسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتقو  تسا : هدش  لقن  یفاک  باتک  رد 

ح 237. ح 211 و ص 271 ، ص 244 ، هبیغلا ، باتک  - 1
ح 23. ص 342 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص 166. لیاضفلا ، لیئربج ، نب  ناذاش  - 3
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يذَّلاِریَغ ٍرمَِاب  َءاج  ِفیَّسلا  ُبِحاص  َءاَج  اذِاَـف  ِفیَّسلا  ُبِحاـص  یِجی َء  یَّتَح  ٍدِـحاو  َدـَْعب  ٌدِـحاَو  ِهّللاِرمَاـِب  ٌِمئاـق  اـنُّلُک  : » دومرف ترـضح 
رما و دمآ ، ریـشمش  بحاص  نوچ  .دیایب  ریـشمش  بحاص  هک  ینامز  ات  يرگید  زا  سپ  یکی  مییادخ ؛ رما  هب  مئاق  ام  همه   » (1) ؛» َناک

(«. تسا ملظ  نتخادنارب  داهج و  هب  رومأم  وا  دندوب و  ربص  هّیقت و  هب  رومأم  شناردپ   ) دروآ یم  هدوب ، هچنآ  زا  ریغ  يروتسد 

ترضح نآ  هب  صاصتخا  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  رگید  باقلا  زا  يرایـسب  دننامه  بقل ، نیا  تسا  ینتفگ 
رقاب ماما  تمدخ  هنیدم  رد  دیوگ : میعن  یبا  نب  مکَح  هراب  نیا  رد  .دنا  هدوب  بّقلم  ناونع ، نیا  هب  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  هیقب  درادن و 

هنیدـم زا  منک ، تاقالم  ار  امـش  رگا  هک  ما  هتفرگ  هدـهع  هب  هدرک و  رذـن  ماقم  نکر و  نیب  نم  مدرک : ضرع  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع 
.دومرفن نم  هب  یخساپ  چیه  ترضح  هن ؟ ای  دیتسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  امـش  منادب  هک  ینامز  ات  مورن  نوریب 

رذن نم  يرآ ، متفگ  ییاجنیا ؟ زونه  وت  مکح ! يا  : دومرف درک و  دروخرب  نم  هب  یهار  نیب  رد  سپـس  مدوب ، هنیدـم  رد  زور  یـس  نم 
.دیدومرفن یخساپ  هدرکن و  یهن  رما و  ارم  امش  مدرک و  ضرع  امش  هب  ار  دوخ 

هدرک رذن  ماقم ، نکر و  نیب  نم  مدرک : ضرع  .سرپب  ار  تبلطم  دومرف : متفر ، شتمدخ  ادرف  .ایب  نم  لزنم  هب  دوز  حبص  ادرف  دومرف :
مئاق امش  ایآ  منادب  هکنآ  زج  مورن ؛ نوریب  هنیدم  زا  مدرک ، تاقالم  ار  امش  رگا  هک  ما  هتفرگ  هدهع  هب  ادخ  يارب  يا  هقدص  هزور و  و 

.میآرب شاعم  بلط  رد  مدرگب و  نیمز  يور  رد  دـیتسین ، رگا  مشاب و  ناتتمدـخ  مزالم  دـیتسه ، امـش  رگا  هن ؟ اـی  دـیتسه  دـمحم  لآ 
.میتسه ادخ  رما  هب  مئاق  ام  همه  مکح ! يا  : دومرف

: دومرف يریـشمش ؟ بحاص  امـش  مدرک : ضرع  .مینک  یم  تیاده  ادـخ  يوس  هب  ام  همه  دومرف : یتسه ؟ يدـهم  امـش  مدرک : ضرع 
نآ دیتسه  امش  مدرک : ضرع  تسا .) ام  هارمه  هدیـسر و  ثرا  هب  ام  هب  ربمغیپ  ریـشمش   ) میریـشمش ثراو  ریـشمش و  بحاص  ام  همه 

هنوگچ مکح ! يا  : دومرف ددرگ ؟ یم  راکشآ  ادخ  نید  دوش و  یم  زیزع  وا  هلیـسو  هب  ادخ  ناتـسود  دشک و  یم  ار  ادخ  نانمـشد  هک 
رت و کیدزن  یگراوخریـش  نارود  هب  نم  زا  رما  نیا  بحاـص  هکنآ  لاـح  ما ؛ هدیـسر  یگلاـس  هب 45  هک  یتروـص  رد  مشاـب ، وا  نم 

(2) «. تسا رت  كالاچ  يراوس  ماگنه 

ح 2. ص 536 ، ج 1 ، یفاک ، - 1

ح 1. ص 536 ، ج 1 ، یفاک ، - 2
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هَبیَغلا ُبحاص  .  9

هدش هدافتسا  ناشیا  يارب  تبیغ  تابثا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یفرعم  يارب  بقل ، نیا  زا  تایاور  یخرب  رد 
«. ...شروهظ زا  لبق  تبیغ  بحاص  تسا  وا  و   » (1) ؛» ِهِجوُرُخ َلبَق  ِهَبیَغلا  ُبِحاص  َوُهَو  دومرف ...« : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسا 

نیا مئاق   » (2) ؛» ...ِهَبیَغلا ُبِحاص  َوُهَو  يدـْلُو  ْنِم  ُعِساَّتلا  َوُه  ِهَمُالا  ِهِذَـه  ُِمئاق  : » تسا هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  نینچمه 
« ...تسا هبیغلا  بحاص  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  نیمهن  تما ،

لامتحا .تسا  تبیغ  ياراد  هک  یـسک  ینعی ، دشاب ؛ دوصقم  نآ  همجرت  هکلب  دشابن ؛ بقل  بیکرت ، نیا  زا  دوصقم  دراد  لامتحا  هتبلا 
.تسا هتفر  یم  راک  هب  هّیقت  تهج  باقلا ، زا  یضعب  دننام  زین  بقل  نیا  هکنیا  رگید 

میرغ . 10

ناونع هب  نآ ، زا  یناوارف  تاـیاور  رد   (3) .راکهدـب يانعم  هب  مه  تسا و  هدـمآ  راکبلط  يانعم  هب  مه  تغل ، ياه  باتک  رد  هژاو  نیا 
نآ تسخن  يانعم  دوصقم ، دـسر  یم  رظن  هب  رتشیب  .تسا  هدـش  دای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی 

ای دنتـسرفب ، ناشیا  نالیکو  اـی   ترـضح  نآ  دزن  ار  یلاـم  دنتـساوخ  یم نایعیـش  هاـگره  هک  هدوب  هّیقت  يور  زا  زین ، بقل  نیا  .دـشاب 
.دندرب یم  راک  هب  ار  بقل  نیا  دننک ، هبلاطم  ترضح  نآ  بناج  زا  ای  دننک و  تیصو 

هللا لجع  يدهم  ترضح  یتقو  هک  هعیـش  نیب  دوب  يزمر  میرغ ، هملک  : » دسیون یم  هدرک ، حیرـصت  هتکن  نیا  هب  هللا  همحر  دیفم  خیش 
(4) «. دندومن یم  هدافتسا  نآ  زا  دندرک ، یم  دای  هیقت  يور  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

هدوب ارغـص  تبیغ  لوط  رد  مه  نآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  اب  نایعیـش  یلام  تاطابترا  رد  رتشیب  بقل  نیا  زا  هدافتـسا  نیارباـنب 
(5) .تسا

ح 5. ص 42 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 317. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص 436. ج 12 ، برعلا ، ناسل  ص 125 ؛ ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  - 3
ص 354. داشرالا ، - 4

ح5. ، 45 باب ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 5
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لاوما هب  طوبرم  داد ، یم  ناشن  هک  دوب  مردپ  دزن  ییاه  هلاوح  دیـسر ، نم  هب  رما  تفر و  ایند  زا  مردپ  یتقو  : » دیوگ حلاص  نب  دمحم 
هب متشاد و  تبحاصم  يرهش  يدرم  اب  تفگ : یم  هک  مدینش  هّرس  سدق  يرمَع  خیش  زا  : » دیوگ بوقعی  نب  قاحسا   (1) «. تسا میرغ 
نم همذ  رب  رانید  دـصناپ  میرغ ، لاوما  زا  : » دـیوگ نوراـه  نب  دـمحم   (2) «. داتـسرف وا  يارب  ار  نآ  دوـب و  مـیرغ  يارب  یلاـم  وا  هارمه 

(3) «. دوب

مالغ . 11

« مالغ  » ناونع اب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  زا  تایاور  یخرب  رد   (4) .تسا هچبرسپ  يانعم  هب  تغل  رد  مالغ » »
.تسا هدش  دای 

ُلوُسَر ای  َِملَو  َُهل : َلیقَف  ٍهَبیَغ » ْنِم  ِمالُْغِلل  َُّدبال  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. گرم سرت  زا  دومرف « : هچ ؟ يارب  ادخ ! لوسر  يا  : دش هتفگ  تسا .» یتبیغ  مالغ  يارب  ریزگان  هب   » (5) ؛» َْلتَقلا ُفاخی  : » َلاق هّللا ؟

طیارـش تهج  هب  یهاگ  تسا و  هدوب  ناوج  هچب و  رـسپ  نامه  دوصقم  هتفر و  یم  راک  هب  دوخ  يوغل  يانعم  رد  یهاگ  زین ، بقل  نیا 
.تسا هتفر  یم  راک  هب  بقل  ناونع  هب  هدش و  یم  هتفگ  هیقت  يور  زا  رصع ، نآ  نامز  رب  مکاح 

دیرف .  12

راک هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی  ناونع  هب  تایاور  رد  .تسا  کت »  » يانعم هب  تغل  رد  دـیرف » »
دیرط هراوآ ،)  ) دیرـش رما  نیا  بحاـص  : » دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  : » دـیوگ یم  هتاـبن  نب  غبـصا  .تسا  هتفر 

(6) «. تسا اهنت )  ) دیحو و  کت )  ) دیرف هدنار ،) )

ح 15. ص 521 ، ج 1 ، یفاک ، - 1
ح6. ، 45 باب ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ح 17. ، 45 باب ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
ص 127. ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط  ، - 4

ح 29. ح 5 و ص 442 ، ص 337 ، ج 1 ، یفاک ، ح 1 ؛ ج 1 ص 243 ، عیارشلا ، للع  - 5
ح 13. باب 26 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 6
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230 ص :

مئاق .  13

هراشا

يارب مئاق ،»  » هزادنا هب  یبقل  چیه  تفگ : ناوت  یم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  هب  هعجارم  اب 
لصف نیرت  ناشخرد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  هک  ییاجنآ  زا  ایوگ  .تسا  هدشن  لامعتـسا  ترـضح  نآ 

.تسا هتفرگ  رارق  حیرصت  دروم  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  مالک  رد  هراومه  بقل ، تفص و  نیا  هب  فاصتا  تسا ؛ ناشیا  یگدنز 

گرزب یعاـمتجا ، ینید و  تاـفارحنا  یـسایس و  عاـضوا  ربارب  رد  يو  هک  تسا  نآ  بقل ، نیا  هب  فاـصتا  تلع  نیرت  ّمهم  نیا  رباـنب 
ماما مایق  ياـه  یگژیو  اـما  تسناد ؛ مئاـق  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  یماـمت  ناوت  یم  هتبلا   (1) .درک دـهاوخ  يربهر  ار  خـیرات  مایق  نیرت 

.تسا هتخاس  زاتمم  ناماما  رگید  زا  ار  ترضح  نآ  مالسلا ، هیلع  يدهم 

هیلع رقاب  ماما  زا  دـیوگ  : یم  یلامث  هزمحوبا  درک : هراـشا  ریز  تاـیاور  هب  ناوت  یم  مئاـق ،»  » هب ترـضح  ندـش  هدـیمان  هجو  هراـبرد 
يدهم ترضح  ارچ  مدرک : ضرع  یلب ؛ دومرف : دیتسین ؟ قح  هدنراد  اپ  هب  مئاق و  امش  همه  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : مدیسرپ مالسلا 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ادهـشلادیس  ترـضح  نم  ّدج  هک  یماگنه  دومرف : دنا ؟ هدیمان  مئاق  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
نیـسح نادنزرف  زا  ناماما  لجوزع  يادخ  سپ  ...دندرک  تیاکـش  وا  دزن  هدومن ، هلان  هجـض و  دنوادخ  هاگرد  هب  هکئالم  دش ، دیهش 

مایق لاح  رد  ناشیا  زا  یکی  هک  دـندید  ماگنه  نآ  رد  .دـندش  لاحـشوخ  نانآ  ندـید  زا  هکئالم  داد و  ناشن  نانآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
مهاوـخ ماـقتنا  نیـسح ) نـالتاق   ) ناـنآ زا  هداتـسیا ) ) مئاـق نیا  هلیـسو  هب  دوـمرف : ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  سپ  .دـناوخ  یم  زاـمن  تسا و 

(2) «. تفرگ

َنیِلئاـقلا ِرَثْـکَا  ِدادـِتِْراَو  ِهِرْکِذ  ِتْوَـم  َدـَْعب  ُموـُقی  ُهَّنَـال  : » دوـمرف دـنمان ؟ یم  مئاـق  ار  وا  ارچ  دـش : هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما  زا 
«. دنا هتشگرب  شتماما  هب  نادقتعم  رتشیب  تسا و  هتفر  اهدای  زا   هک  دنک  یم  مایق  نآ  زا  سپ  نوچ   » (3) ؛» ِِهتَمامِِاب

هب دراوم ، زا  یضعب  رد  یلو  تسا ؛ هتفر  راک  هب  ییاهنت  هب  دراومزا  يا  هراپرد  هچرگا  مئاق »  » بقل

ح 2. ص 704 ، داشرالا ، - 1
ص 239. همامالا ، لئالد  - 2

ح 3. ص 378 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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231 ص :

: دننام تسا ؛ ّصاخ  ییانعم  يایوگ  مادک  ره  هک  هدش  هفاضا  رگید  یتاملک 

( منادنزرف زا  هدننک  مایق  « ) يدْلُو ْنِم  ُمِئاقلا  .  » 13-1

نانآ ریغ  زا  هک  یناسک  ات  دننک  یفرعم  دوخ  نادنزرف  زا  ار  هدننک  مایق  نآ  هک  دـنا  هتـشاد  رارـصا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  یخرب 
.دنوش اوسر  دننک ، یم  یفرعم  مئاق  ار  دوخ 

یسک  » (1) ؛» ًهیلِهاج ًهَتیم  َتام  دَقَف  َتامَف  ِِهتَبیَغ  ِنامَز  ِیف  يْدلُو  ْنِم  َِمئاَْقلا  َرَْکنَا  ْنَم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
«. تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دنک ، راکنا  شتبیغ  نامز  رد  ارم  نادنزرف  زا  مئاق  هک 

هب وا  رمع  دنک ، یم  رمع  نم  نادـنزرف  زا  مئاق   » (2) ؛» ...ِنمْحَّرلا ِلیلَخ  َرْمُع  ُرُمْعی  يدلُو  ْنِم  ُِمئاقلَا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. ...تسا نامحرلا  لیلخ  رمع  هزادنا 

( نانآ مئاق  « ) مهمِئاق .  » 13-2

لجع يدهم  ترضح  زا  نخس  دنک و  یم  یفرعم  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  ینامز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
هک نانچ  دـیامرف ؛ یم  دای  تیب ) لها   ) نانآ هدـننک  مایق  ناونع   اب  ترـضح  نآ  زا  رتشیب  دروآ  یم  نایم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

تّجح و دنزرف  تّجح ، وت  .یتسه  ماما  دنزرف  ماما و  وت  .یتسه  اقآ  دنزرف  اقآ و  وت  : » دومرف مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  باطخ 
(3) «. تسا ناشیا  مئاق  نانآ  نیمهن  هک  یتسه  هناگ  هن  ياه  تّجح  ردپ 

هدرک یفرعم  ناشیا  نیرخآ  ار ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  قفوم )  ) هدننک مایق  اهنت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایوگ 
.تسا هتسناد  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ار  وا  و 

( ام زا  قح  يارب  هدننک  مایق  « ) اَّنِم ِقَحْلِل  ٌمِئاق  . » 13-3

يا هدننک  مایق  هکنیا  رگم  دوش ؛ یمن  اپ  رب  تمایق  : » دومرف یتیاور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

ح 12. باب 39 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح 44. ص 189 ، هبیغلا ، ص 258 ؛ همامالا ، لئالد  - 2

ح 17. ص 52 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلارابخا  نویع  - 3
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232 ص :

(1)  «. دزیخ اپ  هب  تیب ) لها   ) ام زا  قح  يارب 

هداد هدـعو  ناحلاص  یماـمت  هب  هک  یماـیق  نینچمه  .تسا  بولطم  قح ، هماـقا  يارب  ماـیق  اـهنت  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ثیدـح  نیا  زا 
.تفای دهاوخ  قّقحت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  يدرف  هلیسو  هب  اهنت  هدش ،

( تیب لها  ام  مئاق  « ) ِتیَبلا َلْهَا  انُمِئاق  . » 13-4

، دـنک یم  مایق  تیب  لها  ام  مئاق  هک  هاگ  نآ  اما  تسا ؛ نامز  نآ  لها  سابل  ناـمز ، ره  ساـبل  نیرتهب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
(2) «. دومن دهاوخ  تموکح  وا  شور  رب  هدرک و  نت  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سابل 

ملس  ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  هدننک  مایق  « ) ٍدَّمَحُم ِلآ  ُمِئاق  .  » 13-5

«. تسا دمحم  لآ  مئاق   تسد  هب  رما  مامت   » (3) ؛» ٍدَّمَُحم ِلآ  ِِمئاِقب  ِْرمَالا  ُمامَت  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

رَطْضُم . 14

هدرک دنوادخ  هاگرد  رد  عّرضت  هب  ریزگان  ار  وا  راگزور ، ياه  یتخس  ای  رقف و  يرامیب ، هک  تسا  یسک  يانعم  هب  تغل  رد  رطـضم » »
رد هدـش و  دای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی  ناونع  هب  بقل ، نیا  زا  تاـیاور  یخرب  رد   (4) .تسا

ار رطضم  ياعد  هک  یـسک  يا   » (5) ؛» َءوُسلا ُفِشْکیَو  ُهاعَد  اِذا  َّرَطْـضُملا  ُبیِجی  ْنََّمَا  : » تسا هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  زین  دـیجم  نآرق 
«. دزاس یم  فرط  رب  ار  يراتفرگ  دنک و  یم  تباجا 

هیلع قداص  ماما  .تسا  هدش  ناشیا  مایق  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  ریـسفت  هیآ  نیا  تایاور ، زا  یخرب  رد 
! دنگوس ادخ  هب  تسا ؛ هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  يدهم  درومرد  هیآ  نیا  : » دیامرف یم  مالسلا 

ح 230. ص 59 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلارابخا  نویع  - 1
ص 411. ج 1 ، یفاک ، - 2

ح 1. ص 232 ، دیحوتلا ، قودص ، خیش  - 3
ص 373. ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  - 4

هیآ 62. (، 27  ) لمن - 5
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233 ص :

؛ دراد یم  رب  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگرد  هب  تسد  دروآ و  یم  اـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  میهاربا  ماـقم  رد  هک  یماـگنه  تـسا ؛ وا  رطـضم 
(1) «. دهد یم  رارق  نیمز  يور  هفیلخ  ار  وا  دزاس و  یم  فرط  رب  ار  اه  یتحاران  دنک ، یم  تباجا  ار  وا  ياعد  دنوادخ 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  كرابم  دوجو  هب  هیآ ، موهفم  نتخاس  رـصحنم  ریـسفت ، نیا  زا  روظنم  کـش  نودـب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  دوـجو  نآ ، نشور  ياـه  قادـصم  زا  یکی  هک  دراد  يا  هدرتـسگ  ياـنعم  هیآ  هکلب  تـسین ؛
تسب نب  رد  ّتیرشب  دسر ، یم  ناوختـسا  هب  دراک  دوش ، یم  هتـسب  اهرد  دریگ ، یم  داسف  ار  اج  همه  هک  ینامز  سپ  .تسا  فیرـشلا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دوش ؛ یم  نایامن  ملاع  لک  رد  رارطضا  تلاح  دریگ و  یم  رارق  یتخس 
زاغآرـس ار  اـعد  نیا  زین  دـنوادخ  .دـنک  یم  ءوس  فـشک  ياـضاقت  دراد و  یم  رب  اـعد  هب  تسد  نیمز ، يور  هطقن  نیرت  سدـقم  رد 

(2) «. دنک یم  نیمز  يور  نانیشناج  ار  شنارای  وا و  ضرالا » ءافلخ  مکلعْجی   » قادصم هب  دهد و  یم  رارق  وا  یناهج  سدقم  بالقنا 

رَظَتنم . 15

.تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  یناوارف  تاـیاور  رد  هک  تسا  رَظتنم »  ، » فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  باـقلا  زا  یکی 
دنوادـخ هدارا  دـسر و  ارف  يزور  ات  تسا  رظتنم  اه ، ناسنا  رگید  دـننامه  زین  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 

ور نیا  زا  دوش ؛ یم  هدیـشک  شروهظ  راظتنا  هک  تسا  یـسک  اهنت  اما  .دریگ  قلعت  طسق  لدـع و  یناهج  تیمکاح  ییاپرب  هب  لاـعتم ،
.تسا هدش  هدیمان  زین  رَظتنم » »

ُُرثْکی ًهَبیَغ  َُهل  َّنَال  : » دومرف تسا ؟ هدش  هدیمان  رَظَتنم  لیلد  هچ  هب  يدهم ، ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : دش هدیسرپ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا 
دایز شیاهزور  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  هک  تلع  نیا  هب   » (3) ؛» ...َنُوباتْرُملا ُهُرِکنیَو  َنوُِصلخُملا  ُهَجوُرُخ  ُرِظَتنیَف  اهُدَمَا  ُلوُطیَو  اهُمایَا 

«. ...درک دنهاوخ  راکن  ار  وا  دیدرت  لها  دنشک و  یم  ار  شروهظ  راظتنا  ناصلخم ، سپ  .دشک  یم  لوط  رایسب  شتدم  دوش و  یم 

ح 30. ص 181 ، هبیغلا ، ك.ر : ص 94 ؛ ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 1
ص 521 و 522. ج 15 ، هنومن ، ریسفت  - 2

ح 3. ص 378 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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234 ص :

: َلاق َِمل ؟ َو  َُهل : ُتُلق  َموُقی ؛» ْنَا  َْلبَق  ًهَبیَغ  ِِمئاْقِلل  َّنِا  : » دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  زین  نیعا  نب  هرارز 
مئاق يارب  هک  یتسرد  هب   » (1) ؛» ...ِِهتَدالِو ِیف  ُساَّنلا  ُّکُشی  يذَّلا  ُرَظَتنُملا  َوُهَو  ُهَرارُز  ای  َلاق : ُّمث  ِِهنَْطب _  یِلا  ِهِدـِیب  َأمْوَا  و  ُفاـخی _ ؛» »

سپـس درک  هراشا  دوخ  مکـش  هب  دـسرت و  یم  دومرف : هچ ؟ يارب  موش ! تنابرق  مدرک : ضرع  .تسا  یتبیغ  دـنک ، ماـیق  هکنآ  زا  شیپ 
«. ...دننک کش  شدلوت  رد  مدرم  هک  يرظتنم  تسا  وا  دومرف :

مقتنُم . 16

: دیامرف یم  ترـضح  نآ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی  هدـنریگ و  ماقتنا  يانعم  هب  مقتنم ،» »
«. متسه وا  نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  نیمز و  يور  رد  ادخ  هدنام  یقاب  نم   » (2) ؛» ِِهئادْعَا ْنِم  ُمِقَتنُملاَو  ِهِضْرَا  ِیف  ِهَّللا  ُهیَِقب  اَنَا  »

: دنتفگ دندادرس و  هجض  یهلا  ناگتشرف  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  : » دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نانآ هب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  رون  دنوادخ  سپ  تسا ؟! تربمایپ  دنزرف  وت و  ّیفـص  وا  هک  یلاحرد  دـش ؛ نینچ  نیـسح  اب  اراگدرورپ !

