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خیرات رذگ  رد  ریدغ  ناوریپ 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

 . یناوضر رغصا  یلع  فیلات  خیرات / رذگ  رد  ریدغ  ناوریپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  95 يرهاظ :  تاصخشم 

.ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

7-179-973-964-978 لایر :   10000 کباش : 

(. اپیف  ) 1389 مود :  پاچ  تشاددای : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

باحصا 40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

خیرات هعیش --  عوضوم : 

همانتشذگرس هعیش --  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/ر6پ9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

1720911 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


رشان همدقم 

یلص مالسا  مرکم  لوسر  تیاصو  لیـصا  نایرج  هدننک  نییبت  ریدغ  .تسا  یعیـش  رّکفت  يانبریز  یمالـسا و  یگتـسبمه  روحم  ریدغ 
يراج و نینمؤم  ناج  رد  ار  اـضر  میلـست و  تیـالو ، تفرعم ، لـالز  دیـشخب و  موادـت  ار  نیتسار  مالـسا  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا 

.دومن هیده  نانآ  هب  ار  شخبرمث  تایح 

تیانع و اب  یلو  تفرگ  رارق  نید  نانمـشد  فرط  زا  مجاهت  دروم  ناتـسود و  فرط  زا  ییاه  يرهم  یب  دروم  خـیرات  لوط  رد  ریدـغ 
نیدتم مدرم  نالوؤسم و  تّمه  یمالـسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  رد  هک  نونکا  مه  .دش  گنهرف  ظفح و  ریدـغ  یعقاو  ناوریپ  ریبدـت 

جاح دنمجرا  داتسا  طسوت  هک  يور  شیپ  هعومجم  میدش  نآ  رب  تسا ، یمالسا  نیمزرس  نیا  یمامت  ندش  يریدغ  رب  یمالسا  ناریا 
.مییارایب عبط  رویز  هب  ار  هدیدرگ  فیلأت  یناوضر  رغصا  یلع 

.دریگ رارق  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » تّجح ترضح  نامیالوم  هّجوت  ّقح و  ترضح  لوبق  دروم  تسا  دیما 

، یملید ناردارب  تاراشتنا  هعومجم  رد  راـکمه  نازیزع  رگید  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  مرتحم  تیلوت  هژیو  تاـیانع  زا  تسا  مزـال 
ار نانتما  رکـشت و  لاـمک  دـنا ، هدومن  تیلاـعف  هعومجم  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  ناـشالت و ...  شیاـشخب ، یتشآ ، يدیعـسدیعسریما ،

.دنیامرفن مورحم  دوخ  يداشرا  تارظن  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هَّللا  ءاش  نا  میراد و 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لؤوسم  ریدم 
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راتفگشیپ

مامت و صالخا  اب  يا  هّدع  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بصن  زا  دـعب 
خیرات و لوط  رد  اهنآ  زا  دعب  .دندنام  رادافو  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  رمع  نایاپ  ات  هدرک و  تعیب  وا  اب  ترـضح  تیالو  هب  مربم  داقتعا 

ترضح نافلاخم  هک  یتامحز  تالکشم و  مامت  اب  یلو  دندیدن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هچرگ  هک  دندمآ  یناسک  نامز  رذگ 
خیرات رذـگ  رد  ریدـغ  ناوریپ  رب  یلامجا  يریـس  کنیا  .دـندوب  راداـفو  نآ  رب  رخآ  اـت  هتفریذـپ و  ار  وا  تیـالو  دـندوب  هدرک  داـجیا 

.تشاد میهاوخ 

یناوضر رغصا  یلع 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  ریدغ  ناوریپ 

یلع ماما  تفالخ  تیالو و  تماما و  رما  رد  تایاور  تایآ و  ندینش  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هباحـص  زا  یهورگ 
نآ نادنمتدارا  زا  دنتفریذپ و  ار  وا  تماما  تماعز و  هدرک ، ادیپ  داقتعا  وا  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  مالـسلا ، هیلع 

: دندش فورعم  مالسلا » هیلع  یلع  هعیش   » هب نامز  نامه  زا  هورگ  نیا  .دنتفرگ  رارق  ترضح 

بقل اذه  ناک  و  هعیشلا ، وه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  مالـسالا  یف  رهظ  مسا  لّوا  ّنا  : » دیوگ یم  يزار  متاحوبا   - 1
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دهع  رد  هک  يا  هملک  بقل و  نیلّوا   » (1) ؛» راّمع دادقملا و  ناملس و  رذوبأ و  مه : هباحـصلا  نم  هعبرا 

« .راّمع دادقم و  ناملس ، رذوبا ، زا : دنترابع  هک  تسا  هدوب  هباحص  زا  رفن  راهچ  بقل  هملک ، نیا  .دوب  هعیش »  » هملک درک  روهظ 

هعیش هباحص ، زا  یتعامج   » (2) ؛» هریغ یلع  هقاقحتسا  نوری  یلعل و  نوعیشتی  هباحـصلا  نم  هعامج  ناک  : » دسیون یم  نودلخ  نبا   - 2
«. دنتسناد یم  تفالخ  هب  نارگید  زا  رتراوازس  ار  وا  دندوب و  یلع 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رصع  یف  مالسلا  هیلع  یلع  هالاومب  هباحصلا  رابک  نم  هعامج  فرع  : » دیوگ یم  یلعدرک  دّمحم  داتسا   - 3
: لئاقلا یسرافلا  ناملس  لثم  هلآو 

ص:9

ص 188. ج 1 ، یمالسا ، ملاعلا  رضاح  يزار ، متاح  یبا  . 1 - 1
ص 364. ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 2 - 2
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يردـخلا دیعـس  یبأ  لثمو  .هل  هالاوملاو  بلاط  یبأ  نب  یلعب  مامتئالاو  نیملـسملل  حـصنلا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  انعیاب 
ناضمر و رهـش  موصو  هاکزلاو  هالـصلا  لاق : عبرالا  نع  لئـس  اّـملو  ًهدـحاو ، اوکرت  ٍعبرأـب و  اولمعف  ٍسمخب  ساـنلا  رمأ  لوقی : يذـّلا 

هـضورفم یه  معن  لاق : ّنهعم ؟ هضورفمل  اّهنا  و  هل : لیق  .بلاط  یبأ  نب  یلع  هیـالو  لاـق : اـهوکرت ؟ یتلا  هدـحاولا  اـم  لـیق : .جـحلا و 
نب دلاخو  يراصنالا  بویأ  یبأو  تباث  نب  همیزخ  نیتداهشلا  يذو  نامیلا  نب  هفیذحو  رسای  نب  راّمعو  يرافغلا  رذ  یبأ  لثمو  .ّنهعم 

لوسر رصع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایلاوم  هب  فورعم  هباحـص ، ِناگرزب  زا  یهورگ   » (1) ؛» هدابع نب  دعـس  نب  سیقو  صاعلا  نب  دیعس 
رب میدرک  تعیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  ام  تفگ : یم  هک  تسا  یسراف  ناملس  هلمج  نآ  زا  دندوب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
راک جنپ  هب  مدرم  تفگ : هک  تسا  يردخ  دیعس  وبا  .وا و  نایلاوم  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ادتقا  ناناملـسم و  یهاوخریخ 
هام هزور  تاکز ، زامن ، تفگ : دـش  لاؤس  دروم  راهچ  نآ  زا  یتقو  .دـندومن  كرت  ار  یکی  دـنداد و  ماـجنا  ار  اـت  راـهچ  دـندش ؛ رما 
زا .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  تفگ : باوج  رد  وا  دوب ؟ هچ  دندومن  كرت  هک  ار  هچنآ  دش  لاؤس  وا  زا  .جح  ناضمر و 
يذ نامی ، نب  هفیذح  رـسای ، نب  رامع  يرافغ ، رذوبا  .يرآ و  داد : خساپ  تسا ؟ بجاو  رگید  لمع  راهچ  اب  تیالو  ایآ  دش  لاؤس  وا 

« .هدابع نب  دعس  نب  سیق  صاع و  نب  دیعس  نب  دلاخ  يراصنا ، بویاوبا  تباث ، نب  همیزخ  نیتداهشلا 

فورعملا أبـس  نب  هَّللادبع  هعدب  نم  عیـشتلا  بهذم  لصا  ّنأ  نم  باّتُکلا  ضعب  هیلا  بهذ  ام  اّماو  : » دـسیون یم  شتاملک  همادا  رد  وا 
، ءادوسلا نباب 

ص:10
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مهئاملع لامکو  هلامعأو ، هلاوحأ  نمو  هنم  مهتئاربو  هعیـشلا  دنع  لجرلا  اذه  هلزنم  ملع  نمو  .مهبهذـم  هقیقحب  هفرعم  هّلق  مهو و  وهف 
(1) ؛» هل عیشتملا  دلو  زاجحلا  یف  ناک  هعیـشلا  روهظ  ّنأ  یف  بیرال  .باوثلا  نم  لوقلا  اذه  غلبم  ملع  مهنیب ، فالخ  الب  هیف  نعطلا  یف 
هب فورعم  أبـس  نب  هَّللادبع  ياه  تعدب  زا  عیـشت  بهذم  لصا  هک  نیا  زا  دنا ، هدیـسر  نآ  هب  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هک  هچنآ  اّما  «و 

هعیش و دزن  درم  نیا  هاگیاج  زا  یتخانش  سک  ره  .تسا و  نایعیـش  بهذم  تقیقح  تخانـش  یمک  مهو و  زا  نیا  تسا ، ءادوسلا  نبا 
یم ادیپ  ملع  دـنا  هدرک  تّمذـم  ار  وا  فالتخا  نودـب  یگمه  هعیـش  ياملع  هک  دـمهفب  دراد و  وا  رادرک  راتفگ و  وا و  زا  نانآ  يّربت 

هدوب یلع  نایعیش  روشک  زاجح  رد  هعیش  روهظ  هک  نیا  رد  تسین  یّکش  تسا ! حیحص  هعیش  هب  تبـسن  نیا  يا  هزادنا  هچ  ات  هک  دنک 
«. تسا

رذوبأ مهنم : یلع ، هبیبرل  هعیـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـهع  یف  یّتح  هباحـصلا  نیب  ناک  : » دـسیون یم  حـلاص  یحبـص  رتکد   - 4
هینب عیمج  بلطملا و  دبع  نب  سابعلاو  هلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبأ  بعکلا و  نب  یباو  هَّللادبع  نب  رباج  دوسألا و  نب  دادقملاو  يرافغلا 

مالسلا هیلع  یلع  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رـصع  رد  یتح  هباحـص  نایم  رد   » (2) ؛» يراصنالا بویا  وبأو  رسای  نب  راّمعو 
رماع لیفطلاوبا  بعک ، نب  یبا  هَّللادبع ، نب  رباج  دوسا ، نب  دادقم  يرافغ ، رذوبا  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ هدوب  ینایعیش  ناوریپ و 

« .درب مان  ار  يراصنا  بویاوبا  رسای و  رامع  وا ، نادنزرف  مامت  بلطملادبع و  نب  سابع  هلثاو ، نب 

ص:11

.نیشیپ . 4 - 1
ص 96. هیمالسالا ، مظنلا  . 5 - 2
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ءدب ناک  لب  جراوخلا ، قاقـشنا  دنع  هّرم  لّوال  ترهظ و  هعیـشلا  ّنا  لاقی : نا  أطخلا  نم  : » دیوگ یم  ناّنع  هَّللادـبع  دّـمحم  داتـسا   - 5
کتریشع رذنا  و   ) ءارعشلا نم  هیآلا 214  یف  هتریشع  راذناب  هَّللا  هرمأ  نیح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  رـصع  یف  مهروهظ  هعیـشلا و 

هل و اوعمـساف  مـکیف  یتـفیلخ  ییـصو و  یخأ و  اذـه  یلع : یلا  ًاریـشم  مـهل  لاـق  هـتیب و  یف  هتریـشع  عـمجف  یبـنلا  یّبـل  و  نیبرقـالا ،)
روهظ هکلب  تسا ، هدرک  ادـیپ  روهظ  جراوخ  ییادـج  ماگنه  راـب  نیلّوا  يارب  هعیـش  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  هابتـشا  نیا   » (1) ؛» اوعیطأ

هیآ قباطم  ار  دوخ  هریشع  ات  داد  نامرف  ار  شلوسر  دنوادخ  هک  یماگنه  تسا ، هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع  رد  هعیش 
یلاح رد  درک و  عمج  شا  هناخ  رد  ار  دوخ  هریـشع  هتفریذپ و  ار  ادخ  توعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دنک  راذنا  ارعـش  هروس   214

، تسامـش نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  یلع ، ینعی  نیا ، دومرف : نانآ  هب  باطخ  دومن ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  هک 
«. دینک تعاطا  ار  وا  هدادارف و  شوگ  وا  نانخس  هب  سپ 

یلص یبنلا  نامز  یف  یلع  هعیش  نوّمسملا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هقرف  مه  هعیـشلا و  قرفلا  لّوا  ّنا  : » دیوگ یم  یتخبون  - 6
یلع هقرف  نآ  تسا و  هعیش  یمالسا ، ياه  هقرف  زا  هقرف  نیلّوا  انامه  « ؛» هتماماب لوقلا  هیلا و  مهعاطقناب  نوفورعم  هدعب  و  هلآو ، هیلع  هللا 

هب داقتعا  ترـضح و  نآ  هب  هجوت  هب  فورعم  وا  زا  دعب  هدش و  يراذگ  مان  یلع  هعیـش  هب  ربمایپ  نامز  رد  هک  دشاب  یم  بلاط  یبا  نب 
« .دنا هدوب  وا  تماما 

ص:12

ص 20. عیشتلا ، حور  . 6 - 1
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هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  ریدغ  ناوریپ  همانرب 

هراشا

ددصرد دـنتفای  عالطا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  تیالو و  زا  هک  نآ  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  نایعیش 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دندمآرب  فلتخم  ياه  هار  زا  تیالو  ماقم و  نیا  تیبثت 

مخ ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب   - 1

يارب ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بصنم  ماـقم و  نآ ، رد  درک و  داریا  يا  هبطخ  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ریمأ یلع  یف  ّلجوّزع  هَّللا  نع  هب  تئج  ام  لوبقب  مکل  هقفـصلا  مکنم و  هعیبلا  ذـخآ  نع  ترما  : » دومرف هاگ  نآ  دومن ، غالبا  تفـالخ 

 . ...قحلاب یضقی  يذلا  همایقلا  موی  یلا  يدهملا  مهنم  همئاق  همئأ  هنم  یّنم و  مه  نیذلا  هدعب ، نم  همئالا  نینمؤملا و 

نم یلعل  تدقع  امب  رارقالا  مکتنـسلأب  ذخآ  نأ  ّلجوّزع  هَّللا  ینرمأ  دق  و  ٍهدـحاو ، فکب  ینوقفاصت  نا  نم  رثکا  مّکنا  سانلا ! رـشاعم 
نوعیطم نوعماس ، انا  مکعمجاب : اولوقف  هبلص ، نم  یتیرذ  ّنأ  مکتملعأ : ام  یلع  هنم  یّنم و  همئألا  نم  هدعب  ءاج  نم  نیملـسملا و  هرما 

انـسفنأ و انبولقب و  کلذ  یلع  کعیابن  همئألا ، نم  هبلـص  نم  هدـلو  رمأ  یلع و  رمأ  یف  کبر  اّنبر و  نع  تغّلب  اـمل  نوداـقنم  نوضار 
، قاثیملا ضقننال  هدهع و  نع  عجرن  و ال  باترنال ، کشنال و  و  لدبنال ، ریغنالو و  ثعبنو  تومنو  ییحن  کلذ ، یلع  انیدیأ  انتنسلأ و 

 . ...کتیرذ نم  مهترکذ  نیذلا  همئألا  هدلوو  نینمؤملاریمأ  ًایلع  کعیطن و  هَّللا و  عیطن 

 - یلع یلع  هَّللا و  لوـسر  یلع  اوکادــت  .انیدــیأ و  انتنــسلأ و  اـنبولقب و  هلوـسر  رمأ  هَّللا و  رمأ  یلع  اــنعطأ  انعمــس و  موـقلا : هاداــنف 
 - مالسلاامهیلع

ص:13
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دعب ناماما  نینمؤملاریمأ و  یلع  قح  رد  ادخ  بناج  زا  هچنآ  هب  تبسن  هتفرگ  تعیب  امش  زا  هک  مرومأم  نم   » (1) ؛» ...مهیدیأب اوقفاصف 
هلمج زا  .دنـشاب و  یم  قح  رب  هدـننک  مایق  هک  یناماما  .دـنیوا  نم و  هیّرذ  زا  اه  نآ  هک  یناـماما  مریگب ، مازتلا  امـش  زا  ما  هدروآ  وا  زا 

 . ...درک دهاوخ  مکح  قح  هب  تمایق  زور  ات  هک  تسا  يدهم  نانآ 

امش نابز  زا  هک  هدرک  رما  ارم  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دینک ، تعیب  نم  اب  تسد  کی  اب  هک  دیتسه  نآ  زا  شیب  امش  مدرم ! يا 
نآ دـنیوا ، زا  نم و  زا  هک  یناماما  .مریگب  رارقا  ما ، هتفرگ  وا  زا  دـعب  ناماما  نینمؤملاریما و  ناونع  هب  یلع  يارب  هک  ینامیپ  هب  تبـسن 

داـقنم یـضار و  عیطم و  اونـش و  اـم  دـییوگب : امـش  همه  سپ  .تسوا  بلـص  زا  نم  هیّرذ  هک  نیا  مدرک ، غـالبا  امـش  هب  نم  هک  هنوگ 
اه و بلق  هب  وت  اب  .يدرک  غالبا  ناماما ، زا  وا  بلـص  زا  دالوا  رما  یلع و  رما  رد  وت  اـم و  راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  میتسه  یتاروتـسد 
رییغت و زگره  میدرگ و  یم  ثوعبم  میریم و  یم  هدرک و  یگدـنز  رما  نیا  رب  مینک و  یم  تعیب  نامیاه  تسد  اه و  ناـبز  اـه و  ناـج 

.درک میهاوخن  ضقن  میا  هتـسب  هک  ینامیپ  میدرگ و  یمنزاـب  دوخ  دـهع  زا  .تشاد و  میهاوخن  یبیر  کـش و  داد و  میهاوخن  لیدـبت 
تعاطا يدرب  مان  نیـسح  نسح و  زا  دعب  تبلـص  هیّرذ و  زا  هک  یناماما  وا ، دالوا  نینمؤملا و  ریما  یلع  وت و  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ 

 . ...مدناسانش امش  هب  ّلجوّزع  مراگدرورپ  دوخ و  دزن  ار  اه  نآ  ماقم  هک  یناماما  .دومن  میهاوخ 

تعاطا هدادارف و  شوگ  دندرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  هب  باطخ  مدرم 

ص:14

ص 65 و 66. یسربط ، جاجتحا ، . 7 - 1
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 - یلع ادخ و  لوسر  دزن  مدرم  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .درک  میهاوخ  دوخ  ناتـسد  اه و  نابز  اه و  بلق  هب  ار  شلوسر  رما  ادـخ و  رما 
«. ...دندومن تعیب  دوخ  ناتسد  اب  هدرک و  ماحدزا  مالسلا -  امهیلع 

تیالو زا  عافد  رد  رعش  ندورس   - 2

رعش هب  ار  تیالو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بصن  ات  تساوخ  هزاجا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  تباث  نب  ناسح 
: دورس نینچ  ار  ریدغ  هعقاو  هاگ  نآ  داد ، هزاجا  وا  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دروآرد 

مهیبن ریدغلا  موی  مهیدانی 

ًایدانم لوسرلاب  عمسأو  ّمخب 

یّنناف یلع  ای  مق  هل  لاقف 

ًایداهو ًاماما  يدعب  نم  کتلعج 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسا ! یندینـش  لوسر  يادن  ردقچ  و  مخ ، نیمزرـس  رد  ناشربمایپ ، ریدغ  زور  رد  ار  مدرم  دهد  یم  ادن  »
«. مداد رارق  رگتیاده  ماما و  دوخ  دعب  ار  وت  نم  هک  ارچ  یلع ! يا  زیخرب  دومرف : وا 

(1) .رعش رخآ  ات 

تیالو تیبثت  رد  یلمع  راک   - 3

تداهش هک  دوب  نیا  دنداد  ماجنا  ترضح  نآ  تیالو  تماما و  تیبثت  تهج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوریپ  هک  ییاهراک  هلمج  زا 
ات دنتفگ  یم  تیئزج ، دصق  هب  هن  كربت ، ناونع  هب  ناشناذا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  ار  وا  تیالو  هب 

.دنیامن دزشوگ  نارگید  هب  مه  دننک و  مکحم  تیالو  هب  ار  ناشداقتعا  مه  هار ، نیا  زا 

رکذ یسرافلا  ناملس  ّنا  : » دنک یم  لقن  يرصم  یغارم  هَّللادبع  خیش 

ص:15

ص 34. ج 2 ، ریدغلا ، . 8 - 1
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لوسر یلع  لجر  لخدف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نمز  یف  هلاسرلاب  هداهـشلا  دعب  یلعل  هیالولاب  هداهـشلا  هماقالاو -  ناذالا  امهیف - 
هناذا یف  دهشی  ناملس  لاق : وه ؟ ام  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  اذه ؟ لبق  هب  عمسا  مل  ًارمأ  تعمـس  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : هَّللا 

ناذا و رد  یـسراف  ناملـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد   » (1) ؛» ًاریخ متعمس  لاق : .یلعل  هیالولاب  هداهـشلا  هلاسرلاب  هداهـشلا  دعب 
دـش و دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  یـصخش  .تفگ  یم  تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  ار  تیالو  هب  تداهـش  شزامن  هماـقا 

درک ضرع  تسیچ ؟ نآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .مدوـب  هدینـشن  نونکاـت  هک  مدینـش  يزیچ  ادـخ ! لوـسر  يا  درک : ضرع 
ریخ یکین و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دـیوگ  یم  تیالو  هب  تداهـش  تلاـسر ، هب  تداهـش  زا  دـعب  شناذا  رد  ناـملس 

«. .يا هدینش 

ناذألا یف  رکذی  رذابا  ّنا  هَّللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  دش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  یـصخش  هک  دنک  یم  لقن  زین  و 
تنک نم  مخ : ریدغ  موی  لوق  متیسن  َوَأ  کلذک ، لاقف : هَّللا ؟ یلو  ًایلع  ّنا  دهشا  لوقی : یلعل و  هیالولاب  هداهشلا  هلاسرلاب  هداهـشلا  دعب 

هب تداهش  تلاسر ، هب  تداهـش  زا  دعب  ناذا ، رد  رذوبا  ادخ ! لوسر  يا   » (2) ؛» هسفن یلع  ثکنی  اّمناف  ثکن  نمف  هالوم ؟ یلعف  هـالوم 
شومارف ایآ  .تسا  روط  نیمه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دیوگ  یم  هَّللا » یلو  ًایلع  ّنأ  دهشأ  : » ینعی مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو 

« .تسا هدرک  نینچ  دوخ  ررضرب  دنک  ینکش  نامیپ  سکره  سپ  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » مخ ریدغ  زور  رد  ارم  راتفگ  دیدرک 

ص:16

یغارم خیش  هفالخلا ، رما  یف  هفالسلا  . 9 - 1
.نامه . 10 - 2
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  ماگنه  ریدغ  ناوریپ 

زا دندمآرب ؛ تاروتـسد  ذیفنت  تیبثت و  ددصرد  ترـضح  نآ  ياهروتـسد  هب  هجوت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  ماگنه  نایعیش 
: هلمج نآ 

دندوب یتعامج  هتسد و  ماگنه ، نآ  رد  تیصو ، نتشون  يارب  ملق  تاود و  ندروآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رارصا  دیکأت و  اب   - 1
لباقم فرط  هک  اج  نآ  زا  یلو  دراد ، بوتکم  ار  دوخ  تیصو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ات  دنتشاد  ملق  تاود و  ندروآ  هب  رارصا  هک 

.دنزاس یلمع  ار  روتسد  نیا  دنتسناوتن  دوب  يوق 

ِنایعیـش زا  يدارفا  درک ، رود  دوخ  زا  ار  تیعمج  شروتـسد ، هب  ندرکن  لمع  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نآ  زا  دعب   - 2
نانآ دزن  دوخ  زا  دعب  ناماما  هب  تبسن  ار  دوخ  تیـصو  هاگ  نآ  تشاد ، هاگن  دوخ  دزن  ار  رذوبا  دادقم و  لاثما  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1) .دومن حرطم 

ماـگنه ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نادـنمتدارا  نایعیـش و  زا  یهورگ  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هفیقـسلا »  » رد رفظم  لـقن  رباـنب   - 3
اب تعیب  اب  رفن  دنچ  نیا  دیسر  ارف  وا  گرم  هچنانچ  ات  تشاد ، هاگن  دوخ  دزن  مور ، رکشل  اب  هلباقم  گنج و  هب  هماسا  رکـشل  نداتـسرف 
زا فّلخت  اب  رگید  یخرب  رکبوبا و  رمع ، هنافـسأتم  یلو  دننک ، مامت  ترـضح  نآ  يارب  ار  تموکح  تفالخ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