(3) «. تفرگ مهاوخ  ار  وا  ماقتنا  صخش [   [ نیا هلیسو  هب  دومرف : داد و  ناشن 

ناـمولظم مالـسلا و  مهیلع  ناـماما  یماـمت  نوـخ  هدـنریگ  ماـقتنا  ترـضح  نآ  : » تسا هدـش  هـتفگ  زین  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  رد  هـتبلا 
(4) «. تسا

روصنم . 17

ماـگنه هب  ینعی ، تسا ؛ رْـصَّنلِاب » ٌدـیَُؤم   » َو بْعُّرلاـِب » ٌروُْصنَم   ، » مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  تسا  هدیـسر  یناوارف  ثیداـحا  رد 
ياهورین دتفا و  یم  نادنم  تردق  ياه  لد  رد  وا  بعر  روهظ ،

ح 24. ص 342 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح 1. ص 384 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص 33. ج 2 ، یلاما ، یسوط ، خیش  ح 6 ؛ ص 465 ، ج 1 ، یفاک ، - 3
ح 1. ص 8 ، ج 2 ، یفاک ، ح 1 ؛ ص 140 ، هبیغلا ، ك.ر  : - 4
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، هدـش هتفگ  یبیغ  ياهورین  هلیـسو  هب  ترـضح  نآ  يراـی  هراـبرد  هچنآ  هتبلا  .دنباتـش  یم  وا  ناراـی  وا و  کـمک  هب  یئرماـن ، یبیغ و 
يرای شا  یلاعتم  فادـها  هب  ندیـسر  ات  ار  ترـضح  نآ  مدرم ، هک  تسا  هتـسیاب  درادـن و  هنحـص  رد  مدرم  روضح  موزل  اـب  یتاـفانم 

.دنناسر

، ناگتـشرف زا  یهاپـس  دنراد : تکرـش  وا  يزوریپ  رد  دننک و  یم  يرای  هاپـس  هس  ار  يدهم  بالقنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) «. تشحو بعر و  زا  یهاپس  نانمؤم و  زا  یهاپس 

سرت نداتفا [  [ هب ام  مئاق   » (2) ؛» ِبْعُّرلِاب ٌروُْصنَم  اَّنِم  ُِمئاْقلَا  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفقث  ملـسم  نب  دـمحم 
«. تسا هدش  يرای  نانمشد ، لد  رد 

يدهم . 18

ياـنعم هب  لوعفم و  مسا  يدـهم ،»  » .تسا يدـهم  فیرـشلا ،  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دـمحم  لآ  مئاـق  باـقلا  نیرت  روهـشم  زا  یکی 
رادروخرب يرتشیب  ترهـش  زا  ّتنـس ، لها  نیب  رد  هژاو  نیا  .تسا  هشیر  نیمه  زا  هتفرگ  رب  زین  ّتیودهم »  » هملک .تسا  هدش  تیادـه 

.دوش یم  هتخانش  اهنآ  دزن  هژاو  نیا  اب  رتشیب   ترضح  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛

لقن مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نالجع  نبدـمحم  .تسا  هتفر  راک  هب  هدـننک » تیادـه   » يانعم هب  یلعاـف  ياـنعم  رد  زین  یهاـگ  هتبلا 
، دنا هداد  تسد  زا  هک  ینییآ  هب  ار  مدرم  هک  دنا  هتفگ  يدهم  تهج  نآ  زا  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  و  تسا ...« : هدرک 

(3) «. ...دنک یم  تیاده 

هدیمان يدهم  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  تسخن  يانعم  نامه  هدمآ ، تایاور  رد  رتشیب  هچنآ  اما 
دهاوخ نوریب  هیکاـطنا  رد  يراـغ  زا  ار  یهلا  ياـه  باـتک  ریاـس  تاروـت و  وا  .دوـش  یم  تیادـه  یفخم  رما  هب  هکنیا  تهج  هب  دـش ؛

(4) «. دروآ

تهج هب   » (5) ؛» یفَخ ٍْرمَا  ِّلُک  یِلا  يدْهی  ُهَّنال  : » دومرف یشسرپ  خساپ  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص 139. ج 52 ، راونالاراحب ، ح 43 ؛ ص 243 ، ح 9 ، ص 198 ، هبیغلا ، - 1
ح 16. ص 330 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ح 2. ص 383 ، ج 2 ، داشرالا ، - 3
ح 26. ص 237 ، هبیغلا ، ح 3 ؛ ص 161 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  - 4

ص 237. هبیغلا ، ص 471 ؛ هبیغلا ، باتک  - 5
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«. دوش یم  تیاده  ناهنپ  روما  یمامت  هب  هکنیا   

.تسا هدش  هدافتـسا  مایق  روهظ و  زا  لبق  مئاق ،»  » بقل مایق و  روهظ و  زا  دعب  ترـضح  نآ  هرابرد  رتشیب  يدـهم ،»  » بقل تسا  ینتفگ 
يدانم هب   » (1) ؛» ...يِدْهَملا اذَه  يِدانیَف : ًایِدانُم  ُُرمأی  َُّمث  دـیامرف ...« : یم روهظ  زا  سپ  عیاقو  زا  یخرب  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

«. يدهم تسا  نیا  هک  دهد  یم  رد  ادن  سپ  دش ؛ دهاوخ  هداد  روتسد 

نآ و  نک ! اطع  نم  هب  يدهم ! يا  : دیوگ یم  هدمآ ، وا  دزن  یـسک  روهظ  زا  سپ  : » دومرف زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(2) «. ریگب دیامرف : یم  ترضح 

، مهدزاود ياوشیپ  زا  اهنت  یلو  دنتسه ؛ يدهم  زین  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هیقب  درادن و  ماما  نیرخآ  هب  صاصتخا  هچرگا  يدهم ، بقل 
.تسا هدش  دای  يدهم »  » ناونع هب 

ربمایپ زا  یناوارف  تایاور  رد  هدوب و  جیار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نابز  رب  ّتیودهم ،»  » ثحب يریگ  لکـش  زاغآ  نامه  زا  بقل  نیا 
(3) .تسا هدمآ  بقل  نیا  ناوارف  زین  ّتنس  لها  ياه  باتک  رد  نیاربانب  .تسا  هدش  نایب  بقل  نیا  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

نیمهن ناشیا  نیرخآ  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ناشیا  نیتسخن  تسا : ام  زا  يدهم  هدزاود  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(4) «. ...تسا نم  لسن  زا  دنزرف 

(5) «. میتسه يدهم  هدزاود  ام  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  نم  تفگ : نارمع  نبدمحم 

ح 5. ص 313 ، هبیغلا ، - 1
ص 92. هبیغلا ، - 2

، دوادوبا ننس  4088 ؛ ، 4087 ، 4086 ح 4085 ، ص 30 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ح 20773 ؛ ج 11 ، فنصملا ، یناعنـصلا ، ك.ر : - 3
ح 2485. ص 107 ، ج 4 ،

ح 36. ص 68 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 4
ص 4. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 5
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ییامزآ دوخ 

.دیهد حیضوت  هللا » هیقب   » بقل هراب  رد  . 1

.دیهد حیضوت  نآ  هراب  رد  تسا ؟ انعم  هچ  هب  تّجح » . » 2

؟ دنا هتفگ میرغ »  » مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هب  ارچ  تسا و  انعم  هچ  هب  تغل  رظن  زا  میرغ » . » 3

.دیهد حیضوت  مئاق »  » بقل هرابرد  . 4

؟ دنا هتفگ  يدهم  مهدزاود  ماما  هب  ارچ  تسا و  انعم  هچ  هب  تغل  رظن  زا  يدهم » . » 5

.دیهد حیضوت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رگید  مهم  بقل  جنپ  هدشدای ، باقلا  رب  هوالع  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

(. ش.ه 1377، مق نارکمجدجسم ، تاراشتنا  ، ) مود چ  بقاثلا ، مجنم  یسربط ، نیسحازریم  . 1

(. ش  . 1381 ه مق ، نهیم ، مه  ، ) بئاغلا ماما  باقلا  ءامسا و  رد  بقاثلا  باهش  يدرجورب ، ینامیلس  یلع  . 2

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  حـلاصابا  ترـضح  كرابم  فاصوا  باـقلا و  يوجتـسج   ) قاـیتشا زا  رتارف  هداز ، یملـسم  هرهاـط  . 3
.ش 1378 ه .  دهشم ، ناریا ، باتک  هناخ  تارایز ،) هیعدا و  رد  فیرشلا 

1375 ه نارهت ، قافآ ، (، ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  باقلا  اه و  مان  رد  یسررب   ) بوبحم مان  ینیسح ، نیسح  دیـس  . 4
(. .ش

(. ش  . 1376ه نارهت ، هحیار ، ، ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  همان  مان  اینهب ، مظاک  دمحم  . 5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياهیگژیو  لیامش و  مهدراهچ  : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  لیامش و 

یکدوک نارود  تدالو و  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش 

.تبیغ نارود  ردفیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش 

روهظ ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صاخ  ياه  یگژیو  یخرب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  رد  لمح  راثآ  ندوب  یفخم   . 1

ترضح نآ  تدالو  ندوب  یفخم  . 2

روهظ ماگنه    ات  تدالو  زا  دمحلا » تیب  » رد یغارچ  ندش  نشور  . 3

ندوب ایصوالا  متاخ  . 4

یتسیز ناهنپ  . 5

ناشیا دزن  ایبنا  ثاریم  . 6

ناشیا ندرگ  رب  يدحا  تعیب  ندوبن  . 7

ترضح نآ  ناوارف  رمع  لوط  . 8

ترضح نآ  تسد  هب  ناطیش  ندش  هتشک  . 9

ترضح نآ  يرای  يارب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  . 10

یناهج دحاو  تموکح  داجیا  . 11

دلج 1 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشیا تسد  هب  داد  لدع و  زا  نیمز  ندش  هدنکآ  . 12
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دمآرد شیپ 

زا کی  ره  يارب  تایاور ، یـضعب  رد  اما  دـنا ؛ یناوارف  تاکارتشا  ياراد  دـحاو و  رون  یگمه  مالـسلا ،  مهیلع  اـم  موصعم  ناـیاوشیپ 
کی ره  رد  هجوت  لباق  تاکن  ناونع  هب  كرتشم ، ياه  تلصخ  رانک  رد  اه  یگژیو  نیا  .تسا  هدش  نایب  صاخ  ییاه  یگژیو  ناشیا 
مهیلع همئا  رگید  ناسب  هچ  رگا  نایعیش ، ياوشیپ  نیرخآ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  .تسا  حرطم  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا 

.تسا هدش  هتفگ  ناشیا  هراب  رد  اهنت  هک  تسا  یتایصوصخ  ياراد  اما  تسا ؛ ییاه  یگژیو تافص و  ياراد  مالسلا 

یم هتخادرپ  ناشیا  یصاصتخا  ياه  یگژیو زا  يا  هراپ هب  سپس  ترـضح و  نآ  ینامـسج  ياه  یگژیو زا  یخرب  ادتبا  سرد  نیا  رد 
.دوش

لیامش مالسلا ، مهیلع  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرایسب ، ثیداحا  رب  انب  ّتنس  لها  هعیـش و  زا  ربتعم  ناثدحم 
یم ار  تایاور  نیا  هعومجم  .دـنا  هدرک  نایب  شیوخ  ياه  باتک  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  فاـصوا  و 

: درک میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت 

.تسا هدرک  فیصوت  یکدوک  نارود  تدالو و  زا  سپ  ار  ترضح  نآ  لیامش  هک  یتایاور  .  1

.دنا هدرک  رکذ  تبیغ ، نارود  لوط  رد  ترضح  نآ  اب  ناگدننک  تاقالم  هک  یتایاکح  .  2

هدرک نایب  ناشیا  تموکح  روهظ و  ماگنه  ار  ترضح  نآ  ینامسج  ياه  یگژیو  لیامـش و  نیموصعم  ،: زا  لقن  هب  هک  یثیداحا  .  3
.تسا

یکدوک نارود  تدالو و  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  . 1

: تسا هدرک  نایب  يدازون  رد  ار  ترـضح  فاصوا  زا  یخرب  نآ ، نمـض  رد  لقن و  یتیاـکح  سراـف ، لـها  زا  يدرم  زا  یلع  نب  ءوض 
هب فان ، ات  هنیس  يالاب  زا  ییوم   ... دوب يور  ابیز  دیفس و  يا  هچب  رسپ  »...
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242 ص :

(1)  ...«. دوب هدییور  هایس  هن  زبس  گنر 

رارق یقاتا  شتسار  تمس  .دوب  هتـسشن  ییوکـس  رب  طایح  لخاد  .مدش  دراو   7 يرکـسع نسح  ماما  تمدخ  : » دیوگ شوقنم  بوقعی 
؟ تسیک امش  زا  دعب  تماما ، رما  بحاص  نم ! دیس  يا  : مدرک ضرع  .دوب  هتخیوآ  يا  هدرپ  نآ  رب  تشاد و 

نوریب تشاد  لاس  هد  یلا  تشه  دمآ  یم  رظن  هب  هک  بجو  جـنپ  تماق  هب  يا  هّچب  رـسپ  .مدز  الاب  ار  نآ  نزب ! الاب  ار  هدرپ  نیا  دومرف :
شرـس رد  یلاخ و  شتـسار  هنوگ  رد  .هتـشگرب  يوناز  ود  ربتـس و  فتک  ود  قارب ، مشچ  ود  دیفـس ، يور  ناشخرد ، یناشیپ  اب  دمآ ؛

(2) «. امش رمالا  بحاص  تسا  نیا  دومرف : نم  هب  سپ  تسشن ؛ مالسلا  هیلع  دمحم  یبا  دوخ  ردپ  يوناز  رب  .دوب  یناوسیگ 

تبیغ نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  .  2

: درک میسقت  هورگ  ود  هب  ناوت  یم  ار  تایاکح  هتسد  نیا 

ياـه یگژیو  یهاـگ  هورگ ، نیا  رد   (3) .تسا هدرک  فیـصوت  ارغـص  تبیغ  نارود  رد  ار  ترـضح  نآ  لیامـش  هک  یتاـیاکح  .فلا 
هتفرگ رارق  هراـشا  دروم  رت ، یئزج  تروص  هب  زین  دراوم  یخرب  رد  (4) و  هدش هتسناد  ناشراوگرزب  ردپ  دننام  ترضح ، نآ  ینامسج 

.تسا

ياراد  (6)، ابیز رایسب  یندرگ   (5)، نوگ مدـنگ  یتروص  درک : هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  نارود  نیا  رد  ترـضح  نآ  فاصوا  زا 
(7)  ... . ابیز و یلاخ  شتسار  هنوگ  يور  رب  هدیشک ، ینیب  هناش ، راهچ  دنلب ، یناشیپ  هاتوک ، نادنچ  هن  دنلب و  رایسب  هن  یتماق 

(8) .تسا هدروآ  نایم  هب  اربک  تبیغ  نارود  رد  ترضح  نآ  لیامش  زا  نخس  هک  یتایاکح  .ب 

ح4. باب 43 ، ص435، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ح6  ؛ ص329 ، ج1 ، یفاک ، - 1
ح 2. ص 514 ، ج 1 ، یفاک ، كر : ح 1 ؛ ص 78 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

تبحص ترضح  نآ  ياه  یگژیو  زا  ینـشور  هب  یتیاکح  رتمک  رد  اما  تسا ؛ تسد  رد  شیب  مک و  تایاکح  هتـسد  نیا  هچ  رگا  - 3
.تسا هدش 

ح12. ص441 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 4
ص257. هبیغلا ، باتک  - 5
ص355. هبیغلا ، باتک  - 6
ص266. هبیغلا ، باتک  - 7

هب .میریذـپب  اربک  تبیغ  نارود  رد  ار  ترـضح  نآ  اب  تاـقالم  ياـعدا  ًاـساسا  اـم  هک  تسا  نیا  هب  طونم  فاـصوا  نیا  لوبق  هتبلا  - 8
.تسا هدشن  يا  هراشا  ترضح  فاصوا  هب  ینشور  هب  تایاکح  نآ  بلغا  رد  هوالع 
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243 ص :

روهظ ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لیامش  . 3

ياه یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  .تسا  هدـش  رکذ  تموکح  رـصع  و  مایق   روهظ ، ماگنه  هب  ترـضح ، لیامـش  تایاور  زا  یـضعب  رد 
.تسا ناشیا  ینامسج  هداعلا  قوف  تّوق  نارود ، نیا  رد  ترضح  نآ 

ُهَدـی َّدَـم  ْول  یَّتَح  ِِهنَدـَب  یف  ًایِوَق  ِناَّبُّشلا  ِرَْظنَمَو  ِخویُّشلا  ِّنِس  یف  َناک  َجَرَخ  اِذا  يذَّلا  َوُه  َِمئاقلا  َّنِاَو  دومرف ...« : مالـسلا   هیلع  اضر  ماما 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق   »... (1) ؛» ...اهُروُخُـص ْتَکَدْـکَدََتل  ِلاـبِجلا  َنَیب  َحاـص  َْولَو  اـهَعَلََقل  ِضْرَـالا  ِهْجَو  یلَع  ٍهَرَجَـش  ِمَظْعَا  یِلا 

گرزب هب  تسد  رگا  هک  ییاج  ات  دشاب  دنمورین  .دراد  ناوج  يامیـس  تسا و  ناریپ  نس  رد  دنک ، روهظ  نوچ  هک  تسا  نآ  فیرـشلا 
«. دشاپب مه  زا  ار  اهنآ  ياه  گنس  دشک ، هرعن  اه  هوک  نایم  رگا  دنکب و  اج  زا  ار  نآ  دزادنا ، نیمز  تخرد  نیرت 

يدلُو ْنِم  ٌلُجَر  ُجُرْخی  : » دومرف روهظ  رصع  رد  ناشیا  ینامـسج  يرهاظ  ياه  یگژیو  زا  یخرب  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
ِنَْول یلَع  ٌهَماش  ِناتَّماش : هِرهَِظب  ِنیَبَْکنَملا  ِشاشَم  ُمیظَع  ِنیَذِـخَفلا  ُضیرَع  ِنطَبلا  ُحَدـْبَم  ِهَرْمُحلاب  ٌبَرْـشُم  ِنوَّللا  ُضْیبَا  ِناـمَّزلا  ِرِخآ  یف 

شگنر .دنک  یم  روهظ  نامّزلاُرِخآ  رد  منادـنزرف  زا  يدرم   » (2) ؛» ...ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبَنلا  ِهَماش  ِهبِـش  یلَع  ٌهَماش  هِْدلِج و 
دننام  ) تسا لاخ  ود  شتـشپ  رد  .تسا  يوق  شا  هناش  ود  ره  ربتـس و  شنار  ود  .تسا  هدمآ  رب  شمکـش  یخرـس و  هب  هتخیمآ  دیفس 

«. ربمغیپ تّوبن  رهم  نوچ  يرگید  شتسوپ و  گنر  هب  یکی  رهم ؛)

ُجَْلفَا ٌهَماش ، ینْمیلا  ِهِذِـخَِفب  ِنیَذِـخَفلا  ُلـیْزَا  ِنْطَبلا ، ُمْخَـض  ِْفنَـالا ، یَْنقَا  ِنِیبَجلا ، یَلْجَا  ٌلُـجَر  َوُهَو  : »... دومرف نینچمه  ترـضح  نآ 
كدـنا شنایم  هک  تسا  یکیراب  ینیب  ياراد  یناـشیپ و  دـنلب  يدرم  وا   »... (3) ؛» ًاروُجَو ًاملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالدَـع  َضرَالا  المیَو  ایانَّثلا ،

، وا نیشیپ  نادند  ود  نایم  .دراد  رارق  وا  تسار  نار  رب  یلاخ  .تسا  نهپ  تشرد و  ياه  نار  ياراد  مکـش و  هدمآرب  .دراد  یگدمآرب 
«. ...تسا هداشگ 

.تسا هتفر  ورف  درگ و  ینامـشچ  ياراد  دیفـس و  خرـس و  یـصخش  وا  دومرف ...« : ترـضح  نآ  فصو  رد  زین  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
(4)  ...«. دراد نهپ  يا  هناش  هتسجرب و  تشپ و  رپ  یناوربا 

ح 7. ص 48 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ح 2 ؛ ص 514 ، ج 1 ، یفاک ، كر : - 1
ح17. ص653 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ح2. ص214 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 3
ح 3. ص 215 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 4
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244 ص :

(1) «. ...دراد هنوگ  رب  یلاخ  دّعجم و  ییاهوم  .تسا  تشرد  هایس و  ینامشچ  ياراد  يدهم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

رات کی  هک  درک  دهاوخ  مایق  یلاح  رد  يدـهم  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  نانچ  درک ؛ دـهاوخ  روهظ  یناوج  لامک  رد  ناشیا 
(2) «. دوش یمن  هدید  وا  نساحم  رس و  رد  دیفس ، يوم 

یلاس نس و  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ینارون  مالک  رد  انعم  نیمه 
(3) .درک دهاوخ  روهظ  لهچ ، زا  رتمک 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ّصاخ  ياه  یگژیو یخرب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  رد  لمح  راثآ  ندوب  یفخم  . 1

نآ  رد  لمح  زا  يرثا  هدوب ، رادراب  ناشیا  هب  ترـضح  نآ  ردام  هک  یناـمز  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  صاـخ  ياـه  یگژیو زا  یکی 
ناماما هراـب  رد  یلو  هتـشاد ؛ هقباـس  مالـسلا  مهیلع  ناربماـیپ  زا  یخرب  رد  دـنچ  ره  عوضوم  نیا  .دـش  یمن  هدـهاشم  راوگرزب  يوناـب 

.تسا هدشن  شرازگ  نینچ ، نیا  مالسلا  مهیلع  موصعم 

دوخ راوگرزب  همع  هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تدـالو  دـیون  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  یتـقو 
یلاح رد  دیآ ؛ یم  ایند  هب  سجرن  زا  كاپ  رون  نآ  بشما  هنوگچ  دـسرپ : یم  یتفگـش  لامک  اب  وناب  نآ  دـهد ، یم نوتاخ ) همیکح  )

؟(4) دوش یمن هدهاشم  وا  رد  يرادراب  زا  يرثا  هک 

ترضح نآ  تدالو  ندوب  یفخم  . 2

یم ریَبُج  ِْنب  ِدیِعَـس  .تسا  نآ  ندوب  یفخم  فیرـشلا ،  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تدـالو  ياـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا 
َو َمیِهاَْربِإ ...  ْنِم  ٌهَّنُس  َو  مالسلا ...  مهیلع  ِءاِیْبنالا  ِنَنُس  ْنِم  ٌنَنُس  اَّنِم  ِِمئاَْقلا  ِیف  : » دومرف یم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  دیوگ :

یناهنپ میهاربا  زا  اما  دراد ...  دوجو  ناربماـیپ  زا  ییاـه  ّتنـس  اـم  مئاـق  رد   » (5) ؛»...  ِساَّنلا ُلاَِزتـْعا  ِهَدـالِْولا َو  ُءاَـفَخَف  َمیِهاَْربِإ  ْنِم  اَّمَأ 
«. ...مدرم زا  يریگ  هرانک  تدالو و 

ح 14. ص 304 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ص 380. ج 3 ، رابخالا ، حرش  روصنم ، نبدمحم  نب  نامعن  - 2

ص 315. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
ص268. همامالا ، لئالد  ص498 ؛ ج2 ، همغلا ، فشک  ص426،ح2 ؛ ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ك.ر : - 4

ح3. باب 31 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هللا ، همحر  قودص  خیش  - 5
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245 ص :

روهظ ماگنه  ات  تدالو  زا  دمحلا ، تیب  رد  یغارچ  ندش  نشور  . 3

هب نآ  زا  هتفر و  راک  هب  تاـیاور ،  زا  یـضعب  رد  هژاو  نیا  .تسا  اـنث  شیاتـس و  ياـنعم  هب  دـمح »  » هناـخ و ياـنعم  هب  تغل  رد  تیب » »
.تسا هدش  دای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  یهاگیاج  ناونع 

َیِلا َِدلُو  ُذنُم  ُرَهزی  ٌجارِـس  ِهِیف  ِدْمَحلا  ُتَیب  َُهل  ُلاَقی  ًاتَیب  ِْرمَالا  اذَه  ِبِحاَِصل  َّنِا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  دـیوگ : لضفم 
یغارچ نآ  رد  .دـنیوگ  یم  دـمحلا » تیب   » نادـب هک  تسا  يا  هناـخ  رما  نیا  بحاـص  يارب   اـنامه   » (1) ؛» أَفْطی ِفیَّسلاـِب ال  ُموُقی  َمْوی 

«. دش دهاوخن  شوماخ  دنک ، یم  مایق  ریشمش  اب  هک  يزور  ات  دشخب ؛ یم  ینشور  تدالو  ماگنه  زا  هک  تسه 

دشاب ییانک  يانعم  دوصقم ، دور  یم  لامتحا  یلو  تسا ؛ هدشن  نایب  نآ ، ییانشور  یگنوگچ  هناخ و  نیا  هاگیاج  ینشور  هب  هچ  رگا 
دوجو رون  زا  ار  نیمز  هتخادرپ و  یناـشفا  وترپ  هب  رتـشیب ، هچ  ره  یغورف  اـب  رـشب  تیادـه  غارچ  یهلا ، تّجح  نیرخآ  تدـالو  اـب  هک 

(2) .تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نومضم  نیمه  اب  تیاور  نیا  .تسا  هتخاس  هدنکآ  دوخ 

ناشیا ندوب  ایصوالا  متاخ  . 4

نآ یصاصتخا  ياه  یگژیو زا  یکی  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانیشناج  شخب  نایاپ  يانعم  هب ءایصوالا ،» متاخ  »
.دش يراج  یکدوک ، رد  ترضح  نآ  دوخ  نابز  رب  ادتبا  بقل  نیا  .تسا  تماما  هلسلس  شخب  نایاپ  هک  تسا  نآ  ترضح ،

.روایب وب ) شوخ  بوچ  یعون   ) رمحا لدنـص  نم  يارب  دومرف : ترـضح  نآ  مدـش ؛ دراو  نامّزلا  بحاص  رب  : » دـیوگ رـصنوبا  فیرط 
ضرع متـسیک ؟ نم  دومرف : سپـس  هلب  متفگ : یـسانش ؟ یم  ارم  ایآ  دومرف : درک و  ور  نم  هب  ترـضح  نآ  مدروآ ؛ ناـشیا  يارب  سپ 

.دنادرگ امش  يادف  ارم  دنوادخ  متفگ : دوبن ! نیا  مدوصقم  دومرف : ترضح  نآ  سپ  .دیتسه  نم  ياقآ  دنزرف  نم و  ياقآ  امش  مدرک :
؟ دوب هچ  ناتدوصقم  دییامرفب 

هب دنوادخ  هک  متسه  ءایصوالا  متاخ  نم   » (3) ؛» یتَعیِشَو یلهَا  ْنَع  َءالَبلا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُعَفْدی  ِیبَو  ِءایصْوَالا  ُمَتاَخ  اَنَا  : » دومرف ترـضح 
«. دزاس یم  رود  منایعیش  لها و  زا  ار  الب  نم ، هلیسو 

ح 31. ص 239 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ح 483. ص 467 ، هبیغلا ، باتک  هللا ، همحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  - 2

ح 12. ص 441 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ح 215 ؛ ص 246 ، هبیغلا ، باتک  - 3
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هک نانچ  تسا ؛ هدـش  دای  زین  همئالا  متاخ  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  زا  ءایـصوالا  متاـخ  رب  هوـالع 
ُِمئاقلا اّنِم  ِهِّمئَالا  َمَتاَخ  َّنِا  الَا  ییـصَو  یلَعَو  یبَن  ّینِا  ِساـّنلا  َرِـشاَعَم  : » دـیامرف یم  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 

«. تسا ام  زا  يدهم  مئاق  همئالا ، متاخ  هک  دیشاب  هاگآ  .تسا  نم  نیشناج  یلع  مربمایپ و  نم  نامدرم  ! يا   » (1) ؛» ...يدْهَْملا

.دراد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  صاصتخا  زین  یگژیو  نیا 

ناشیا یتسیز  ناهنپ  . 5

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوجو  هرابرد  هک  یثیداحا  زا  يرایسب  رامـش  هک  دوش  یم  نشور  ییاور  ياه  هعومجم  هب  هعجارم  اب 
صاخ ياه  یگژیو  اب  ترـضح  نآ  تبیغ  .دهد  یم  ربخ  زین  وا  رابمغ  تبیغ  زا  تسا ؛ هداد  دـیون  وا  روهظ  زا  هدوب و  فیرـشلا  هجرف 

هداتفین قافتا  زین  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  يارب  هک  هدادـن ، خر  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  کـی  چـیه  يارب  اـهنت  هن  تروص  نیا  هب  دوخ 
.تسا هدوب  ایبنا  زا  یخرب  يارب  یتبیغ ، هوحن  کی  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  هتبلا  .تسا 

ناشیا دزن  ایبنا  ثاریم  . 6

ار ناربمایپ  ياه  ثاریم  زا  يرایسب  روهظ ، ماگنه  هک  تسا  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  زا  یکی 
شقن هب  هّجوت  اب  یلو  درادن ؛ دوجو  یحیرص  نخس  هدش ، عمج  وا  دزن  روظنم  هچ  هب  روما  نیا  هکنیا  هرابرد  .تشاد  دهاوخ  هارمه  هب 
یمامت هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دیـشخب  دـهاوخ  ققحت  ار  نانآ  همه  يوزرآ  وا  تسا و  ایلوا  اـیبنا و  شقن  ناـمه  هک  ترـضح  نآ 

ات دراد  هفیظو  ترـضح  نآ  هکنیا  رگید  .تفرگ  دهاوخ  رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  رایتخا  رد  نانآ ، رازبا 
ور نیا  زا  .تسا  ترضح  نآ  تیناقح  زا  ییاه  هناشن  ثیراوم ، نیا  دنک و  توعد  مالسا )  ) یهلا لوبقم  نید  هب  ار  نایدا  ناوریپ  همه 
زا يوریپ  هب  ناشیا  عاجرا  نایحیـسم و  تیاده  ناونع  هب  مالـسلا ،  هیلع  حیـسم  ترـضح  ندـنام  هدـنز  زا  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه 

.تسناد نانآ  رب  تّجح  مامتا  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  ار  اه  ثاریم  ریاس  ناوت  یم  هدش ؛ دای  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

ص 97. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  - 1
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: زا تسا  ترابع  هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم  تایاور  رد  هچنآ  زا  یخرب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  نهاریپ  . 61

دـشوپ یم  مایق   ماگنه  هک  ار  مئاق  نهاریپ  ایآ  : » دومرف يو  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعـش  نب  بوقعی 
.دروآ نوریب  ار  یسابرک  نهاریپ  نآ  زا  دوشگ و  ار  نآ  تساوخ و  ار  يا  هبعج  ترـضح  نآ  سپ  ارچ ؛ مدرک : ضرع  مهدن ؟ تناشن 
دنوادخ یمارگ  ربمایپ  نهاریپ  نیا  دومرف : سپس  .دوش  یم  هدهاشم  نوخ  راثآ  نآ ، پچ  نیتسآ  رد  مدید  ناهگان  هک  درک  زاب  ار  نآ 

قداص ماما  سپس  .مداهن  شیوخ  تروص  رب  مدیسوب و  ار  نوخ  نآ  .دید  هبرض  ترضح  نآ  نیشیپ  ياه  نادند  هک  يزور  رد  تسا ؛
(1) «. تشادرب دیچیپ و  مه  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع 

 ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همامع  . 2 6

(2)  ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرز  . 3 6

(3)  ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  حالس  . 4 6

(4)  ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  مچرپ  . 5 6 

(5)  ، مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  گنس  . 6 6

(6)  ، مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  ياصع  . 7 6

، تفر یم  نیدـم  يوس  هب  يو  هک  یماگنه  .دوب  یتشهب  لاهن  کی  زا  یـسآ  بوچ  یـسوم  ياصع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یمن ود  نآ  زگره  تسا و  نیطـسلف ) لامـش  رد   ) هیربط هچاـیرد  رد  مدآ ، توباـت  اـب  هارمه  اـصع  نآ  دروآ و  شیارب  ار  نآ  لـیئربج 

«. دروآ یم  نوریب  ار  ود  نآ  مایق ، ماگنه  مئاق  ترضح  هکنیا  ات  دنبای  یمن  رییغت  دنسوپ و 

(7)  ، مالسلا هیلع  نامیلس  يرتشگنا  . 8 6

(8) .درک یم  ینابرق  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یتشت  . 9 6

ج 42. ص 350 ، هبیغلا ، - 1
ح 285. ص 224 ، ج 8 ، یفاک ، - 2

ح 285. ص 224 ، ج 8 ، یفاک ، ح 40 ؛ ص 349 ، هبیغلا ، - 3
ح 1. ح 28 و 435 ، ، 343 هبیغلا ، - 4
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ح 3. ص 231 ، ج 1 ، یفاک ، - 5
ح 7. ص 376 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ح 28 ، ص 238 ، هبیغلا ، ح 1 ؛ ص 231 ، ج 1 ، یفاک ، - 6

ح 1. ص 231 ، ج 1 ، یفاک ، ح 27 ؛ ص 343 ، هبیغلا ، - 7
ح 1. ص 232 ، ج 1 ، یفاک ، - 8
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ٌهَریَح ٌهَبیَغ َو  َُهل  ُنوُکَت  يِدـْلُو ، ْنِم  يِدـْهَملا  : » تسا هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
دراد یتریح  تبیغ و  کی  يدهم  مدنزرف   » (1) ؛» ًاْملُظَو ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسقَو  ًالْدَع  اهُالْمیَف  ِءاِیبنَالا  ِهَریِخَِذب  ِیتأی  ُمَمُالا ، اهِیف  ُّلِضَت 

روج و زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  دـنک ؛ یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیآ و  یم  ناربمغیپ  هریخذ  اب  وا  .دـنوش  هارمگ  نآ  رد  اـه  تما  هک 
«. دشاب هدش  ملظ 

ربمایپ ثاریم  ندید  اب  نایدا ، یمامت  ناوریپ  هک  تسا  نیا  يراد ، ثاریم  نیا  ياه  تمکح  زا  یکی  دیاش  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  فادها  زین  دنروآ و  نامیا  فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  دوخ ،

نتفرگ رایتخا  رد  اب  ترـضح  نآ  میظع ، هماگنه  نآ  رد  ور  نیا  زا  .تسا  گرزب  ناربمایپ  فادها  یمامت  هدنریگرب  رد  ناشیا ، مایق  و 
.دشخب یم  ققحت  تسا  هدوب  نانآ  عیمج  فده  عقاو  رد  هک  ار  دوخ  فده  گرزب ، ناربمایپ  ثاریم 

ناشیا ندرگ  رب  يدحا  تعیب  ندوبن  . 7

نانمؤمریما .دوش  یمن  نامز  ياه  توغاط  اب  تعیب  هب  روبجم  دوخ ، تبیغ  اب  ترـضح   نآ  هک  تسا  نیا  تاـیاور  زا  یخرب  نومـضم 
زا مئاق  انامه   » (2) ؛» ُهُصْخَش ُبیغیَو  ُُهتَدالِو  یفُخت  َکلِذلَف  هَعَیب  ِهُِقنُع  ِیف  ٍدَحَال  ْنُکَت  َْمل  َماق  اِذا  اَّنِم  َِمئاقلا  َّنِا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع 
یم هتشاد  هگن  یفخم  شتدالو ، هک  تسا  ّتلع  نیمه  هب  تسین و  وا  ندرگ  رب  يدحا  تعیب  دنک ، یم  مایق  هک  یماگنه  تیب ، لها  ام 

«. تسا بیاغ  وا  صخش  دوش و 

نابز مدرم  داد و  هیواعم  اب  هحلاصم  هب  نت  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم  تهج  هب  هک  ماگنه  نآ  مود  ياوشیپ  زا  یمالک  رد  انعم  نیمه 
رب يرگمتـس  اب  تعیب  هکنیا  رگم  تسین ؛ ناماما  ام  زا  کی  چیه  هک  دـیتسنادن  ایآ  : » تفای ساکعنا  دـندوشگ  ترـضح  نآ  تمالم  هب 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  .درازگ  یم  زامن  شرس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  مئاق  زج  هب  دریگ ؛ یم  رارق  وا  ندرگ 
(3) «. دشابن شندرگرب  سک  چیه  تعیب  مایق ، ماگنه  ات  دزاس  یم  ناهنپ  ار  شصخش  یفخم و  ار  شتدالو 

، دیدوب هدرک  لاؤس  تبیغ  ّتلع  صوصخ  رد  : » دیامرف یم  یعیقوترد  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

ح 5. ص 287 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 426. يرولا ، مالعا  یسربط ، مالسالا  نیما  ص 303 ؛ ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص 289. ج 2 ، جاجتحالا ، ص 315 ؛ ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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«. دیوش یم  تحاران  دوش ، نشور  امـش  يارب  رگا  هک  دینکن  لاؤس  ییاهزیچ  زا  نامیا  لها  يا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
تعیب منک ، یم  مایق  یتقو  نم  یلو  دنتشاد ؛ ندرگرب  ار  شیوخ  نامز  ياه  توغاط  زا  یکی  تعیب  نم ، ناردپ  زا  مادکره  هک  دینادب 

(1) «. مرادن ندرگ  رب  ار  نامز  ياه  توغاط  ناشک و  ندرگ  زا  کی  چیه 

ترضح نآ  رمع  لوط  . 8

هک ییادخ  نامه  نیقی  هب  .دهد  یم  همادا  دوخ  تایح  هب  مدرم ، نایم  رد  تسا و  هدنز  یهلا  تردق  اب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح 
یسیع و دنک و  یم  هدنرپ  هب  لیدبت  مالسلا   هیلع  یـسیع  يارب  ار  لِگ  دهد و  یم  رارق  تمالـس  هلیـسو  درـس و  میهاربا  يارب  ار  شتآ 

هگن هدنز  دوخ  یهلا  تردق  اب  زین  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دناوت  یم  دراد ؛ یم  هگن  هدـنز  اه  نرق  زا  سپ  ار  رـضخ 
.دراد

: تسا هدش  سکعنم  یناوارف  تایاور  رد  تقیقح  نیا 

ُهُرِهْظی َُّمث  ِِهتَبیَغ  ِیف  ُهَرُمُع  ُهَّللا  ُلـیِطی  ِءاَـمالا  ِهَدیَـس  ِْنبا  ِنیَـسُْحلا  یِخَأ  ِدـْلُو  ْنِم  ُعِساَّتلا  َكاَذ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
نیسح مردارب  نادنزرف  زا  نیمهن  وا   » (2) ؛» ٌریِدَق یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  َمَْلعِیل  َِکلَذ  ًهَنَـس  َنیَِعبْرالا  ِنوُد  ِْنبا  ٍّباَش  ِهَروُص  ِیف  ِِهتَرْدُِقب 