.دوش هتفرگ  نانآ  تسد  زا  تفالخ  ادابم  ات  دندز  مهرب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلاع  ریبدت  هشقن و  نیا  دیز ، نب  هماسا  رکشل 

زا دعب  تنطلس  کلم و  هب  ندیسر  تهج  هب  یخرب ، هک  یماگنه   - 4

ص:17

ص 658. ج 2 ، یلاله ، سیق  نب  میلس  باتک  . 11 - 1
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هک یلاح  رد  دندوب ، دوخ  يارب  نآ  بحاصت  ای  تردق  میـسقت  لوغـشم  هتفر ، هدـعاس  ینب  هفیقـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  توف 
لوـسر نفد  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـشماما  يوریپ  هب  نایعیـش  دوـب ، هدـشن  نفد  زوـنه  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هزاـنج 

.دندوب ترضح  نآ  يارب  يرادازع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ 

رکبوبا تفالخ  مایا  رد  ریدغ  ناوریپ 

حیضوت

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  ندرک  یلمع  هار  رد  دوخ  شـالت  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  ناـیعیش 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنداد  ماجنا  یتامادقا  هار  نیا  رد  و  دنداد ، همادا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هطبار 

تعیب يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ندرک  ادیدناک   - 1

هب دـقتعم  دـندوب و  هدینـش  هدـید و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ّقح  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياه  شرافـس  نایعیـش  هک  اج  نآ  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوسر  دـنوادخ و  بناج  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  تماـما و 

نب سابع  .دـندومن  حرطم  تعیب  يارب  ار  ماما  ندرک  ادـیدناک  حرط  ًاروف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـفو  زا  دـعب  ور  نیا  زا  دـندوب ،
تعیب وت  اب  ات  هدـب  نم  هب  ار  تناتـسد   (1) ؛» سانلا کعیابی  کعیابأ  كدی  ددمأ  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بلطملادـبع 

.درک دنهاوخ  تعیب  وت  اب  زین  مدرم  منک و 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  هناخ  رد  نایعیش  نّصحت   - 2

رد هدمآ ، مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هناخ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  رکبوبا ، عفن  هب  تفالخ  ندـش  مامت  هفیقـس و  هعقاو  زا  دـعب  نایعیش 
نصحت اجنآ 

ص:18

دعس ج 2 ص 38. نبا  تاقبط  . 12 - 1
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.دنراذگب هّحص  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّقحب  تیالو  تماما و  رب  هدش ، ماجنا  لمع  هب  ضارتعا  نمض  ات  دندرک ،

تّمت نا  دعب  هلزنم  یف  هتعیـش  نم  هعم  نمو  ماقا  ًایلع  مامالا  ّنا  : » دنک یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  ثداوح  رد  يدوعـسم 
رد دش ، مامت  رکب  وبا  اب  تعیب  هک  نآ  زا  دعب  دندوب ، نایعیش  زا  وا  اب  هک  یناسک  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  انامه   » (1) ؛» رکب یبأل  هعیبلا 

«. دندیزگ تماقا  ترضح  لزنم 

زا  » (2) ؛» همطاف تیب  یف  اّنع  اوفّلخت  امهعم  نم  ریبزلاو و  ًایلع  ّنا  هیبن  هَّللا  یّفوت  نیح  انربخ  نم  ناـک  ّهنا  : » دـیوگ یم  باـطخ  نب  رمع 
تعیب و زا  دـندوب  ود  نآ  اب  هک  یهورگ  ریبز و  یلع و  هک  نآ  داتفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  هک  یتاقافتا  هلمج 

«. دندومن نّصحت  همطاف  هناخ  رد  هدرک ، یچیپرس  ام  اب  يراکمه 

: زا دنترابع  رکبوبا  اب  تعیب  زا  نیفلختم 

یسراف ناملس   - 1

رسای رامع   - 2

بزاع نب  ءارب   - 3

.يرافغ رذوبا   - 4

.دوسا نب  دادقم   - 5

.دیعس نب  نابا   - 6

(3) .راصنا نیرجاهم و  زا  یعمجو  مشاه  ینب  زا  یتعامج  بلطملادبع و  نب  سابع   - 7

ص:19

ص 121. يدوعسم ، هیصولا ، تابثا  . 13 - 1
 . ...و ص 124  ج 2 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 466 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 55 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 14 - 2

ص 156. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  . 15 - 3
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هلمج زا  نابا   » (1) ؛» عیاب هوعیاب  اّملف  مشاهونب ، عنـصی  اـم  رظنیل  رکب  یبأ  هعیب  نع  فّلخت  نم  دـحأ  ناـبأ  ناـکو  : » دـیوگ یم  ریثا  نبا 
زین وا  دـندرک  تعیب  مشاه  ینب  دـید  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک ؛ یم  هچ  مشاه  ینب  دـنیبب  ات  دز  زاب  رـس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  دوب  یناسک 

«. دومن تعیب 

تیالو زا  عافد  رد  اه  يریگ  عضوم   - 3

هراشا

ددصرد هدش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  دراو  دروخ ، مه  رب  باطخ  نب  رمع  طسوت  ناشنّـصحت  هک  نآ  زا  دعب  نایعیش 
نانآ زا  یخرب  ياه  يریگ  عضوم  هب  کنیا  .دـنزاس  رادـیب  تلفغ  باوخ  نیا  زا  ار  نانآ  ات  دـندمآ ، مدرم  رب  تجح  هماقا  جاـجتحا و 

: مینک یم  هراشا 

سابع نب  لضف  فلا )

زا تفالخ ، هب  مالسلا -  هیلع  یلع  ام -  بحاص   » (2) ؛» مکنم اهب  یلوأ  انبحاصو  دومرف ..« : مدرم  هب  باطخ  دوخ  نانخس  نمض  رد  وا 
«. تسا رتراوازس  امش 

دوسا نب  دادقم  ب )

هک شیرق  زا  مراد  بــجع   » (3) ؛» ...نینمؤـملا لّوأ  مهیفو  مهیبـن  تیب  لـهأ  نع  رمـألا  اذـه  مهعفدو  شیرقل  ًاـبجعاو  : » دـیوگ یم  وا 
هب نمؤم  لّوا  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  تسا -  یـسک  ناـنآ  ناـیمرد  هک  یلاـحرد  تفرگ  ناـش  یبن  تیب  لـها  زا  ار  تفـالخ  هنوگچ 

«. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

یسراف ناملس  ج )

دیدرک  » (4) ؛» مهلجرأ تحت  نمو  مهقوف  نم  اولکأل  ًایلع  اوعیاـب  ول  زادرکاـنو ، زادرک  : » دومرف مدرم  هب  باـطخ  هفیقـس  هعقاو  زا  دـعب 
دیابن هچنآ 

ص:20

ص 53. ج 1 ، ریثا ، نبا  هباغلادسا ، . 16 - 1
ص 103. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 17 - 2

ص 114. ج 2 ، نامه ، . 18 - 3
ص 591. ج 1 ، فارشالا ، باسنا  . 19 - 4
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نامسآ زا  امـش  يارب  یناوارف  تمعن  دیدرک  یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  رگا  دیدرک ، یم  دیاب  هک  ار  هچنآ  دیدرکن  و  دیدرک ، یم 
« .دوب يراج  نیمز  و 

يرافغ رذوبا  د )

تعاـنق مک  هب   » (1) ؛» نانثا مکیلع  فلتخا  ام  مکیبن  تیب  لـهأ  یف  رمـألا  اذـه  متلعج  ول  هبارق ، متکرتو  هعاـنق  متبـصأ  : » دـیوگ یم  وا 
ود زگره  دیداد  یم  رارق  نات  یبن  تیب  لها  رد  ار  تفالخ  رما  رگا  دیتخاس ، اهر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تبارق  و  دیدرک ،

« .درک یمن  فالتخا  امش  نایم  رد  مه  رفن 

بعک نب  یبُأ  ه )

(2) .دناوخ شزرا  یب  ار  هفیقس  ياروش  درکن و  تعیب  رکبوبا  اب  زگره  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا 

: دنک یم  لقن  دعس  نب  سیق  زا  ءایلوالا » هیلح   » باتک رد  یناهفصا  میعنوبا 

، میامن تاقالم  ار  یبا  هک  متـشاد  هقالع  یلیخ  صوصخلا  یلع  منک ، تاقالم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارای  اب  ات  مدش  هنیدم  دراو  »
درک و مامت  ار  دوخ  زامن  هک  مدید  ار  يدرم  ناهگان  مداتـسیا ، زامن  هب  لّوا  فص  رد  مدش و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دجـسم  دراو 

هارمگ تّما  نیا  نارـس  تفگ : راب  هس  وا  .دنونـشب  ار  شتاـنایب  اـت  دـش  هدیـشک  وا  يوس  هب  اـه  ندرگ  .دومن  نتفگ  ثیدـح  هب  عورش 
هارمگ نانآ  تسد  هب  هک  دزوس  یم  یناناملـسم  لاح  هب  هکلب  دزوس ، یمن  اه  نآ  لاح  هب  ملد  نم  یلو  دـش ، هابت  ناشترخآ  دـندش و 

(3)« .دندش

ص:21

ص 5. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 20 - 1
ص 180. همهملا ، لوصفلا  . 21 - 2

ص 252. ج 1 ، ءایلوالاهیلح ، . 22 - 3
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یملسا بیضخ  نب  هدیرب  و )

ِهَیلِإ ّانِإَو    ِ ِهَّلل ّانِإ  تفگ « : هدرک ، رکبوبا  هب  باطخ  هدـیرب  رکبوبا ، فرط  زا  تفـالخ  بصغ  زا  دـعب  : » دـسیون یم  وا  همجرت  رد  یبهذ 
؟ ینز یم  یـشومارف  هب  ار  تدوخ  ای  يدرک  شومارف  اـیآ  رکبوبا ! يا  دیـشک ، لـطاب  فرط  زا  قح  هک  ییاـه  تبیـصم  هچ  َنوُعِجار ،»

دومن رما  ار  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هنوگچ  هک  يرادـن  دای  هب  ایآ  تسا ؟ هدز  لوگ  ار  وت  تسفن  ای  هدز  لوگ  ار  وت  یـسک 
، هدرک یلع  هب  هراشا  فلتخم ، تاقوا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  يرادـن  دای  ایآ  میمانب ؟ نینمؤملاریما  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 
درذـگب و تقو  هک  نآ  زا  لـبق  نک ، هبـساحم  ار  دوخ  سفن  سرتـب و  ادـخ  زا  تسا ؟ نیملاـظ  لـتاق  و  نینمؤمریما ، نیا ، دوـمرف : یم 

بصغ رد  و  راذگاو ، تسا  رتراوازـس  نآ  هب  وت  زا  هک  یـسک  هب  ار  ّقح  .هدب و  تاجن  تسا  سفن  تکاله  ثعاب  هچنآ  زا  ار  تدوخ 
نیملاظ راک  کمک  منک ، یم  ییاـمنهار  تاـجن  هار  هب  هدرک و  تحیـصن  ار  وت  يدرگرب ، یناوت  یم  وت  درگرب ، نکم ، يراـشفاپ  نآ 

(1)« .شابم

دیعس نب  دلاخ  ز )

...مکل عبت  نحن  رمثلا ، وبیط  رجـشلا ، لاوطل  مّکنا  مشاه : ینبل  لاقف  رکب ، یبأ  هعیب  نع  نابأ  هوخأ  دـلاخ و  رخأت  : » دـیوگ یم  ریثا  نبا 
هدرک باـطخ  مشاـه  ینب  هب  دـندز و  زابرـس  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  ناـبا  شردارب  دـلاخ و   » (2) ؛» دـلاخ هعیاب  رکبابأ  مشاهونب  عیاب  اّـملف 

هداد لیوحت  هعماج  هب  ار  يا  هتسیاش  دارفا  هک  دیتسه  یلصا  راد و  هشیر  ینادناخ  امش  انامه  دنتفگ :

ص:22

ص 403. نیشیپ ، . 23 - 1
ص 656. ج 1 ، هباغلادسا ، . 24 - 2
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 - نابا دلاخ و  ردارب -  ود  نیا  دندرک  تعیب  روز -  دـیدهت و  اب  رکبوبا -  اب  مشاه  ینب  هک  نآ  زا  دـعب  ...مییامـش  لابند  هب  ام  تسا و 
«. دندومن تعیب  زین 

رادانعم توکس   - 4

یلع اب  ار  ّقح  یفرط  زا  اریز  دوب ؛ نانآ  راداـنعم  توکـس  ناـمثع ، رمع و  رکبوبا و  تفـالخ  رد  نایعیـش  ياـه  يریگ  عضوم  هلمج  زا 
، دنتفرگ یم  رظن  رد  ار  نیملسم  مالسا و  حلاصم  رگید  فرط  زا  .دنتـسناد  یمن  تفالخ  ماقم  قیال  ار  نارگید  هتـسناد و  مالـسلا  هیلع 

کی اب  اذل  دندید ، یم  نیمک  رد  ار  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  موس  فرط  زا  .دـنا  ناملـسم  هزات  نینمؤملاریما ، ریبعت  هب  هک  یناسک 
هیلع نینمؤملاریما  ّقح  نتفرگ  يارب  دنربن و  ریشمش  هب  تسد  هک  انعم  نیا  هب  .دنداد  حیجرت  رگید  زیچ  ره  رب  ار  توکـس  يدنب ، عمج 

قلطم روط  هب  دـیابن  هاگ  چـیه  ّقح  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  قلطم  توکـس  هک  دوبن  اـنعم  نادـب  نیا  یلو  دـنهدن ، ماـجنا  یمادـقا  مالـسلا 
یم دزـشوگ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیناقح  فلتخم  ياه  هار  زا  دـندید  یم  حالـص  هک  يدروم  ره  رد  هکلب  دـنامب ، شوماخ 

.دندرک

یلمع تفلاخم   - 5

رد هریون  نب  کلام  یلمع  مادـقا  ار  نآ  زا  هنومن  کی  ناوت  یم  هک  دـندرک  یم  هلباقم  بصاغ  هفیلخ  اب  ًـالمع  زین  دراوم  زا  یخرب  رد 
هب تاکز  نداد  تسین و  تفالخ  هتـسیاش  رکبوبا  هک  دوب  دـقتعم  وا  اریز  تسناد ؛ دـیلو  نب  دـلاخ  رکبوبا ، هدـنیامن  هب  تاـکز  ندادـن 

 . ...درک یچیپرس  وا  هب  تاکز  نداد  زا  ور  نیازا  تسا ؛ ملاظ  هب  کمک  وا  هدنیامن 

لوـسر دزن  هـک  یّمهم  بـصنم  رطاـخ  هـب  لـالب  اریز  تـسناد ؛ هنیدـم  زا  لـالب  ترجه  ناوـت  یم  ار  یلمع  تفلاـخم  زا  رگید  هنوـمن 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ 

ص:23
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دییأـت تقیقح  رد  وا  ناذا  هک  اـج  نآ  زا  و  دـشاب ، وـگ  ناذا  تقو  هفیلخ  يارب  دـیاب  دـنامب  هنیدـم  رد  رگا  هک  درک  ساـسحا  تشاد ،
ات دنک  ترجه  رود  یّلحم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هنیدم  زا  هک  دید  نآ  رد  ار  تحلـصم  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، بصاغ  تفالخ 

(1) .درک تلحر  ایند  راد  زا  ات  دوب  اجنآ  رد  دوشن و  یسایس  يرادرب  هرهب  وا  زا 

یفنم هزرابم   - 6

هراشا

تفگ هار  زا  تسناوتن  هک  نیا  زا  دعب  تفالخ و  هاگتسد  ياه  يراکفالخ  هدهاشم  شردپ و  تافو  زا  دعب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 
زا دـعب  يارب  هچ  دوب و  هدـنز  هک  ینامز  ات  هچ  ار  هار  نیا  .تفرگ و  شیپ  ار  یفنم  هزرابم  هار  دزاـس ، هّبنتم  ار  ناـنآ  تحیـصنو  وگ  و 

: درک لابند  شتداهش 

رکبوبا رب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  بضغ  فلا )

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دنک : یم  لقن  كدف  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  ثاریم  هلأسم  رد  سمخ »  » باب رد  يراخب 
(2) .دومن تلحر  ایند  زا  ات  تشاد  همادا  هکراتم  نیا  .دومن و  رهق  رکبوبا  اب  دش و  كانبضغ  هلآو 

رکب یبا  دزن  هب  ار  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  همطاف  تفگ : هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنـس  هب  ربیخ  هوزغ  باب  رد  زین  وا 
وا رب  دوب  هدنام  یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  كدف و  هنیدم و  ئف  نامه  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ار  دوخ  ثاریم  ات  داتسرف 

.دشاب یم  هقدص  همه  تسه  هچنآ  میراذگ  یمن  ثرا  هب  ار  يزیچ  ام  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  .دتـسرفب 
ات

ص:24

.لالب همجرت  هباغلادسا ، . 25 - 1
ح 3093. ص 551 ، ج 1 ، ضئارفلا ، باتک  سمخلا و  باتک  ص 504 ، ج 4 ، يراخب ، حیحص  . 26 - 2
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ات درک و  رهق  وا  اب  دش و  تحاران  وا  رب  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  .درک  عانتما  ترـضح  ثاریم  تخادرپ  زا  رکبوبا  دیوگ : یم  هک  نیا 
(1) «. تفگن نخس  وا  اب  دوب  هدنز 

هنابش نفد  هب  تیصو  ب )

ثاریم ات  داتـسرف  رکبوبا  دزن  هب  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  همطاف  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنـس  هب  يراخب 
تخادرپ زا  رکبوبا  ...دهاوخ  زاب  هدـنام  یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  كدـف و  هنیدـم و  ئف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ 

زا دعب  .تفگن  نخـس  وا  اب  دوب  هدنز  ات  هدرک و  رهق  وا  اب  دـش و  كانبـضغ  رکبوبا  رب  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  .دـیزرو  عانتما  اه  نآ 
درک و نفد  هنابـش  ار  وا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  شرهوش  دومن  تافو  هک  یماـگنه  .دوب و  هدـنز  هاـم  شـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(2)« .درکن هاگآ  ترضح  نفد  زا  ار  رکبوبا 

(3)« .دندومن یفخم  ار  شربق  هدرک و  نفد  هنابش  ار  همطاف  مالسلا -  امهیلع  نیسح -  نسح و  یلع و  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 

رمع رکبوبا و  رب  هک  یلاح  رد  دومن  تلحر  اـیند  زا  مالـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  هک  تسا  نیا  نم  دزن  حیحـص  ربخ  : » دـیوگ یم  زین  وا 
(4)« .دنناوخن زامن  وا  هزانج  رب  رفن  ود  نیا  ات  درک  تیصو  اذلو  دوب  كانبضغ 

تافو ربخ  مالسلا -  هیلع  یلع -  : »... دیوگ یم  ترضح  تافو  رکبوبا و  رب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  بضغ  هیضق  نمض  رد  ملـسم 
(5) «. درازگ زامن  وا  رب  شدوخ  دناسرن و  رکبوبا  هب  ار  همطاف 

ص:25

ح 704. ص 252 ، ج 5 ، نامه ، . 27 - 1
ص 177. ج 5 ، يراخب ، حیحص  . 28 - 2

ص 280. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 29 - 3
ص 50. ج 6 ، نامه ، . 30 - 4

ح 1759. ص 1380 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  . 31 - 5
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نآ رب  درک و  نفد  هنابـش  ار  همطاـف  ههجو -  هَّللا  ّمرک  یلع -  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  اـم  دزن  : » تفگ هـک  هدرک  لـقن  يدـقاو  زا  یبـلح 
(1) «. دومنن ربخ  ار  یسک  زگره  درازگ و  زامن  لضف  سابع و  اب  ترضح 

رد هدومن  بضغ  اه  نآ  رب  هک  یناـسک  هک  نیا  یکی  درک : تیـصو  هس  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  : » دـیوگ یم  ملع  وبا  قیفوت  داتـسا 
(2)« .دوش هدرپس  كاخ  هب  هنابش  شا  هزانج  دنوشن و  رضاح  شا  هزانج  عییشت 

 - مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما -  رب  دیـسر  رارف  مالـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  تاـفو  ناـمز  هک  یماـگنه  : » دـنک یم  لـقن  يرهوج  رکبوبا 
(3)« ...زاسم هاگآ  رما  نیا  زا  ار  رمع  رکبوبا و  زگره  نک و  نفد  هنابش  ارم  متفر  ایند  زا  هاگره  هک  درک  تیصو 

ات دوش  نفد  هنابش  ات  درک  تیصو  دیوگن و  نخس  رکبوبا  اب  زگره  هک  درک  دای  مسق  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  : »... دیوگ یم  هبیتق  نبا 
(4) «. دش نفد  هنابش  اذل  ددرگن ، رضاح  شا  هزانج  عییشت  رد  رکبوبا 

باّطخ نب  رمع  تفالخ  مایا  رد  ریدغ  ناوریپ 

ور هب  ور  تفلاخم  اب  تهج  نیدب  دیـسر و  تفالخ  هب  تشاد ، رکبوبا  تفالخ  نارود  رد  هک  یّمهم  شقن  هب  هجوت  اب  باطخ  نب  رمع 
یقاب نایعیش  ماما و  تفلاخم  يارب  یتصرف  مدرم ، عیرس  تعیب  اّما  دندوب ، فلاخم  مادقا  نیا  اب  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  .دشن 

(5) .تخاس یم  یفتنم  ار  یلمع  تفلاخم  هنوگره  هنیمز  رکبوبا ، تفالخ  نارود  رد  رمع  دنت  راتفر  هقباس  .تشاذگن 

ص:26

ص 361. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 32 - 1
ص 184. ملع ، وبا  قیفوت  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  . 33 - 2

ص 145. كدف ، هفیقسلا و  . 34 - 3
ص 300. ثیدحلا ، فلتخم  لیوأت  . 35 - 4

ص 135. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 133 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 36 - 5
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ساّـسح تیعقوم  ظـفح  يارب  یلو  تسناد ، یم  يربـهر  هتـسیاش  ار  دوـخ  هتفر و  داـبرب  ار  شیوـخ  ثاریم  هچرگا  مالـسلا  هیلع  یلع 
.داد یم  همادا  ار  دوخ  تیناقح  هب  رّکذت  و  تقیقح ، ّقح و  نایب  اب  مأوت  توکس  نانچ  مه  مالسا ، ناهج 

مالـسا و ظفح  تهج  هب  هدرک و  توکـس  هچرگا  اه  نآ  دنتـشاد ، يرادانعم  توکـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـننامه  زین  ناـیعیش 
.دندیزرو یم  تفلاخم  نانآ  اب  دوخ  تانایب  اب  یلو  دندز  یمن  تقو  تموکح  هیلع  یلمع  یمادقا  هب  تسد  نیملسم  تدحو 

دنتشاد تهارک  نانآ  هک  دوب  نیا  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرکن  باختنا  رد  شیرق  لیلد  : » تفگ یـسلجم  رد  باطخ  نب  رمع 
باطخ هدرک ، يریگ  عضوم  رمع  نخس  نیا  ربارب  رد  دوب  سلجم  نآ  رد  هک  سابع  نبا  .دوش  عمج  نادناخ  کی  رد  توبن  تفالخ و 

(1)« .دنتشاد تهارک  دوب ، هدرک  لزان  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  تبسن  شیرق  دومرف : وا  هب 

نامثع تفالخ  مایا  رد  ریدغ  ناوریپ 

نب مکح  .تشامگ  راک  رب  ار  دوخ  ناگتسب  تشادرب و  تایالو  زا  ار  رمع  نایلاو  ادتبا  .درکن  لابند  ار  نیـشیپ  هفیلخ  ود  هویـش  نامثع 
نب ناورم  .درپس  وا  هب  ار  نیملـسم  هنازخ  دـنادرگرب و  هنیدـم  هب  دوب ، هدرک  دـیعبت  فئاط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  صاـعلا 

دصناپ نویلیمود و  غلبم  هک  ار  اقیرفآ  لامش  تاکز  مجنپ  کی  داد و  رارق  شیوخ  رواشم  ار  مکح 

ص:27

ص 53. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 37 - 1

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/300/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دیزگرب شیوخ  يداماد  هب  ار  وا  دیشخب و  يو  هب  دوب  رانید  رازه  تسیب  و 

، رماع نب  هَّللادبع  .درک  هلاوح  دیـسا ، نب  دلاخ  نب  هَّللادبع  شیوخ ، رگید  داماد  هب  مهرد  رازهدصـشش  غلبم  هرـصب  لاملا  تیب  زا  يو 
هک ار -  دوخ  یعاضر  ردارب  حرس ، یبا  نب  دعس  نب  هَّللادبع  .درک  باختنا  هرـصب  تموکح  هب  دوب  یناوجون  هک  ار  شیوخ  یئادرـسپ 
نآ جارخ  رـصم و  تموـکح  هب  دوـب -  هدرک  رداـص  ار  شلتق  روتـسد  يو  دادـترا  ببـس  هب  هکم  حـتف  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
وا يراوخ  بارـش  یهابت و  داسف و  زا  سپ  داتـسرف و  هفوک  هب  ار  دوخ  يرداـم  ردارب  طـیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  .دـیزگرب  نیمزرس 

زبسرس ياه  نیمز  هک  نیا  نایب  يوما و  یفارشا  تسایس  لامعا  اب  دیعـس  .تشامگ  رهـش  نآ  هب  ار  دوخ  رگید  لیماف  صاع ، نب  دیعس 
(1) .دیدرگ هفوک  مدرم  شروش  ضارتعا و  بجوم  تسا ، شیرق  يارب  زا  قارع 

.دنتسشن یمن  تکاس  شنایلاو  نامثع و  ياه  تعدب  لباقم  رد  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  نارود  نیا  رد 

یلا همدقتـسا  مث  ماشلا  یلإ  ًالّوا  رذابا  یفن  نامثع  ّنا  رابخألا  ءاملعو  ریـسلا  بابرا  رثکا  هیلع  يّذلا  ّنا  : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ناسیون و خیرات  رتشیب   » (2) ؛» ماشلاب لمعی  ناک  ام  هنیدملاب  لمع  اّمل  هذبرلا  یلإ  هنیدملا  نم  هافن  ّمث  هیواعم ، هنم  یکـش  اّمل  هنیدـملا 

نامثع هب  وا  زا  هیواعم  هک  نآ  زا  دعب  درک و  دیعبت  ماش  هب  ار  رذوبا  ادتبا  نامثع  هک  دنا  نآرب  رابخا  ناملاع 

ص:28

ص 435. ج 1 ، بهذلا ، جورم  ص 164 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 175 ؛ لاوطلارابخالا ، . 38 - 1
ص 316. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 39 - 2
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« .دومن دیعبت  هذبر  هب  هفیلخ ، اب  تفلاخم  رطاخ  هب  هنیدم ، زا  تساوخ و  هنیدم  هب  ار  وا  درک ، تیاکش 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  یهاگن  رذوبا  دندومن ، هقردب  ار  وا  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـندرک و  دـیعبت  هذـبر  هب  ار  رذوبا  هک  ینامز 
یم هیرگ  متفا و  یم  امـش  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  دای  هب  منیب  یم  ار  تنادـنزرف  امـش و  یتقو  تفگ : درک و 

(1) .منک

امش رب  دیدش  نآ  راتفرگ  رگا  دسرارف ، هنتف  ار  امش  هک  تسا  دوز  : » دومرف هک  درک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  و 
(2)« .مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ادتقا  ادخ و  باتک  هب  لمع  داب 

يا : » دومرف درک ، داریا  هک  يا  هبطخ  رد  داتـسیا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  برد  رب  رذوبا  نامثع ، تفـالخ  ناـمز  رد 
(3)  .« ...تسوا ملع  ثراو  دّمحم و  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  و  تسایبنا ، لیاضف  مدآ و  ملع  ثراو  دّمحم  مدرم !