يامیـس رد  ار  وا  دوخ ، تردـق  اب  سپـس  .دـنادرگ  یم  ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  ار  وا  رمع  دـنوادخ  .تسا  نازینک  رورـس  دـنزرف  و 
«. تسا اناوت  يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دننادب  ات  دزاس  یم  رهاظ  دراد ، لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناوج 

یم رمع  لوط  نآ  هک  تسا  حون  زا  یتّنـس  مئاـق  رد   » (3) ؛» ِرُمُْعلا ُلوُط  َوُه  ٍحُون َو  ْنِم  ٌهَّنُس  ِِمئاَْقلا  ِیف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
«. دشاب

ترضح نآ  تسد  هب  ناطیش  ندش  هتشک  . 9

هک يزور  ات  ارم  سپ  اراگدرورپ !  » هک سیلبا  هتفگ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  : » تسا هدش  لقن  عیمج  نب  بهو  زا 
زا وت  هتبلا  دومرف : دنوادخ  هد ؛ تلهم  دنوش ، یم  هتخیگنارب  قیالخ 

ح 4. ص 483 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 290 ؛ هبیغلا ، باتک  - 1
ح2. باب 29 ، ، 315 ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص521 ؛ ج2 ، همغلا ، فشک  - 2

باب 31،ح4. ص322 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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ُهَّللا ُثَْعبی  ُمْوی  ُهَّنَأ  ُبَسَْحت  ُبْهَو َأ  ای  : » دومرف دوب ؟ دـهاوخ  زور  مادـک  نیا  مدیـسرپ  : مولعم » نّیعم و  تقو  ات  یناگ  هدـش هداد  تلهم 
(1) ؛»  ُمُوْلعَْملا ُْتقَْولا  َوُه  ُمْوْیلا  َِکلَذَـف  ُهَُقنُع  ُبِرْـضیَف  ِِهتیِـصاَِنب  ُذُـخْأیَف  اَنَِمئاَق  ُهَّللا  ُثَْعبی  ِمْوی  َیلِإ  ُهَرَْظنَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَِکل  َساَّنلا ال َو 

هداد تصرف  دـنک ، یم مایق  ام  مئاق  هک  يزور  اـت  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  زگره ! تسا ؟ گرزب  زیخاتـسر  زور ، نآ  ینک  یم ناـمگ  اـیآ  »
«. تسا مولعم  تقو  ماگنه   نآ  .دز  دهاوخ  ار  شندرگ  هتفرگ ، ار  وا  یناشیپ  زا  ام ] مئاق   ] هاگ نآ  .تسا 

نآ رد  اه  ناسنا  ینالقع  يالاب  رایـسب  دشر  روهظ و  رـصع  رد  قیاقح  ندـش  نشور  اب  هک  دـشاب  نیا  تیاور ، زا  دوصقم  تسین  دـیعب 
(2) .تسا وا  تلهم  نایاپ  نیا  ددرگ و  یم  دوبان  حالس و  علخ  وا  دنام و  دهاوخن  یقاب  ناطیش  ياوغا  يارب  یلاجم  رگید  رصع ،

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  ادتقا  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  . 10

همه هاگدـید  زا  فیرـشلا ،  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  ماـیق  ماـگنه  هب  میرم ، نب  یـسیع  ادـخ  گرزب  ربماـیپ  ندـمآ  دورف 
ندمآ دورف  تمکح  دیاش  .درادن  هار  نآ  رد  دیدرت  هک  تسا  يروما  زا  تباث و  تیعقاو  کی  بهذم  رد  فالتخا  دوجو  اب  ناناملسم 

هب .تسا  هیام  نارگ  دوجو  نآ  تیناقح  هب  قیدصت  فارتعا و  ترـضح و  نآ  یناهج  تکرح  تیوقت  روهظ ، ماگنه  رد  ترـضح  نآ 
تماما درازگ و  یم  زامن  وا  تماما  هب  دنک و  یم  ادتقا  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  یـسیع ، ترـضح  هکنآ  هژیو 

.دنک یم  دییأت  قیدصت و  ار  وا  ینامسآ  یناهج و 

دهاوخ مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تیناقح  رب  لیالد  اه و  هناشن  نیرت  گرزب  و  خیرات ، ثداوح  نیرت  مهم  زا  مالسلا ، هیلع  یسیع  لوزن 
رد دربب و  الاب  هدیشخب و  تعفر  وا  هب  دنوادخ  هاگ  نآ  دنک ؛ یگدنز  نیمز  يور  رد  یتدم  یناسنا ، هک  تسین  زیگنا  تفگش  ایآ  .دوب 

تماما هب  رارقا  قیدصت و  نمض  دیآ و  دورف  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  اب  سپس  دنک ؛ یگدنز  لاس  نارازه  لاح  نآ 
؟ دوش هارمه  وا   ینامسآ  شخب و  تاجن  تکرح  اب  درازگب و  زامن  وا  اب  ترضح ، نآ 

؟ تسیک تیب  لها  امش  مئاق  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ریصبوبا 

ص 240. همامالا ، لئالد  - 1
، هیصولا تابثا  ص 246 ؛ همامالا ، لئالد  ص 310 ؛ بقانملا ، یف  بقاثلا  ح 5 ؛ ص 42 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  .ر ك : - 2

ص 15.
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ُهّللا ُهُرِهْظی  َُّمث  َنُولِْطبُملا ، اهیف  ُباتْری  ًهَبیَغ  ُبیغی  ِءاـمِالا ، ِهَدیَـس  ُنبا  َکـِلذ  یـسُوم ، ینبا  ِدـْلُو  ْنِم  ُسِماـخلا  َوُه  ٍریـَصب  اـبَا  اـی  : » دومرف
ِروـنب ُضرَـالا  ُقِرُْـشتَو  ُهَْـفلَخ  یِّلَـصیف  َمـیْرَم  ُنـب  یـَـسیع  ِهللا  ُحوُر  ُلِزنیَو  اـَهبِراغَمَو ، ِضرَـالا  َقِراـشَم  ِهِدـی  یلَع  ُهللا  ُحَـتْفیَف  َّلَـجَوَّزَع 
نایوج لطاب  هک      دنک  یتبیغ  تسا و  نازینک  رورس  دنزرف  وا  .تسا  یسوم  مرسپ  نادنزرف  زا  نیمجنپ  وا  ریصبوبا ! يا   » (1) ؛» ...اهِّبَر

میرم نب  یـسیع  هّللا  حور  دیاشگب و  ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  تسد  هب  دنک و  راکـشآ  ار  وا  یلاعت  يادخ  سپ  .دننک  دیدرت  نآ  رد 
«. ...ددرگ نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  درازگ و  زامن  وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف 

یناهج دحاو  تموکح  داجیا  . 11

دحاو تموکح  لیکـشت  اب  زج  روهظ ، رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ياهدرکلمع  تاراـیتخا و  اـه ، یگژیو 
یم رب  نیمز  يور  زا  ار  روج  ملظ و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تایاور ، ساسا  رب  .دش  دـهاوخن  قّقحم  یناهج 

دهاوخ یناهج  قلطم و  تاناکما  تردق و  ياراد  وا  .دزاس  یم  رقتـسم  هشیمه  يارب  ناهج  حطـس  رد  ار  قح  نید  تلادع و  دزادنا و 
 ... . تسا و یناهج  ردتقم  تموکح  لیکشت  ملاع و  رب  یگریچ  نآ ، هجیتن  هک  دوب 

َقِرْـشَملا ُُهناْطلُـس  ُُغْلبی  ُزُونُکلا  َُهل  ُرَهْظَتَو  ُضْرَالا  َُهل  يوُْطت  ِرْـصَّنلِاب  ٌدیَُوم  ِبْعُّرلِاب  ٌروُْصنَم  اّنِم  ُِمئاَقلا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ِهَّللا ُحوُر  ُلِْزنیَو  َرِمُع  ْدَـق  َِّالا  ٌبارَخ  ِضْرَالا  ِیف  یَْقبی  ـالَف  َنوُکِرْـشُملا  َهِرَکَولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَنیِد  ِِهب  َّلَـجَوَّزَع  ُهللاُرِهْظیَو  َبِْرغَملاَو 
یم دـییأت  یهلا  ینابیتشپ  اب  دوش و  یم  يرای  نارگمتـس ، لد  رد  ساره  میب و  ندـنکفا  اب  ام  مئاق   » (2) ؛» ُهَْفلَخ یّلَصیَف  َمیرَم  ُْنب  یَسیع 
یم ارف  ار  ملاـع  برغ  قرـش و  وا  تموکح  .ددرگ  یم  ناـیامن  وا   يارب  اـه  جـنگ  دوـش و  یم  میلـست  عضاـخ و  شیارب  نیمز  .ددرگ 

رصع رد  .دنشاب  هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دنچ  ره  دشخب ؛ یم  هبلغ  یگریچ و  نایدا  یمامت  رب  ار  شنید  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  .دریگ 
یم زاـمن  وا  رـس  تشپ  دـیآ و  یم  دورف  میرم  نـب  یـسیع  .دوـش  یم  داـبآ  هـکنآ  رگم  دـنام ؛ یمن  یناریو  یبارخ و  نـیمز  رد  روـهظ 

«. درازگ

ح 31. باب 33 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح 16. ص 331 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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داد لدع و  زا  نیمز  ندرک  هدنکآ  . 12

هعسوت طسب و  يرشب و  هعماج  رد  طسق  لدع و  ییاپ  رب  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مایق  فادها  نیرت  مهم  زا 
.تسا اه  ناسنا  مامت  نیب  نیمز و  هرک  لک  رب  نآ 

عورف لوصا و  مامت  رد  دیحوت ،»  » هلأسم دننامه  لدع »  » .دشاب تلادع »  » تیمها هب  مالسا  رد  هک  تسه  يا  هلأسم  رتمک  دیدرت ، نودب 
زا یقوقح ، یقالخا و  یعامتجا ، يدرف ، یلمع ، یتدـیقع ، لـئاسم  زا  کـی  چـیه  هک  روط  ناـمه  ینعی ، تسا ؛ هدـناود  هشیر  مالـسا ،

ناونع هب  لدـع »  » نیاربانب .دـشاب  یمن  لدـع »  » حور زا  یلاخ  اهنآ  زا  کی  چـیه  روط  نیمه  تسین ؛ ادـج  یگناگی  دـیحوت و  تقیقح 
.دوش یم  هتخانش  ناناملسم  يرکف  ياهانبریز  زا  یکی  هعیش و  بهذم  لوصا  زا  یکی 

اه و نامسآ   » (1) ؛» ُضرَالاَو ُتاوامَّسلا  ِتَماق  ِلدَْعلِاب  : » دومرف لدع  تمظع  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
، یکاخ هرک  رد  رـشب  دودحم  یگدنز  اهنت  هن  ینعی ، تسا ؛ تلادع  هرابرد  ریبعت  نیرتاسر  ریبعت  نیا  دنراوتـسا .» لدع  ساسا  رب  نیمز 

نتفرگ رارق  اهورین و  لداعت  تلادع و  وترپ  رد  همه  نیمز ، اه و  نامسآ  یتسه و  ناهج  رـساترس  هکلب  دوش ؛ یمن  اپ  رب  تلادع  نودب 
یتـسین هب  ور  دوش ، فرحنم  لـصا  نیا  زا  ینزوسرـس ، رادـقم  هب  يا و  هظحل  رگا  تسا و  رارقرب  دوـخ ، بساـنم  دروـم  رد  يزیچ  ره 

(2) .تسا هدومرف  رما  هیصوت و  لدع  هماقا  هب  ار  اه  ناسنا  یناوارف ، تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  ور  نیا  زا  .تشاذگ  دهاوخ 

ار دارفا  قوقح  دـنک و  متـس  ملظ و  هک  تسا  نآ  شلباقم ، هطقن  دزادرپب و  ار  سک  ره  قح  ناسنا ، هکنیا  زا  تسا  ترابع  تلادـع ،» »
هطقن درادـن و  اور  ضیعبت »  » رگید ریبـعت  هب  دـهدن و  يرگید  هب  ار  یـسک  قح  هک  تسا  نآ  شموـهفم  طـسق »  » .دراد غـیرد  اـهنآ  زا 

.دهد يرگید  هب  ار  یسک  قح  هک  تسا  نآ  شلباقم 

تیاعر يانعم  هب  تسا و  يواسم  ًاـبیرقت  دـنوش  یم  لامعتـسا  رگیدـکی  زا  ادـج  هک  یناـمز  صوصخ  هب  هملک  ود  نیا  عیـسو  موهفم 
ترضح مایق  فده  نیرت  مهم  یناوارف  تایاور  رد   (3) .تسا شیوخ  ياج  هب  زیچ   ره  نداد  رارق  راک و  همه  زیچ و  همه  رد  لادتعا 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اهنت  هک  تسا  هدش  نایب  طسق » لدع و  هماقا  » يدهم

ًالْدَع َضْرَالا  الْمی  يذَّلا  يِدهَملاَوُه  يدلُو  ْنِم  َرَشَع  يداْحلَا  : »... دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 121

ص 102. ج 4 ، یلآللا ، یلاوع  یئاسحا ، روهمج  یبا  نبا  - 1
هیآ 8. (، 5  ) هدئام - 2

ص 143. ج 6 ، هنومن ، ریسفت  - 3
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نآ دزاس  ؛ یم  هدـنکآ  طسق  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  يدـهم  منادـنزرف  زا  نیمهدزاـی   »... (1) ؛» ًاْملُظَو ًاَرْوُج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسقَو 
«. دشاب هدش  ملظو  روج  زا  رپ  هک  هنوگ 

ًالْدَـع َضْرَالا  الْمی  ْمِهِفْهَک  یف  ِفْهَکلا  ُلْهَا  َِثَبل  امَک  َنیّنـس  َعِْستَو  ٍهَئاِمَثالَث  ُِکلْمی  َِمئاـقلا  َّنِا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 122
.درک دـهاوخ  تموکح  ناشراغ  رد  فهک  باحـصا  گنرد  هزادـنا  هب  لاـس  مئاق 309  اـنامه   » (2) ؛» ًارْوَجَو ًاَملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاَطِْـسقَو 

«. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  طسق  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ [ [

امَک ًالْدَعَو  ًاطِْـسق  َضْرَالا  ُألْمی  يذـلا  ُِمئاقلا  ُهَْنبِا  ِنَسَحلا  َدـَْعب  ینبا َو  ُنَسَحلا  يدـَْعب  َمامِالا  َّنِا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  . 123
داد لدع و  زا  ار  نیمز  هک  یـسک  تسا ؛ مئاق  شدنزرف  وا  زا  سپ  نسح و  مدـنزرف  نمزا ، سپ  ماما  انامه   » (3) ؛» ًاْملُظ ًاروُج َو  ْتَِئُلم 

«. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس  یم  هدنکآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  مئاق  امش  مراودیما  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  دیوگ : یم  ینسح  میظعلادبع  . 124
! مساقلاوبا يا  : » دومرف .دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  هدنکآ  هک  نانچمه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  دیـشاب ؛ ملـس  و 
ار نیمز  وا  هلیـسو  هب  یلاعت ، يادخ  هک  یمئاق  اما  تسا ؛ یهلا  نید  هب  يداه  دنوادخ و  رما  هب  مئاق  هکنآ  زج  تسین ، ام  زا  کی  چـیه 

شدوـجو هدیـشوپ و  مدرمرب  شتدـالو  هک  تـسا  یـسک  دـنک ، یم داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نآ  دزاـس و  یم كاـپ  راـکنا  رفک و  لـها  زا 
(4) «. ...و تسا  ربمایپ  هینک  مه  مان و  مه  وا  .تسا  مارح  شمان  ندرب  ناهن و  ناشیازا 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  یمامت  یـساسا  مهم و  فادـها  زا  نیمز ، هنهپ  رب  تلادـع  شرتسگ  طسب و  هچ  رگا  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب 
.تفاین ققحت  یسدقم  فده  نینچ  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  یناکم  نامز و  طیارـش  رب  مکاح  ياه  یگژیو  تهج  هب  اما  تسا ؛ هدوب 

.تفای دهاوخ  ققحت  مهم  نیا  مزال  طیارش  یمامت  ندمآ  مهارف  تهج  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رصع  رد  یلو 

ح 7. ص 338 ، ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 474. هبیغلا ، باتک  - 2

ح 10. باب 37 ، ص 383 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
ص 148؛ ج 2 ، ریغـصلا ، مـجعملا  یناربـط ، ك.ر : نـینچمه  ح 2 ؛ باـب 36 ، ص 377 ، ج 2 ، هـمعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  - 4

ص 312. ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ح38707 ؛ ح 38689 ، ص270 ، ج 14 ، لامعلازنک ،
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ییامزآ دوخ 

.دیهد حیضوت  یکدوک  تدالو و  ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  لیامش  فاصوا و  هراب  رد  . 1

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ارغص  تبیغ  نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  لیامش  . 2

.دیهد حیضوت  ار  روهظ  ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینامسج  یگژیو  جنپ  . 3

مالـسلا مهیلع  ناربمایپ  ياه  ثاریم زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  صاخ  ياـه  یگژیو زا  یکی  . 4
؟ تسا ناشیا  دزن  روظنم  هچ  هب  دیسیونب  هدرب و  مان  ار  اهنآ  تسا ؛ ناشیا  دزن 

.دیهد حیضوت  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندرگ  رب  یسک  تعیب  ندوبن  هرابرد  . 5

.دیهد حیضوت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هراب  رد  رگید  یصاصتخا  یگژیو  ود  قیقحت  زا  سپ  . 6

===

: شهوژپ يارب  عبانم 

(. ش  . 1380 ه نارهت ، باتک ، ءایحا  ، ) لّوا چ  درف ، يریزو  داوجدمحم  دیس  همجرت  رون ، روهظ  رورپ ، تداعس  یلع  . 1

، قافآ رشن  ، ) ینودیرف نیسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مظاکدمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 2
(. ش  . نارهت 1379ه

(. ش.ه 1377 مق ، نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  ، ) مود چ  بقاثلا ، مجن  یسربط ، نیسحازریم  . 3

(. ش  . 1379 ه نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  ، ) مهدزناش چ  برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضردمحم  . 4
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(1  ) تّیودهم یسانش   باتک  مهدزناپ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: ياه باتک  اب  ییانشآ 

.یمیکح اضر  دمحم  برغم  ، دیشروخ  . 1

.یمیکح دمحم  یگدنز  ، رصع  . 2

.يزاریش مراکم  رصان  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   یناهج  تموکح  . 3

.ینیما میهاربا  ناهج ، رتسگداد  . 4

.یمیکح دمحم  لحاس ، رجف  رد  . 5

.ردص اضر  دیس  مالسلا ،  هیلع  يدهم  هار  . 6

.يزاریش یمداخدمحم هللا ، تیقب ترضح تاشیامرف هعومجم . 7

.يرون ثدحم  بئاغلا ، مامالا  لاوحا  یف  بقاثلا  مجن  . 8

.ینیوزق مظاک  دمحمدیس روهظات ، تدالو زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 9

.ردص رقاب  دمحم  دیس  نورق ، زارف  رب  يربهر  . 10
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ّتیودهم یسانش  باتک 

برغم دیشروخ  . 1

يا هژیو  هاگیاج  باتک  نیا  .تسا  رضاح  رصع  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  زا   (1) یمیکح اضر  دمحم  هتشون  برغم ، دیـشروخ  باتک 
.تسا فیلکت » راظتنا و  تبیغ ،  » باتک یعرف  ناونع  .دراد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هب  طوبرم  ياه  باتک  نایم  رد 

رارق یـسررب  ثحب و  دروم  لحن  للم و  ینآرق و  ییاور ، یخیرات ، یلقع ، یملع ، يایاوز  زا  ار  ّتیودـهم  هلأـسم  اـت  هدیـشوک  فلؤم 
.دهد

لاـس 1360 رد  .دیـسر  پاـچ  هب  نارهت  رد  ریدـغ  تاراـشتنا  يوس  زا  لاس 1349  رد  هحفـص  رد 51  راـب  نیتسخن  برغم ، دیـشروخ 
لاس 1362 رد  فلؤم  .دش  پاچ  یمالـسا  گنهرف  رـشن  رتفد  تّمه  هب  عطق  نامه  رد  هدش و  هدوزفا  نآ  رب  يرگید  تاکن  ثحابم و 

دیـشروخ .تسا  هدش  رـشتنم  پاچ و  اهراب  نونکات  نامز  نآ  زا  دروآرد و  ینونک  لکـش  هب  هحفـص  اـب 390  يریزو ، عطقرد  ار  نآ 
: دراد ّمهم  يروآدای  کی  و  مالسلا )  مهیلع  نیموصعم  ددع  هب   ) لصف هدراهچ  برغم ،

.8 مـیرک ،» نآرق   » رد . 7 نیملـسم ، ياه  باـتک  رد  و 6 .  5 ناینیـشپ ، ياه  باـتک  رد  . 4 تبیغ ، . 3 تریس ، لیامـش و  . 2 دالیم ، . 1
، میلـست تینیع  هن  تمواقم  تینیع  . 12 یسایس ، یتیبرت و  هفـسلف  رد   . 11 یبرجت ، مولعرد  . 10 یلقع ، موـلع  رد  . 9 ردق ،» هروس  » رد

.دیشروخ بلط  رد  . 14 راظتنا ، . 13

رد گرزب ، ساسح و  فیلکت  میظع  داعبا  زا  یکی  : » تسا هتشون  نینچ  باتک  زا  یشخب  رد  يو 

هب یگلاس  هدزاود  دودح   .دش  هداز  تفرعم  نید و  لها  يا  هداوناخ  رد  سدقم  دهشم  رد  لاس 1314  یمیکح  اضر  دمحم  داتسا  - 1
هرهب هتسجرب  نادنمشناد  رـضحم  زا  اه  لاس  دش و  دراو  راگزور  نآ  رد  دهـشم  هیملع  هزوح  هسردم  نیرتمهم  زا  یکی  باون  هسردم 

ابیز يرثن  اب  دنمشزرا  رثا  دلج  اه  هد  تخادرپ و  شراگن  شهوژپ و  هب  رتشیب  اه  دعب  یمیکح  داتسا  .درب  يرفاو  يونعم  یملع و  ياه 
.دروآ دیدپ  قیمع ، ییاوتحم  و 
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، رظتنم هعماج  .تسا  سدـقم  ياهرواب  ياهوراب  زا  تسارح  و  یتدـیقع ، ياهزرم  ینابهگن  نید ، ظـفح  راـظتنا ، تبیغ و  ناراـگزور 
.درادب اور  یتسس  میظع  رما  نیا  هراب  رد  دیابن 

دشاب و ظوفحم  مدرم  ناج  لد و  رد  هراومه  نیتسار ، تاداقتعا  عشعـشت  قح و  هب  هدـیقع  وترپ  نیقی و  رون  نامیا و  غورف  تسا  مزال 
ربارب رد  مدره  ناناوج ، ناناوجون و  ناگوابون ، لد  ناج و  تسا  مزال  .ددرگ  رتروراـب  رتروراـب و  دوش و  رت  فرژ  رت و  فرژ هتـسویپ 
نانآ یلـصا  ِتیوه  موقت  هیام  ناـنآ و  دوجو  ءزج  ناـمیا ، .ددرگ  هدـنکآ  یلجت  شباـت و  نیا  زا  دریگ و  رارق  هقح  تاداـقتعا  شباـت 
نانآ تایح  رهوج  حور ، نوچ  دنک و  مرگ  ار  نانآ  دوجو  همه  نوخ ، نوچ  قح ، يالتعا  هار  رد  يراکادف  قح و  مک ، مک  ات  دـشاب ؛

(1) «. دشاب

تمایق هناتسآ  رد  هک  تسا  هتسناد  یّمهم  ثداوح  زا  ار  برغم   زا  دیشروخ  عولط  هک  هدش  هتفرگ  یتایاور  زا  باتک  مان  تسا  ینتفگ 
دوش یم  دکار  نامسآ  رد  رهظ  ماگنه  دیشروخ  : » تسا هتشون  قافتا  نیا  یگنوگچ  هرابرد  هللا  همحر  دیفم  خیش   (2) .داد دهاوخ  خر 

.(3)« ددرگ راکشآ  برغم  زا  هاگ  نآ  دشابن ؛ ادیپ  رصع  ماگنه  هب  ات  دنچ  یتعاس  و 

هب ّتیودـهم  ثحابم  هب  نادـنم  هقالع  مومع  يارب  دـناوت  یم  هک  تسا  رادروخرب  یبوخ  ماکحتـسا  زا  ابیز ، رثن  رب  هوـالع  باـتک  نیا 
.دشاب دیفم  گنهرف  لها  هژیو 

یگدنز رصع  . 2

هدنـسیون .دراد  ّتیودهم  لئاسم  تاعوضوم و  هب  يدربراک  عیدـب و  یهاگن  هک  یمیکح  دـمحم  زا  تسا  يدنمـشزرا  رثا  باتک  نیا 
.دنک ریسفت  نییبت و  تایاور ، تایآ و  زا  نتفرگ  کمک  اب  یلیلحت ، تروص  هب  ار  ثحابم  هدیشوک  اتسار  نیا  رد 

یگدـنز رـصع  .دـناوخ  یم ارف  تایاورو  تایآ  رد  رتشیب  لمأت  هب  ار  بطاخم  تیاور ، هیآ و  دصیـس  دودـح  زا  يریگ  هرهب  اـب  فلؤم 
ياه نایرج  ياه  شزغل  تالکـشم و  یقالخا و  ياـه  تفآ  اـه و  يراـمیب  زا  یـضعب  هب  بساـنم ، ًاتبـسن  ياـه  لـیلحت  اـب  دـشوک  یم

تلع هتخادرپ و  روهظ  زا  شیپ  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ،

ص276. برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  - 1
ح 426. ص 436 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - 2

ص 368. ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 3
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سأـی و راـتفرگ  ِتیرــشب  يارب  دـیما  هـچیرد  ندوـشگ  لاـبند  هـب  هدنــسیون  .دـهد  حیــضوت  ار  اـهنآ  ندـش  فرط  رب  هار  شیادـیپ و 
بلاطم راک ، نیا  ياربو  تفاـی  دـهاوخ  ققحت  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم   يدـهم  روهظ  اـب  هک  تسا  اـه  یگدروخرس 

.دهد یم هئارا  ینیزو  دنمشزرا و 

: تسا رارق  نیدب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دراد  شخب  رظن 25  دروم  باتک 

ياه فارحنا  حیحصت  . 5 يریذـپان ، شزاس  نارواگنج 4 . تیبرت  گـنج و  كرادـت  . 3 ریـشمش ، هیاس  رد  . 2 یعامتجا ، تلادـع  . 1
.11 نافعضتسم ، تموکح  . 10 یناهج ، ریگ  ارف  تیمکاح  . 9 تاواسم ، . 8 يداصتقا ، هافر  . 7 یمارم ، یتدیقع و  تدحو  . 6 يرکف ،

 ... . تعیب و لوصا  . 15 یناسنا ، تیبرت  دشر  . 14 یعامتجا ، تینما  . 13 ملع ، لماکتو  یلقع  دشر  . 12 دیدج ، شور  نییآ و 

ماکحا و ریـسفت  رد  مایا  رورم  هب  هک  ییاه  فارحنا حیحـصت  ماما ، مهم  تامادـقا  زا  : » میناوخ یم  هنوگ  نیا  باتک  نیا  زا  یـشخب  رد 
ینابم رد  هدش و  اقلا  ناهذا  هب  مالـسا  مان  هب  هک  تسا  تسردان  یمالـسا و  ریغ  ياه  تشادرب  فذـح  هداد و  يور  نید  ینابم  هیجوت 
تایح لئاسم  رب  نآرق ، میلاعت  قیقد  تسرد و  قیبطت  وا ، تلاسر  ماما و  ششوک  .تسا  هدروآ  دیدپ  یعضوم  ای  يونعم  فیرحت  نید 

هنوگ ره  عنام  دـشابن و  رادرب  لیوأت  هیجوت و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ مالـسا  ماکحا  یعقاو  ياهزرم  دـح و  ندرک  صخـشم  يرـشب و 
یعامتجا و لئاسم  یهقف و  یعرف و  ماکحا  هب  رـصحنم  یمالـسا ، میلاعت  ندرکریـسفت  راورگد  .دوش  يزومآ   دـب  يژک و  فارحنا و 

«. تسا نایرج  نیا  لومشم  زین  نید  لوصا  هکلب  تسین ؛ يداصتقا 

.دشاب ّتیودهم  ثحابم  هب  نادنم  هقالع  مومع  هدافتسا  دروم  دناوت  یم  ناور ، ابیز و  يرثن  اب  باتک  نیا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  . 3

ماما روهظ  هرابرد  یشهوژپ  يزاریش ، مراکم  رصان  هّللا  تیآ  هتـشون  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  باتک 
.تسا ترضح  نآ  یناهج  تموکح  ياه  یگژیو  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

يدنمشزرا بلاطم  نایبرغ ، ياه  شهوژپ  زا  یخرب  یّنس و  هعیـش و  یخیرات  عبانم  تایاور و  زا  يریگ  هرهب  اب  باتک ، نیا  رد  فلؤم 
ياه باتک  نایدا و  زا  یضعب  تایرظن  نایب  هب  هعماج ، یلماکت  ریس  ناهج و  هدنیآ  صوصخ  رد  تسخن  ناشیا  .تسا  هدرک  هئارا 
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عاونا هرابرد  سپس  .تسا  هتخادرپ  گرزب  حلصم  هرابرد  یبرغ  نادنمشناد  زین  و  تیحیـسم ) دوهی و  ودنه ، یتشترز ، ریظن   ) ینامـسآ
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  ياه  هناشن  یمالـسا ، عبانم  رد  یناهج  گرزب  حلـصم  تبیغ ، راظتنا و  هفـسلف  اه ، تموکح 

: تسا هداد  خساپ  اه  شسرپ نیا  هب  هدرک ، ثحب  ترضح  نآ  تموکح  شور  فیرشلا و 

؟ تسا رامعتسا  ضیعبت و  متس و  ملظ و  هنوگ  ره  لاگنچ  زا  اه  ناسنا  يدازآ  تینما و  تلادع ، حلص ، تیرـشب ، هدنیآ  تشونرـس  ایآ 
رت ناوارف  اه  یناماسبان  اه و  یگنهامهان  رتشیب ، اه  هلصاف  نوزفا ، زور  اه    جرم  جره و  دننک ، یم  ینیب  شیپ  یضعب   هک  هنوگ  نآ  ای 

يور رب  ییاه  ناسنا  رگا  تخاس و  دـهاوخ  ناریو  ار  یناسنا  ندـمت  ياه  هیاپ  ریگ ، ملاع  یمتا  قوف  ای  یمتا  گنج  کی  ماجنارـس  و 
؟ دوب دنهاوخ  هدنامرد  اونیب و  لولعم ، هدنام ، بقع  يدارفا  دننامب ، یقاب  نیمز  هرک 

يارجا ایآ  درادرب ، ماگ  يردارب  حلـص و  لدع و  يوس  هب  ناهج  تسه  انب  رگا  تسیچ ؟ نآ  لیلد  تسا ، حیحـص  تسخن  هدیقع  رگا 
اب ناهج ، یمومع  هرهچ  نتخاس  نوگرگد  ییاناوت  یجیردـت  تاحالـصا  ایآ  رگید  ریبعت  هب  تسا ؟ نکمم  بالقنا  نودـب  لوصا  نیا 

نودب ای  تسا ؟ ریذپ  ناکما  يدام  نیناوق  قیرط  زا  اهنت  ایآ  دریگ ، تروص  یبالقنا  تسا  مزال  رگا  دـنراد ؟ ار  اه  يراجنهان  همه  نیا 
؟ تسین نکمم  یناسنا ، لیصا  ياه  شزرا  يونعم و  لوصا  زا  دادمتسا 

هب ًامازلا  بالقنا  نیا  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  دیاب  یتافـص  هچ  بالقنا  نیا  ربهر  داد ، دهاوخ  خر  لاح  ره  هب  یبالقنا  نینچ  مینک  لوبق  رگا 
ینونک يایند  رد  اه  یگدامآ  نیا  تسا ؟ مزال  یتموکح  نانچ  يارب  یّـصاخ  ياه  یگدامآ  ایآ  دماجنا ؟ یم  یناهج  دحاو  تموکح 

؟ نآ سکع  رب  ای  دراد ، یم  رب  ماگ  اه  یگدامآ  نیا  يوس  هب  ناهج  رضاح  لاح  رد  ایآ  درادن ، رگا  و  هن ؟ ای  دراد  دوجو 

ناناملسم یمومع  داقتعا  دراد ؟ یطابترا  ینامسآ  گرزب  حلصم  کی  روهظ  هب  تبسن  ناهج ، بهاذم  یمومع  هدیقع  اب  روما  نیا  ایآ 
هب ار  ام  يروهظ ، نانچ  هب  داـقتعا  اـیآ  تسیچ ؟ زاـس  تشونرـس  لـئاسم  اـب  نآ  دـنویپ  تسا و  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  روهظ  هب 
؟ دنک یم  رود  دنشیدنا ، یم  یخرب  هک  نانچ  نآ  ای  دزاس ؟ یم  رت  کیدزن  هبناج  همه  بالقنا  کی  قیرط  زا  ناهج  یمومع  حالصا 

تالیامت بذاک  عابشا  يارب  لیخت  کی  ای  تسا و  یقطنم  لیالد  دولوم  ینیع و  تیعقاو  کی  بهذم ، یمومع  هدیقع  رکف و  نیا  ایآ 
؟ تسا تلادع ) حلص و  ینعی   ) یمومع هدشمگ  ریسم  رد  اه ، ناسنا  هتفوکرس 

داقتعا و رگا  : » هک تسا  رواب  نیا  رب  راظتنا » هفسلف   » هرابرد باتک  زا  یشخب  رد  هدنسیون 
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هنماد لامعا  هتشر  ود  همشچرس  دنک ، لولح  راد  هشیر  تروص  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  هب  راظتنا 
هزرابم و یتح  داسف و  ملظ و  لماوع  اب  یگنهامه  يراکمه و  هنوگ  ره  كرت  زا : تسا  ترابع  لامعا  هتـشر  ود  نیا  .دش  دهاوخ  راد 

نتفرگ لکش  يارب  يونعم  يدام و  یحور ، یمسج ، ياه  یگدامآ  بلج  يرای و  دوخ  يزاس و  دوخ  وس و  کی  زا  اهنآ  اب  يریگرد 
«. رگید يوس  زا  یمدرم  یناهج و  دحاو  تموکح  نآ 

.دشاب دیفم  ّتیودهم  ثحابم  هب  نادنم  هقالع  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  یبوخ  ینغ و  ياوتحم  ياراد  دنمشزرا ، رثا  نیا 

ناهج رتسگداد  . 4

فیلأت تلع  باتک ، هدنسیون  .تسا  هدش  رشتنم  یعقر  هحفـص  رد 344  ، (1) ینیما میهاربا  هّللا  تیآ  هتـشون  ناهج   رتسگداد  باـتک  
هتفرگن هتسیاش  بسانم و  یخساپ  ناگدنسیون ، يوس  زا  هک  دناد  یم  ناگتخومآ  شناد  ناناوج و  تاداقتعا  رد  تاهبـش  هنخر  ار  نآ 

باتک نیا  .دزاس   رـشتنم  ار  نآ  دـبای  یم  قیفوت  لاس 1346  رد  دـنک و  فیلأت  یباتک  نینچ  دریگ  یم  میمـصت  ناشیا  ور  نیا  زا  .دـنا 
.تسا هدش  همجرت  زین  اه  نابز  زا  یخرب  هب  هدش و  پاچ  دیدجت  راب  تسیب  هب  کیدزن 

مهیلع نیموصعم  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  هدش و  میظنت  ناگتخیهرف  زا  یخرب  نیب  خساپ ، شـسرپ و  تروص  هب  ًاتدمع  ناهج  رتسگداد 
.تسا هدرک  هئارا  ناناوج  هژیو  هب  مومع  هدافتسا  يارب  يا  هدنزرا  بلاطم  مالسلا ،

ناخروم نارّسفم و  ناثّدحم ، یلقن  یلقع و  ياه  هتفای  هب  دانتسا  اب  لصف ، هدزاود  رد  هدنسیون 

لیصحت يارب  لاس 1321  رد  ییادتبا ، هرود  نایاپ  زا  سپ  .دش  دلوتم  دابآ  فجن  رهـش  رد  لاس 1304  رد  ینیما  میهاربا  هللا  تیآ  - 1
رد دـناوخ و  اجنآ  رد  ار  قطنم  لوصا و  هقف و  حطـس  ياه  باـتک  یبرع و  ناـبز  تاـیبدا  .تفر  ناهفـصا  هیملع  هزوح  هب  ینید  مولع 

ناـمز گرزب  دـیتاسا  رـضحم  رد  لوـصا  هقف و  جراـخ  سورد  يارب  تفر و  مق  هیملع  هزوـح  هب  تالیـصحت  هـمادا  يارب  لاس 1326 
لاس 1344 زا  يو  .تخادرپ  هفـسلف  لوصا و  هقف و  تایبدا ، ياه  باتک  سیردت  هب  ناهفـصا  مق و  هیملع  هزوح  رد  يو  .دش  رـضاح 

دنچ ییاهباتک  مالـسلا و ...  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  هریـس  قالخا و  هداوناـخ ،  قوقح  تیبرت ، میلعت و  نوچ  یتاـعوضوم  هراـب  رد 
(. ص591 دیواج ، لعشم  ك.ر :  ) .تسا هدیناسر  عبط 
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هب ثحابم  حرط  .تسا  هداد  خـساپ  ّتیودـهم  هرابرد  نوگانوگ  ياه  کیکـشت  هب  یبرجت ، مولع  ياهدرواتـسد  زین  هّماـع و  هیماـما و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  زا  ار  ّتیودهم  هب  هدیقع  زاغآ  فلؤم  .تسا  هدوزفا  باتک  تیباذج  رب  هک  هدوب  هرظانم  هویش 
هب هیدـیز  داقتعا  هیفنح ، نب  دـمحم  ندوب  يدـهم  ياـعدا  نینچمه  وا  .دـنک  یم  یـسررب  ار  ماـما  راـبت  تیـصخش و  دـناد و  یم  ملس 

أـشنم هک  ار  هتکن  نیا  دـنک و   یم  در  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  جورع  هب  هـیفقاو  رواـب  نـسح و  نـب  هّللادـبع نبدـمحم  ّتیودـهم 
.دناد یم دودرم  هتشاد ، شقن  نآ  داجیا  رد  ابس  نب  هّللادبع  تسا و  یتشترز  دوهی و  میلاعت  زا  ّتیودهم 

هللا لجع  يدـهم  تبیغ ، ندـش  ینالوط  هفـسلف  هلاس ، جـنپ  كدوک  تماما  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  بیغ و  ملاـع 
 ، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناروای  روهظ ، طیارش  اه و  هناشن  ّتنس ، لها  ياه  باتک  رد  فیرـشلا   هجرف  یلاعت 

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هراب  رد  ّتنـس  لها  ناگرزب  لاوقا  تافیلأت و  عباـنم ، ثیداـحا ، روهظ و  یگنوگچ 
رتسگداد ّمهم   ثحابم  زا  ترضح ، نآ  رصع  رد  ناهج  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یگدنز  لحم  رمع ، لوط 

.تسا ناهج 

رایسب ّتیودهم  ثحابم  هب  نادنم  هقالع يارب  باتک  نیا  .تسا  هدنزرا  رثا  نیا  زا  بوخ  لابقتـسا  رگناشن  باتک ، پاچ  ررکم  دیدجت 
.تسا دیفم 

لحاس رجف  رد  . 5

هدنسیون .تسا  هدش  پاچ  دیدجت  هبترم  اه  هد  نونک  ات  هدمآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  یمیکح ، دمحم  هلیـسو  هب  لحاس  رجف  رد  باتک 
زا ار  هدنیآ  يایند  هتخادرپ ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد  شهوژپ  هب  یبدا ، اویـش و  یملق  زا  يریگ  هرهب  اب 

ياـه باـتک  رگید  زا  یعیـش ، تاـیاور  نآرق و  ینارون  تاـیآ  زا  يدـنم  هرهب  رب  هوـالع  يو  .تسا  هدرک  ریوـصت  هعیـش  بهذـم  رظن 
: تسا هدش  هئارا  شخب  جنپ  رد  باتک  بلاطم  .تسا  هدرب  هرهب  ناوارف  روط  هب  زین  ینامسآ 

ياه تراشب تایاور و  هاگدـید  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  تموکح  نارود  اهدـیون  ، . 2 یمالسا ، هلـضاف  هنیدم  . 1
.5 يزوریپ ، تسکـش و  دیما ، سأی و  . 4 راظتنا ، هسامح  . 3 هعیـش ، رظن  رد  یگدنز  هدنیآ  یگنوگچ  زا  یلامجا  ییوگـشیپ  یبهذم و 

.لحاس يوس   هب 

تـشذگرس .تسا  هداتفا  ورف  جوم  ماـک  رد  هتفرگ و  بادرگ  یتشک  ناـس  هب  تیرـشب  ناوراـک  میناوخ : یم باـتک  لـصف  نیرخآ  رد 
تاظحل هک  تسا  دننامه  یقیرغ  تشذگرس  هب  نونک  ات  ناسنا 
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هک دـسر  یم  يزور  تبقاع  ...دـناسرب  لحاس  هب  ار  دوخ  ات  دـنک  یم  شالت  شیوخ ، یتسه  همه  اـب  دـنارذگ و  یم  ار  يراـب  ترارم 
دهاوخ روهـشم  رـشب » عون  ینب  گرزب  ناـمرهق   » ماـن هب  رـشب ، عوـن  خـیرات  رد  دـناسر و  یم  دوـصقم  هب  ار  یتـشک  یگرزب ، يادـخان 