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  زا  يرگید  دادعت  اب  ریبز  هحلط و  رـسای ، نب  رامع  ورمع ، نب  دادقم  : » دسیون یم  يرذالب 
تارکذت هب  رگا  هک  دندرک  دیدهت  نمـض  رد  .دندناسرت و  ادـخ  زا  ار  وا  دـنداد و  رکذـت  دـنچ  یتاکن  هب  ار  وا  دنتـشون و  همان  نامثع 

وا يارب  ار  همان  ردـص  هک  نیا  درجم  هب  .دروآ  نامثع  دزن  هتفرگ  ار  همان  رامع  .درک  دـنهاوخ  مادـقا  وا  ّدـضرب  دـهدن  ارف  شوگ  نانآ 
رامع يراد ؟ نم  يارب  ار  زیمآدیدهت  همان  ندناوخ  تأرج  تناتسود  نیب  زا  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  بضغ  اب  نامثع  دناوخ ،

ص:29

ص 173. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 40 - 1
ص 118. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  . 41 - 2

ص 170. ج 2 ، نامه ، . 42 - 3
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دنزرف يا  ییوگ  یم  غورد  تفگ : باوج  رد  ناـمثع  .متـسه  وت  هب  دوـخ  موـق  نیرت  حـصان  هک  تسا  نیا  شلیلد  تفگ : باوـج  رد 
ار وا  ياپ  تسد و  هک  داد  روتـسد  شمالغ  هب  نامثع  سپـس  .مرـسای  دـنزرف  هیمـس و  رـسپ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : راّـمع  هیمس !
(1)« .دش ضراع  وا  رب  قتف »  » نآ رثا  رب  هک  درک  رامع  هب  ندزدگل  هب  عورش  دوب  شفک  رد  هک  یلاحرد  شیاپ  ود  اب  هاگ  نآ  .دننکشب 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تماما  مایا  رد  ریدغ  ناوریپ 

حیضوت

نایعیـش .تفاـی  همادا  هاـم  ُهن  لاـس و  راـهچ  ًاـبیرقت  دـش و  عورـش  .ق.ه  جـنپو  یـس  لاـس  رخاوا  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  تفـالخ 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  زا  يدای  ات  دندید  بسانم  ار  تقو  ترـضح  نآ  اب  یمومع  تعیب  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ور نیا  زا  .دـشاب  یقیقح  يا  هزیگنا  اب  دـننک  تعیب  ترـضح  نآ  اب  دنتـساوخ  رگا  ات  دـنهد  رکذـت  خـماش  ماقم  نآ  هب  ار  مدرم  هدرک ،
هیلع یلع  نیا  مدرم ! يا  : » دومرف هدرک ، مدرم  هب  باـطخ  رتـشا  ثراـح  نب  کـلام  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  اـب  مدرم  تعیب  ماـگنه 

هار رد  یناوارف  ياه  تمحز  هدـیرخ و  ناج  هب  ار  گرزب  ياـهالب  هک  تسا  یـسک  وا  تساـیبنا ، ملع  ثراو  ایـصوا و  یـصو  مالـسلا 
هداد تراشب  ناوضر  تشهب  هب  ار  وا  شربمایپ  هداد و  تداهش  وا  نامیا  هب  ادخ  باتک  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  هدرک  لمحت  مالـسا 

هدرکن کش  شلـضف  ملع و  هقباس و  رد  نامز  نیا  لها  ناگتـشذگ و  زا  يدـحا  و  هدـش ، عمج  وا  رد  لیاضف  ماـمت  هک  یـسک  .تسا 
(2)  .« ...تسا

ص:30

ص 239. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 49 ؛ ج 5 ، فارشالا ، باسنا  . 43 - 1
ص 178. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 44 - 2
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وا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  میدیزگرب  ار  یـسک  ام  : » تفگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  تعیب  زا  سپ  زین  تباث  نب  همیزخ 
(1)« .دیزگرب ام  يارب  ار 

رد ار  عیشت  دناوتب  هک  نآ  ات  دومن ؛ باختنا  تختیاپ ، ناونع  هب  دوخ ، تماقا  ّلحم  ار  رهـش  نآ  دمآ و  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هب زین  قارع  ّلک  نوچ  و  دوب ، یشیجلا  قوس  يا  هقطنم  هفوک  یفرط  زا  .دیامن  یفرعم  قارع  لها  هب  زین  ار  دوخ  هداد و  شرتسگ  قارع 

.دهد رارق  رظن  تحت  زین  ار  ماش  قارع ؛ رب  هوالع  ات  تساوخ  ترضح  نآ  دوب ، کیدزن  ماش 

يالیتسا لباقم  رد  تسایـس ، نامرهق  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هظحالم  اب  مدرم  قارع ، هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دورو  زا  دعب 
.دندوب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یبهذم  نایماح  زا  اه  تّدم  دندرک و  تیامح  وا  زا  نایماش 

تیامح هشیاع  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دش  یم  یناسک  همه  لماش  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  حالطـصا  لمج ، گنج  زا  سپ 
ظفل دندرک ، یم  تیامح  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یـسایس  لیالد  هب  هک  یبهذمریغ  ياه  هورگ  صاخـشا و  هب  نآ  رب  هوالع  .دندرک  یم 

.دیدرگ یم  قالطا  هعیش 

یتعیش اولتق  ریبزلاو  هحلط  عابتا  ّنا  : » دومرف ریبز  هحلط و  تایانج  ندرمشرب  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیوگ : یم  محازم  نبرـصن 
«. دندناسر لتق  هب  ارم  نالماع  نایعیش و  هرصب  رد  ریبز  هحلط و  ناوریپ  انامه   » (2) ؛» یلاّمعو

تیبثت هب  عورش  نایعیش  هک  ینامز  دعب ، لاس  هد  .تفر  راک  هب  نیفص  رد  تیمکح  دنس  رد  هعیـش  هملک  هک  دوب  عیـسو  موهفم  نیا  رد 
تیعقوم

ص:31

ص 51. هنزاوملاو ، رایعملا  . 45 - 1
ص 7. نیفص ، هعقو  . 46 - 2
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يو یبهذمریغ  یبهذم و  نایماح  نیب  تفرگ و  تروص  مالـسلا  هیلع  یلع  نایماح  ییادج  يارب  ییاه  شـشوک  دندرک ، دوخ  یمـسا 
.دش لصاح  يزیامت 

شیوخ لّوا  تروص  هب  ار  یمالـسا  هعماج  تسناوتن  هچرگا  شیوخ ، تموکح  هام  هن  لاس و  راـهچ  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: زا دنترابع  هک  تفای  تسد  یّمهم  ياه  تیقفوم  هب  اما  دنادرگزاب ،

.مدرم يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یعقاو  تیصخش  ندرک  یفرعم   - 1

.مالسا هدش  شومارف  ماکحا  نییبت   - 2

.ناکما ّدحرد  ینید  ياه  فیرحت  اه و  تعدب  زا  يریگولج   - 3

.دوب هدش  نییبت  مدرم  يارب  هابتشا  هب  هک  یماکحا  حالصا  حیحصت و   - 4

.ینید فراعم  زا  يدایز  رادقم  نییبت   - 5

 . ...و يرجُه  دیشُر  راّمت ، مثیم  دایز ، نب  لیمک  ینرق ، سیوا  دننام : ردقلا ؛ لیلج  ینادرگاش  تیبرت   - 6

گنج هب  التبم  ضوعرد  یلو  دش ، فرطرب  هعیش  زا  یـسایس  ياهرـصح  اهراشف و  هچرگا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  رـصع  رد 
.دنتشادنرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  عافد  زا  تسد  لمع ، راتفگ و  اب  زین  اه  گنج  نیا  رد  دندش و  ددعتم  یلخاد  ياه 

عافد زا  تسد  ترـضح ، نآ  نیفلاخم  اب  هلباقم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  عافد  يارب  اـه  گـنج  رد  تسکـش  دوجو  اـب  ناـیعیش 
.دنتشادنرب مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  یتدیقع 

لمج گنج  فلا )

فلاخم نداد  یهاگآ  تهج  هب  لمج  گنج  رد  یتدیقع  نایعیش 

ص:32
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.دندرک یم  یفرعم  نارگید  هب  ار  ترضح  نآ  دوخ ، یسامح  ياهزجر  اه و  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیناقح  هب  قفاوم  و 

: دیوگ یم  هدمآ ، نادیم  هب  دزا  هلیبق  زا  يدرم 

یصولا وهو  یلع  اذه 

یبنلا هوجنلا  موی  هاخأ 

یلولا يدعب  اذه  لاقو 

(1) یقشلا یسنو  عاو  هاعو 

هّدع .تسا  تسرپرس  یلو و  نم  زا  دعب  نیا  دومرف : .دوب و  ربمایپ  اوجن  زور  رد  وا  يارب  دشاب و  یم  یـصو  نامه  هک  تسا  یلع  نیا  »
«. دندومن ششومارف  یقش  دارفا  هتفریذپ و  ار  نآ  يا 

: دیوگ یم  یفعج  سیق  نب  رحز 

یلعل اوّرقت  یّتح  مکبرضأ 

یبنلا دعب  اهّلک  شیرق  ریخ 

یصولا هاّمسو  هَّللا  هناز  نم 

(2) یلولا رهظ  ًاظفاح  یلولا  ّنا 

وا دنوادخ  هک  یسک  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  شیرق  نیرتهب  هک  یسک  دییامن ؛ رارقا  یلع  رب  ات  مگنج  یم  امـش  اب  نم  »
«. تسا یلو  هانپ  تشپ و  یلو  انامه  .تسا  هدیمان  یصو  ار  وا  هداد و  تنیز  ار 

نیفص گنج  ب )

.دندمآرب تیالو  میرح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  عافد  هب  فلتخم  قرط  هب  نایعیش  زین  نیفص  گنج  رد 

ار مدرم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نآ  زا  دعب  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دندمآرب  وا  ماقم  زا  عافد  هب  اه ، هبطخ  نایب  اب  يا  هّدع 
نب ورمع  درک ، عمج  هیواعم  اب  گنج  تهج  هب  نیفص  فرط  هب  تکرح  يارب  هفوک  رد 

ص:33

ص 144. ج 1 ، نامه ، . 47 - 1
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ص 147. ج 1 ، نیشیپ ، . 48 - 2
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تهج هـب  ار  وـت  نـم  ناـنمؤمریما ! يا  : » درک ضرع  هداد ، رارق  باــطخ  دروـم  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماــما  داتــسیا و  یعازخ  قـمح 
رد تلـصخ  جنپ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  وت  هب  تبـسن  نم  یتسود  هکلب  مرادن ، تسود  هاج ، تنطلـس و  ای  لام ، بلط  ای  يدنواشیوخ 
هب ام  نایم  رد  هک  يربمایپ  هیّرذ  ردپ  و  یتسه ، وا  یصو  نیشناج و  ادخ و  لوسر  يومعرـسپ  وت  تسا : هدوبن  يرگید  رد  هک  متفای  وت 

(1)  .« ...تسا رتشیب  همه  زا  داهج  رد  وت  مهس  و  دروآ ، مالسا  هک  یتسه  یسک  لّوا  وت  .تسا  هدش  هدراذگ  تعیدو 

هب دنک -  تمحر  ار  امش  دنوادخ  دینک -  هلجع  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایهاپـس  کیرحت  رد  نیفـص  زور  رد  زین  ریخ  ّما 
(2)« .تسادخ لوسر  یصو  هک  وگتسار  افواب و  ياوقتاب  لداع و  ماما  يرای 

: دندمآرب تیالو  ماقم  زا  عافد  هب  دوخ  راعشا  اب  زین  رگید  یخرب 

: دیوگ یم  جرزخ ، دیس  میظع و  یباحص  دعس ، نب  سیق 

مامإ انمامإ و  یلعو 

لیزنتلا هب  یتأ  اناوسل 

هالوم تنک  نم  یبنلا  لاق  موی 

لیلج بطخ  هالوم  اذهف 

هّمألا یلع  یبنلا  هلاق  ام  ّنإ 

(3) لیقو لاق  هیف  ام  متح 

نم هکره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور  .تسا  هدروآ  نآرق  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسام ، ریغ  ماما  ام و  ماما  یلع  «و 
هدومرف تّما  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  يزیچ  انامه  .تسا  یگرزب  نأش  نیا  و  تسوا ، يالوم  یلع  نیا  سپ  میوا  يالوم 

«. تسین لیق  لاق و  نآ  رد  تسا و  یمتح 

ص:34

ص 281. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 49 - 1
ص 67. ءاسنلا ، تاغالب  . 50 - 2

ص 149. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 51 - 3
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.دنتشاد دیکأت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیشناج  تیاصو و  هلأسم  رب  ًاتدمع  دوخ  راعشا  رد  نانیا 

یلع ماما  رانک  رد  دـندش ، ادـج  وا  زا  جراوخ  تشگزاب و  هفوک  هب  نیفـص  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  نآ  زا  سپ  زین  رگید  یخرب 
ترضح هب  هک  دوب  نیا  نانآ  دهع  هلمج  زا  .دندومن  دهع  تعیب و  دیدجت  ترـضح  نآ  اب  رگید  راب  دندنام و  مدق  تباث  مالـسلا  هیلع 
ینمـشد نانآ  اب  وت  هک  میتسه  یـسک  ره  نمـشد  و  ینآ ، تسود  وت  هک  میتسه  یـسک  ره  تسود  ام  : » دـندرک ضرع  هدرک ، باطخ 

(1)« .يراد

هیلع نینمؤملاریما  قح  هب  تفالخ  تیالو و  ماقم  هداد ، رارق  شنزرـس  باتع و  دروم  ار  وا  هیواـعم  هب  هماـن  نتـشون  اـب  رگید  يا  هدـع 
.دندرک یم  دزشوگ  وا  هب  ار  مالسلا 

رارق مالـسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  ار  تدوخ  هنوگچ  وت ! رب  ياو  : »... دیوگ یم  دسیون ، یم  هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  رکبوبا  نب  دّـمحم 
دیورگ وا  هب  نارگید  زا  لبق  هک  یسک  .تسوا  نادنزرف  ردپ  وا و  یصو  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ثراو  هک  یسک  یهد ، یم 

(2)« .تخاس کیرش  شرما  رد  هاگآ و  شرارسا  زا  ار  وا  .دینش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دهع  هک  دوب  یسک  نیرخآ  و 

تسود ار  وا  نم  : » تفگ مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  للع  نایب  رد  هیواعم  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هعیـش  نانز  زا  هینوجح  هیمراد 
دوب نید  رد  هیقف  وا  .درک  یم  کمک  ناگدناماو  هب  تشاد و  یم  تسود  ار  نیکاسم  اریز  مراد ؛

ص:35

ص 348. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 63 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  . 52 - 1
ص 118. نیفص ، هعقو  ص 108 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  خیرات  . 53 - 2
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(1)  .« ...تشاد تیالو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بناج  زا  وا  .دومن  یمن  یهاتوک  قح  نایب  زا  و 

ریدغ ناوریپ  رب  هیواعم  تایانج 

نداتـسرف اـب  دومن و  زاـغآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  هیلعرب  ار  يا  هدرتسگ  یناـگمه و  موجه  هیواـعم  يرجه ، لاـس 39  زا 
: داد رارق  زاتو  تخات  دروم  ار  ترضح  تموکح  هطیح  نایعیش ، بوکرس  يارب  نید  یب  نشخ و  يدارفا 

.داتسرف رمتلا  نیع  مدرم  بوکرس  يارب  رفن  رازه  اب  ار  ریشب  نب  نامعن   - 1

.داتسرف نئادم  رابنا و  هب  اجنآ  زا  تیه و  مدرم  بوکرس  يارب  رفن  رازه  شش  اب  ار  فوع  نب  نایفس   - 2

.داتسرف ءامیت  هب  رفن  دصتفه  رازه و  اب  ار  دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانمشد  زا  هک  يرازف  همکح  نب  هدعسم  نب  هَّللادبع   - 3

رد .داتـسرف و  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تعاـط  رد  هک  سکره  تراـغ  يارب  هعقاو  هب  رفن  رازه  هس  اـب  ار  سیق  نب  كاحـض   - 4
.داتسرف وا  اب  هلباقم  يارب  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  يدع  نب  رجح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لباقم ،

.داتسرف وا  اب  هلباقم  يارب  ار  لیمک  ترضح  هک  داتسرف ، هریزج  دالب  هب  یتعامج  اب  ار  میشا  نب  ثابق  نب  نمحرلادبع   - 5

ص:36

ص 41. هیواعم ، یلع  ءاسنلا  نم  تادفاولا  . 54 - 1

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/300/AKS BARNAMEH/#content_note_36_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  هک  دـنک  هلباقم  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تعاطا  رد  هک  سکره  اـب  اـت  داتـسرف  هریزج  هب  زین  ار  یخونت  رمن  نب  ثرح   - 6
(1) .دندش هتشک  يدایز  دارفا  هعقاو 

نب هَّللادیبع  دیسر ، هنیدم  هب  هک  یماگنه  وا  داتسرف ، نمی  هنیدم و  هکم و  يوس  هب  يرکشل  اب  ار  هاطرأ  نب  رُسب  ق.ه ، لاس 40  رد   - 7
ود ره  رـُسب  یلو  دش ، قحلم  ترـضح  هب  هفوک  رد  هدرک و  رارف  اجنآ  زا  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط  زا  هنیدم  لماع  هک  سابع 

(2) .دیناسر تداهش  هب  ار  وا  دنزرف 

ترـضح نایعیـش  نادـمه و  هلیبق  زا  یهورگ  هک  دوب  يا  هقطنم  تفرگ ، رارق  تراغ  دروم  رـُسب »  » هار رـس  هک  یقطانم  زا  رگید  یکی 
و تشک ، ار  نادرم  زا  يرایـسب  .درک  هلمح  اـه  نآ  هب  هناریگلفاـغ  یتـکرح  اـب  رـُسب  .دنتـشاد  تنوکـس  اـج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
(3) .دندش یم  هدرب  تراسا  هب  نیملسم  ناکدوک  نانز و  هک  دوب  راب  نیلّوا  نیا  .درب و  تراسا  هب  ار  نانآ  نادنزرف  نانز و  زا  يدادعت 

نایناریا داژن  زا  ءابنالا »  » هب فورعم  هک  ار  یهورگ  نادـمه و  هعازخ و  زا  يدارفا  وا  : » دـیوگ یم  هاـطرا  نب  رـسب  دروم  رد  يدوعـسم 
(4)« .تشک یم  دراد ، رس  رد  ار  وا  ياوه  ای  دراد  یلع  هب  لیم  درک  یم  هدهاشم  هک  ار  یسکره  .تشک و  دندوب  نمی  میقم 

ص:37

ص 134؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  ج 1/65 ؛ باعیتسالا ، ص 152 ؛ ج 10 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ص 44 ؛ ج 15 ، یناغالا ، .ك.ر  . 55 - 1
ص 425. ج 2 ، لماکلا ،

ص ج 7 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ص 152 ؛ ج 10 ، قشمد ، خیرات  ص 425 ؛ ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 139 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  . 56 - 2
.356

ص 11. ج 5 ، دیرفلادقعلا ، . 57 - 3
ص 22. ج 3 ، بهذلا ، جورم  . 58 - 4
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ریگرد تخس  نانآ  اب  دمآ و  دندوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  یگمه  هک  نابسح  لها  فرط  هب  رـُسب  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 
سراف زا  ًاتلاصا  هک  ار  نادرمریپ  زا  رفن  دص  اجنآ  رد  دمآ و  اعنـص  فرط  هب  اجنآ  زا  .دیناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  یعیجف  روط  هب  دـش و 

هلمح رد  رـُسب  .تسا و  هدـش  یفخم  نانآ  نانز  زا  یکی  هناخ  رد  ساـبع  نب  هَّللادـیبع  دـنزرف  ود  هک  نیا  مرج  هب  اـهنت  تشک ، دـندوب 
(1)« .دنازوس شتآ  رد  زین  ار  يا  هّدع  دناسر و  لتق  هب  ار  رفن  رازه  یس  دودح  شیاه 

یهاوگ هزاـجا  شتیب  لـها  یلع و  نایعیـش  زا  کـی  چـیه  هب  تشون : شنارازگراـک  ماـمت  هب  يا  هماـن  رد  هیواـعم  : » دـسیون یم  زین  وا 
تـشون دوخ  نارازگراـک  هب  رگید  يا  هماـن  رد  زین  و  ...دـینک .  مارکا  ار  ناـنآ  هداد و  هاـنپ  ار  ناـمثع  ِنایعیـش  لـباقم ، رد  .دـیهدن و 

رد .دـییامن و  عطق  ار  شا  يزور  اـطع و  هدرک و  وحم  ناوـید  زا  ار  شمـسا  تسوا  تیب  لـها  یلع و  ّبحم  دـش  تباـث  هک  یـسکره 
.دـینک بارخ  ار  وا  هناخ  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يـالو  هب  مهّتم  هک  سکره  تشون : هماـن  نیا  همیمض 

(2)  .« ...هفوک لها  ًاصوصخ  دوب  قارع  لها  رب  تبیصم  رتشیب 

مهیلع انیّلـصو  مهانفکو  مهانطّنحف  کیبا ، هعیـش  انلتق  اـّنا  تملعأ  هَّللادـبعابا ! اـی  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  هیواـعم  يزور 
نانآ رب  هدرک و  ناشنفک  طونح و  هدـناسر و  لتق  هب  ار  تردـپ  نایعیـش  اـم  هک  يدرک  ادـیپ  ملع  اـیآ  هَّللادـبعابا ! يا   » (3) ؛»؟ مهاّنفدو

»؟ میا هدرک  ناشنفد  هدرازگزامن و 

ص:38

.121 ص 116 -  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 59 - 1
.45 ص 44 -  ج 11 ، نامه ، . 60 - 2

ص 231. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  . 61 - 3
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« مالسلا هیلع  نسح  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

درک یم  ساسحا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتارطخ  زا  یکی  دـیدرگ ، هیواعم  اب  هحلاصم  هب  روبجم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماـگنه 
یلع ماما  باحصا  هب  تینما  دیاب  هک  درک  حیرصت  هیواعم  اب  دوخ  دادرارق  رد  ور  نیازا  .دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  تینما 

ریز دریذپ و  یمن  ار  تادهعت  نآ  هک  درک  مالعا  هیواعم  لّوا  زور  نامه  رد  یلو  .تفریذـپ  ار  نآ  زین  هیواعم  .دوش  هداد  مالـسلا  هیلع 
.دراذگ یم  اپ 

یـسکره زا  ار  دوخ  همذ  نم  تشون : نینچ  نایلاو  هب  دوخ  همان  رد  هیواعم  : » دنک یم  تیاور  ینئادـم  نسحلا  یبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
نعل هب  عورـش  ربنم  رب  هقطنم  ره  رد  ابطخ  روتـسد  نیا  زا  دعب  .مدرک  يرب  دیامن ، لقن  شتیب  لها  بارت و  یبا  تلیـضف  رد  یتیاور  هک 
هفوک رد  ماگنه  نآ  اریز  دندوب ؛ هفوک  لها  تبیصم  الب و  رد  مدرم  نیرتدیدش  .دندومن  شتیب  لها  وا و  زا  يّربت  مالـسلا و  هیلع  یلع 

ساسا رب  تخانـش ، یم  بوخ  ار  نایعیـش  وا  .دومن  هفوک  هرـصب و  یلاو  ار  دایز » ، » هیواـعم .دنتـشاد  دوجو  نایعیـش  زا  يداـیز  دادـعت 
دومن و یم  عطق  ار  نانآ  ياپ  تسد و  هدناسرت ، ار  نانآ  هک  نیا  ای  و  دناسر ، یم  لتق  هب  تفای  یم  ار  نایعیش  هک  اجره  هیواعم  روتسد 

یفورعم هعیـش  چیه  اذل  .دومن  دیعبت  قارع  زا  زین  ار  يا  هدـع  نینچمه  .درک  یم  نازیوآ  راد  هب  هدروآرد ، هقدـح  زا  ار  نانآ  نامـشچ 
(1)  .« ...دنامن یقاب  قارع  رد 

نانآ اجکره  دوب و  نایعیش  یپ  رد  ًامئاد  دایز ، : » دسیون یم  مثعأ  نبا 

ص:39

ص 44. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 62 - 1

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/300/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
http://www.ghaemiyeh.com


.درک یم  روک  ار  ناشنامـشچ  عطق و  ار  مدرم  ياپ  تسد و  وا  .تشک  ار  يدایز  رامـش  هک  يروط  هب  دناسر ، یم  لتق  هب  تفای  یم  ار 
رداـص ار  نایعیـش  زا  یهورگ  نتخیوآ  راد  هب  ِروتـسد  دوخ  هیواـعم   (1) .دـناسر لتق  هب  ار  نایعیـش  زا  یتعاـمج  زین  هیواـعم  دوخ  هتبلا 

تسج و رد  زین  هرصب  رد  وا   (3) .دنیوج يراز  یب  راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ات  درک ، یم  عمج  دجـسم  رد  ار  نایعیـش  دایز   (2) .درک
.دندیسر تداهش  هب  هیواعم  روتسد  هب  نیعبات  هباحص و  زا  يا  هدع   (4) .دناسر یم  لتق  هب  ار  نانآ  اه  نآ  نتفای  اب  دوب و  نایعیش  يوج 

لتق هویش  هب  شباحـصا  هارمه  هب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  وا  دناسر و  لتق  هب  ار  شباحـصا  يدع و  نب  رجح  هیواعم  يرجه  لاس 53  رد 
(5) .دش هتشک  مالسا  رد  ربص 

، داد ناما  ار  وا  هیواعم  هک  نآ  زا  دعب  دیمان ، ادهشلادیس  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ار  میظع  یباحـص  یعازخ ، قمح  نب  ورمع 
(6) .دناسر لتق  هب 

ریـسم رد  ار  وا  هیواعم  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  گنج  ناهدـنامرف  زا  یکی  برع و  ناگرزب  فارـشا و  زا  یکی  رتشا ، کلام 
يو صاوخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نادرگاش  زا  يرجه ، دیشر   (7) .دیناسر لتق  هب  شنامالغ  زا  یکی  تسد  هب  ّمس ، هلیسو  هب  رصم 
نابز اپ و  ود  تسد و  ود  ور  نیازا  .دیزرو  عانتما  وا  دنک ، تنعل  ار  وا  هتـسج و  تئارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  داد  روتـسد  دایز  دوب ،

(8) .تخیوآ راد  هب  هدیرب و  ار  وا 

ص:40

ص 203. ج 4 ، حوتفلا ، . 63 - 1
ص 479. ربحملا ، . 64 - 2

ص 88. ج 9 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  . 65 - 3
.نامه . 66 - 4

ص 642. ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 3 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  . 67 - 5
ص 34. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 68 - 6
ص 91. ج 1 ، بهذلا ، تارذش  . 69 - 7

ص 294. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 70 - 8
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رب وا ، ياپ  ود  تسد و  ود  ندرکادـج  زا  دـعب  هدومن و  ریگتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نتـشاد  مرج  هب  ار  يدـبع  رهم  نب  هیریوج 
.تخیوآ راد  هب  امرخ  تخرد  هخاش 

« مالسلا هیلع  نیسح  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

تبیـصم و ماگنه  نیا  رد  .دوب  نینچ  نیا  دومن ، تلحر  اـیند  راد  زا  یلع ، نب  نسح  هک  یتقو  اـت  عضو  : » دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هدرک و رارف  دوخ  رهش  زا  ای  دنتشاد و  سرت  شیوخ  ناج  زا  مدرم  نیب  رد  نایعیش  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دش ، رتشیب  نایعیـش  رب  هنتف 

(1) .دندرک یم  یگدنز  یناهنپ  روط  هب 

نآ رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تلحر  زا  دـعب  نایعیـش ، ام و  يارب  تبیـصم  رتشیب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماما 
.دندرک یم  ادج  ندب  زا  دنتـسه  هعیـش  هک  نامگ  نیا  هب  ار  اه  نآ  ياهاپ  اه و  تسد  دنتـشک و  یم  ار  ام  نایعیـش  رهـش ، ره  رد  نامز 

بارخ ار  شا  هناخ  ای  دـندرک  یم  تراغ  ار  شلاوما  ای  هدومن و  ینادـنز  ار  وا  دـش ، یم  ام  اب  طابترا  یتسود و  هب  مهّتم  هک  یـسکره 
(2) «. دایز نبا  هَّللادیبع  نامز  ات  تفای  تدش  نانچ  مه  الب  تبیصم و  نیا  دندومن و  یم 

تموکح مامز  دوب ، هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دیزی ، شرسپ  دش و  كاله  هیواعم  يرمق ، يرجه  تصـش  لاس 
هنوگ چیه  دیزی ، خیرات ، تداهش  هب  .تفرگ  تسد  رد  ار  یمالسا 

ص:41

ص 44. ج 11 ، نامه ، . 71 - 1
.نامه . 72 - 2
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یب یشایع و  زج  درک و  یمن  انتعا  مالسا ، نیناوق  لوصا و  هب  هک  دوب  یناوج  شردپ ، تایح  نامز  رد  یتح  .تشادن  ینید  تیـصخش 
اب مالـسا ، روهظ  خیرات  رد  هک  تخادـنا  هار  هب  ار  یعیاجف  دوخ  تموکح  لاس  هس  رد  .تسناد  یمن  يراک  ینارتوهـش ، يرابودـنب و 

.دوب هقباس  یب  هتفرگ ، ماجنا  هک  اه  هنتف  همه  نآ 

نارای و ناشیوخ و  نادنزرف و  اب  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طبـس  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  لّوا ، لاس 
رد ءادهـش ، هدـیرب  ياهرـس  هارمه  هب  ار  ربمایپ  تیب  لها  ناـکدوک و  ناـنز و  دـناسر و  تداهـش  هب  عضو ، نیرت  عیجف  اـب  شناـیعیش ،

(1) .دنادرگ اهرهش 

(2) .دومن حابم  شنایرکشل  يارب  زور  هس  ات  ار  راید  نآ  مدرم  يوربآ  لام و  ناج و  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدم  مّود  لاس 

(3) .دیشک شتآ  هب  ار  نآ  درک و  بارخ  ار  هسدقم  هبعک  مّوس  لاس  رد  و 

، هیلع هَّللا  اندمحف  هیواعم ، كاله  اورکذف  درـص ، نب  نامیلـس  لزنم  یف  هعیـشلا  تعمتجا  : » تفگ هک  هدرک  لقن  جاجح  زا  فنخموبا 
رد نایعیش   » (4) ؛» ...هیبا هعیـشو  هتعیـش  متناو  هکم  یلا  جرخ  دقو  هتعیبب ، موقلا  یلع  ضّبقت  دق  ًانیـسح  ّناو  کلهدـق  هیواعم  ّنا  لاقف :
نب نامیلـس  .دندرک  شیاتـس  تهج  نیا  زا  ار  ادخ  یگمه  نانآ  .دنداد  هیواعم  تکاله  زا  ربخ  هدش و  عمج  درـص  نب  نامیلـس  لزنم 
امـش و  تسا ، هدومن  تکرح  هکم  هب  هنیدـم  زا  هتـشاد و  غیرد  ار  دوخ  تعیب  نیـسح  هدیـسر و  تکاله  هب  هیواعم  انامه  تفگ : درص 

 «. ...دیتسه شردپ  نایعیش 

ص:42

ص 64. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 190 و  ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 216 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 73 - 1
ص 192 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  . 74 - 2

.نامه . 75 - 3
ص 15. فنخم ، یبا  لتقم  . 76 - 4
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یم وا  .تسا  هدرک  لقن  ار  هیواـعم  تکـاله  زا  دـعب  هراـمالاراد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  دـیلو  توعد  هصق  ریثا  نبا  يربط و 
رگا هک  مسرت  یم  وت  رب  نم  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرگ  تیادف  درک : ضرع  ترـضح  هب  ریبز  نب  هَّللادبع  دیوگ :

.دنشکب ار  وت  ای  هدرک  تعیب  دیزی  اب  ات  دننکن  اهر  ار  وت  و  دیامن ، سبح  اجنآ  رد  ار  وت  يور  هرامالاراد  رد  وا  دزن  هب 

ّمث یتعیش ، نم  ّقحلا  لهاو  يراصنا  یمدخو و  یلا  یباحصا  عمجا  نکلو  يدحو ، لخدا  تسل  ّینإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا قح  لـها  ناراـی  ناراکتمدـخ و  باحـصا و  هکلب  موش ، یمن  دراو  وا  رب  ییاـهنت  هب  نم   » (1) ؛» ...هفیـس دحاو  لک  ذخأی  نا  مهرمآ 

«. ...دنشاب هتشاد  دوخ  هارمه  هب  ار  دوخ  ریشمش  مادک  ره  ات  منک  یم  شرافس  ار  نانآ  منک و  یم  عمج  ار  منایعیش 

ریدغ ناوریپ  زا  یهورگ  ندش  قحلم 

ناوراک هب  ار  دوخ  ناوارف  تمحز  اب  نکمم و  وحن  ره  هب  هدید و  بسانم  ار  تصرف  نایعیـش  زا  یهورگ  هک  دهد  یم  یهاوگ  خـیرات 
.دنلیبق نیا  زا  هَّللادیبع  هَّللادبع و  شدنزرف  ود  يدبع و  طیبث  نب  دیزی  هک  دندومن ، قحلم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

فورعم تمارک  فرش و  هب  دوخ  موق  نایم  رد  هک  دوب  یسک  وا  .دیآ  یم  رامش  هب  دوسالاوبا  باحصا  زا  نایعیـش و  زا  طیبث  نب  دیزی 
.دوب

ص:43

ص 530. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 270 ، ج 3 ، يربط ، خیرات  . 77 - 1
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رد هک  دوب  نایعیـش  عامتجا  ّلحم  وا  هناخ  دمآ و  یم  باسح  هب  نایعیـش  زا  ینز  هیدبع  ذفنم  رتخد  هیرام  : » دیوگ یم  يربط  رفعجوبا 
هب وا  رب  همان  نتـشون  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیـسر  ربخ  دایز  نبا  هب  .دـندرک  یم  وگ  تفگ  دـندش و  یم  عمج  اـجنآ 
ای دراو  هفوک  هب  هک  سک  ره  ددنبب و  ار  هار  هتـشاذگ و  ناب  هدـید  هک  داد  روتـسد  دوخ  لماع  هب  اذـل  تسا ، تکرح  رد  البرک  فرط 

دنزرف هد  .دومن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ندـش  قحلم  هفوک و  زا  جورخ  مزع  طـیبث  نب  دـیزی  .دـنیامن  لرتنک  دوش  یم  جراـخ 
هد زا  دنزرف  ود  .دنک  تکرش  رفـس  نیا  رد  وا  اب  دهاوخ  یم  سک  ره  هک  درک  داهنـشیپ  تخاس و  علّطم  دوخ  مزع  زا  ار  نانآ  تشاد ،
نم تفگ : دوخ  باحـصا  هب  دمآ و  هیرام  هناخ  هب  هاگ  نآ  .دنداد  تبثم  خساپ  وا  تساوخرد  هب  هَّللادـیبع  هَّللادـبع و  مان  هب  شدـنزرف 

وا هب  یگمه  .دنک  تکرش  رفـس  نیا  رد  نم  اب  هک  تسیک  مراد ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ندش  قحلم  هفوک و  زا  ندش  جراخ  دصق 
نب مهدا  کلام و  نب  فیس  شمالغ و  رماع و  تبحاصم  دوخ و  دنزرف  ود  اب  هاگ  نآ  میـسرت ...  یم  دایز  نبا  باحـصا  زا  ام  دنتفگ :

حطبا نیمزرس  رد  ار  دوخ  رت  مامت  هچره  تعرس  اب  نانآ  .دندمآرد  تکرح  هب  ینیـسح  ناوراک  هب  ندش  قحلم  دصق  هب  هفوک  زا  هیما 
نانآ دندرک : ضرع  دمآ ، نانآ  غارس  هب  ترـضح  دیـسر  ماما  هب  هک  نانآ  ندمآ  ربخ  .دندناسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هکم  رد 

شلزنم رد  ار  ماما  هک  طیبث  نب  دیزی  یتاظحل  زا  دعب  .تسشن  ناشراظتنا  هب  نانآ  هلحار  نیب  رد  ترـضح  .دنا  هدمآ  امـش  لابند  هب  زین 
َِکلذـِبَف ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  تفگ « : درک  تاـقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  نیمه  تشگزاـب و  دوخ  هلحار  يوس  هب  دـیدن 

هب هراشا  اوُحَْرفْیلَف .»

ص:44
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رب هاگ  نآ  .دییوگب  کیربت  نم  هب  هدوب و  دونشخ  دیاب  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  تاقالم  هک  شتمحر  ادخ و  لضف  هب  هک  نیا 
ماما .داد  شترصن  تهج  هب  رگید  يا  هدع  نادنزرف و  دوخ و  ندمآ  زا  ربخ  و  تسشن ، نیمز  رب  شرضحم  رد  هداد و  مالـس  ترـضح 
البرک نیمزرس  رد  ات  دندوب  ترـضح  اب  نانآ  درب ، دوخ  هلفاق  رانک  هب  ار  وا  هلفاق  هاگ  نآ  .دومن  ریخ  ياعد  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.دندیسر تداهش  هب  يا  هزرابم  زا  دعب 

باحـصا زا  نآرق و  يراق  یعبات و  وا  .تسا  ینادمه  ریـضخ  نب  دـیرب  دـندش ، قحلم  ترـضح  هب  هفوک  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  زین  و 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  دنسیون : یم  ناسیون  هریس  .دمآ  یم  رامش  هب  هفوک  فارـشا  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع 

.دیسر تداهش  هب  البرک  رد  ات  دوب  وا  اب  و  دش ، قحلم  ترضح  هب  هکم  رد  درک و  تکرح  هفوک  زا  دیسر ، وا  هب  هکم  هب  هنیدم  زا 

رد ود  نآ  .تسا  يراـصنا  ثرح  نب  فوـتحلاوبا  يراـصنا و  ثرح  نب  دعـس  دـندش ، قـحلم  ترـضح  هب  هک  ناـیفوک  هلمج  زا  زین  و 
تداهش زا  دعب  اروشاع  زور  یلو  دندش ، دراو  البرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  لاتق  تهج  هب  دعس  نب  رمع  اب  رما  يادتبا 

رگید فرط  زا  ار  ناکدوک  ناـنز و  نویـش  يادـص  یفرط و  زا  ار  ماـما  يراـی  ترـصن و  بلط  يادـص  هک  یماـگنه  ماـما ، باحـصا 
یتعامج نتشک  زا  دعب  و  دندمآرب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  عافد  هب  هدش و  جراخ  دعـس  نب  رمع  هاپـس  زا  دوخ  هحلـسا  اب  دندینش ،

.دندیسر تداهش  هب  زین  دوخ  دعس  نب  رمع  رکشل  زا 

دلاخ نب  ورمع  مان  هب  يا  هرفن  شـش  ناوراک  دـندمآ ، البرک  هب  هفوک  زا  ترـضح  نآ  صلاـخ  نایعیـش  زا  هک  یناـسک  هلمج  زا  زین  و 
، يوادیص

ص:45
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بـسا هک  تسا  یلمج  ای  یلجب  عفان  مالغ  یناملـس و  ثرح  نب  هدانج  عمجم ، نب  ذئاع  يذئاعلا ، عمجم  دلاخ ، نب  ورمع  یلوم  دـعس 
يوادیص و رهـسم  نب  سیق  نالعا  .دوب  هدش  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  شیپ  زا  شدوخ  عفان  اریز  دیـشک ؛ یم  كدی  ار  عفان 

یم نت  شـش  نیا  .داتـسرف  ترـضح  يرای  هب  هفوک  زا  ار  نت  شـش  نیا  قارع ، يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ  زا  وا  رابخا 
حامرط .دـننک  ریگتـسد  دور  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  هب  هک  ار  سک  ره  ات  دـنا  هداد  رارق  هار  رـس  رب  اه  ناب  هدـید  هک  دنتـسناد 

یم ههاریب  زا  تعرس  هب  ار  نانآ  حامرط  .دنک  قحلم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هدرب و  ههاریب  زا  ار  نانآ  ات  دنتفرگ  امنهار  ار  نابرتش 
دنراد ناهنپ  نارومأم  دید  زا  ار  دوخ  دندیـشوک  یم  دندیدرون و  رد  ار  اه  نابایب  ...دناوخ  یم  يدـح  زاوآ  اهرتش  يارب  هار  رد  درب و 

دیما دومرف : شترضح  .دندناوخ  ماما  يارب  ار  حامرط  ياهرعـش  یبایفرـش  ماگنه  نایناوراک  .دندیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ات 
مامت هک  تساوخ  دش و  عنام  ار  نانآ  ّرح  .میدرگ  زوریپ  هاوخ  میوش و  هتشک  هاوخ  دشاب ، ریخ  هتساوخ  ام  يارب  ادخ  هچ  نآ  هک  تسا 

ناج زا  هک  نانچ  مینک  یم  عافد  ناشیا  زا  ام  تشاذگ و  مهاوخن  زگره  دومرف : ماما  .دـنادرگرب  هفوک  هب  ای  دـنک و  ینادـنز  ار  اه  نآ 
یلو تسا  نینچ  تفگ : ّرح  .يوشن  نم  ضّرعتم  دـسرن  دایز  نبا  همان  ات  هک  يداد  هدـعو  وت  دـنا ، نم  راصنا  نانیا  .مییامن  عاـفد  دوخ 
هدعو هب  هک  تسا  مزال  .دنا  هدوب  نم  هارمه  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  دنا و  نم  نارای  نانیا  دومرف : ماما  .دنا  هدـماین  وت  هارمه  اه  نیا 

نیا ...تشادرب  اه  نآ  زا  تسد  تفرگ و  سپ  ار  دوخ  نخـس  دید  نینچ  ار  عضو  هک  ّرح  .مینک  یم  راکیپ  وت  اب  هنرگو  ینک  افو  دوخ 
زور رد  یگمه  هورگ 
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ات دومرف  ار  سابع  شردارب  ماما  .دنتفرگ  رارق  نمشد  هرصاحم  دروم  هزرابم  زاغآ  رد  .دندوب  ادهش  نیتسخن  زا  دندش و  دیهش  اروشاع 
ار یگمه  تسکش و  ار  هرصاحم  ّطخ  هک  نیا  ات  درک  هلمح  نمشد  هاپس  رب  درک و  تعاطا  سابع  .دهد  تاجن  هرـصاحم  زا  ار  اه  نآ 
رد مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  .دـندمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  نوخ  هب  هتـشغآ  ياهرکیپ  اب  ناناوج  نیا  و  داد ، تاـجن 

هیلع سابع  ترـضح  زا  دـندید  نینچ  هک  اه  نآ  دـندنبب ، ناناوج  نیا  رب  ار  هار  دنتـساوخ  دـیزی  نایهاپـس  .تشاد  رارق  ناشرـس  تشپ 
هب مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  .دندیسر  تداهـش  هب  یگمه  ات  دندرک  يزابناج  ردق  نآ  دندومن ، لباقتم  هلمح  دندش و  ادج  مالـسلا 

(1) .داتسرف دورد  نانآ  رب  ماما  .داد و  شرازگ  دیسر و  مالسلا  هیلع  ماما  روضح 

هفوک رد  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  وا و  .تسا  فورعم  یباحـص  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  نایفوک  هلمج  زا  زین  و 
زا جورخ  دصق  لیقع  نب  ملـسم  ندش  اهنت  هفوک و  هب  دایز  نب  هَّللادیبع  دورو  زا  دعب  دـنتفرگ و  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب 

.دندرک ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترصن  يارب  هفوک 

ورب و ناـکم  نـالف  هب  ریگب و  ارم  بسا  تفگ : دوـخ  دـبع  هب  دوـمن و  نیز  مکحم  ار  دوـخ  بسا  بیبـح  دنـسیون : یم  ناـسیون  هریس 
رهـش زا  هنایفخم  دومن و  عادو  دوخ  دالوا  رـسمه و  اب  بیبح  .میایب  نم  ات  نامب  رظتنم  دوشن ، علطم  وت  لاح  زا  یـسک  ات  شاـب  بظاوم 

دومن و باطخ  ار  بسا  هدرک  رید  بیبح  دید  هک  مالغ  .دنک  یشکرس  دوخ  نیمز  زا  دهاوخ  یم  هک  درک  دومناو  نینچ  دش و  جراخ 
تبحاص رگا  بسا ! يا  تفگ :
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هب عورش  دیسر و  هار  زا  دینش  یم  ار  مالغ  يادص  بیبح  هک  یلاح  رد  ماگنه  نیا  رد  .ورب  نیسح  ترـصن  هب  ییاهنت  هب  تدوخ  دماین 
ترـصن يوزرآ  زین  ناگدنب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ : دوب ، يراج  شکـشا  هک  یلاح  رد  درک و  هیرگ 

يا درک : ضرع  دمآرد و  هیرگ  هب  مالغ  .درک  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  مالغ  هاگ  نآ  .ناگدازآ  هب  دسر  هچ  ات  دـنراد  ار  وت  يرای  و 
.میآ مالسلا  هیلع  نیسح  ترصن  هب  وت  اب  ات  مراذگ  یمن  اهنت  ار  وت  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  نم ! ياقآ 

هیلع یلع  ماما  نایعیـش  زا  یفعج  قورـسم  نب  جاجح  دـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـصن  هب  هفوک  زا  هک  یناـسک  هلمج  زا  زین  و 
اهزامن تاقوا  رد  وا  .دمآ  البرک  هب  ترضح  هارمه  .دوش  قحلم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ات  دمآ  هکم  هب  هفوک  زا  وا  .تسا  مالـسلا 

.دیسر تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  تفگ و  یم  ناذا 

دندوب دعـس  نب  رمع  هارمه  ادـتبا  رد  ود  نیا  .تسا  ورمع  نب  سالُح  شردارب  یبسار و  يدزا  ورمع  نب  نامعن  نایفوک  هلمج  زا  زین  و 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد  لّوا  هلمح  رد  هک  دـندوب  وا  اب  دـندش و  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  هب  هنابـش  یلو 

.دندیسر تداهش 

ادتبا رد  .تشاد  یبیجع  فقاوم  اه  گنج  رد  دوب و  هفوک  ناعاجش  فارـشا و  زا  وا  .تسا  یلجب  نیق  نب  ریهز  نایفوک  هلمج  زا  زین  و 
ماما اب  هار  نیب  رد  هفوک  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  دش ، فرـشم  جح  هب  شتیب  لها  اب  يرجه  لاس 60  رد  یلو  دوب  وا  رادفرط  ینامثع و 