(1) «. ...دیدرگ

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  . 6

رایتخا رد  یهاش  ورسخ  رقاب  دیس  مامتها  هب  هدوب و  ردص  اضر  دیس  هللا  تیآ  هتشون  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  باتک 
.تسا هتفرگ  رارق  نادنم  هقالع 

رد لاس 1339 ه   رد  هک  تسا  ردص  نیدلا  ردص  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  دنزرف  ردـص و  یـسوم  ماما  گرزب  ردارب  ردـص  اضر  دـیس 
.دندوب رادمان  عجارم  هتسجرب و  ياملع  زا  شگرزب  ردپ  ومع و  ردپ ، هلمج  زا  وا  نادناخ  .دمآ  ایند  هب  سدقم  دهشم 

نارود رد  یندم و  هللا  تیآ  و  هّرـس   سدق  يرهطم  دیهـش  سردمه   مق ، دهـشم و  رد  لیـصحت  نارود  رد  ردص  اضر  دیـس  هللا  تیآ 
هدوب هّرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  هللا و  همحر  تّجح  هللا  تیآ  هللا ،  همحر  يدرجورب  هللا  تیآ  هتـسجرب  نادرگاـش  زا  یلاـع  تالیـصحت 

دیس هلمج  زا  نارهت  مق و  ياه  هزوح  يالضف  زا  يرایسب  .دیـسر و  داهتجا  هجرد  هب  درک و  یط  ار  یقرت  جرادم  تعرـس  هب  وا  .تسا 
.دنا هدومن  شناد  ملع و  بسک  وا  رضحم  رد  هللا  همحر  ینیمخ  یفطصم 

، کی اب  تسا  يواسم  هک  يراهچ 

هار نامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  هار  هکنیا  تابثا  اب  کی ) اـب  تسا  يواـسم  هک  يراـهچ   ) باـتک زا  یـشخب  رد  يو 
هیلع یلع  هار  تسا ؛ ادخ  هار  دمحم  هار  هک  هدرک  نایب  تسا ، نارق  هار  مالـسلا و  هیلع  یلع  هار  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
یب درادن و  ریظن  هک  تسا  یهار  راهچ  .تسا  ادخ  هار  زین  مالـسلا  هیلع  يدهم  هار  تسا و  ادخ  هار  نآرق  هار  تسا ، ادـخ  هار  مالـسلا 

.تسا کی  اب  يواسم  هار ، راهچ  نیا  .تسا  دننام 

ص156. لحاس ، رجف  رد  یمیکح ، دمحم  - 1
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روداد و . 5 رتسگ ، لدع  طیارش  . 4 ناهج ، رد  یهلا  تموکح  . 3 ریگ ، ملاع لدع  . 2 فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هیرظن  . 1
، جرف راظتنا  . 8 فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  صیاصخ  اه و  یگژیو . 7 یـصخش ، یعون و  يدهم  . 6 رتسگداد ، رگداد و 
زا دنچ  یتامارک  . 13 رابک ، يارفس  . 12 ناکاین ، ناردپ و  . 11 تاراشا ، اه و  تراشب .  10 یناهج ، لدـع  هماقا  هب  یلزا  هدارا  قلعت  . 9

.ارغص تبیغ  رد  دنچ  يدارفا  یبایفرش  ارغص 14 . تبیغ  نامز  رد  ترضح  نآ 

، ایبنا فده  هدنهد  ماجنا  ادخ ، هدیزگرب  رشب ، دیما  يدهم  تسا : هتشون  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  صیاصخ  هراب  رد  يو 
هک تسا  هدنیاپ  هدنز و  يرتسگداد  مایق و  ماگنه  رـشب  درف  نیرت  هزیکاپ  گرزب ، یناسنا  یناهج ، دیؤم  لدع  راذگ  ناینب  لک ، رگداد 

.تسا هدنکآ  يراوگرزب  تلادع و  تلیضف ، زا  شدوجو ، ياپارس 

.تسا هدنزرا  دیفم و  رایسب  يودهم ، فراعم  هزوح  رد  ناهوژپ  شناد  نایوجشناد و  هدافتسا  يارب  باتک  نیا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هّللا  هیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم  . 7

هدش و يروآ  درگ  يزاریـش  یمداخ  دـمحم  هلیـسو  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هّللا  هیقب  ترـضح  تاشیامرف  هعومجم  باتک 
هللا لجع  رـصع  یلو  ترـضح  زا  هدـش  رداص  تاعیقوت  نانخـس و  زا  يا  هعومجم  باـتک  نیا  .تسا  هدـیدرگ  هئارا  همجرت  اـب  هارمه 

.تسا ترضح  نآ  ياهاعد  اب  هارمه  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

تبیغ زاغآ  ات  تدالو  زا  شیپ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  نانخـس  لقن  هب  باتک ، ياـه  لـصف  رد  هدـنراگن 
شزرا .دزادرپ  یم  روهظ  نیزاغآ  ياهزور  رد  ناشیا  ياهراتفگ  اربک و  ارغـص و  تبیغ  رد  هسدـقم  هیحان  زا  هرداص  تاـعیقوت  ارغص 

.تسا لقتسم  هعومجم  کی  رد  اهنآ  حرش  همجرت و  ماما و  نانخس  يروآ  عمج  رد  رثا  نیا 

: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  باتک  همدقم  رد  ار  رثا  نیا  مهم  یگژیو  ود  مرتحم  فلؤم 

ياه باتک  رد  ام  ياملع  تسا و  هدشن  يروآ  عمج  باتک  کی  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هراب  رد  نانخس  هعومجم  نونکات  . 1
.دنا هدومرف نایب  ار  نآ  هدنکارپ  تروص  هب  یلو  ًاحورشم  ربتعم 

یسراف و همجرت  اب  یتسه ، ناهج  هدننک  هدنز  دنوادخ و  تجح  نیرخآ  تاملک  هعومجم  . 2
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همانرب دروم  رد  هژیو  هب   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ایصوالا  متاخ  ترضح  یگدنز  غورف  رپ  داعبا  زین  رصتخم و  حرـش  اب  ًاضعب 
(1) «. تسا هتفرگن  رارق  دنرادن  يدایز  یملع  هیام  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  رایتخا  رد  ترضح ،) نآ  همیرک  تلود  ياه 

بئاغلا مامالا  لاوحا  یف  بقاثلا  مجن  . 8

.تسا يرون ) ثدحم   ) هّرس سدق  یسربط  يرون  نیسح  ازریم  هتشون  مالسلا  هیلع  بئاغلا  مامالا  لاوحا  یف  بقاثلا  مجن  باتک 

، يدرجورب میحرلادبع  خیـش  رـضحم  زا  نارهت  رد  .دوشگ  ناهج  هب  هدـید  لاـس 1254 ه   رد  رون ، يارق  زا  یکی  رد  يرون ، ثدـحم 
هرهب يراصنا  مظعا  خیش  ینارهت و  نیسحلادبع  خیش  ضیفرپ  نمرخ  زا  درک و  ترجه  قارع  هب  لاس 1278 ه   رد  تفرگ و  ارف  شناد 

، فرشا فجن  هب  هاگ  نآ  دوب و  ارماس  رد  لاس  دنچ  .تفر  اج  نادب  يو  اب  ارماس ، هب  يزاریش  نسح  ازریم  ترجاهم  ماگنه  هب  .تسج 
.دراد رایسب  راثآ  يو  .تسب  ورف  ناهج  زا  هدید  لاس 1320 ه  هب  اج  نامه  رد  دیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  تشگزاب و 

: دومرف ناشیا   .مدوب  گرزب  يازریم  تمدـخ  رد  لاس 1303 ه  رد  : » دـسیون یم  رثا  نیا  فیلأت  زا  دوخ  هزیگنا  هراب  رد  هر ) ) یـسربط
یگتسیاش امش  دوش و  هتشاگن  یـسراف  نابز  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد  لقتـسم  یباتک  تسا ، بوخ 

.دیراد ار  مهم  نیا  ماجنا 

ترایز هب  اربک ، تبیغ  رد  هک  یناسک  هرابرد  يا  هلاسر  هتـشذگ ، لاس  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  تسین ؛ مهارف  رما  تامدقم  مدرک : ضرع 
نامه دشاب   تحلصم  رگا  ما ،) هتشاگن  يوأملاهنج  ناونع  تحت   ) دنا هدش  فرـشم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
لجع يدهم  ترضح  تالاح  زا  يا  هّمـش  دومرف : ازریم  نکل  دش ؛ هتفریذپ  داهنـشیپ  .منک   همجرت  نآ  رب  یبلاطم  ندوزفا  اب  ار ، هلاسر 

زا دادمتسا  اب  دش و  مادقا  رثا  نیا  ماجنا  هب  وا ،  روتسد  ساسا  رب  .دوش  هدوزفا  نآ  رب  راصتخا  هب  دنچ  ره  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

ص11. فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم  يزاریش ، یمداخ  دمحم  - 1
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.دیسر ماجنا  هب  تمدخ  نیا  ینامز  كدنا  رد  هّللادمحب  مالسلا ، امهیلع  نییرکسع 

: تسا هدش  میظنت  ریز  حرش  هب  باب ، هدزاود  رب  لمتشم  بقاثلا  مجن   

یصخش لاوحا  زا  يا  همش  ترضح   نآ  تدالو  هوحن  لماش    ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  یگنوگچ  . 1
؛) نوتاخ همیکح 

؛ ترضح نآ  ياه  هینک  باقلا و  یماسا ،  . 2

؛ ترضح نآ  هب  یهلا  تاهجوت  لیامش و   . 3

رب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  يراـبخا  رودـص  یتسرد  رب  قاـفتا  زا  سپ  تبیغ ، رما  هب  تبـسن  ناناملـسم  فـالتخا  . 4
يدهم  ترضح  باب  رد  ّتنـس ، لها  ناملاع  هک  ییاه  باتک   ) تسا هدیـسر  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ندمآ 

ياه هاگدـید  ترـضح و  نآ  نییعت  صیخـشت و  ردـپ  مسا  بسن ، فالتخا ، دروم  بلاـطم  دـنا ، هدرک  فیلأـت  مالـسلا ،  هیلع  دوعوم 
؛) دوخ لوبق  دروم  هاگدید  هئارا  کی و  ره  یسررب  دقن و  قوف و  ثحابم  زا  کی  ره  دروم  رد  یمالسا  ياه  هقرف  ياملع 

مالسلا ؛ هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم   ترضح   . 5

؛ تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دنزرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هکنیا  تابثا  تهج  یتامارک  لقن  . 6

عمج و   ) دنا هتفای  یهاگآ  ترضح  تازجعم  رب  ای  دنا ، هدش  بایفرـش  ترـضح  رـضحم  هب  اربک ، تبیغ  رـصع  رد  هک  یناسک  7 و 8 . 
اب ایلوا  ناگرزب و  رادید  رگنایب  هک  ییاه  ناتـساد  و  دناوخ » وگغرد  دیاب  ار  ترـضح  اب  رادـید  یعدـم  :» دـیامرف یم  هک  یتایاور  نیب 

؛) ...و دنتسه  ترضح 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  هصاخ  بصانم  زا  یکی  هک  هتکن  نیا  تابثا  تسج و  لـسوت  دـیاب  ّصاـخ  یماـما  هب  تجاـح ، ره  يارب  . 9
؛ تسا ناگتخوس  لد  هانپ  فیرشلا ، هجرف 

؛  مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناناملسم ، بادآ  فیلاکت و  زا  يا  هشوگ  نایب  رد  . 10

؛ اهزور نآ  رد  ناشیا  ناوریپ  فیلکت  ترضح و  نآ  هژیو  ياهزور  . 11

.دش لیان  ترضح  نآ  رادید  تداعس  هب  اهنآ  تکرب  هب  ناوتب  هک  تسا  یبادآو  لامعا  رکذ  رد  . 12

هژیو هب  نآ (  بلاطم  همه  نتفریذـپ  رد  داد و  ناشن  ار  هّجوت  ّتقد و  لاـمک  دـیاب  باـتک ، نیا  هعلاـطم  رد  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد 
.تشاد ساوسو  ناگدننک ،) تاقالم  ياه  تیاکح 
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روهظ ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  . 9

.تسا  (1) هّرس سدق  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  دنمشزرا  رثا  روهظلا  یلا  دهملا  نم  يدهملا  مامالا  باتک  همجرت  باتک  نیا 

رارق ثحب  دروم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يالاو  تیـصخش  دروم  رد  ار  یتاعوضوم  باتک ،  نیا  رد  فلؤم 
: زا تسا  ترابع  هک  هداد 

یلص ربمایپ  ّتنس  رد  اهدیون  . 4 ترـضح ، نآ  زا  دیون  نآرق و  . 3 ترضح ، نآ  بسن  مان و  . 2 تسیک ؟ مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  . 1
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ایآ  . 6 مالسلا ،  مهیلع  رون  ناماما  تایاور  رد  ترـضح  نآ  زا  دیون  . 5 ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا 

.9 ترـضح ، نآ  هاـتوک  تبیغ  . 8 تشگ ؟ ناـهن  ناگدـید  زا  هنوگچ  . 7 تسا ؟ هتخاـس  نشور  شدوجو  روـن  هب  ار  ناـهج  فیرـشلا 
تبیغ . 11 دـنا ؟ هدـش  رختفم  شرادـید  هب  وا ، هاـتوک  تبیغ  نارود  رد  یناـسک  هـچ  . 10 صاخ ، بیان  راـهچ  اـی  هناـگراهچ  ناریفس 
ینامز هچ  . 14 تسا ؟ هتـسیز  نونک  ات  هنوگچ  . 13 دـنا ؟ هدـش  لیان  شرادـید  هب  وا  ینالوط  تبیغ  رد  یناسک  هچ  . 12 وا ، ینالوط 

نآ روهظ  ياه  هناـشن . 16 وا ، ياه  هناشن فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ياـه  یگژیو . 15 درک ؟ دـهاوخ  روهظ 
.20 درک ؟ دـهاوخ  تموکح  هنوگچ  روـهظ  زا  سپ  . 19 دـنک ؟ یم  روهظ  اـجک  زا  هنوـگچ و  . 18 نیغورد ، نایعدـم  . 17 ترضح ،

تموکح تدم  . 22 وا ، ییالط  رـصع  رد  هعماج  یگدـنز  . 21 دروآ ؟ دـنهاوخ  دورف  رـس  وا  ربارب  رد  اه  تردـقو  اـه  تلود  هنوگچ 
...و دسر  یم نایاپ  هب  شراگزور  هنوگچ  . 23 وا ، هنالداع 

ناسآ ناگدـنناوخ  يارب  ار  راک  هک  تسا  تسرهف  نیدـنچ  لماش ، باتک  .تسا  تاـیاور  ثیداـحا و  هب  دنتـسم  باـتک  بلاـطم  هیلک 
.تسا هدومن 

دزن رد  ار  جراخ  حطس و  تالیصحت  .دوشگ   ناهج  هب  هدید  البرک  سدقم  رهـش  رد.ق   . لاس 1348ه لاوش  زور 12  رد  هدنسیون  - 1
خیـش یتشر و  رفعج  خیـش  هللا  تیآ  ینیوزق ، نیـسح  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  ینالیم ، يداـه  دیـس  هللا  تیآ  هلمج  زا  فورعم  دـیتاسا 

هعوسوم  » اهنآ نیرت  مهم  تسا ، هتفای  رـشن  ناشیا  زا  یناوارف  راـثآ  دوب ؛ تسد  ربز  اـناوت و  یبیطخ  وا  .تفرگ  ارف  ...و  بیطخ  دـمحم 
يراکادف داهج و  شالت ، يرمع  زا  سپ  ناشیا  هرخالاب  .تسا  هتفای  رـشن  نآ  دلج  هدـفه  نونک  ات  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دیواج لعـشم  ك.ر :  ) .تفگ دوردب  ار  ناهج  1415ه )  ) یناثلا يدامج  مهدزیـس  رد  یعامتجا ، ینید و  یملع ، نوگانوگ  داـعبا  رد 
(. ص589
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نورق زارف  رب  يربهر  . 10

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هرابرد  یشهوژپ   )

نادرگرب یسراف  هب  یعیفش  یفطصم  ملق  هب  فیلأت و   (1) ردص رقاب  دمحم  دیس  دیهش  هللا  تیآ  تسد  هب  نورق  زارف  رب  يربهر  باتک 
كدنا رهاظ  هب  نآ  مجح  هچرگا  .تسا   فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  لوح  ثحب  باتک  همجرت  باتک  نیا  .تسا  هدـش 

.تسا هدوزفا  رثا  نیا  يانغ  رب  هرارش  رابجلا  دبع  رتکد  قیقحتو  همدقم  .تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  يا  هدنزرا  بلاطم  یلو  تسا ؛

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ياه  شـسرپ  زا  یخرب  هب   ینید ، یملع و  یلقع ، شور  هب  باتک  نیا  رد 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد  شهوژپ  ياه  شور  ینالوط ، يا  همدقم  رد  ققحم ، .تسا  هدـش  هداد  خـساپ  یلقع  شور  هب 

: تسا هتسناد  هنوگ  ود  ار  فیرشلا  هجرف 

! دنا هدوب  ههبش  ياقلا  يزادنا و  کش  ددص  رد  هتسویپ ، ترضح  نآ  دوجو  رد  هک  یناسک  شور  . 1

.دننک یم  يوریپ  یلقن  یلقع و  شور  ود  زا  هک  ناقفاوم  شور  . 2

هب عوضوم ، ندرک  لابند  رثا ، نیا  رد  ار  ردص  دیهش  شور  هدش ، دای  ياه  شور  زا  ناگدننک  هدافتسا  ِلیالد  ِهدرـشف  نایب  نمـض  يو 
.تسا هتسناد  یلقع  شور 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  روهظ و  اه ، یگتـسیاش  رمع ، لوط  دوجو ، هراب ، رد  ییاـه  شـسرپ  هب  راـتفگ ، تشه  رد  فلؤم 
.تسا هتفگ  خساپ  فیرشلا  هجرف 

نآ رب  نوزفا  .دراد  یفسلف  یقطنم و  یلمع ، یملع ، ناکما  رما  نیا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  رمع  لوط  صوصخ  رد  يو 
دنور رد  يا  هدیدپ  نینچ  داجیا  سونأم ، ریغ  گرزب و  نانچ  نآ  يا  هدیدپ  مالـسلا و  هیلع  دوعوم  يدـهم  گرزب  تلاسر  هب  هجوت  اب 

یعیبط يرما  دنوادخ  هب  تبسن  یتسه 

تیآ شردپ  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ردـقلا  لیلج  یناحور و  يا  هداوناخ  رد  نیمظاک و  رد  ق  هدعقلا 1352 ه .  يذ   25 رد ناشیا  - 1
يدنمشزرا راثآ  رب  هوالع  ناشیا  .دوب  نیسای  لآ  نیسحلادبع  خیـش  هللا  تیآ  رتخد  شردام  گرزب و  ياملع  زا  ردص  ردیح  دیـس  هللا 

تروص نیرت  کـین  هب  خرـس  یتداهـش  قارع و  ثعب  میژر  ربارب  رد  هزراـبم  اـب  ار  دوخ  یگدـنز  تشاذـگ  ، راـگدای  هب  دوـخ  زا  هک 
.دناسر نایاپ  هب  نکمم 
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.دوب يداع  يراک  ترضح ، نآ  گرزب  تلاسر  ربارب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  هک  نانچ  تسا ؛

نتفای لامک  یگنوگچ  ماما و  نوچ  ّصاخ  یصخش  يربهر  هب  رارـصا  .تسا  زاجعا  یعون  ماما ، رمع  ندش  ینالوط  هدنـسیون ، رظن  هب 
درف و کی  تسد  هب  تیرـشب  تشونرـس  رییغت  یگنوگچ  روهظ ، رد  ریخأت  تلع  ماما ؛ یجراخ  دوجو  رظتنم و  ربهر  ياـه  یگتـسیاش 

هداد خـساپ  اهنآ  هب  رثا  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  ياه  شـسرپ  دریگ ، یم  تروص  ناهج  رییغت  يارب  دوعوم  زور  رد  هک  ییاـه  شور 
.تسا هدش 

===
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ذخآم عبانم و 
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.ش  . 1378ه تشر : نیبم ، باتک  ریسافت ، همان  تخانش  یلع ، دمحم  دیس  يزایا ، . 10

 . 1417 ه تثعب ، هسسؤم  دلج ، جنپ  نارقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ، دیس  ینارحب ، . 11

.ش  . ه ، 1378 مق : ءافولا  ، هسسوم  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هجحلا  مئاقلا  یف  لزن  امیف  هجحملا  . ، 12

، قافآ رـشن  موس ، چ  ینیوزق ، يریاح  يدهم  دیـس  همجرت  نآرق ، رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يامیـس  . ، 13
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.ق  . 1378ه نارهت : ناهج ، تاراشتنا  دلج ، ود  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . ، 69

.ش  . 1361 ه مق : نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  رابخالا ، یناعم  . ، 70

 . 1413 ه مق : نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . ، 71

.ش  . 1364 ه مق : یضر ، فیرش  تاراشتنا  لامعالا ، باوث  . ، 72

.ش  . 1362 ه هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  یلامألا ، . ، 73

.ق  . 1403 ه مق ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مود ، چ  دلجم ، کی  رد  دلج  ود  لاصخلا ، . ، 74

.ش  . 1378ه دهشم : يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  نایلاغ ، هّللا ، تمعن  یناشورف ، يرفص  . 75

.ش 1380ه .  مق : رئاز ، تاراشتنا  باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 76

.ش  . 1361ه مق : یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مهدزای ، چ  دلج ، تسیب  نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، . 77

.هرهاق هیمیت ، نبا  هبتکم  مود ، چ  دلج ،  25 ریبکلا ، مجعملا  دمحا ، نب  نامیلس  یناربط ، . 78

 . 1415 ه نیمرحلاراد ، دلج ، هن  طسوالا ، مجعملا  . ، 79

 . 1403ه سدقم : دهشم  یضترم ، رشن  جاجتحالا ، یلع ، نبدمحا  یسربط ، . 80
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.نارهت هیمالسالا ، بتکلاراد  يرولا ، مالعا  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 81

.ش  . :1377ه مق نارکمجدجسم ، تاراشتنا مود ، چ  بقاثلا ، مجن  نیسحازریم ، یسربط ، . 82

.مق تاعوبطملل ، رئاخذلاراد  همامالا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نبدمحم  يربط ، . 83

.توریب یملعالا ، هسسوم  دلج ، تشه  كولملاو ، ممالا  خیرات  ریرج ، نبدمحم  يربط ، . 84
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.ق  . 1383 ه فجن : هیردیح ، هناخباتک  مود ، چ  یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  مساقلا ، یبا  نب  دمحم  یلمآ ، يربط ، . 85

.مالسا رشنلاراد  تاراشتنا  دلو ، هاشریم  دمحم  همجرت  تعجر ، هعیش و  اضردمحم ، یسبط ، . 86

1379 مق : هیملع ، هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  یلالج ، سابع  همجرت  ارماس ، دیـشروخ  اب  داوج ، دمحم  یـسبط ، . 87
.ش ه . 