نآ باکر  رد  دمآ و  البرک  فرط  هب  دش و  ینیـسح  اج  نآ  زا  درک و  تیاده  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  .دـش  هجاوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.دیسر تداهش  هب  ترضح 
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لها هب  یلیامت  نادنچ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  ات  یتح  دندوب  ینامثع  يدایز  هدع  هفوک  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اج  نیا  زا 
.دنا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتدیقع  نایعیش  یگمه  نایفوک  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  اذل  .دنتشادن  مالسلا  مهیلع  تیب 

ار نایعیش  دیسر  وا  هب  هک  هیواعم  گرم  ربخ  .دوب  هفوک  دباع  عاجش و  نایعیـش  زا  وا  .تسا  یفنح  هَّللادبع  نب  دیعـس  نایفوک  هلمج  زا 
هب هک  ملـسم  .درک  توعد  هفوک  هب  ار  وا  تشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يا  همان  هاگ  نآ  درک ، عمج  دوخ  رود  هب  هفوک  رد 

.دنک ادف  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  رد  ار  دوخ  ناج  هک  درک  دای  مسق  هَّللادبع  نب  دیعس  دمآ  هفوک 

هب اروشاع  زور  رد  ات  دنام  ترـضح  اب  ماما  هب  ندیـسر  اب  زین  وا  .دـناسرب  ماما  هب  ات  داد  دیعـس  هب  هتـشون و  ار  يا  همان  لیقع  نب  ملـسم 
ندنام هب  ریخم  ار  دوخ  باحصا  دناوخ و  يا  هبطخ  ماما  هک  نآ  زا  دعب  اروشاع  بش  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  .دیسر  تداهش 

لّوا دش  مامت  هک  نانآ  نخس  .دنتـشاد  نایب  ار  یبلاطم  ماما  هب  يرادافو  عافد و  هب  مشاه  ینب  زا  کی  ره  ادتبا  دومن ، ارحـص  زا  رارف  و 
وت زگره  دنگوس  ادخ  هب  درک : ضرع  ترضح  هب  وا  .دوب  هَّللادبع  نب  دیعس  تفگ  نخس  ترـضح  زا  عافد  هب  هک  باحـصا  زا  یـسک 
یم هتـشک  هک  منادـب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  .میا  هدومن  ظفح  وت  دروم  رد  ار  ربمایپ  قح  مینادـب  هک  نیا  ات  تشاذـگ  میهاوخن  اـهنت  ار 

زا تسد  زگره  دوش ، یم  رارکت  راب  داتفه  نم  قح  رد  لمع  نیا  موش و  یم  هدـنازوس  هدـنز  هاـگ  نآ  مدرگ ، یم  هدـنز  سپـس  موش ،
ندب رب  مخز  ردق  نآ  دـنکن ، تباصا  يزیچ  ماما  هب  ات  داد  رارق  اه  هزین  اهریت و  رپس  ار  دوخ  زین  اروشاع  زور  مراد ...  یمن  رب  وت  يرای 

رب ات  درک  تباصا  وا 
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ایآ ادخ ! لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع  وا  هب  باطخ  دومن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ور  نانمـشد  نعل  زا  دعب  هاگ  نآ  داتفا ...  نیمز 
.دومن تقرافم  شکرابم  ندب  زا  حور  سپس  .تشهب  رد  ینم  رادولج  وت  يرآ ، دومرف : ترضح  مدرک ؟ افو  مدهع  هب  نم 

هفوک و یعیـش  ياه  تیـصخش  زا  بذوش  .تسا  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  ینادمه و  هَّللادـبع  نب  بذوش  نایفوک  هلمج  زا  زین  و 
يارب هفوک  زا  دوخ  يالوم  اب  .دـمآ  یم  رامـش  هب  نینمؤملاریما  زا  نآ  نـالماح  ثیدـح و  ناـظفاح  هلمج  زا  .دوب  راـید  نآ  ناـعاجش 

.دندیسر تداهش  هب  ودره  اروشاع  زور  رد  ات  درک  یهارمه  ار  ترضح  البرک  ات  و  دمآ ، هکم  هب  ملسم  همان  ندناسر 

لها بیطخ و  عاجـش ، يدرم  هلیبـق و  سیئر  وا  .دوب  هفوک  رد  هعیـش  فورعم  ياـه  تیـصخش  زا  زین  يرکاـش  بیبـش  یبا  نب  سباـع 
دایرف دمآ و  نادیم  هب  هنت  کی  اروشاع  زور  رد  .دندوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  رد  نیصلخم  زا  رکاش  ینب  هلیبق  .دوب  تدابع 
.دننک ناراب  گنـس  ار  وا  داد  روتـسد  دعـس  نب  رمع  هک  نآ  ات  درکن ، تأرج  سک  چیه  دنک ؟ هلباقم  نم  اب  هک  تسه  یـسک  ایآ  دز :

.دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  نانآ  اب  تخادنا و  دوخ  تشپ  هب  ار  دوخ  هالک  هرز و  دید ، نینچ  هک  ار  عضو 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  يراـی  هب  بهو  ّما  شرـسمه  اـب  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  یبـلک  ریمع  نب  هَّللادـبع  ناـیفوک  هلمج  زا  زین  و 
رد وت ! يادف  هب  مردام  ردـپ و  تفگ : دـمآ و  دوخ  رـسمه  فرط  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  همیخ  دومع  بهو  ّما  اروشاع  زور  .تفاتش 

ار وا  سابل  نزریش  نیا  یلو  دومن  هناور  اه  نز  فرط  هب  ار  وا  ریمع  نب  هَّللادبع  .نک  لاتق  ربمایپ  هیّرذ  هار 
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زا دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .مسرب  تداهـش  هب  وت  اب  ات  منک  یمن  اهر  ار  وت  زگره  نم  دیوگ : یم  دنک ، یمن  اهر  هتفرگ و 
هدش هتشادرب  نانز  زا  لاتق  اریز  شاب ؛ نانآ  اب  و  دنک ، تمحر  ار  وت  دنوادخ  درگرب  نانز  يوس  هب  ینیبب ، ریخ  يازج  تیب  لها  بناج 

: درک باطخ  وا  هب  دز و  رانک  وا  يور  زا  ار  اه  كاخ  دـمآ  شنیلاب  رب  شرهوش  تداهـش  زا  دـعب  .تشگزاـب  ناـنز  يوس  هب  وا  .تسا 
وا رـس  هب  بوچ  اب  نانچ  رمـش  مالغ  متـسر  .دـنز  وا  رـس  رب  بوچ  اب  ات  داد  روتـسد  دوخ  مالغ  هب  نیعل  رمـش  .داب  اراوگ  وت  رب  تشهب 

.دیسر تداهش  هب  اج  نامه  هک  دیبوک 

قحلم ترـضح  هب  ـالبرک  نیمزرـس  رد  ردارب  ود  نیا  .دنتـسه  نمحرلادـبع  شردارب  يراـفغ و  هورع  نب  هَّللادـبع  ناـیفوک  هلمج  زا  و 
تـسود ام  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  امـش  فرط  ره  زا  نمـشد  دندرک : ضرع  هدش و  بایفرـش  ترـضح  تمدـخ  اروشاع  زور  .دـندش 

.دییآ نم  کیدزن  امش ، رب  ابحرم  دومرف : ترضح  .مینک  عفد  امش  زا  ار  اه  نآ  ات  میگنجب  ناتنانمشد  اب  هدوب و  امش  تمدخ  رد  میراد 
.دندیسر تداهش  هب  ود  ره  ات  دنتخادرپ  لاتق  هب  ردق  نآ  ترضح  کیدزن  زین  ود  نآ 

مامت رد  وا  هارمه  هفوک  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ثیدح و  نایوار  هباحص و  زا  زین  يراصنا  هظرق  نب  ورمع 
زا اروشاع  زور  رد  زین  وا  .دومن  قحلم  ترـضح  نآ  هب  البرک  رد  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  تعنامم  زا  لبق  .دوب  اه  گـنج 
هک یلاح  رد  وا  .دـننکن  تباصا  ترـضح  هب  اه  هزین  اهریت و  ات  دـمآرب  ماما  زا  عافد  هب  دوخ  هنیـس  تروص و  اب  هک  دوب  یناـسک  هلمج 

نیمز رب  دوب  نوخ  هب  قرغ 
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نم بناج  زا  ادـخ  لوسر  هب  یتشهب ، رد  نم  رادولج  وت  يرآ  دومرف : ترـضح  مدرک ؟ افو  دوخ  دـهع  هب  نم  اـیآ  درک : ضرع  داـتفا ،
.درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هاگ  نآ  .دمآ  مهاوخ  وت  رس  تشپ  زین  نم  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس 

اه نآ  باکر  رد  هراومه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نامز  رد  هک  تسا  نایفوک  زا  زین  يدـئاص  ورمع  همامثوبا 
زا هفوک  رد  .دومن  توعد  هفوک  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يا  هماـن  رد  هیواـعم  گرم  زا  دـعب  دـنام و  یقاـب  هفوک  رد  .دوب 

ار وا  ات  داتـسرف  ار  یـسک  دایز  نب  هَّللادـیبع  دومن ...  یم  عمج  هحلـسا  دـیرخ  يارب  یلام  کمک  ملـسم  رما  هب  هک  دوب  یناـسک  هلمج 
رد اروشاع  زور  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  .دـیناسر  ماما  هب  ار  دوخ  یلجب  لاله  نب  عفاـن  اـب  درک و  رارف  هفوک  زا  .دـنک  ریگتـسد 

هبوچ هدزیس  هک  یلاح  رد  زامن  زا  دعب  .دنکن  تباصا  يریت  ترضح  هب  ات  داتسیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فوخ  زامن  فوفـص  لباقم 
.دیسر تداهش  هب  داتفا و  نیمز  رب  رامش  یب  ياه  مخز  اب  دوب و  هدرک  تباصا  شندب  رب  ریت 

زا مالـسلا  اـمهیلع  نسح  ماـما  یلع و  ماـما  رـصع  رد  هک  دنتـسه  یناـیفوک  زا  زین  طـسقم  سودرک و  شردارب  ود  ریهز و  نـب  طـساق 
ترـضح نآ  هب  البرک  رد  دندینـش  هکم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  دندوب و  راوگرزب  ود  نیا  باحـصا 

.دندیسر تداهش  هب  رفن  هس  ره  لّوا  هلمح  رد  هدش و  قحلم 

هیلع نیـسح  ماـما  يارب  هفوک  زا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  وا  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هباحـص  زا  هجـسوع  نب  ملـسم 
يارب تشون و  همان  مالسلا 
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لها اب  سپـس  تشگ و  یفخم  یتدم  هفوک  رد  هورع  نب  یناه  ملـسم و  تداهـش  زا  دـعب  وا  .تفرگ  یم  تعیب  هفوک  رد  زین  ترـضح 
.دومن ادف  ترضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسویپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هدرکرارف و  شتیب 

نینمؤملاریما ياه  گنج  رد  ار  شیاهاپ  زا  یکی  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  يدزا  جرعا  ریثک  نب  ملسم  اپ  کی  دیهش  نایفوک  هلمج  زا 
رد دـیناسر و  ماـما  هب  ار  دوخ  هدرک و  رارف  هفوک  زا  یلو  هدـش ، هتـشادرب  جرعا  زا  هک  نآ  اـب  داـهج  .دوـب  هداد  تسد  زا  مالـسلا  هیلع 
رد هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  اروشاع  زور  رد  تفرگ و  رارق  ترـضح  رکـشل  رد  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  البرک 

.دیسر تداهش  هب  لّوا  هلمح 

رد اروشاع  زور  رد  ترـضح  باکر  رد  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  زین  دوعـسم  نب  نمحرلادبع  شدنزرف  یمیت و  جاجح  نب  دوعـسم 
يوس هب  هفوک  زا  دوش  یمن  هک  دـندید  یتقو  اریز  دـندرب ؛ راک  هب  ار  یبوخ  یـسایس  گنرین  ود  نیا  .دندیـسر  تداهـش  هب  لّوا  هلمح 

.دندش قحلم  ترضح  هب  دعب  دندناسر و  البرک  هب  دعس  نبرمع  رکشل  ناونع  هب  ار  دوخ  دش ، جراخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تداهـش زور  رد  دیـسر و  ماما  هب  ات  دومیپ  هار  هنابـش  .دـمآ  البرک  هب  هفوک  زا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  زین  يدـسا  هماـمث  نب  عّقوم 
هاپس رد  یناشیوخ  دننک ، ادج  شرکیپ  زا  رس  دنتساوخ  یم  .داتفا  نیمز  يور  هب  دوب  هدش  بلس  شناوت  هک  یماگنه  دیگنج و  هناریلد 

دنزادرپب شنامرد  هب  ناهن  رد  دنتساوخ  .دندرب  شا  هفوک  هب  دندیشخب و  ییاهر  شنمشد  گنچ  زا  دندیناسر و  ار  دوخ  تشاد ، دیزی 
ناهنپ زار  یلو 
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شدیعبت هرارز  هاگدیعبت  هب  دنـشک و  ریجنز  لغ و  رد  ار  وا  ناوتان  حورجم و  رکیپ  داد  روتـسد  .دیـسر  هفوک  ریما  هب  شربخ  دـنامن و 
.دش قحلم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لاس  کی  زا  سپ  دینارذگ و  نوخ  هب  هتشغآ  رکیپ  اب  ریجنز  لغ و  رد  ار  یلاس  عّقوم  .دننک 

هدع .دندومن  شمارم  ترضح و  نآ  يادف  ار  دوخ  ناج  دندش و  قحلم  ترضح  هب  هک  دندوب  هفوک  یتدیقع  نایعیـش  زا  یخرب  نانیا 
(1) .تسین اه  نآ  لاح  حرش  لاجم  یلو  دنتسویپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  دندوب  نایفوک  زا  رگید  يا 

ناسر همان  نادیهش 

هراشا

کنیا دندیسر ، تداهـش  هب  هار  نیا  رد  دندوب  هفوک  فرط  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هفوک  زا  ناسر  مایپ  دصاق و  هک  زین  نایعیـش  زا  یخرب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یئاضر  ردارب  يریمح  رطقی  نب  هَّللادبع   - 1

میمت نب  نیصح  .داتسرف  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  همان  باوج  رد  يا  همان  اب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : » دنسیون یم  ناسیون  هریس 
: تفگ وا  هب  .دادـن  یباوج  دیـسرپ ؟ وا  راک  زا  هَّللادـیبع  .داتـسرف  دایز  نب  هَّللادـیبع  يوس  هب  هدرک و  ریگتـسد  هیـسداق  هقطنم  رد  ار  وا 

رداص وت  هرابرد  ار  دوخ  يأر  نآ  زا  دعب  ات  نک  نعل  ار  باّذک  نب  باّذک  ورب و  رصق  يالاب 
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هب هک  میادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  نیـسح  هداتـسرف  نم  مدرم ! يا  : » تفگ درک و  مدرم  هب  ور  هتفر و  رـصق  يالاب  رب  زین  وا  .منک 
.دینک ینابیتشپ  هدرک و  يرای  هیمس  رسپ  هناجرم و  رسپ  ّدض  رب  ار  وا  ات  ما ، هدش  هداتسرف  امش  يوس 

رد یقمر  اهنت  هک  یلاح  رد  دش و  هتسکش  شیاه  ناوختسا  لمع  نیا  اب  .دنزادنیب  نیمز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  ات  داد  روتسد  هَّللادیبع 
رب ار  وا  هک  یماگنه  .دومن  ادج  ندب  زا  ار  شرـس  دـمآ و  شرـس  يالاب  هفوک  هیقف  یـضاق و  یمخل  ریمع  نب  کلملادـبع  دوب  شناج 

.منک تحار  ار  وا  ات  متساوخ  تفگ : باوج  رد  دنتفرگ ، بیع  راک  نیا 

يوادیص رّهسم  نب  سیق   - 2

هدرب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ار  يا  همان  ملسم  بناج  زا  هک  وا  .تسا  يوادیص  رهسم  نب  سیق  ناسر  همان  نادیهـش  هلمج  زا 
هدرک و ریگتسد  ار  وا  میمت  نب  نیصح  هار  نیب  رد  .دهدب  هفوک  رد  ملـسم  هب  هک  داد  وا  هب  هتـشون و  ار  يا  همان  ماما  تشگزاب  رد  دوب 

هَّللادـیبع .ینکن  ادـیپ  عالطا  همان  نآ  ياوتحم  زا  وت  ات  مدرک  هراپ  ار  نآ  تفگ : دومن ، لاؤس  هماـن  ياوتحم  زا  وا  .دروآ  هَّللادـیبع  دزن 
اه نآ  یماسا  رگا  تفگ : هَّللادیبع  .مناد  یمن  ار  اه  نآ  یماسا  هک  یهورگ  تفگ : سیق  دوب ؟ هدش  هتـشون  یناسک  هچ  هب  همان  تفگ :

تفر و ربنم  يـالاب  رب  وا  .مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ینعی  نک ، باّذـک  رـسپ  باّذـک  ّبس  ورب و  ربنم  يـالاب  رب  لـقاال  ییوگ  یمن  ار 
نم .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  ادخ و  قلخ  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  انامه  مدرم ! يا  تفگ :

هَّللادیبع هاگ  نآ  .دیباتشب  وا  يوس  هب  مدش ، ادج  رجاح  هقطنم  رد  وا  زا  نم  میامش ، يوس  هب  وا  هداتسرف 
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هب ربنم  يالاب  زا  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  داـیز  نبا  .داتـسرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رب  دورد  درک و  تنعل  ار  شردـپ  داـیز و  نب 
(1) .دندوب یعقاو  نایعیش  نانیا  .دیناسر  تداهش  هب  زین  ار  وا  شور  نیا  اب  دنزادنیب و  نییاپ 

تداهش ناماگشیپ 

حیضوت

اب تعیب  تهج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  هفوک و  هب  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  ندمآ  زا  دعب  هفوک  مدرم  زا  يدادعت 
تداهش هب  هدش و  ریگتسد  ترضح  نآ  يرای  يارب  تکرح  تهج  هب  ای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  نداتسرف  ای  ملسم  ترضح 

: مینک یم  یسررب  ار  نانآ  زا  نت  ود  لاح  حرش  کنیا  .دندمآ  لیان 

يدزا بخلص  نب  هرامع   - 1

وا دایز  نبا  دیسر ، تداهش  هب  دش و  ریسا  هک  ملسم  .دومن  جورخ  وا  اب  هدرک و  تعیب  هفوک  رد  ملـسم  اب  هک  دوب  ینایعیـش  هلمج  زا  وا 
رد هدرب و  شا  هلیبق  هب  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  داـیز  نبا  .دزا  هلیبق  زا  تفگ : یتسه ؟ يا  هلیبق  هچ  زا  تفگ : وا  هب  درک و  ریگتـسد  زین  ار 

.دندز ندرگ  شموق  نایم  رد  ار  وا  دیوگ : یم  رفعجوبا  .دننک  ادج  شندرگ  زا  ار  شرس  شموق  نایم 

یبلک دیزی  نب  یلعالادبع   - 2

اهنت ار  ملسم  مدرم ، هک  نآ  زا  دعب  .دومن  جورخ  لیقع  نب  ملسم  اب  هک  دوب  هفوک  نایعیش  زا  عاجش  ییوج  گنج  راوس و  بسا  وا 
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.دومن هَّللادیبع  میلست  هدومن و  ریگتسد  ار  وا  یلعالادبع  باهش  نب  ریثک  دنتشاذگ ،

نم تفگ : باوج  رد  وا  درک ؟ لاؤس  شلاح  زا  و  دومن ، رضاح  ار  وا  دایز  نب  هَّللادیبع  ملـسم ، تداهـش  زا  دعب  دیوگ : یم  فنخموبا 
، دنک دای  مسق  بلطم  نیا  رب  هک  تساوخ  وا  زا  هَّللادیبع  .متـشادن  وت  ّدض  رب  يدصق  مشاب و  هکرعم  رگ  هراظن  ات  مدمآ  نوریب  هناخ  زا 

(1) .دندناسر تداهش  هب  ناگدنرد  ّلحم  رد  ار  وا  اذل  .دروخن  مسق  وا  یلو 

« مالسلا هیلعداجس  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

دوخ يارب  يا » هدـنامرف   » لابند هب  هفوک  رد  نایعیـش  نایوما ، تموکح  ياه  هیاپ  ندـش  تسـس  و  هیواعم » نب  دـیزی   » تکاله زا  دـعب 
.دشخب افش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  هدنام  اج  هب  هدقع  دیامن و  عمج  ار  نانآ  قرفتم  تعامج  ات  دندوب ،

کلام نب  میهاربا   » یهدنامرف هب  ار  يرکـشل  وا  دندش ، عمج  وا  رود  هب  نایعیـش  دومن ، مایق  هیما » ینب   » هیلعرب راتخم » ، » یتدـم زا  دـعب 
يوزرآ رما  نیا  دـیناسر ؛ لتق  هب  ار  دایز » نبا   » شا هدـنامرف  داد و  تسکـش  ار  رکـشل  نآ  تخاس و  هناور  ماش  رکـشل  يوس  هب  رتشا »

.دوب نایعیش  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها 

داد روتسد  ار  نایعیش  راتخم  دیرفلا ،» دقع   » رد ّهبر  دبع  نبا  لقن  هب  .دنتفرگ  توق  نایعیش ، و  راتخم » ، » ماش نایرکشل  تسکش  زا  دعب 
(2) «. نیسحلا تاراثل  ای  : » دنهد ادن  دندرگب و  هنابش  هفوک ، ياه  هچوک  رد  ات 
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مایق مالـسلا » هیلع  نیـسح   » نوخ بلط  هب  هفوک  رد  راتخم  لاس ، نیا  رد  : » دـسیون یم  يرجه ، لاس 66  ثداوح  دروم  رد  ءادـفلاوبا ،
نوخ بلط  لوسر و  تنـس  ادخ و  باتک  رب  وا  اب  زین  مدرم  درک و  ادیپ  طلـست  هفوک  رب  وا  دندش ، عمج  وا  رود  يدایز  تعامج  دومن ،

.دندومن تعیب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

تعامج رولبت  هب  رجنم  هک  دوب  یگرزب  یخیرات  هعقاو  البرک ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  : » دـسیون یم  یثیل » رتکد   » مناخ
ّومن دـشر و  رد  البرک ، هعقاو  ...دـیدرگ  تسا ، ینید  گنر  یـسایس و  یناـبم  ياراد  هک  زیمتم ، هقرف  کـی  ناونع  هب  وا  روهظ  هعیش و 
مظنم تعامج  دننام  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هعیش  تعامج  .تشاذگ  یمهم  ریثأت  اه ، نآ  ندشدایز  هعیش و  حور 

(1)« .دومن ادیپ  روهظ  هعماج  رد  نیتم ، یسایس  هیور  اب 

نیا رد  نایعیـش  .دندوب  ریگرد  يو  اب  لاس ، ُهن  نیا  رد  نایوما ، .درک  تسایر  لاس  ُهن  هدرک و  مایق  هکم  رد  ریبز » نب  هَّللادبع   » یفرط زا 
، مدرم نایم  رد  ادهشلادیس ، تیمولظم  نایب  يارب  یتصرف  دندیـسر و  یم  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  ترـضح  تمدخ  بسانم ، تیعقوم 

.دمآ دیدپ 

دالب رب  ناورم » نب  کلملادبع   » ذوفن شرتسگ  زا  دعب  .دنتفرگ  تسد  هب  ار  هریزج  هبـش  تموکح  ریبز » لآ   » رب يزوریپ  اب  ناورم ، ینب 
، نامز نآ  رد  نایعیش  ماما  .داتفا  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  هلباقم  رکف  هب  وا ، یتموکح  ياه  هیاپ  ندش  مکحم  یمالـسا و 

.دوب مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

ص:58
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نآ زا  فراعم  لیاضف و  روهظ  زا  دـعب  یلو  دروآ ، ماـش  هب  هنیدـم  زا  ار  وا  دـهاکب ، ترـضح  نآ  ماـقم  زا  هک  نیا  يارب  کلملادـبع ،
.دیدرگ رتشیب  مدرم  نایم  رد  ماما ، تبحم  ترضح ،

نآ هب  جاّجح »  » مان هب  ار  یصخش  هفوک ، زا  عیشت  ندرک  نک  هشیر  دصق  هب  کلملادبع  .دوب  هفوک  نامز ، نآ  رد  نایعیش  عمجت  زکرم 
.داتسرف تلایا 

ار نانآ  یتمهت  نامگ و  ره  هب  دـناسر و  لتق  هب  ار  نایعیـش  تسناوت ، اـت  دـمآ و  راکرـس  جاّـجح  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
مالسلا هیلع  یلع  هعیـش  ار  وا  هک  نیا  زا  دوب  رتهب  دنتفگ  یم  رفاک  ای  قیدنز  وا  هب  یـسک  رگا  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  .دومن  ریگتـسد 