 . 1403 ه توریب : یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  دلج ، جنپ  نیرحبلا ، عمجم  نیدلا ، رخف  یحیرط ، . 88

 . 1411ه مق : یمالسا ، فراعم  هسسوم  هبیغلا ، باتک  نسحلا ، نبدمحم  یسوط ، . 89

 . 1381 ه فجن : هیردیح ، تاراشتنا  لاجر ، . ، 90

.یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  دلج ، هد  نارقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  . ، 91

 . :1410 ه توریب هعیش ، هقف هسسوم  دبعتملا ، حالس دجهتملا و  حابصم  . ، 92

.مق یمالسالا ، رشنلا  هسسوم  هیرفعجلا ، دیاقعلا  هلاسر   ، 93

.ش  . 1375ه نارهت : هیمالسالا ، بتکلاراد  مراهچ ، چ  دلج ، هد  ماکحالا ، بیذهت  . ،  94

 . 1414 ه مق : هفاقثلاراد ، تاراشتنا  یلامالا ، . ، 95

.ش  . 1380 ه مق : ام ، لیلد  تاراشتنا  دیواج ، لعشم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 96

ءارضخ هریزج  یضترم ، رفعج  یلماع ،  98 1400ه .  مق : يدومحم ، هسسؤم  نیطمـسلا ، دئارف  دمحم ، نب  یلع  یناسارخ ، ینیوج  . 97
.ش  . 1377 ه مق : مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  دقن ، يوزارت  رد 

.ش  . 1362 ه نارهت : دیون ، تاراشتنا  یتنج ، دمحا  همجرت  هعجرلا ، تابثا  یف  هعجهلا  نم  ظاقیالا  نسح ، نبدمحم  یلماعلا ، . 98

.ه  1409 مق : تیبلا ، لآ  هسسوم  دلج ،  29 هعیشلا ، لئاسو  . ، 99

 . 1413 ه مق : دیفم ، خیش  هرگنک  يرافغ ، ربکا  یلع  ححصم  صاصتخالا ، دیفم ،) خیش  ) نامعنلا نبدمحم  نبدمحم  يربکُعلا ، . 100

 . 1413 ه مق : دیفم ، خیش  هرگنک  هبیغلا ، یف  تالاسر  عبرا  . ، 101

 . 1413 ه مق : دیفم ، خیش  هرگنک  دلجم ، کی  رد  دلج  ود  داشرالا ، . ، 102
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 . 1414 ه توریب : دیفملا ، راد  هبیغلا ، یف  لئاسرلا  . ، 103

.مق میرکلا ، نارقلاراد  فیرشلا ،) لئاسر   ) تاینابتلا لئاسملا  تاباوج  یضترمدیس ، يدهلا ، ملع  . 104

 . 1415 ه مق : یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  راصتنالا ، . ، 105
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 . 1425 ه رصم : هروصنملا ، دیدجلا  ریدغلا  راد  نامزلارخآ ، يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  نیدلا ، ماسح  نب  یلع  . 106

ماما یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسوم  تاراشتنا  هدازیلع ، يدهم  قیقحت ، همجرت و  سونقق ، راظتنا  رد  مشاه ، رماث  دیـس  يدیمعلا ، . 107
.ش  . 1375ه مق : هللا ،  همحر  ینیمخ 

 . 1380ه مق : نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  بولقلا ، بوبحم  رقاب  دمحم  همجرت  یمالسا ، هشیدنا  رد  مالـسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  . ، 108
.ش

.ش  . 1417 ه توریب : یملعا ، تاروشنم  یشایعلا ، ریسفت  دوعسم ، نبدمحم  یشایع ، .109

: مق غوبن ، تاراشتنا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  ّصاـخ  باون  یناگدـنز  نوماریپ  یـشهوژپ  یلع ، هداز ، راـفغ  . 110
.ش  . 1375 ه

: مق مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  مود ، پاچ  هنـسلا ، لها  دـنع  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  ماـمالا  يدـهم ، یناـمیا ، هیقف  . 111
 . 1418 ه

 . 1372 ه هرهاق : بعشلاراد ، دلج ، تسیب  یبطرقلا ، ریسفت  دمحا ، نب  دمحم  یبطرق ،  . 112

.مالسلا مهیلع  هترتع  لوسرلا و  باقلا  يراصنا ، یبطرق  . 113

رـشن ینودـیرف ، نیـسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  مظاکدـمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 114
.ش  . 1379ه نارهت : قافآ ،

.توریب رکفلا ، راد  هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دمحم  ینیوزق ، . 115

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  دلج ، جنپ  یقابلادبع ، داؤف  دمحم  ملسم ، حیحص  جاجحلا ، نب  ملسم  يریشق ، . 116

 . 1356ه فجن : هیوضترم ، تاراشتنا  تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  یمق ، . 117

.ش 1379ه .  نارهت : يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  لامآلا ، یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، . 118

.ش  . 1379 ه نارهت : يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  یهتنملا ، همتت  . ، 119

 . 1416ه يوضر    ، سدق  ناتسآ  ياه  شهوژپ  داینب  لوا ، چ  راحبلا ، هنیفس  . ، 120

.ش  . 1363 ه مق : یضر ، تاراشتنا  مود ، چ  لئاضفلا ، لیئربج ، نب  ناذاش  یمق ، . 121
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.ش  . 1348 ه دهشم : دهشم ، هاگشناد  یشک  ، لاجر  رمع ، نبدمحم  یشک ، . 122

 . 1405 ه مق : یضر ، تاراشتنا  حابصملا ، یلع ، نب  میهاربا  یمعفک ، . 123

هجحملا راد  يوالتفلا ، دمح  يدهم  قیقحت  مالـسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  دمحم ، هللادـبع  وبا  یعفاشلا ، یجنگ  . 124
 . 1421 ه توریب ، ءاضیبلا ،

.ش  . 1365ه نارهت : هیمالسالا ، بتکلاراد  مراهچ ، چ  دلج ، تشه  یفاکلا ، بوقعی ، نبدمحم  ینیلک ، . 125
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1378 ه نارهت : یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تکرش  یلالج ، سابع  همجرت  روهظ ، رـصع  یلع ، یناروک ، . 126
.ش .

.ه  1411 مق : یمالسا ، فراعم  هسسوم  مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  یلع ، نارگید ، یناروک و  . 127

 . 1410ه رشن ، پاچ و  هسسوم  تارف ، ریسفت  میهاربا ، نب  تارف  یفوک ، . 128

.ات یب  یفاک ، لوصا  حرش  حلاص ، دمحم  یلوم  یناردنزام ، . 129

هسسوم دلج ،  4 یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیـس  قیلعت  حیحـصت و  بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآ ، رهـش  نبدـمحم  یناردـنزام ، . 130
.ش  . 1379 ه مق : همالع ، تاراشتنا 

.ه  1409 توریب : هلاسرلا ، هسسوم  دلج ، هدزناش  لامعلازنک ، یلع ، نیدلا  ءالع  يدنهلا ، یقتملا  . 131

 . 1404 ه توریب : ءافولا ، هسسوم  دلج ،  110 راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 132

.ش  . 1380 ه شهوژپ ، نوناک  تاراشتنا  نیقیلا ، قح  . ، 133

.ش  . 1377ه مق ، ثیدحلاراد  دلج ، هدزناپ  یخیش ، اضردیمح  همجرت  همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 134

.ش  . 1382ه مق : مق ، هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  میرک ، نارق  فراعملاهریاد  نارق ، فراعم  گنهرف و  زکرم  . 135

 . 1424 ه توریب : رکفلاراد ، نتفلا ، باتک  دامح ، نب  میعن  يزورملا ، . 136

 . 1417 ه مق : نایراصنا ، هسسوم  هیصولا ، تابثا  نیسحلا ، نب  یلع  يدوعسم ، . 137

1375 ه دهـشم : يوضر ، سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  موس ، چ  یمالـسا ، قرف  گنهرف  داوج ، دـمحم  روکـشم ، . 138
.ش .

، یقارشا تاراشتنا  مشش ، چ  مالسا ، ياه  هقرف  هعیش و  خیرات  . ،  139

.ش  . 1379 ه مق : اردص ، تاراشتنا  مالسلا ، هیلع  يدهم  بالقنا  مایق و  یضترم ، يرهطم ، . 140

داشرا گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  یعماـج  ، دجـسم  اـضریلع  همجرت  هیماـمالا ، دـیاقع  اضردـمحم ، رفظملا ، . 141
.ش 1380 ه .  نارهت : یمالسا ،
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.ش  . 1377 ه مق : دیهمتلا ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  هیقف ، تیالو  يداهدمحم ، تفرعم ، . 142

.ش  . 1379 ه مق : دیهمتلا ، یگنهرف  هسسؤم  نارسفم ، ریسفت و  . ، 143

.ه  1416 مق : حصان ، تاراشتنا  رظتنملا ، رابخا  یف  رردلا  دقع  ییحی ، نب  فسوی  یعفاشلا ، یسدقملا  . 144

.ش  . 1380ه هیمالسالا ، بتکلاراد  ملهچ ، چ  هنومنریسفت ، رصان ، يزاریش ،  مراکم  . 145

.ش  . :1380 ه مق مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هسردم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  . ، 146

 . 1411 ه مق : مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  هسردم  هیهقفلا ، دعاوقلا  . ، 147
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تاـقیقحت و رتـفد  دـلج ، ود  ینیوزق ، يرئاـح  يدـهم  دیـس  همجرت  مراـکملا ، لاـیکم  یقت ، دـمحم  دّیـس  یناهفـصا ، يوـسوم  . 148
.ش  . 1379 ه ردب ، تاراشتنا 

 . 1407ه مق : نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  دلجود ، یشاجنلا ، لاجر  یلع ، نبدمحا  یشاجن ، . 149

 . 1397 ه نارهت : قودصلا ، هبتکم  هبیغلا ، میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، . 150

 . 1408 ه مق  : مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  دلج ، هدجیه  لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، ازریم  يرون ، . 151

.مق یضر ، تاراشتنا  نیظعاولا ، هضور  لاتف ، نسح  نبدمحم  يروباشین ، . 152

، مود چ  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  بـالقنا  نازاـس  هنیمز  هّللادـسا ، دّیـس  يدیهـش ، یمـشاه  . 153
.ش  . 1380ه مق : راکزیهرپ ،

 . :1415 ه مق يداهلا ، تاراشتنا  سیق ، نب  میلس  باتک  سیق ، نب میلس  یفوک ، یلاله . 154

===
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( نیثراولا مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  (و 

(5/ صصق )

( هیلا هقوقح  هیدات  یلع  انعا  مهللا  )

« امرف يرای  دراد  ام  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  یقوقح  يادا  رد  ار  ام  ایادخ ! »

دـشر لماوع  نیرتدـنم  ناوت زا  یکی  رایـسب ، درف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو ندوب  اراد  لیلد  هب  تیودـهم »  » هشیدـنا سیـسأت : ترورض 
ظفح هعماج و  رتشیب  هچ  ره  یگدـنلاب  دـشر ، ثعاب  هعماج ، رد  ینارون  گنهرف   نیا  شرتسگ  تسرد و  حرط  .تسا  ام  ینید  هعماج 

.تسا اه  یهابت اهداسف و  رد  ندیتلغ  ورف  زا  نآ 

یخرب يرکف  جـک  ریـسا  بالقنا  زا  شیپ  نآ  ، زا  سپ  هچ  بـالقنا و  زا  شیپ  هچ  تسا ، هدوب  لـئاسم  نیرت  مولظم زا  تیودـهم ،       
رد یلو  دوب  ، یفاک  دارفا  ياوزنا  نتـشادزاب و  يارب  یفارحنا ، ياـه  هورگ  هب   باـستنا  ماـهتا  زا  سرت  زین  نآ  زا  سپ  دوب و  اـه  هورگ 

بالقنا  اب  گنهامه  هارمه و  هدـش و  هتخانـش  دارفا  زا  دـنچ  ینت  ندـمآ  نادـیم  هب  اـب  زکارم و  یخرب  شـشوک  اـب  ریخا ، لاـس  دـنچ 
رد دشن و  هتخادرپ  نآ  هب  تسا ، هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  هتبلا.دیدرگ  جراخ  اوزنا   زا  هلأسم  نیا  دش و  هتسکش  تبرغ  دس  نیا  یمالسا ،

نارگـشهوژپ نالوؤسم ، اهداهن ، همه  فعاضم  شالت  اب  اهنت  دوکر ، نیا  .تخادنا  هیاس  ثحابم  نیا  رب  دوکر  ههد  ود  زا  شیب  هجیتن 
.دوش یم  ناربج  نادنمشیدنا  و 

رگید يوـس  زاو  يرگن  یحطـس  تاـفارخ و  زورب  زاـس  هنیمز  وـس  کـی  زا  ریطخ ، سدـقم و  رما  نیا  رد  يراـک  مک  یهاـتوک و        
، تسا هتسیاب  ور  نیا  زا.تسا  هدش  شناد  یب  ای  شناد و  مک  تسیاشان  يدارفا  هلیسو  هب  گرتس  هلوقم  نیا  نتفرگ  تسد  رد  بجوم 

تراظن تکراشم و  یـصصخت و   زکرم  تیوقت  اب  درادرب و  هار  نیا  رد  يرت  يدـج  ياه   ماـگ  رما  نیا  یلوتم  ناونع  هب  هیملع  هزوح 
جراخ لخاد و  رد  نآ  غیلبت  هئارا و  سپـس  هصرع و  نیا  رد  شهوژپ  شزومآ و  هب  دـننک ، یم  تیلاـعف  تهج  نیا  رد  هک  يزکارم  رب 

!! دوش یم  نادرگ  هیزعت  لطاب  دوشن ،  تیوقت  نییبت و  تقیقح  رگا  هکنیا  هچ  دنرامگ ، تمه  روشک 

دوش نادیم  رگیزاب  هرپ  بش  دوش                              ناهنپ  وچ  هدنزورف  عمش 
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نیملسملا مالـسالا و  هجح  داهنـشیپ  هب  لاس 1379  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داـینب        
يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  تقفاوم  یگنهرف و  یملع و  ياه  تیـصخش  زا  یخرب  يراکمه  اب  یتئارق و  نسحم 
هژیو هب   ) هعماج حطـس  رد  تیودهم  گنهرف  قیمعت  شرتسگ و  فده  اب  لاس 1380  رد  داینب  نیا  دیدرگ  سیـسأت  یلاعلا - هلظ  ماد  -

بـسک اب  یگنهرف -  یملع و  هناوتـشپ  روظنم  هب  تیودـهم و  ثحاـبم  سّردـم  رگـشهوژپ و  غلبم ، تیبرت  و  هتخیهرف ) ناوج و  لـسن 
.درک يزادنا  هار  مق  رد  ار  تیودهم » تماما و   » یصصخت زکرم  مق - هیملع  هزوح  یلاع  ياروش  زا  زوجم 

: اه تیلاعف  روحم 

شزومآ لوا : روحم 

هـس تدم  یط  یملع  ، هبحاصم  یبتک و  نومزآ  رد  یلوبق  زا  سپ  ناهوژپ   شناد  هیملع ؛  هزوح  بالط  هژیو  یـصصخت  شزومآ  . 1
شیارگ و 4 دـحاو   8 یتاعلاطم ، دحاو   8 زاین ، شیپ  دـحاو   18 یمومع ، دحاو   15 یصصخت ، یـسرد  دحاو  ندـنارذگ 60  لاس و 
، رفن شریذپ و 70  رفن  زا 140  شیب  نونک  ات  .دنوش  یم  لیصحتلا  غراف  دشرا ) یسانشراک  ) هزوح حطس 3  عطقم  رد  همان  نایاپ  دحاو 

: زا دنترابع  یشزومآ  نیوانع  زا  یخرب  دنا .  هدش  لیصحتلا   غراف 

نیقرـشتسم و تبیغ ، رـصع  خیرات  نآرق ،  رد  تیودـهم  تیودـهم ، يداقتعا  ینابم  هصاخ ، هماع و  تماما  مالـسا ، یلیلحت  خـیرات  ›› 
، یـسانش عبنم  نایدا ، رد  یجنم  یمالک ، دـیدج  لـئاسم  تیودـهم و  یفارحنا ، ياـه  ناـیرج  اـه و  هقرف  یـسانش ، ماـجرف  تیودـهم ،

‹‹. ...و یسانش  ههبش  یسانش ، بیسآ  يزاس ، یناهج  ندش و  یناهج  یسانش ، ثیدح 

يرکف و ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  هعماج و  مومع  نایم  رد  تیودهم  گنهرف  قیمعت  شرتسگ و  روظنم  هب  تدـم : هاتوک  شزومآ  .  2
حوطـس رد  تیودـهم  مهم  ثحابمو  يزادـنا  هار  تدـم  هاتوک  شزومآ  شخب  یفارحنا  راکفا  تاهبـش و  اب  هلباـقم  اـهنآ و  يداـقتعا 

هدامآ زکرم  .دنا  هدـنارذگ  ار  هرود  نیا  یماظن و ...  یهاگـشناد ، يوزوح ، زکرم  زا 90  شیب  نونک  ات  .دـش   هداد  شزومآ  فلتخم 
تسا نادنم  هقالع  مومع  يارب  اه  هرود  نیا  هئارا 
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مالعا ار  دوخ  ياضاقت  هتفرگ و  سامت  شخب  نیا  اـب  دـنناوت  یم  تیودـهم ، ثحاـبم  يریگارف  نادـنمقالع  يا : هبتاـکم  شزومآ  .  3
زا دـعب  ددرگ و  یم  لاسرا  ناشیا   یناشن  هب   ، CD ای تساک  راون  هارمه  هب  یـشزومآ  ياه  باتک  تاوزج و  مان ، تبث  زا  سپ  .دننک 

.دیآ یم  لمع  هب  ناحتما   ثحابم ، ندنارذگ 

هـسردم تیودـهم ، ثحاـبم  يریگارف  موزل   تاـعالطا و  يروآ  نف  شرتـسگ  هب  هجوـت  اـب  تیودـهم ؛ يزاـجم  شزوـمآ  زکرم  .   4
: دیدرگ سیسأت  شخب  هس  رد  تیودهم  يزاجم 

؛ تدم هاتوک  یشزومآ  ثحابم  لماش  یمومع  فلتخم  حوطس  رد  شزومآ  لوا : شخب 

؛ تاهبش هب  خساپ  تیودهم و  یصصخت  نیوانع  زا  یخرب  لماش  یصصخت ؛ همین  شزومآ  مود : شخب 

( دشرا یسانشراک   ) حطس 3 ثحابم  لماش  یصصخت ؛ شزومآ  موس : شخب 

رفن رازه  هس  زا  شیب  نونک  ات  .ددرگ  یم  رازگرب  ....ودـیتاسا  نایوجـشناد ، دـننام : فلتخم  راشقا  يارب  يا  هژیو  ياـه  هرود  نینچمه 
.دنا هدید  شزومآ  هدرک و  مان  تبث  تدم  هاتوک  شخب  رد 