(1)« .دنیوگب

تفرگ و تخس  رایـسب  هعیـش  رب  دیـسر ، تیالو  هب  ناورم » نب  کلملادبع   » هک یماگنه  : » دنک یم  لقن  ینئادم »  » زا دیدحلا ، یبا  نبا 
دنتـسج و برقت  وا  هب  ترـضح  نآ  نانمـشد  تالاوم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ضغب  هب  مدرم  .تشامگ  ناـنآ  رب  ار  فسوی » نب  جاـجح  »

(2)« .دندومنن یهاتوک  مالسلا ، هیلع  یلع  رب  نعل  رد  دندرک و  لعج  تیاور  یلع ، نانمشد  لضف  رد  دنتسناوت  ار  هچره 

حبص هنوگچ  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  مدش و  دراو  نیـسح ، نب  یلع  رب  نم  : » دنک یم  لقن  لاهنم »  » زا تاقبط ،»  » رد دعـس ، نبا 
حبـص هنوگچ  هک  یناد  یمن  منیب ، یمن  رهـش  نیا  رد  وت  لثم  يدرمریپ  نم  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ حالـصا  ار  وت  رما  ادـخ  دـیدرک ؟

رگا میدرک ؟

ص:59

ص 15. ج 3 ، دیدحلا ؛ یبا  نبا  حرش  . 84 - 1
.دیدحلا یبا  نبا  حرش  . 85 - 2
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نادـنزرف هک  میدومن ، حبـص  نوعرف )!!( لآ  نایم  رد  لیئارـسا  ینب  دـننام  هب  دوخ  موق  نایم  رد  ام  میامن ؛ ربخاـب  ار  وت  نم  یناد ، یمن 
مانشد نعل و  ربانم ، يالاب  رب  ار  ام  دیـس  خیـش و  هک  هدیـسر  ییاج  هب  ام  راک  .دندرب  یم  يزینک  هب  ار  نانآ  نانز  هدرک و  حبذ  ار  نانآ 

(1)« ...دننک یم  ادیپ  بّرقت  ام  نانمشد  يوس  هب  لمع  نیا  اب  دنهد و  یم 

یم دوخ  ناکیدزن  زا  یضعب  هب  جاجح ، .دیسر  تداهش  هب  جاجح ، تسد  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  مالغ  ربنق ،
هیلع یلع  هب  ار  یسک  ربنق  زا  ام  دنتفگ : وا  هب  .منکادیپ  تسد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بارتوبا باحـصا  زا  یکی  هب  مراد  تسود  : » دیوگ

؟ يربنق وت  تفگ : وا  هب  جاـجح  دروآ ، جاـجح  دزن  ار  وا  داتـسرف و  ربـنق  لاـبند  هب  ار  یـسک  جاـجح ، .میناد  یمن  رت  کـیدزن  مالـسلا 
؟ ییاـمن ییاـمنهار  یلع  نید  زا  لـضفا  هب  ارم  یناوت  یم  وـت  اـیآ  تفگ : ربـنق  وـجب ! يّربـت  یلع  نید  زا  تفگ : جاـجح  يرآ ! تفگ :

ارم تفگ : باوـج  رد  ربـنق  اـمن ! باـختنا  ار  نآ  تسا ، رت  بوـبحم  وـت  يارب  یلتق  مادـک  .تشک  مهاوـخ  ار  وـت  نم  تـفگ : جاـجح 
ادـج نت  زا  دنفـسوگ  دـننام  ار  وا  رـس  اـت  داد  روتـسد  زین ، جاـجح  .دـش  مهاوخ  حـبذ  قح ، نودـب  هک  تسا  هداد  ربـخ  نینمؤـملاریما 

(2)« .دنیامن

لیمک نکل  .درک  بلط  ار  وا  هفوک  رد  شتیالو  نامز  رد  جاجح  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  صاوخ  نایعیـش و  زا  دایز ، نب  لـیمک 
نم : » تفگ دوخ  اـب  عضو ، نیا  هدـهاشم  اـب  لـیمک ، .دوـمن  عـطق  ار  شموـق  قوـقح  جاـجح  .تشگ  یفخم  یناـکم  رد  دوـمن و  رارف 

هب مرمع  هک  متسه  يدرمریپ 

ص:60

ص 399. ج 20 ، لامکلا ، بیذهت  ص 219 و  ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  . 86 - 1
ص 95. نومکاحلاو ، هعیشلا  . 87 - 2
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لیمک هدـهاشم  اب  جاجح ، .دومن  جاـجح  میلـست  ار  دوخ  اذـل  .مدرگ » مموق  تیمورحم  ببـس  نم  هک  تسین  راوازـس  تسا ، هدـمآرس 
، تسا هدـنامن  یقاـب  يزیچ  نم  رمع  زا  اریز  شاـبم ؛ دونـشخ  : » دوـمرف باوـج  رد  لـیمک  مدوـب .» وـت  رظتنم  اـه  تّدـم  زا  نم  : » تفگ

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  .تسه  یباسح  زین  نم  لتق  زا  دعب  تسادـخ و  يوس  هب  ناسنا  تشگزاب  هدـب ، ماجنا  یهاوخ  یم  يراکره 
(1)« .دننزب ار  وا  ندرگ  ات  داد  روتسد  ماگنه  نیا  رد  .دش » مامت  وت  رب  تجح  سپ  : » تفگ جاجح  .ینم » لتاق  وت  هک  هداد  ربخ  ارم 

ریگتـسد ار  وا  داد  روتـسد  جاجح  .دوب  تّفع  تدابع و  دهز و  عیـشت و  هب  فورعم  يدرم  وا  .تسا  ریبج  نب  دیعـس  نایعیـش ، رگید  زا 
(2) .دننک ادج  ندب  زا  ار  شرس  ات  داد  روتسد  جاجح  ود ، نیا  نیب  دایز  تارجاشم  زا  دعب  و  دندرک ،

نیا رد  .دومن و  عورـش  ار  تیلاعف  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  تفر ، یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يدوبان  روصت  هک  یطیارـش ، نینچ  رد 
(3) .درک بسک  يدایز  تیقفوم  هار ،

مالـسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ياه  تیلاعف  يارب  ار  هنیمز  .دـشخب و  هزات  یتایح  هعیـش ، هب  تسناوت  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماـما 
ياه نارحب  نیرتراوشد  زا  ار  هعیـش  تیلاعف ، لاـس  راـهچ  یـس و  لوط  رد  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماـما  خـیرات ، یهاوگ  هب  .دروآ  مهارف 

ورملق لک  رب  ناورم  نب  کلملادبع  هطلس  قارع و  رب  جاجح  تیمکاح  لاس  تسیب  داد ؛ روبع  شیوخ  تایح 

ص:61

ص 149. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 88 - 1
ص 321. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 89 - 2

ص 61. ج 1 ، مالسالاو ، خیراتلا  یف  ثوحبو  تاسارد  . 90 - 3
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، هعیش ظفل  ندینش  زا  وا  يارب  رفاک ، ظفل  ندینش  هک  دوب  یسک  جاجح  ...دوب ، نایعیش  ندیبوک  يارب  ینشور  يریگ  تهج  یمالـسا ،
(1) .تشاد يرتشیب  شمارآ 

نآ اهنت  نایعیش  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  قیرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیداحا  لقن  مالـسلا  هیلعداجـس  ترـضح  یهقف  شور 
.تشادرب دوجوم  تافارحنا  اب  تفلاخم  رد  ار  دوخ  یهقف  ياه  مدق  نیلّوا  هعیش  تروص  نیدب  .دنتسناد  یم  تسرد  ار  ثیداحا 

ياج نیاربانب ، .دوب  هدیدرگ  کیرحت  هعیـش ، هیلع  دوب ، هدش  ماجنا  نآ  رد  مالـسا  زاغآ  زا  هک  ییاه  يورجک  هب  هجوت  اب  هنیدـم  رهش 
.تفر یمن  رامش  هب  هعیش  دشر  يارب  یبسانم 

، قارع رد  لاح ، نیع  رد   (2)« .دنسر یمن  رفن  تسیب  هب  هنیدم ، هکم و  رد  ام  یعقاو  نارادتـسود  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
.دندوب دنم  هقالع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  يرتشیب  دارفا 

« مالسلا هیلعرقاب  دمحم  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

یلـصا زکرم  قارع  .دوب  قارع  نایعیـش  رب  ماّکح  هیما و  ینب  يافلخ  ياهراشف  همادا  اب  فداصم  مالـسلا ، هیلعرقاب  ماما  تماـما  نارود 
.دیدرگ یم  بوسحم  عیشت 

: دیامرف یم  دش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  رب  هک  یبیاصم  فیصوت  رد  مالـسلا  هیلعرقابلا  یلع  نبدمحم  رفعجوبا  ماما 
نمز هربکو  کلذ  مظع  ناک  «و 

ص:62

ص 111. هرهزوبا ، قداصلا ، مامالا  . 91 - 1
ص 104. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 92 - 2
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انّبحب رکذـی  نم  ّلـکو  هّنظلا ، یلع  لـجرألاو  يدـیألا  تعطقو  هدـلب  ّلـکب  انتعیـش  تلتقف  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  توـم  دـعب  هیواـعم 
هعیـش لاـقی : نا  نم  هیلا  ّبـحا  رفاـک  وا  قیدـنز  هـل  لاـقیل  لـجرلا  ّنأ  یتـح  ...هراد  تمدـه  وا  هلاـم  بـهن  وا  نجـس  اـنیلا  عاـطقنالاو 

رد ام  نایعیش  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  .دوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  گرم  زا  دعب  هیواعم ، نامز  زا  بیاصم  یگرزب  تمظع و   » (1) ؛» ...یلع
ار وا  تشاد  یم  ار  ام  هب  لیم  تبحم و  هک  یـسکره  .دـندیدرگ و  عطق  نامگ  دّرجم  هب  اهاپ  اه و  تسد  دـندش و  هتـشک  يروشک  ره 

قیدنز یسک  هب  رگا  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  ...دندومن و  یم  بارخ  ار  شا  هناخ  ای  دندرب و  یم  تراغ  هب  ار  شلام  ای  هدرک ، ینادنز 
 «. ...يدرک یم  قالطا  یلع  هعیش  وا  رب  هک  نیا  زا  دوب  رتهب  وا  دزن  یتفگ  یم  رفاک  ای 

تروص هنیدم ، زا  روبع  تشگزاب و  رد  ای  هکم و  رد  ای  ًالومعم  اه  سامت  نیا  .دنتـشاد  سامت  ماما  اب  جح ، مسارم  رد  هلاسره  نایعیش 
(2) .دندوب هدش  یهن  هنیدم ، رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دزن  نتفر  زا  قارع  مدرم  رابخا ، یخرب  هب  هجوت  اب  .تفرگ  یم 

مالسلا هیلع  ماما  هک  یتقو  .دوب  ینوزف  هب  ور  هورگ  نیا  رامش  .دوب  نایعیش  يارب  تالکـشم  زا  یکی  نارود ، نیا  رد  تالُغ »  » لکـشم
«، ناعمس نب  نایب   » و دیعس » نب  هریغم   » .دندنار نوریب  دوخ  عمج  زا  ار  تالُغ »  » زین ترضح  نآ  باحصا  درک ، درط  دوخ  زا  ار  اه  نآ 

.دندش ریفکت  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  باحصا  طسوت  دندوب ، اه  نآ  ناربهر  زا  نایلاغ و  ياه  تیصخش  نیرت  فورعم  زا  ود  ره  هک 

ص:63

ص 595. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 93 - 1
ص 83. ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  . 94 - 2
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ییانتعا حـلاص  لمع  هب  هک  ییاه  هقرف  ماـمت  لـباقم  رد  میقتـسمریغ ، روط  هب  نایعیـش ، ییارگ  لـمع  هب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  دـیکأت 
.تفرگ یم  تروص  دنتشادن ،

.دربب ریشمش  هب  تسد  هدمآ و  قارع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنتشاد  راظتنا  دوجوم ، قانتخا  راشف و  رثا  رد  قارع  نایعیـش  زا  يرایـسب 
یفاک یهاگآ  .دنتشگ  دیدرت  راچد  ترضح  نآ  تماما  هب  تبـسن  اه  نآ  زا  یخرب  اذل ، .دوب  هیقت  هب  رومأم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  یلو 

.دـندروآ دوجو  هب  ار  یباعـشنا  دـندیورگ و  ماـما  ردارب  دـیز ،»  » هب یهورگ  تهج  نیمه  هب  دیـسر و  یمن  اـه  نآ  هب  تماـما  هراـبرد 
رد دـیز  هب  شیارگ  ياه  هشیر  نآ ، زا  سپ  هرود و  نیمه  رد  اّما  .تفای  تافو  هفوک  رد  شردارب ، زا  رتدوز  لاس  تفه  دـیز  دـنچره 

.درک دشر  نایعیش  زا  يدایز  رامش  نایم 

ياـهراشف ندرک  شکورف  تازاوم  هب  اـما  .تشگ  یم  نایعیـش  ناـیم  رد  يرتمک  تاـفالتخا  بجوم  ناـیوما ،»  » حـلاصم اـب  تفلاـخم 
هلأسم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  مهم  هلأسم  هک  يروط  هب  تفرگ ؛ يرتشیب  هنماد  جـیردت  هب  تالُغ »  » هلأسم نانآ ، رب  یـسایس 

مامت رد  ق.ه ) ات 110  لاس 99  زا  «، ) زیزعلادـبع نب  رمع   » تموکح لاس  ود  رد  زج  اه ، يوما  راـشف  .دـیدرگ  یم  بوسحم  تـالُغ » »
.تشاد همادا  تدش  هب  نانآ  تموکح  نارود 

« مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

بتکم رشن  يارب  يرتشیب  تصرف  شنادرگاش  مالسلا و  هیلع  ماما  نایسابع ، اب  نانآ  يریگرد  نایوما و  فعـض  تلع  هب  هرود ، نیا  رد 
لیصا

ص:64

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشاد همادا  زین  یسابع  هفیلخ  نیمود  روصنم ، تفالخ  لئاوا  ات  تیعقوم ، نیا  .دنتفای  یمالسا 

؛ دـندرک یم  توـعد  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  يدونـشخ  هب  ار  مدرم  .دنتـسناد و  یم  بلاـط  یبا  لآ  هاوـخنوخ »  » ار دوـخ  نایـسابع ،
.دنیامن تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  اب  زاغآ  رد  دنتسناوت  یمن  نیاربانب 

تیب لـها  نایعیـش  یبهذـم  يربـهر  ذوفن  رطخ  تشگ و  زوریپ  دوخ  ناـفلاخم  رب  روصنم  هک  نیا  زا  سپ  يرمق  يرجه  لاس 140  رد 
ار شنادـنزرف  و  نسح » نب  هَّللادـبع  « ؛ هدومن زاغآ  نسحلا » ینب   » زا ادـتبا  .تفر  نانآ  غارـس  هب  درک ، ساسحا  رتشیب  ار  مالـسلا  مهیلع 

هیلعدمحم نب  رفعج   » سرد هزوح  نتخاسدودحم  هب  سپس  .داد  ار  نانآ  همه  لتق  روتسد  سپس  دنکفا و  نادنز  هب  تخاس و  ریگتسد 
تّدـش هب  نایعیـش  لّکـشت  مدرم و  هّجوت  زا  اریز  تخادرپ ؛ شنایعیـش  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هرـصاحم  دـیدهت و  هنیدـم و  رد  مالـسلا »
.درک مومسم  هنیدم  رد  ار  ماما  ماجنارس  یناوخارف ، دیدهت و  اهراب  زا  سپ  و  دید ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  تیعقوم  و  دوب ، كانساره 

هفیلخ نیلّوا  روصنم  : » تسا هتفگ  یطویـس  هک  نانچ  دـنتفرگ ، رارق  یتخـس  یـسایس  راشف  تحت  ناـیولع  رگید  راـب  روصنم  ناـمز  رد 
تموـکح زا  لاـس  هـن  تشذـگ  زا  سپ  ( ) 145 ه ق  ) لاـس رد  .تخیگنارب  ار  هنتف  شتآ  نایـسابع  ناـیولع و  ناـیم  هک  دوب  یـسابع » »

ود و نآ  یلو  دـندرک ، ماـیق  روصنم  هیلع  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هَّللادـبع  نادـنزرف  میهاربا ، دـمحم و  روـصنم )
(1) «. دندیسر تداهش  هب  يو  طسوت  تیب ، لها  زا  يرایسب  هورگ 
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زا داد : خـساپ  دـینک ؟ یم  رکف  ارچ  متفگ  هتفر ، ورف  یقیمع  رکف  رد  مدـید  مدـش و  دراو  روصنم  رب  : » دـیوگ یم  يروطنقـسا  دـمحم 
(1) «. متشکن ار  مالسلا ) هیلع  قداص  ترضح   ) نانآ گرزب  یلو  ما ، هتشک  ار  رفن  رازه  زا  شیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دالوا 

(2) .تسا روهشم  راوید  يال  رد  نانآ  نداد  رارق  كانمن و  کیرات و  ياه  نادنز  رد  روصنم  طسوت  نایولع  ياه  هجنکش  رازآ و 

ماـما یلاـم  روما  يّدـصتم  بّرقم و  باحـصا  نایعیـش و  زا  سینُخ  نب  یّلعم  دندیـسر ، تداهـش  هب  روصنم  روتـسد  هب  هک  یناـسک  زا 
دومن و راضحا  ار  یَّلعم  دوواد  .دناسرب  لتق  هب  ار  يو  ات  تساوخ  هنیدم  رادنامرف  هورع  نب  دوواد  زا  روصنم  .دوب  مالـسلا  هیلع  قداص 

مان رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دومن و  تمواقم  یلعم  .دـیوگب  وا  هب  ار  نایعیـش  مان  اـت  تساوخ  يو  زا  درک و  لـتق  هب  دـیدهت  ار  وا 
ماما ماجنارـس  وا  .تخیوآ  راد  هب  ار  شرـس  تشک و  ار  يو  دوواد  .تشاد  مهاوخنرب  ار  میاپ  دـشاب ، نم  ياپ  ریز  رد  اـه  نآ  زا  یکی 

(3) .دیناسر تداهش  هب  مومسم و  مه  ار  مالسلا  هیلع  قداص 

زین 170ه ق )  - 193  ) دیشرلا نوراه  و  هام ) 15  ) یسابع يداه  و  169ه ق )  - 158  ) یسابع يدهم  تموکح  رصع  رد  تیعـضو  نیا 
لـضف ریمع و  یبا  نبدمحم  .دنداد  همادا  ار  روصنم  هار  نایولع ، لتق  دیعبت و  نادـنز ، هجنکـش ، راشف و  لامعا  رد  نانآ  تفای و  همادا 

هب ناذاش  نب 
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تیانج ناتـساد  .دـیدرگ  یفخم  وا  یلو  درک ، رداص  ار  مکح  نب  ماشه  يریگتـسد  مکح  يو  .دـندش  هجنکـش  ینادـنز و  وا  روتـسد 
(1) .تسا روهشم  زین  نوراه  روتسد  هب  هبطحق  نب  دیمح 

« مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

هب نایعیـش  نیب  هک  یفالتخا  .تفرگ  هدهعرب  ار  نایعیـش  يربهر  شردپ ، تداهـش  زا  دعب  ق.ه ، لاس 148 رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
مالسلا هیلع  ماما  نایـسابع ) تیمکاح  زا  تشحو   ) یـسایس لیالد  ربانب  هاگ  هک  .دوب  يدعب  ماما  نییعت  زا  یـشان  ًابلاغ  دمآ ، یم  دوجو 

.دنام یم  هتخانشان  دوخ  نایعیش  زا  يرایسب  يارب 

بجوم دوب ، هدرک  بسک  هعماج  نایم  رد  ناوارف  یتمظع  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هژیوب  نایولع »  » هرابرد روصنم »  » قانتخا تدش 
.دوب هدش  هدنیآ  يربهر  هب  تبسن  نایعیش  زا  یخرب  یمگردرس 

رود نانآ ، رگید  لکشم  .دش  یم  نایعیش  یگدنکارپ  بجوم  نیا  دنتشاد و  يربهر  هیعاد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادنزرف  زا  یضعب 
.داد خر  یتاباعشنا  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دعب  قوف ، لیالد  هب  هجوت  اب  ...دوب  تنوکس  لحم  اهرهش و  زا  ندوب 

.دنتسناد یم  هدنیآ  ربهر  ار  يو  نایعیش  زا  يرایسب  دوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رت  گرزب  دنزرف  هک  دمحم ، نب  رفعج  نب  لیعامسا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  يروط  هب  .درک  توف  ردپ ، تایح  رد  يو 
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تیودهم  » هیعاد اب  ترـضح ، نآ  زا  دعب  يا  هّدع  نیا ، دوجو  اب  .دننک  نیقی  شگرم  هب  وا  هزانج  ندـید  اب  نایعیـش  ات  دنتـشاد  رارـصا 
.دندروآ دوجو  هب  هعیش  رد  هیلیعامسا »  » مان هب  يا  هقرف  رگید ، ياه  هناهب  و  لیعامسا »

هب يو  تماما  رد  هک  هاگ  نآ  دـندرک و  یم  یبایزرا  یـصاخ ، تالاؤس  حرط  اب  ار  تماما  یعدـم  هک  دـندوب  یناسک  نیتسار  ناـیعیش 
.دنتفریذپ یم  تیاصو  هب  ار  وا  دندیسر ، یم  نیقی 

دمحم نب  رفعج  نب  هَّللادبع  هناخ  رد  يا  هدـع  هک  میدرک  هدـهاشم  مدوب ، هنیدـم  رد  قاطلا  نمؤم  هارمه  : » دـیوگ یم  ملاس  نب  ماشه 
یحیحص باوج  يو  نکیل  میدیسرپ ، يو  زا  تاکز  هرابرد  یتالاؤس  زین  ام  .دنـسرپ  یم  تاکز  هرابرد  وا  زا  ار  یلئاسم  هدمآ و  درگ 
.میریذپب ار  یهورگ  هچ  جراوخ  هلزتعم و  هیدیز ، هیردق ، هئجرم ، ياه  هقرف  زا  هک  میتسناد  یمن  میدـمآ و  نوریب  هاگ  نآ  .دادـن  ام  هب 

، لامتحا نیا  فالخرب  یلو  تسا ، روصنم  ناسوساج  زا  یسوساج  میدرکرکف  .میتخانش  یمن  ار  وا  هک  میدید  ار  یخیش  لاح ، نیارد 
رب دـندومن و  ییاه  شـسرپ  هدـش و  دراو  ریـصبوبا ، لیـضف و  هک  میدوب  اجنآ  زونه  .درب  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  هناخ  هب  ار  ام  وا 
هک یکدنا  رامـش  یطاباس و  رامع  هورگ  زج  هب  دندمآ ، یم  هتـسد  هتـسد  وس ، ره  زا  مدرم  هاگ  نآ  .دندومن  لصاح  نیقی  يو  تماما 

(1)« .دنتشاد لوبق  ار  رفعج  نب  هَّللادبع 

، جارد نب  لیمج  هرارز ، نب  دیبع  قاط ، نمؤم  نامعن ، نب  دمحم  يرباسلا ، عایب  دیزی  نب  رمع  روفعی ، یبا  نب  هَّللادـبع  ملاس ، نب  ماشه 
نب نابا 
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.دنتفریذپ ار  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  تماما  دندمآ ، یم  رامش  هب  ملع  لها  هعیش و  ناگرزب  زا  هک  مکح  نب  ماشه  بلغت و 

(1) .دندوب یطاباس » یسوم  نب  رامع   » و ریکب » هَّللادبع   » دندیورگن ترضح  نآ  تماما  هب  هک  یناسک  اهنت 

يافلخ هیلعرب  نارود  نیا  رد  هک  ییاـه  ماـیق  نیرت  مهم  زا  .دوب  نایعیـش  يارب  یتخـس  رایـسب  نارود  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  رـصع 
نادنزرف «، » سیردا ییحی و   » شبنج یسابع و  يداه  تموکح  نامز  رد  خَف » دیهـش  یلع ، نب  نیـسح   » مایق تفرگ ، تروص  یـسابع 

.دوب نوراه  نامز  رد  هَّللادبع »

تیعـضو نیا  .دـنیامن  هرادا  یناهنپ  روط  هب  ار  نایعیـش  دندیـشوک  یم  دـندرک و  یم  يراـشفاپ  هیقت »  » تیاـعر موزل  هب  هعیـش  ناـماما 
رد هک  یتفارظ  تکرح و  نیا  يربهر  .دروآ  لمع  هب  یقیقد  یبایـشزرا  اه ، نآ  یـسایس  تاـکرح  زا  دـناوتن  خـیرات  دـیدرگ ، بجوم 

.دیدرگ خیرات  رد  هعیش  يراوتسا  ّمهم  لماع  دش ، هدرب  راک  هب  نآ  تیاده 

« مالسلا هیلعاضر  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

یـضار ار  نایولع  نایعیـش و  ددرگ و  زوریپ  تالکـشم  رب  تسناوت  ًارهاظ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  يدهعتیالو »  » حرط اب  یـسابع  نومأم 
.دراد هگن 