.دننک هعجارم  لیذ  یناشن   هب  دنناوت  یم  تدم  هاتوک  هرود  رد  مان  تبث  تهج  نادنم  هقالع 

www. mahdaviat. net

www. i mammahdi - s.com

شهوژپ شخب  .دـننارذگب  ار  هرود  نیا  یهورگ  تروص  هب  دـنناوت  یم  زکرم ، نیا  اب  ساـمت  اـب  یگنهرف  یملع و  زکارم  ناقاتـشم  و 
.دش دهاوخ  يزادنا   هار  هدنیآ  رد  یشهوژپ ، روما  یهدناماس  يزاس و  هنیهب  يزاجم و 

شهوژپ مود  : روحم 

روظنم هب  تیودهم -  یـصصخت  زکرم  و  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  دانیب  فادـها  هب  هجوت  اب 
.تفرگ لکش  شهوژپ  تنواعم  نآ  ، یهدناماس  تیودهم و  نوگانوگ  تاعوضوم  رد  شهوژپ  تهج  بسانم  هنیمز  داجیا 

: تسا لیذ  حرش  هب  یشهوژپ  ياه  تیلاعف  زا  یضعب   

؛ تیودهم هصرعرد  رگن  نالک  ياه  شهوژپ . 1

؛ شهوژپ دیدج  ياه  هصرع  حرط  ییاسانش و  . 2
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؛ یهاگشناد يوزوح و  تاقیقحت  رگید  ارتکد و  دشرا و  یسانشراک  یسانشراک و  ياه  همان  نایاپ  هنیمز  رد  هرواشم  هئارا  . 3

؛ يوزوح یهاگشناد و  یگنهرف ؛ ياه  نوناک  یملع  ینابیتشپ  . 4

؛ تیودهم یصصخت  زکرم  ناهوژپ  شناد  یملع  يدنم  ناوت  دشر  . 5

؛)...  نامزلارخآ و هرابرد  برغ  راثآ  دقن  ریظن   ) فلتخم ياه  هصرعرد  شهوژپ  یصصخت  ياههورگ  . 6

یمک و ياقترا  تهج  یـسانشراک ، تاعوضوم  اهداهنـشیپ و  هئارا  هارمه  هب  تاعوبطم ؛ امیـس و  ادص و  اه ، هناسر  دقن  یـسررب و  . 7
اه یسانش بیسآ  اه و  همانرب  یفیک 

.تیودهم گنهرف  قیمعت  شرتسگ و  یسانش و  بیسآ  تهج  ینادیم ؛ ياه  شهوژپ ماجنا  . 8

(: تیاس ) تیودهم یناسر  عالطا  هاگیاپ 

تاعوضوم اب  تیودـهم » یناسر  عالطا  هاـگیاپ  ، » دـیدج ياـه  يروآ  نف  زا  يریگ  هرهب  اـب  تیودـهم ، گـنهرف  شرتسگ  تهج  رد 
هاگیاپ نیا  ياه  شخب نیرت  مهم  زا  .دیدرگ  يزادنا  هار  لاس 1381  رد  عونتم ،

.تسا هتفای  شراگن  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  همان  نایاپ  تالاقم و  اه ، باتک هب  طوبرم  تاعالطا  هئارا  - 1

.تیاس رگید  شخب  رد  .تسا  یسرتسد  لباق  تیاس  نیا  رد  راظتنا ، یصصخت  همانلصف  تالاقم  -2

.دریگ یم  رارق  نادنم  هقالع رایتخا  رد  داینب  هدشرشتنم   ياه  باتک لماک  نتم  -  3

اب شخب  نیا  رد  ات  دزاس  یم  رداق  ار  يودهم  تاعوضوم  هب  دـنمقالع  ناربراک  هک  تسا  هاگیاپ  نیا  ياه  شخب رگید  زا  درگزیم  - 4
.دنزادرپب وگو  تفگ  هب  مه 

.ددرگ یم  ادها  يزیاوج  ناگدنرب  هب  هام  ره  هدوب و  لاعف  زین  هاگیاپ  هقباسم  شخب  -5

.تسا هتفرگ  رارق  يرایسب  لابقتسا  دروم  هدوب و  تیودهم  هصرعرد  سانشراک  ناداتسا  نانخس  يواح  هک  هیدهم »  » شخب - 6

 .. ..و تیودهم  نوتم  عبانم و  رد  رازفا  مرن  اه  هد  لماش  تاعالطا :  کناب 
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.اه همان  نایاپ  یبرع و  یسراف و  فلتخم  تایرشن  باتک و  ناونع  اهدص  لماش  ینغ  يا  هناخباتک  تیودهم : یصصخت  هناخباتک 

عالطا هاگیاپ  قیرط  زا  یعوضوم ، يراذگ  هیامن  اب  تیودهم  عبانم  اه و  باتک هیلک  نتم  هئارا  تیودـهم : عماج  یکینورتکلا  هناخباتک 
(. مادقا تسد  رد   ) رازفا مرن  هئارا  هارمه  هب  تیودهم  یناسر 

یکینورتکلا تروص  هب   ) تیودهم هب  طوبرم  تاعوضوم  زور و  تاحالطصا  نکاما و  فراعم و  مالعا ، نییبت  یکینورتکلا : همانشناد 
(CD هئارا و 

فیلات و نیودت ، ینس  فلتخم  حوطـس  يارب  تیودهم  تاعوضوم  اب  همان  نایاپ  باتک و  ناونع  نونک 30  ات  داینب  فیلأت ،: نیودت و 
نیـسح زا  راظتنا ، هب  هرابود  یهاگن  فیرـشلا  ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز  هلمج : نآ  زا  تسا ؛  هدومن  پاچ 

تموکح يوبن ، تنـس  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ات  مالـسلا  هیلع 
همانگنهرف نیلقث ، ثیدـح  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم   ماـما  فیرـشلا  ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  یناـهج 

ثحابم حرط  ترورـض  تیودهم ، همانـسرد  تیودهم ، نیرتکد  ناهج ، هدنیآ  ایوپ ، راظتنا  راظتنا ، اونین و  شنیرفآ ، نیگن  تیودهم ،
، ینس هعیش و  تایاور  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نآرق ، ردفیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تیودهم ،

لـصاح سامت  تاراشتنا  شخب  اب  شرافـس  دیرخ و  تهج  .دـشاب  یم  ...و   میمـش  نازیتس ، يدـهم  اه ، بیـسآ  تیودـهم و  هشیدـنا 
.دییامن

: تیودهم تاروشنم  یفرعم  تهج  عماج ، یسانش  باتک 

رد راک  نیا  لوصحم  .تسا  هتخادرپ  تیودـهم  عوضوم  اب  هلاـقم  هماـن و  ناـیاپ  باـتک ، ناونع  زا 3300  شیب  یـسررب  هب  هژورپ  نـیا 
ساکعنا یناسر  عالطا  هاگیاپ  رد  نینچمه  تسا .  هتشگ  هضرع  هدرشف  حول  هارمه  هب  تیودهم ›› عجرم  ناونع ‹‹  اب  هام 1383  دنفسا 

.تسا هژورپ  نیا  يدعب  تمسق  دیدج ، راثآ  یطخ و  ياه  هخسن  یسررب  .ددرگ  یم زور  هب  هتفای و 

: راظتنا همانلصف 

 _ یملع همانلـصف  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داـینب  تکرب  اـب  مهم و  ياهدرواتـسد  زا  یکی 
زکرم يوـس   زا  تسا و  هاگـشناد  هزوـح و  دـیتاسا  ناـگتخیهرف و  زا  یعمج  شـالت  لـصاح  هیرـشن  نـیا  تـسا  راـظتنا »  » یـصصخت

.دوش یم  رشتنم  نیودت و  مق  تیودهم  یصصخت 
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تسا  هدش  رشتنم  نآ  هرامش  نونک 16  ات  و   هدوب   قیقد  یملع و  روط  هب  تیودهم  تاعوضوم   ثحابم و  راد  هدهع  روبزم  همانلـصف 
.دشاب یم  همانلصف  ناگرامش  هلمج  زا  زین  يودهم  تلادع  تیودهم و  نیرتکد  همان  هژیو  ود  . 

: روشورب     

: تسا هدرک  روشورب   دنچ  میظنت  نیودت و  هب  تردابم  نونک  ات  رصتخم   ریگارف و  تروص  هب  تیودهم  فراعم  هئارا   يارب  داینب 

، ناسنا تیبرت  دشر  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 1

، اروشاع راظتنا و  . 2

؟ تسیچ فیلکت  تبیغ  رصعرد  . 3

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   تریس  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  يامیس  . 4

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ماما  غارچلچ  . 5

، دیشروخ راظتنا  رد  . 6

، هاگن کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 7

، ...و ناروای  يدهم  . 8

يراختفا ناروای 

هدش لیکـشت  تیودهم » گنهرف  يراختفا  ناروای   » مان هب  یـشخب  تیودـهم  ، گنهرف  شرتسگ  يودـهم و  ياه  تیلاعف ماجنا  تهج 
زکرم دـیتاسا  ییامنهار  يرای و  اب  ...و  يرنه  روما  ، هنایار دـننام : دنتـسه  يدـنمناوت  ياراد  هک  ییاـه   هنیمز  رد  نادـنم   هقـالع .تسا 

.دنزادرپب تیلاعف  هب  دنناوت ، یم  تیودهم ، یصصخت 

تالوئس هب  خساپ 

اهدص هب  نونک  ات  تسا و  نآ  هب  طوبرم  ثحابم  تیودهم و  عوضوم  رد  تاهبـش  اه و  شـسرپ هب  خساپ  زکرم ، ياه  تیلاعف هلمج  زا 
تاهبـش اه و  شـسرپ  هیلک  هب  دراد  یگداـمآ  شخب  نیا  .تسا  هدـش  هداد  خـساپ  ینفلت  بوتکم و  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  شـسرپ 

.دهد خساپ  تنرتنیا  قیرطزا  يا و  هبتاکم  ینفلت ، تروص  هب  یتفایرد ،

تاهبـش اه و  شـسرپ  دـناوت  یم  نادـنم  هقالع هک  .تسا  هدومن  لوبق  باوج  تسپ  ياه  هگرب  راشتنا  هب  مادـقا  زکرم  اتـسار  نیمه  رد 
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نودب هدرک و  حرطم  ار  دوخ 
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.دنیامن تفایرد  ار  دوخ  ياه  خساپ  هتخادنا و  یتسپ  قودنص  هب  ییا  هنیزه  تخادرپ 

: موس روحم 

: تاطابترا غیلبت و 

لاعف داینب   تاطابترا » غیلبت و  تنواعم  ، » هعماج فلتخم  حوطـس  رد  نآ  قیمعت  تیودـهم و  حیحـص  گنهرف  رـشن  شرتسگ و  تهج 
: دنک یم  تیلاعف  لیذ  دراوم  رد  هدوب و 

عون هب  هجوت  اب  نآ - زا  تغارف  زا  دعب  ای  لیـصحت و  نیح  رد  تیودهم -  یـصصخت  زکرم  ناسانـشراک  سانـشراک : غلبم و  مازعا  . 1
ياـه هاگـشناد  رتـشیب  رد  نونک  اـت  .دـنوش  یم  مازعا  یگنهرف  یملع و  زکارم  هب  هدـش و  میـسقت  یـصصخت  ياـه  هورگ هب  بطاـخم ،

رد ...و  یماظتنا  یماظن و  زکارم  اه ، هاگودرا  امیس ، ادص و  یللملا ، نیب  یناتـسا و  ياه  شیامه  هیملع ، ياه  هزوح  سرادم ، روشک ،
رـشن هب  یهاگراک ، و  يزروراک   ياه  سالک خـساپ ، شـسرپ و  ینارنخـس ، تاسلج  ییاپرب  اب  هدـش و  مازعا  فلتخم ، ياه  تبـسانم 

.دراد همادا  هرواشم  سانشراک و  مازعا  تهج  امیس و ....  ادص و  دجاسم ، یملع ، زکارم  اب  ینزیار  .دنا  هتخادرپ  تیودهم  فراعم 

ماقم داهن  تکراشم  اب  یلاع ، شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد  رد  راظتنا »  » رطعم ياضف  داجیا  روظنم  هب  ییوجـشناد : ياه  نوناک . 2
نوناـک ، » زیزع نایوجـشناد  تمه  هب  ییوجـشناد  ياـهداهن  رگید  یهاگـشناد و  داـهج  ییوجـشناد ، جیـسب  ناـمزاس  يربـهر ، مظعم 

: تسا هدوب  لاعف  ریز  ياه  هنیمز  ردو  هدش  سیسأت  تیودهم »

یتنرتنیا يروضح ، تدم  هاتوک  شزومآ  تیودهم ، عوضوم  اب  طبترم  ياه  ملیف  دقن  خساپ ، شسرپ و  ینارنخـس ، تاسلج  يرازگرب 
ییاپرب یتاعلاطم و  ياه  لصفرـس  هارمه  هب  نودـم  همانرب  ربتعم و  عباـنم  اـه و  باـتک یفرعم  یـشهوژپ  یهاـگراک و  ياـه  سـالک و 

...و نارکمج  سدقم  دجسم  هب  یترایز  يودرا 

تفرعم حطـس  ياـقترا  تخانـش و  بسک  هعلاـطم و  يارب  دارفا ، رد  هزیگنا  داـجیا  تهج  مـق  یـصصخت  زکرم  داـینب و  تاـقباسم : . 3
يارب عونتم ، يرـسارس  هقباسم  هد  زا  شیب  يرازگرب  هب  مادـقا  نونک  ات  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هراـبرد  یمومع 

.تسا هدومن  هدنزرا -  زیاوج  اب  هارمه  فلتخم  -  راشقا 

، نادـنمرنه هب  عونتم  بسانم و  تاعوضوم  هئارا  اب  داینب  تسا  هناسر  ریوصت و  يایند  زورما ، ياـیند  هکنیا  هب  هجوت  اـب  يرنه : روما  . 4
تیلاعف هب  ار  نانآ 
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شراگن يارب  ار  نادـنمرنه  هتـشاد و  هشیدـنا   رنه و  بابرا  اـب  يددـعتم  تاـسلج  نینچمهو  تسا  هدرک  قیوشت  تیودـهم  هصرعرد 
.تسا هتخاس  نومنهر  يودهم  تاعوضوم  يوس  هب  همانشیامن   همانملیف و 

، تیودهم یصصخت  زکرم  داینب و  هدش ، حرطم  تاهبـش  هب  ییوگ  خساپ  تیودهم و  ثحابم  جیورت  روظنم  هب  اه : هناسر  اب  طابترا  . 5
همانرب رد   ) امیس ادص و  هب  ناسانشراک  یفرعم  تاعوبطم و  رد  تالاقم  هئارا  يارب  دوخ ، ناهوژپ  شناد  دیتاسا و  بیغرت  قیوشت و  اب 
طـسب رد  رگید  یماگ  امیـس  ،....  ادـص و  ياه  هماـنرب  ناگدـنزاس  قیوشت  ییاـمنهار و  زین  و  فلتخم ) ياـه  هکبـش  ددـعتم و  ياـه 

.تسا هدش  هتشادرب  راظتنا  گنهرف 

نیچلگ هک  دشاب  یم  تامادقا  رگید  زا  هعماج ، فلتخم  راشقا  يارب   CDتساک و شخپ  دیلوت و  يریوصت :  یتوص و  رازبا  دیلوت  . 6
.دیدرگ هضرع  رازاب  هب  جع  ) ) رصع یلو  ترضح  تاجانم   حرطم و  ناحادم  یناوخ  يدولوم 

تامادـقا اه  نشج  نیا  رد  تکراشم  روشورب و  رتسوپ ، پاـچ  اـب  داـینب  لوـالا  : عیبر  مهن  نابعـش و  همین  ياـه  نشج  یـشخب  اـنغ  . 7
.تسا هداد  تروص  یفلتخم 

یلو ترـضح  مان  دای و  هاگ  یلجت  نارکمج  سدـقم  دجـسم  فیرـشلا : هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ناروای  هاـگودرا  . 8
داینب تسه ، هدوب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ناقـشاع  هجوت  دروم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع 

رانک رد  یهاگودرا  ثادحا  هب  مادقا  اهنآ ، ناکسا  نارئاز و  یفطاع  یتفرعم و  حطس  ياقترا  بسانم و  ياضف  تصرف و  داجیا  تهج 
.تسا هدومن  نایوجشناد - نازومآ و  شناد  هژیوب  ون - لسن  يارب  نارکمج  سدقم  دجسم 

هللا لجع  رصع  یلو  ترضح  تایانع  اب  میدنموزرآ  .تسا   ثادحا  لاح  رد  عبرم  رتم  رازه  هد  تحاسم  هب  ینیمز  رد  میظع  يانب  نیا 
.میشاب نآ  زا  يرادرب  هرهب  دهاش  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  نانمؤم  کمک  و  فیرشلا   هجرف  یلاعت 
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: فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  سردآ 

كالپ 1 نایفسوی - دیهش  نابایخ  شبن  کلم - نابایخ  یتعیرش - نابایخ  نارهت 

15655-355 پ.ص             

88408419 نفلت                

88408024 سکاف              

: تیودهم یصصخت  زکرم  سردآ 

تیودهم یصصخت  زکرم  نایلع - دیهش  تسب  نب  ( رامآ هچوک 22( هیئافص -) ) ءادهش نابایخ  مق -

37135  - 119 .ص پ                             

7833770 - 7740297-7737801 نفلت               

7749565 - 7737160 سکاف                                

www. imammahdi- s.com تیاس                                    : سردآ 

info@ imammahdi- s.com یکینورتکلا                             : تسپ 

باسح هب  ار  باتک  غلبم  دیریگب و  سامت  تاراشتنا  دحاو  اب  راظتنا ، همان  لصف  كارتشا  تیودـهم و  بتک  شرافـس  دـیرخ و  تهج 
لجع دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مان  هب  دک 2711  مق  هیتجح  هبعش  یلم  کناب  ابیس 0101784765003  ای  يراج 3489 و 

یـصصخت زکرم  سردآ  هب  هلجم  ای  باتک  مان  و  دوخ ، یتسپ  سردآ  هارمه  هب  ار  شیف  لصا  هدرک و  زیراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
.دییامن لاسرا  مق  تیودهم 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم   يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  تالوصحم  تسیل 

فیدر

1 لایر )   ) تمیق باتک  مان 

شنیرفآ نیگن 

2 15000

CD اب تیودهم  عجرم 

120000

3

( هزوح لاس  باتک   ) ناهج هدنیآ 

28000

4

تیودهم همان  گنهرف 

25000

5

تیودهم نیرتکد 

9000

6

یبرغ ناهوژپ  نید  هاگدید  زا  تیودهم 

14000
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7

ایوپ راظتنا 

5000

8

يدهم ناروای  ناناوج 

4000

9

راظتنا اونین و 

7000

10

تیودهم ثحابم  حرط  ترورض 

2000

11

تجهب هللا  تیآ  مالک  رد  نامز  ماما 

6000

12

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

6000

13

ینس هعیش و  ثیداحا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 
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6000

14

راظتنا ياه  همزمز 

6000

فیدر

15 لایر )   ) تمیق باتک  مان 

نازیتس يدهم 

2500

16

اه بیسآ  تیودهم و 

3500

17

(1-17  ) راظتنا یصصخت  یملع - همانلصف 

8000

18

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ترضح  نوماریپ  یلقع  یشهوژپ 

2500

19

دیشروخ عولط 

2500
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20

نیلقث ثیدح  رد  يدهم  ماما 

6000

21

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز 

2000

22

میمش

3000

23

يدهم تریس  يدهم  تلود 

4000

24

سومادآ رتسون  ملیف  دقن   CD

15000

25

راظتنا هب  هرابود  یهاگن 

5500

26

تیودهم همانسرد 
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25000

27

راظتنا يزاب  تراک 

6000

داینب ماـن  هب  دـک 2711  مق  هیتجح  هعبـش  یلم  کناب  ( 0101784765003  ) ابیـس باسح  هب  ار  یتساوخرد  باـتک  هجو  اـضاقت : هوحن 
باتک دادـعت  مان و  اب  هارمه  ار  یکناب  شیف  لصا  هدومن و  زیراو  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف 

.دیئامن لاسرا  سکف  ای  تسپ  قیرط  زا  لیذ  یناشن  هب  یتساوخرد  ياه 

كالپ 24- نایلع - دیهش  تسب  نب  (- 22  ) رامآ هچوک  هیئافص -)  ) ءادهش نابایخ  مق - یناشن :

119/37135 یتسپ : دک  - 7737160 نفلت :

.دنشاب یم  رادروخرب  هژیو  فیفخت  زا  هدمع  نارادیرخ  .دشاب 2 ) یم  زکرم  نیا  هدهعب  لاسرا  هنیزه  ( 1 يروآدای :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6
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