هب نیطقی » نب  یلع   » ًالبق دنچره  .دشاب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  يدهعتیالو  يارجام  یسابع ، هاگتسد  رد  هعیش  ذوفن  هلحرم  نیلّوا  دیاش 
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(1) .دنام یقاب  یسابع  هاگتسد  رد  نایعیش ، هب  کمک  يارب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  روتسد 

ندمآ زا  سپ  نومأم  : » تسا هدمآ  یلقن  رد  .دومن  عیشت  راهظا  نومأم  .تفرگ و  دوخ  هب  یسایس  گنر  رهاظ  رد  عیشت  نارود  نیا  رد 
یناسک زین  هماع  زا  ات  دش  یضار  هک  نآ  زا  دعب  .دراپسب و  دنتشاد  یعیش  دیاقع  هک  یناسک  هب  ار  یتکلمم  روما  درک  یعـس  قارع ، هب 

(2) «. دنک بصن  یعیش  رفن  کی  هماع ، زا  رفن  ره  رانک  رد  ات  تفرگ  میمصت  درامگب ، یماقم  هب  ار 

و هلزتعم »  » اب تدش  هب  هک  ثیدح » لها   » زا عافد  هب  دـنتخاس و  نوگرگد  ار  هویـش  نیا  لکوتم »  » و یـسابع » مصتعم  ، » نومأم زا  دـعب 
هیلع نیسح  ماما  ربق  یبارخ  روتسد  هک  تفر  شیپ  ییاج  ات  نایعیش  نایولع و  اب  ینمشد  رد  لّکوتم  .دنتخادرپ  دندوب ، فلاخم  هعیش » »

(3) .دننک تشک  هدز و  مخش  ار  نآ  درگادرگ  ياه  نیمز  ات  داد  نامرف  درک و  رداص  ار  مالسلا 

مهارف رگید  طاقن  دادغب و  رد  هعیش  دشر  هنیمز  یسابع » ردتقم   » ندمآ راک  يور  زا  سپ  درواین و  ماود  یعیش  ّدض  تکرح  نیا  نکل 
.دندش يرادا  یتموکح و  لغاشم  ياراد  هتسجرب ، نایعیش  زا  يرایسب  هرود  نیا  رد  .دش 

هک متفاـی  تسد  يداـیز  لاـم  هب  اـجنآ  رد  متـشاد و  ار  نیرحب  ییاورناـمرف  نم  تفگ : اـیلع  نب  مکح  : » دـنک یم  لـقن  یـسوط  خـیش 
ار يرادقم 

ص:70

ص 136. ج 48 ، راونالاراحب ، . 102 - 1
ص 169. ناریا ، رد  عیشت  خیرات  . 103 - 2

ص 478. نییبلاطلا ، لتاقم  . 104 - 3
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(1)  . ...مدروآ مالسلا  هیلعداوج  ماما  دزن  ار  نآ  سمخ  یتدم  نآ  زا  سپ  .مدیرخ  ...و  نیمز  نآ ، رگید  رادقم  اب  هدرک و  قافنا 

(2) .تشاد هدهعرب  ار  ناتسیس  تموکح  یتدم  مالسلا ، هیلعداوج  ماما  نایعیش  زا  يروباشین ، هَّللادبع  نب  نیسح 

ماما نارود  رد  .داهن  شرتسگ  هب  ور  مالسلا  مهیلع  ناماما  نیرخآ  نارود  رد  یتموکح ، هاگتسد  رد  یماما ، نایعیش  تکراشم  نایرج 
تـسد هب  یمهم  ياـه  لغـش  یـسابع ، هاگتـسد  رد  نایعیـش  زا  یناوارف  رامـش  يرغـص  تبیغ   » رد نآ  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  مهدزاـی 

.دندروآ

.دوب نایعیش  نتفر  ترازو  ّدحرس  ات  طقف  نایسابع و  تفالخ  ندوب  تیعورشم  مدع  تسا ، لّمأت  لباق  هچنآ 

.درک تموکح  هام  دنچ  لاسراهچ و  تدم  دیسر و  تموکح  هب  نیما  دّمحم  نوراه ، زا  سپ 

تلع .دوب  ناگتشذگ  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دالوا  ربارب  رد  نیما  شور  : » دسیون یم  نیبلاطلا  لتاقم  رد  جرفلاوبا 
هک نیا  ات  تفرگ ، رارق  نومأم  اب  دوخ  گنج  نارحب  رد  نآ  زا  سپ  دوب و  نآ  لیاسو  هیهت  ینارذگشوخ و  رکف  هب  وا  هک  دوب  نیا  نآ 

«. دش هتشک 

.درک تموکح  198 ه ق )  - 218  ) لاس تسیب  دودح  دروآ و  تسد  هب  ار  یسایس  تردق  تشک و  ار  دوخ  ردارب  نومأم 

لهـس نب  لضف  هک  نانچ  دـش ، رهاظ  زین  نومأـم  راـبرد  رد  نآ  رثا  درک و  ذوفن  یمالـسا  ياهرهـش  رثکا  رد  عیـشت  نومأـم ، ناـمز  رد 
، نیتسایرلاوذ

ص:71

ص 58. ج 2 ، راصبتسا ، . 105 - 1
ص 111. ج 5 ، یفاک ، . 106 - 2
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.دندوب هعیش  يو  شترا  هدنامرف  یعازخ  نسحلا  نبرهاط  نومأم و  ریزو 

وا ردـپ  زا  مدرم  تسا و  مدرم  بوبحم  هّجوت و  دروم  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  هک  تسناد  یم  دـید ، ار  هعیـش  ترثک  یتقو  نومأـم 
اب یتسود  مهافت و  شور  ًارهاظ  دـننک ، یم  ینمـشد  راـهظا  ساـبع  ینب  یلبق  ياـه  تموکح  هب  تبـسن  دنتـسه و  یـضاران  نوراـه ) )

، تفالخ زا  هدومن ، عیـشت  راهظا  ایر  قاـفن و  ِرَد  زا  اذـل  تخاـس ، دوخ  هجوتم  ار  یمومع  راـکفا  بیترت  نیدـب  دـیزگرب و  ار  ناـیولع 
يدهعتیالو سپس  تفالخ و  يراذگاو  هلأسم  یتح  و  درک ، یم  عافد  رمع  رکبوبا و  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يرترب  و  تیناقح ،

ار مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زین  ماجنارـس  و  تشادن ، دوخ  تیعقوم  تیبثت  تردق و  ظفح  زج  یفده  وا  تقیقح  رد  یلو  دومن ، حرطم  ار 
يارب یبسانم  ًاتبـسن  هنیمز  ندـش  مهارف  بجوم  يرهاظ ، شمرن  تمیـالم و  نیمه  لاـح  ره  رد  یلو  .تخاـس  مومـسم  رهز  هلیـسو  هب 

.دیدرگ هعیش  دیاقع  رشن  جیورت و 

ینانوی و نابز  زا  رایـسب  یملع  یفـسلف و  بتک  همجرت  شیازفا  شرتسگ و  نآ  و  تشاد ، دوجو  هراـب  نیا  رد  زین  يرگید  ّرثؤم  لـماع 
نومأم هک  نآ  هژیو  هب  دیشخب ، تعرس  یلالدتسا  یلقع و  مولع  هب  ناناملـسم  شیارگ  هب  هک  دوب  یبرع  نابز  هب  اه  نآ  ریغ  ینایرس و 
هتشاذگ دازآ  ار  بهاذم  نایدا و  هنیمز  رد  یمالک  ثحابم  یلالدتـسا ، ياه  ثحب  هب  يدنم  هقالع  رطاخ  هب  دوب و  بهذم  یلزتعم  زین 

.دندرامگ تمه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  غیلبت  هب  هدرک ، هدافتسا  تصرف  زا  هعیش  نامّلکتم  نادنمشناد و  و  دوب ،

ص:72
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.دوب نومأم  نامز  دننامه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  یسایس  طیارـش  ًابیرقت  زین  يرمق ) يرجه  ياّفوتم 227   ) مصتعم رصع  رد 
یمالک و ياه  شـسرپ  .دندوب  قفاوم  یلالدتـسا  یمالک و  ياه  ثحب  اب  هتـشاد و  شیارگ  هلزتعم  مالک  هب  زین  ود  نآ  هک  نآ  هژیو  هب 

مـصتعم رـصع  رد  ترـضح  نآ  اب  مدرم  طابترا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  زین   (1) تسا هدش  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  زا  هک  يرایـسب  ینید 
رداص ار  وا  لتق  روتـسد  زین  ماجنارـس  دـیزرو و  یم  توادـع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  رما  نطاـب  رد  مصتعم  دـنچره  دوبن ، عونمم 

میمـصت مصتعم  هک  نیا  مغر  یلع  .دـندومن  عاـمتجا  ترـضح  نآ  هزاـنج  عیـشت  يارب  یهوبنا  تیعمج  ماـما ، تداهـش  زا  سپ  .دومن 
ماما هناخ  درگ  رب  شود  رب  ریـشمش  هدرکن و  انتعا  يو  میمـصت  هب  نانآ  یلو  دـنک ، عنم  عییـشت  مسارم  رد  تکرـش  زا  ار  ناـنآ  تشاد 

(2) .تسا نامز  نآ  رد  هعیش  ترثک  تردق و  رب  هاوگ  زین  بلطم  نیا  .دندومن  عامتجا 

« مالسلا هیلعداوج  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

لاس تشه  زا  شیب  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  يو  دـنزرف  اـهنت  .دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  يرمق  يرجه  لاـس 203  رد 
هداتفا و تریح  هب  نایعیش  نارود  نیا  رد  ناخّروم ، هتشون  هب  .دندرب  یم  رس  هب  بارطضا  ینارگن و  رد  تهج  نیا  زا  نایعیش  تشادن ،

رـس هلاـن  هّجـض و  دـندمآ و  درگ  جاّـجح » نب  نمحرلادـبع   » لزنم رد  ناـنآ  زا  یهورگ  تهج  نیمه  هـب   (3) .دنتـشگ فالتخا  راچد 
(4) .دنداد

ص:73

.یسربط جاجتحا  باتک  هب  دوش  عوجر  . 107 - 1
ص 57. هعیشلا ، خیرات  . 108 - 2

ص 204. همامالا ، لئالد  . 109 - 3
ص 119. تازجعملا ، نویع  . 110 - 4
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نآ یلاسدرخ  یلو  .تسا  هدیزگرب  ینیشناج  يارب  ار  مالسلا  هیلعداوج  دوخ  دنزرف  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  دوب  ملسم  نایعیـش  يارب 
.دیدرگ رطاخ ، نانیمطا  يارب  مدرم  رتشیب  شواک  بجوم  ترضح 

اجنآ زا  یلو  .دنورب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ردارب  یسوم ،» نب  هَّللادبع   » لابند هب  اه  نآ  زا  یخرب  ات  دش  ببس  دوجوم ، رطاخ  بارطـضا 
ار وا  هک  یماگنه  دندرک و  حرطم  ار  یتالاؤس  يو  شیپ  اه ، نآ  زا  یعمج  دنریذپب ، ار  یـسک  تماما  لیلد ، نودب  دندوبن  رـضاح  هک 

هدرک فّقوت  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  رب  هک  اه  یفقاو  هب  زین  يرگید  رامش  (1) و  .دندرک كرت  ار  يو  دندید ، ناوتان  نداد  باوج  زا 
(2) .دتسناد یم  تماما  طیارش  زا  یکی  ار  غولب  نانآ  یتخبون ، رظن  قبط  اریز  دنتسویپ ؛ دندوب 

ماما دوخ  هب  ار  ماما  نس  یمک  یناسک ، نانآ  نایم  رد  .دـنداهن  ندرگ  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  تماـما  هب  نایعیـش  رتشیب  نیا ، دوجو  اـب 
درک و هراشا  مالسلا » هیلعدواد   » زا مالسلا » هیلع  نامیلس   » ینیشناج هب  باوج  رد  ترضح  نآ  .دندرک  دزشوگ  زین ، مالـسلا  هیلعداوج 

دوخ نیشناج  ار  وا  دوواد  ترضح  درب ، یم  ارچ  هب  ار  نادنفسوگ  و  دوبن ، شیب  یکدوک  زونه  هک  یماگنه  نامیلس  ترضح  : » دومرف
(3)« .دندرک یم  راکنا  ار  وا  لمع  لیئارسا ، ینب  ياملع  هک  یلاحرد  درک ،

داجیا نانآ  هدـیقع  رد  یللخ  تسناوت  یمن  ماما  نس  یمک  تهج  نیمه  هب  و  دنتـسناد ، یم  ادـخ  بناج  زا  ار  تماما  یماما » نایعیـش  »
.دنک

ص:74

ص 29. داوجلا ، مامالا  دنسم  ص 429 و  ج 2 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  . 111 - 1
ص 88 هعیشلا ، قرف  . 112 - 2

ص 383. ج 1 ، یفاکلا ، . 113 - 3
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خـساپ هدـهع  زا  تماما  یعدـم  هک  دـندرک  یم  ساسحا  هک  یعقوم  دـندومن و  یم  حرطم  ار  یتالاؤس  تماـما ، تاـبثا  يارب  ناـیعیش 
.دنتفریذپ یم  دنتخانش و  یم  موصعم  ماما  ناونع  هب  ار  يو  ناشتماما ) هب  ّصن  دوجو  اب  ، ) دیآ یمرب  ییوگ 

قیرط زا  ماما  اب  طابترا  رب  هوالع  نایعیـش   (1) .دندرب یم  رـس  هب  ...و  ناریا  نئادم و  قارع ، رد  هژیوب  طاقن ، رـسارس  رد  یماما  نایعیش 
.دندرک یم  رادید  ماما  اب  زین  جح  مسارم  رد  ترضح ، نآ  يالکو 

تماق : » دیوگ یم  طابسا » نب  یلع  ، » تیاور نیا  رد  .دنا  هتسیز  یم  رـصم  رد  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  نایعیـش  زا  يا  هدع  یتیاور  هبانب 
(2)« .منک فیصوت  مناوتب  رصم  رد  نامباحصا  يارب  ار  ترضح  نآ  ات  متسیرگن  یم  ّتقد  هب  ار  ماما 

(3)« .دش فّرشم  مالسلا  هیلعداوج  ماما  تمدخ  ناسارخ  نایعیش  زا  رفن  کی  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

(4) و .دندش بایفرش  ناشیا  رـضحم  هب  ير »  » نایعیـش زا  يا  هدع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ینادمه » نامثع  نب  رح   » زا يرگید  تیاور 
(5) .تسا هدوب  ناوارف  ير  رد  هعیش  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  نیا 

.دنتشاد مالسلا  هیلع  ماما  اب  یکیدزن  طابترا  نآ  نایعیش  هک  دوب  مالسلا  هیلعداوج  ماما  نارود  رد  عیشت  زکارم  زا  یکی  مق ،

دای نییمقلا » خیش   » ناونع هب  يو  زا  هک  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا 

ص:75

ص 212 یسوط ، هبیغلا ، . 114 - 1
ص 384. ج 1 ، یفاکلا ، . 115 - 2

ص 208. بقانملا ، یف  بقاثلا  . 116 - 3
.باتک نامه  . 117 - 4

ص 265. ناریا ، رد  عیشت  خیرات  . 118 - 5
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ياـج هب  دوخ  زا  ثیدـح ، هقف و  رد  يداـیز  تاـفیلأت  تسا و  هدوب  مالـسلا  اـمهیلعداوج  ماـما  اـضر و  ماـما  باحـصا  زا  تسا ، هدـش 
(1) .تسا هدرک  كرد  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  یتح  هتشاذگ و 

رد ار  ترضح  تافوقوم  روما  هب  یگدیسر  هک  دوب  مق  رد  مالسلا  هیلعداوج  ماما  باحصا  زا  رگید  یکی  لهـس ، نب  دمحم  نب  حلاص 
(2) .دوب راد  هدهع  رهش  نآ 

شرتسگ هب  ور  ناماما ، مدرم و  نیب  طباور  ناشیا و  يالکو  هکبـش  ناسارخ ، هب  ناشیا  رفـس  مالـسلا و  هیلعاضر  ماما  طابترا  لـیلد  هب 
.داهن

« مالسلا هیلع  يداه  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

.تسا بلطم  نیا  هاوگ  نیرتهب  تسا ، هدش  هداد  تبسن  دارفا  یخرب  هب  هک  یفوک »  » بقل دندوب ، هفوک  زا  نایعیش  رتشیب  نرق ، نیا  رد 

نیا .دروخ  یم  مشچ  هب  همئا  باحصا  زا  يرامـش  مسا  رخآ  رد  یمق »  » بقل دعب ، هب  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نارود  زا 
(3) .دنتسیز یم  مق  رد  هک  دندوب  يرابت  برع  ياه  يرعشا  اه 

همئا رهـش و  نیا  نایعیـش  نایم  یمکحم  طـباور  دوب و  ناریا  نایعیـش  عّمجت  زکرم  نیرت  مهم  مق  مالـسلا ، هیلع  يداـه  ماـما  ناـمز  رد 
.تشاد دوجو  مالسلا  مهیلع  نیرهاط 

هراپ رد  .دندرک  یم  يوریپ  مق  مدرم  یعیش  شنیب  زا  دنتـشاد و  رارق  یعیـش  تامیلعت  ریثأت  تحت  ناشاک »  » و هواس »  » ای هبآ »  » رهـش ود 
زا يا 

ص:76

ص 265. داوجلا ، مامالا  دنسم  . 119 - 1
ص 140. ج 4 ، بیذهت ، . 120 - 2

.ناریا رد  عیشت  هاگیاپ  مق ، ثحب  ج 1 ، ناریا ، رد  عیشت  خیرات  . 121 - 3
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(1) .تسا هدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هک  هدش  هدرب  مان  یناشاک » یلع  نب  دمحم   » تایاور

هدـش دای  یحلط » دـمحم   » و یمق » دوواد  نب  دـمحم   » زا هنیمز ، نیا  رد  دنتـشاد ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  اـب  زین  یلاـم  هطبار  مق  مدرم 
(2) .دندیناسر یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار ، ناماس  نآ  تیعضو  هرابرد  رابخا  لاوما و  نآ ، فارطا  ياهرهش  مق و  زا  هک  تسا 

زیمآرهق ذوفن  لـیلد  هب  ناریا  ياهرهـش  رتـشیب  هک  دوب  یلاـحرد  نیا  دنتـشاد ، هطبار  ناـماما  اـب  زین  ناریا  ياهرهـش  رگید  هعیـش  مدرم 
.تشاد دوخ  شوغآ  رد  ار  يدایز  نایعیـش  يرجه ، مود  نرق  رخاوا  زا  ملید »  » .دنتـشاد یّنـس »  » ياه شیارگ  نایـسابع »  » و ناـیوما » »

.دندوب هدیورگ  عیشت  بهذم  هب  زین  قارع  رد  یملید ،»  » نارجاهم زا  يا  هدع  نآ ، رب  هوالع 

ار امـش  شرافـس  : » تسا هدمآ  نینچ  نیا  تسا ، نادمه  رد  دوخ  لیکو  هب  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  زا  يا  همان  يواح  هک  یتیاور  رد 
(3)« .ما هدرک  نادمه  رد  دوخ  نارادتسود  هب 

و دش ، دیدجت  نایولع  اب  راکشآ  يزوت  هنیک  يریگ و  تخس  و  نوگرگد ، طیارش  232 ه ق )  - 247  ) لّکوتم ندیسر  تموکح  هب  اب 
ماـما ربـق  ندومن  ناریو  هبیرمق  يرجه  لاس 236  رد  لکوتم  روتـسد  .دـمآ  رامـش  هب  یـسایس  مرج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا 

(4) .تسا روهشم  ترضح  نآ  ترایز  عنم  مالسلا و  هیلع  نیسح 

ص:77

ص 101. قودص ، دیحوتو ، ص 102  ج 1 ، یفاک ، . 122 - 1
ص 45. يداهلا ، مامالا  دنسم  ص 10 و  راونالا ، قراشم  . 123 - 2

،ص 610. یشک لاجر  . 124 - 3
ص 437. ءافلخلا ، خیرات  .ر ك : . 125 - 4
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یم نادیز  یجرج  .دیزرو  یم  تفلاخم  ییارگ  لقع  مالک و  هفسلف و  اب  يو  هکلب  تشادن ، صاصتخا  نایعیـش  هب  لکوتم ، تموصخ 
قطنم سایق و  يأر و  نارادـفرط  نافوسلیف و  هجنکـش  رازآ و  رد  سفن ، نیرخآ  اـت  دیـسر  تفـالخ  هب  لّـکوتم  هک  يزور  زا  دـسیون :

(1) .تشاد ششوک 

بسک رس  رب  نایرابرد  یهاگ  دنچ  ره  و  دیدرگ ، رایسب  ياه  شکمـشک  اه و  یگتفـشآ  راتفرگ  نایـسابع  تموکح  لکوتم ، زا  سپ 
: ياه مان  هب  یـسابع ؛ ماّـکح  زا  نت  جـنپ  247 ه ق )  - 279  ) یـسابع دضتعم  نامز  ات  دندز ، یم  تسد  راتـشک  لادـج و  هب  تردـق ،

هاگتسد رگید  راب  279 ه ق )  - 289  ) دضتعم ندیسر  تردق  هب  اب  و  دندیسر ، تموکح  هب  دمتعم  يدتهم و  زتعم ، نیعتـسم ، رـصتنم ،
ار سابع  ینب  ییاورنامرف  اریز  دـنداد ؛ بقل  یناث  حاّفـس  ار  يو  : » تسا هتـشون  وا  دروم  رد  یطویـس  هک  نانچ  .تفاـی  رادـتقا  یـسابع 
(2) «. دوب لاوز  هناتسآ  رد  هدش و  فعض  یگدوسرف و  بارطضا و  راتفرگ  دعب ، هب  لکوتم  نامز  زا  وا  زا  لبق  هک  درک ، تایح  دیدجت 

بارطـضا و هب  هجوت  اب  یلو  تسین ، دیدرت  ياج  نانآ ، ناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  نایـسابع  ینمـشد  توادع و  رد  نیاربانب 
یم خر  یمالسا  نیمزرس  رانک  هشوگ و  رد  هک  ییاه  بالقنا  اه و  شروش  و  هدش ، دای  هرود  رد  یسابع  هاگتسد  رب  مکاح  یناماسبان 

زا نوراه ، روصنم و  رصع  هب  تبـسن  نانآ  و  دوبن ، مهارف  نایولع  رب  رتشیب  راشف  لامعا  تهج  رد  نایـسابع  يارب  بسانم  طیارـش  داد ،
.دندوب رادروخرب  يرتهب  طیارش 

ص:78

ص 587. نادیز ، یجرج  یمالسا ، ندمت  خیرات  . 126 - 1
.820 ص 814 -  یمالسا ، ندمت  خیرات  .ر ك : زین  و  ص 369 ، ءافلخلا ، خیرات  . 127 - 2
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« مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

ناریا یمالـسا  روانهپ  روشک  فلتخم  طاقن  هب  ینوگانوگ  لیالد  هب  يولع ، تاداس  دمآ ، ناسارخ  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  یتقو 
هب ور  تفرگ ، تدـش  قارع ، رد  نایعیـش ، نایولع و  اب  هلباـقم  يارب  قاـنتخا  راـشف و  هک  یناـمز  زا  ترجاـهم  نیا  .دـندرک  ترجاـهم 

.داهن شرتسگ 

تـسناوت یمن  يوما ،»  » رّکفت زرط  تایحور و  ّطلـست  ّتلع  هب  برع ، نیمزرـس  .دنیامن  چوک  يرت  نما  قطانم  هب  دندش  راچان  نایعیش 
تهج نیا  هب  .تشاد  دوجو  فدـه  نیا  يارب  یبسانم  ياـه  هنیمز  ناریا  رد  هژیو  هب  قرـش ، رد  اـما  .دـشاب  ناـنآ  يارب  یبساـنم  ياـج 

.دنتخادرپ یگدنز  هب  مه  زا  يادج  تسد و  رود  ياهرهش  رد  دندش و  ریزارس  نیمزرس  نیا  هب  نایعیش  زا  يرایسب 

هار نتفای  ینید و  ياه  شسرپ  لح  دنمزاین  .دنتشاد و  رضاح  ماما  هک  لیلد  نیا  هب  دنتـشاد ؛ رگیدکی  اب  طابترا  هب  یمربم  زاین  نایعیش 
یصاخ دارفا  مازعا  لیبق  زا  طابترا ؛ فلتخم  ياه  شور  زا  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  .دندوب  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  يارب  یلح 

.دندرک یم  هدافتسا  هبتاکم ، زین  هنیدم و  رد  ّجح و  مایا  رد  ترضح ، نآ  اب  سامت  مالسلا و  هیلع  ماما  دزن 

یقطانم وزج  ناریا  قرـش  ًالوصا  .دنتـشاد  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یبوخ  طابترا  هک  دوب  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یناوارف  نایعیـش  روباـشین 
نیا زا  یکی  .دروخ  یم  مشچ  هب  نآ  خـیرات  رد  روهـشم ، ياملع  باحـصا و  زا  يرامـش  مان  مراـهچ ، موس و  ياـه  نرق  رد  هک  تسا 

هعیش ياملع  همئا و  هباحص  نایم  رد  يدنمجرا  ماقم  هک  تسا ، ناذاش » نب  لضف   » اه تیصخش 

ص:79

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


.تفر یم  رامش  هب  نایعیش  عّمجت  ياه  لحم  زا  سوط »  » و دنقرمس »  » و قهیب » ، » روباشین زا  ریغ  .تسا  هتشاد 

ای یلبق  ناماما  اب  راوتـسا  طابترا  ناشخرد و  یملع  هقباس  هک  يدارفا  .دوب  لیکو » ، » سکعلاب ماما و  اب  مدرم  طابترا  ياه  هار  زا  یکی 
یم باختنا  لیکو »  » ناونع هب  دنیآ ، رامش  هب  نایعیـش  يارب  يا  هناوتـشپ  ثیدح ، رظن  زا  دنتـسناوت  یم  و  دنتـشاد ، ترـضح  نآ  دوخ 

.دندش

.تشگ نّنست »  » هعماج رد  نانآ  مضه  مدع  نایعیش و  يایحا  بجوم  روکذم ، هویش  هب  هطبار  داجیا 

هداتـسرف ّشک »  » و دنقرمـس »  » لیبق زا  رود ؛ هدـنکارپ و  کچوک و  عماوج  یمامت  هب  ثیدـح »  » و مالک »  » بلاقرد یعیـش  ياه  هزومآ 
عقوم هب  رابرپ و  ياه  همان  ناگداتسرف و  .دنا  هتساخرب  قطانم  نیا  زا  هعیش  ياملع  زا  يرایسب  زکارم ، نیا  ندوب  رود  دوجو  اب  .دش  یم 

.تخاس یم  فرطرب  ار  هار  يرود  زا  یشان  تالاکشا  مالسلا ، مهیلع  همئا 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  رضحم  هب  نایعیش  فرط  زا  يدارفا  نداتسرف  رگید ، یطابترا  ياه  هار  زا  یکی 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تمدخ  هب  ارماس  رد  مدش و  فرشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  : » تسا هدش  لقن  یناجرج » فیرش  نب  رفعج   » زا
یسک هچ  هب  مسرپب  هک  نآ  زا  شیپ  .مهدب  ترـضح  نآ  هب  دندوب ، هداتـسرف  نم  هلیـسو  هب  ناتـسود  هک  ار  یلاوما  متـساوخ  مدیـسر ،

(1) .راپسب نم  مداخ  كرابم ، هب  يا  هدروآ  هارمه  ار  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مهدب ،

ص:80

ص 427. ج 2 ، هّمغلا ، فشک  . 128 - 1
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بترم و روط  هب  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  ناـمز  زا  دوب و  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  نایعیـش  زا  یهوبنا  هک  دوب  يرهـش  نیرت  یلـصا  مق 
.تسا هتشاد  هطبار  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  اب  مظنم 

ماما .تشاد  طابترا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  هک  دوب  یمق  ياه  تیصخش  هلمج  زا  يرعشا » هَّللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا  »
.درک یم  یفرعم  دامتعا  دروم  يدرف  ار  يو  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

دوخ شقن  نایعیش  روما  یهدناماس  يارب  یعرش  تاهوجو  ذخا  رد  هژیوب  نایعیش ، ماما و  نیب  دنویپ  داجیا  هنیمز  رد  تلاکو »  » متسیس
.درک یم  افیا  ار 

.دنداد یم  لیکشت  ار  یهجوت  لباق  رامآ  نایعیش  نئادم ،»  » و دادغب » «، » ارماس  » رد

راوتسا ییانب  ساسا  نیا  رب  نامی » نب  هفیذح   » داهن و نئادم »  » رد ار  عیـشت  يانب  گنـس  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  یـسراف » ناملـس   » دیاش
.تشارفارب

یم رامش  هب  نیشن  هعیـش  ياهرهـش  نیرت  گرزب  زا  یکی  هفوک  .تسا  هدوبن  هعیـش  زا  یلاخ  نآ ، دعب  لبق و  نامز و  نیا  رد  زین  هفوک 
.تفر

(« جع  ) يدهم ماما   » رصع رد  ریدغ  ناوریپ 

ار اه  نآ  یناسک  .دنتفر  ارماس  هب  شیوخ  هوجو  تخادرپ  يارب  مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما  تلحر  زا  ربخ  یب  ، ) مق نایعیـش  زا  یخرب 
میدروآ هک  یغلبم  زا  ایآ  دندیـسرپ : يو  زا  روظنم  نیدب  دـندمآرب ، رفعج »  » ناحتما یپ  رد  تسخن  اه ، یمق  .دـندرب  رفعج »  » شیپ هب 

؟ يراد عالطا 

ص:81
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یـصخش ماگنه  نآ  رد  .دـندومن  يراددوخ  يو  هب  لوپ  تخادرپ  زا  اه  یمق  هجیتن  رد  .دراد  عالطا  بیغ  زا  ادـخ  اـهنت  تفگ : رفعج 
تـسرد هک  یـصخش  هب  ار  لوپ  دـش ، هتفگ  اه  نآ  هب  تاهوجو  غلبم  هک  نآ  زا  سپ  اجنآ  رد  درک و  تیادـه  يا  هناـخ  هب  ار  اـه  نآ 

.دنداد لیوحت  دوب ، هتفگ 

ددجم شیتفت  ترـضح  نآ  ناگیاسمه  ياه  هناخ  یتح  ماما و  هناخ  وا ، روتـسد  هب  دنداد ، شرازگ  دمتعم »  » هب ار  عوضوم  نیا  رفعج 
(1)  . ...دش

مدع تروص  رد  نآ  رب  هوالع  دوب و  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  لرتنک  يارب  رفعج  تاکیرحت  تفالخ و  هاگتـسد  دیدش  تیـساسح 
راضحا .تسا  هتـشادن  دنزرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دـننک  مالعا  دنتـسناوت  یم  مک  تسد  ترـضح ، نآ  هب  یـسرتسد 

تریح و راـچد  ار  نایعیــش  هداد و  تـقیقح  گـنر  هراـب  نـیا  رد  دوـخ  ياـعدا  هـب  اـت  دوـب  نـیا  يارب  زین  ماـما  لزنم  رد  قـثوم  دارفا 
(2) .دنزاس یمگردرس 

.دنام رود  هب  نایعیش  رتشیب  یتح  مدرم و  مشچ  زا  ترضح ، نآ  تدالو  هلأسم  هدش ، ینیب  شیپ  حرط  ساسا  رب 

مالـسلا هیلع  ماما  هناخ  رد  هک  یناسک  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يالکو  زا  يا  هدع  دامتعا و  دروم  نایعیـش  زا  یخرب  طقف 
.دندش ربخاب  ترضح  تدالو  زا  دندوب ، تمدخ  لوغشم 

رادید هب  قفوم  نانآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  کیدزن  نارای  نامداخ و  باحـصا و  يدادعت  زا  دیفم  خـیش 
.دنا هدش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
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ص 473. نیدلا ، لامک  . 129 - 1
ص 132. یسوط ، هبیغلا ، . 130 - 2
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رصنوباو يزاوها  ورمع  رهطم ، نب  یلعوبا  مالـسلا ،) هیلعداوج  ماما  رتخد   ) نوتاخ همیکح  رفعج ، نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم 
(1) .دندوب هلمج  نآ  زا  ماما ) رازگتمدخ   ) فیرط

.دومن یفرعم  شیوخ  نیشناج  ار  ناشیا  داد و  ناشن  یخرب  هب  ار  دوخ  دنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  بیترت  نیا  هب 

يارب تمدـخ  روظنم  هب  : » دوب هتفگ  وا  هب  سراـف ، یلاـها  زا  یناریا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلجِع » نب  ءوـض   » زا ینیلک ، خـیش 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  ترـضح  يزور  .تفریذپ  هناخ  دیرخ  لوئـسم  ناونع  هب  ارم  ماما  متفر و  ارماس  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 

ار كدوک  نآ  ماما ، تلحر  ات  نآ  زا  سپ  رگید  هک  دـنک  یم  راهظا  يو  مکبحاص .» اذـه  : » دومرف داد و  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  دـنزرف 
(2)« .تسا هتشاد  نس  لاس  ود  دودح  دید  ار  ترضح  نآ  يو  هک  ینامز  رد  : » دیازفا یم  وا  .تسا  هدیدن 

نامثع نب  دمحم   » هک دوب  ینامز  هَّللاهیقب ، ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نایعیـش  باحـصا و  رادـید  نیرت  تیمهارپ  دـیاش 
نانآ هب  ار  دوخ  دـنزرف  ترـضح  نآ  .دـندوب  ماما  تمدـخ  رد  رگید  رفن  لهچ  اب  هارمه  جـع ،) ) نامز ماما  صاخ  يالکو  زا  يورمع »
هنورت مکنإ ال  امأ  اوکلهتف ، مکنایدأ  یف  يدعب  نم  اوقرفتت  الو  هوعیطأ  مکیلع  یتفیلخو  يدـعب  نم  مکمامإ  اذـه  : » دومرف داد و  ناشن 

دوخ نید  رد  نم  زا  سپ  دـیربب و  ناـمرف  وا  زا  .تسا  امـش  ناـیم  رد  نم  نیـشناج  نم و  زا  سپ  امـش  ماـما  نیا  « ؛» اذـه مکموـی  دـعب 
« .دید دیهاوخن  ار  وا  زگره  نیا  زا  سپ  دیوش و  یم  كاله  تروص  نیا  رد  هک  دینکن  فالتخا 

ص:83

.461 هدوملا ، عیبانیو  ص 35  داشرالا ، . 131 - 1
ص 514. ج 1 ، یفاکلا ، . 132 - 2
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(1) .درک تلحر  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نآ ، زا  سپ  زور  دنچ  تسا : هدمآ  تیاور  نیا  همادا  رد 

يرادـهگن و دـلوت و  اریز  دوب ؛ ناوارف  اوران ، راکفا  یباعـشنا و  ياه  هقرف  داجیا  لاـمتحا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تلحر  زا  دـعب 
تماما دنمورین  هناوتـشپ  اهنت  هدش و  زاغآ  زین  تبیغ  نارود  دوب و  هدش  ماجنا  هنامرحم  ًالماک  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیاصو 

رارقتـسا رگید ، شخب  رد  نآ و  مزاول  زا  يا  هراپ  تیودـهم و  لصا  هراـبرد  دوجوم ، ثیداـحا  میظع  ثاریم  جـع ،) ) تجح ترـضح 
ترضح نآ  نایعیش  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  نایم  رد  هعیش ، سانشرس  رصانع  زا  یخرب  روضح  يوق و  یطابترا  متـسیس 

.دوب

ناینادمح نایمطاف و  هیوب ، لآ  رصع  رد  ریدغ  ناوریپ 

320 ه ق)  - 477  ) هیوب نادناخ  اریز  دور ؛ یم  باسح  هب  هعیش  نارود  نیرتهب  زا  یسایس ، طیارش  رظن  زا  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نرق 
.دندوب رادروخرب  یفصولادیاز  رادتقا  ذوفن و  زا  یسابع  تفالخ  هاگتسد  رد  دنتشاد ، هعیش  بهذم  هک 

يرجه لاس 333  هب  یفکتـسملا »  » نامز رد  دندرک ، یم  تموکح  سراف  رد  ًالبق  هک  دمحا  نسح و  یلع ، ياه : مان  هب  هیوب  نادـنزرف 
و هلودلا ،» نکر   » نسح هلودلازعم ،»  » دمحا .دـنتفرگ  رارق  هفیلخ  میرکت  دروم  هتفای و  هار  تموکح  ّرقم  هب  هدـش ، دادـغب  دراو  يرمق 

.دنتفای بقل  هلودلادامع »  » یلع

ص:84

ص 217. یسوط ، هبیغلاو ، ص 460  هّدوملا ، عیبانیو  ص 355  رثالا ، بختنم  . 133 - 1
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نییعت يرقم  قوقح و  یفکتـسم »  » يارب یتـح  هک  دروآ  تسد  هب  ار  يرادـتقا  ناـنچ  تشاد ، ار  ییارمـألاریما  بصنم  هک  هلودـلازعم 
دیع مسارم  و  دـیدرگ ، اپرب  يراوگوس  مسارم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  لیطعت و  اهرازاب  اروشاـع  زور  رد  يو  روتـسد  هب  .درک 

.دش ماجنا  رایسب  هوکش  اب  ریدغ 

، یمالـسا تموکح  زکرم  دادغب ، رد  دندیزرو و  رایـسب  مامتها  يرـشع  ینثا  هیماما  بهذم  جیورت  رد  هیوب  لآ  هک : نآ  نخـس  هاتوک 
ياه نییآ  درک و  ادیپ  امن  وشن و  هعیـش  بهذم  نانآ ، ندیـسر  تردق  هب  اب  دندوب ، تنـس  لها  بهذم  وریپ  مدرم  هیوب  لآ  زا  لبق  هک 

.دش یم  ماجنا  ناوارف  هوکش  اب  نایعیش  صوصخم 

خرک هقطنم  رد  اـثارب »  » دجـسم .دوب  رایـسب  میرکت  لـیلجت و  دروم  تسیز ، یم  ناـمز  نیا  رد  هک  هیماـما  رادـمان  ملکتم  دـیفم ، خـیش 
وترپ رد  يو  .تخادرپ  یم  سیردت  میلعت و  هب  هظعوم ، زامن و  هماقا  رب  هوالع  نآ  رد  دیفم  خیـش  و  تشاد ، صاصتخا  يو  هب  دادـغب ،

ار هعیش  دیاقع  ارآ و  هدیشخب ، ماجـسنا  ار  هعیـش  فلتخم  قرف  تسناوت  تشاد ، یعامتجا  یملع و  ياه  هبنج  زا  هک  يا  هژیو  تیعقوم 
.دنک جیورت  میکحت و 

رد يوانغ  .دـندومن  نایاش  تمدـخ  یمالـسا  گنهرف  بدا و  هب  نانآ  هکلب  تشادـن ، صاصتخا  عیـشت  بهذـم  هب  هیوب  لآ  تامدـخ 
يارزو دوخ و  هک  دوب  شناد  گنهرف و  حطـس  نتفر  الاب  هیوب  لآ  تازایتما  زا  یکی  : » دـسیون یم  هیوب » ینب  ّلظ  یف  بدـالا   » باـتک

تاقبط زا  هشیمه  ارزو  اریز  دنتشاد ؛ هنیمز  نیا  رد  ییازسب  ریثأت  ناشیا 

ص:85
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زا بدا  لها  نادنمـشناد و  هک  اجنآ  ات  دش ، زادنا  نینط  اضف  رد  ناش  هزاوآ...دندش  یم  هدـیزگرب  زّربم  نادنمـشناد و  ناگدنـسیون و 
راک هب  یگدـنزاس و  رد  و  شناد ، هفـسلف و  بدا و  نادـیم  رد  .دـندش  رادروخرب  ناش  هّجوت  زا  هدروآ و  ور  ناشیا  بناـج  هب  وس  ره 

(1) «. دندوب هدوبر  یسابع » يافلخ   » دوخ نارورس  زا  ار  تقبس  يوگ  اه ، هشیدنا  نتخادنا 

.تفاـی همادا  567 ه ق )  ) يرجه مشـش  نرق  رخاوا  اـت  ناـنآ  تموـکح  دندیـسر و  تردـق  هب  رـصم  رد  زین  ناـیمطاف  مراـهچ  نرق  رد 
و دندوب ، هیلیعامـسا  بهذم  وریپ  هدوبن ، یماما  هدزاود  نانآ  هچرگا  دش و  يراذـگ  هیاپ  عیـشت  هب  توعد  يانبم  رب  نایمطاف  تموکح 
و یحو ، نادناخ  قیرط  زا  یمالـسا  میلاعت  نتفرگارف  زین  و  عیـشت ، رئاعـش  ظفح  رد  یلو  دراد ، دوجو  یتافالتخا  بهذـم  ود  نیا  نایم 

.دنشاب یم  گنهامه  بهذم  ودره  شور ، نیا  هب  مدرم  قیوشت 

دوخ فّرـصت  هب  زین  ار  رـصم  هک  دـندش  نآ  رب  دـنتفای و  ـالیتسا  قـشمد  رب  هطمارق  يرمق  يرجه  لاس 357  رد  : » دـسیون یم  یطویس 
رارقتسا قارع ، رصم و  برغم ، ياه  نیمزرس  رد  عیشت )  ) ضفر تلود  هدیدرگ و  نآ  کلام  نویمطاف )  ) (2) نویدیبع یلو  دنروآرد ،

یلام هقیضم  رد  نازابرس  .دیدرگ و  لتخم  رصم  مظن  رصم ، مکاح  يدیـشخا ، روفاک  گرم  زا  سپ  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  و  تفای ،
وا زا  هتشون و  برغم ) ياورنامرف   ) هَّللا نیدل  زعملا  يارب  يا  همان  نانآ  زا  یهورگ  .دنتفرگ  رارق 

ص:86

 - ص 29 ییابطابط ، همالع  مالسا  رد  هعیـش  159 ؛ ص 148 -  عیشتلا ، هعیـشلا و  213 ؛ ص 206 -  هعیـشلا ، خیرات  .ر ك : . 134 - 1
.119 ص 156 -  همعن ، هَّللادبع  خیش  هعیشلاهفسالف ، 30 ؛

{296  } لاس رد  يو  .تسا  یمطاـف  هفیلخ  نیتسخن  يدـهم  نب  هَّللادـیبع  هب  بوسنم  هک  دـنمان  یم  نویدـیبع » » ار نویمطاـف  . 135 - 2
.دیسر تموکح  هب  يرجه 
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رد .دیدرگ  رصم  دراو  وا  دومن و  رصم  مزاع  هراوس  رازه  اب  ار  رهوج »  » مان هب  دوخ  شترا  هدنامرف  يو  .ددرگ  رصم  دراو  ات  دنتـساوخ 
دیفس هماج  داد  روتسد  درک و  عنم  دندناوخ  یم  سابع  ینب  هک  يا  هبطخ  ندناوخ  هایس و  سابل  ندیـشوپ  زا  يرمق  يرجه  لاس 358 

نـسحلا یلعو  لوـتبلا  همطاـف  یلعو  یـضترملا  یلع  یلعو  یفطـصملا ، دّـمحم  یلع  ّلـص  ّمهّللا  : » دـنناوخب ار  ریز  هـبطخ  هدیـشوپ و 
«. ...لوسرلا یطبس  نیسحلاو 

.تفای ناـیاپ  يرمق  يرجه  لاس 361  هب  نآ  يانب  درک و  رداص  ار  رهزـالا  هاگـشناد  سیـسأت  روتـسد  يرمق  يرجه  لاـس 359  رد  وا 
زا قشمد  رادنامرف  حالف  نبرفعج  طسوت  روتـسد  نیمه  هباشم  .دومن  رداص  ناذا  رد  ار  لمعلاریخ » یلع  یح   » نتفگ روتـسد  نینچمه 

(1) .دیدرگ رداص  هَّللابزعملا  بناج 

هعیش بهاذم  ناینادمح و  رصع  رد  ریدغ  ناوریپ 

293 ه ق)  - 391  ) ناینادمح تموکح  نآ  و  دمآ ، دیدپ  مالسا  ناهج  رد  زین  يرگید  یعیش  تموکح  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  رد 
یناـسنا يو  .دوب  350 ه ق )  - 303  ) هلودلا فیـس  هب  بقلم  نادمح ، نب  هَّللادبع  نب  یلع  نادـمح  لآ  رادـمامز  نیرت  هتـسجرب  .دوب 
ناینادمح رـصع  رد  .درب  رـس  هب  یمور  نارگزواجت  اب  گنج  رد  ار  دوخ  رمع  مایا  رتشیب  دوب و  روشحلـس  تسود و  شناد  دـنمدرخ ،

، نآ لحاوس  لماع و  لبج  ، شعباوت کبلعب و  نآ ، فارطا  بلح و  دننام  هیروس ، نیمزرس 

ص:87

.402 ص 401 -  ءافلخلا ، خیرات  . 136 - 1

خیرات رذگ  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comناوریپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 95 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/300/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
http://www.ghaemiyeh.com


میکحت و رد  هک  یناسک  زا  .تفر  یم  رامش  هب  هرهزونب  صوصخ  هب  هعیش و  ءاملع  هاگیاپ  بلح  رهش  هژیو  هب  و  دوب ، نایعیش  زا  ّولمم 
زا وا  هیمیم  هدیـصق  هک  نانچ  دوب ، نادمح  لآ  رادـمان  رعاش  ياّفوتم 357 ه ق )  ) سارفوبا دومن ، افیا  یمهم  شقن  عیشت  بهذم  رـشن 

: تسا نینچ  نآ  علطم  تسا و  رادروخرب  ییازسب  ترهش 

مرتحم نیدلاو  مضتهم  قحلا 

(1) مستقم هَّللا  لوسر  لآ  ییفو ء 

«. تسا هتفر  جارات  هب  ادخ  هداتسرف  لآ  مهس  تسا و  مرتحم  نید  هدش و  بصغ  ّقح  »

دوخ رایتخا  هب  ار  مدرم  هکلب  دنتفیرفن ، زین  ماقم  لام و  هلیـسو  هب  دندرکن ، روبجم  هعیـش  بهذم  زا  يوریپ  هب  ار  سک  چیه  ناینادـمح 
، دـندرک یم  وگزاب  مدرم  يارب  ار  قیاقح  صالخا ، اـب  ناـغّلبم  طـقف  .دـننیزگرب  دوخ  يارب  دندنـسپ  یم  ار  هچره  اـت  هدرک ، راذـگاو 

.دندناوخ یم  ارف  ننست  بهذم  هب  تنوشخ  باعرا و  اب  ار  مدرم  هک  یبویا  نیدلا  حالص  اه و  یسابع  اه و  يوما  سکعرب 

بهاذم و همه  زا  نارکفنشور  ابدا و  هفسالف ، نادنمـشناد ، هاگیاپ  تهج  نیمه  هب  .دندوب  شنم  دازآ  رکفنـشور و  یمدرم  ناینادمح 
(2) .دندمآ یم  هلودلا  فیس  يوس  هب  هتخیرگ و  مور  زا  نادنمرنه  هک  اجنآ  ات  دندش ، نایدا 

نایقوجلس دهع  رد  ریدغ  ناوریپ 

تلود مان  اب  یمهم  تلود  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  طساوا  رد 

ص:88

.141 ص 139 -  هعیشلا ، خیرات  . 137 - 1
.188 ص 177 -  عیشتلا ، هعیشلا و  . 138 - 2
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، رصم رد  نایعیش  تفرشیپ  زا  داد و  تاجن  طوقس  زا  دوب  انف  لاوز و  هب  ور  هک  ار  دادغب  بهذم  ینس  تموکح  دمآ و  دیدپ  یقوجلس 
.تفای رارقتسا  يرجه  متفه  نرق  رخاوا  ات  نایقوجلس  تموکح  .دومن  يریگولج  ناسارخ  سراف و  ماش ، قارع ،

حالـص یمان  رادرـس  تسد  هب  نایبویا  تموکح  دیدرگ ، سیـسأت  565 ه ق )  ) مشـش نرق  مود  همین  رد  هک  يرگید  ردـتقم  تموکح 
(1) .تفای ماود  848 ه ق )  ) لاس ات  هک  دوب ، یبویا  نیدلا 

ننست و بهذم  هب  تبسن  وا  دیدش  بّصعت  یلو  تسا ، نیسحت  ریدقت و  روخ  رد  نایبیلـص  اب  گنج  رد  نیدلا  حالـص  ياه  يراکادف 
اب رـصم ، رب  يـالیتسا  زا  سپ  يو  .تسا  ضاـمغا  لـباق  ریغ  گرزب و  سب  یفعـض  هطقن  عیـشت ، بهذـم  اـب  وا  توادـع  تموـصخ و 

هدرک و تلاخد  هعیـش  راثآ  قلطم  رد  اه  یبویا  : » تسا هدـمآ  ماع » فلا  یف  رهزالا   » باتک رد  .دومن  لمع  مامت  تنوشخ  اب  ناـیمطاف 
ياه هلان  دومن و  دراو  نانآ  لزانم  هب  بش  کی  رد  ار  دوخ  ماوقا  درک و  لزع  ار  یمطاف  تلود  نیدلا  حالـص  .دـندرک  دوبان  ار  نانآ 

(2) «. ...دندوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رکف  مدرم  هک  دوب  دنلب  يردق  هب  زوسناج  ياه  هیرگ  شارخرگج و 

تشادرب و ناذا  زا  ار  لمعلاریخ » یلع  یح   » دشاب و دیع  ًاددجم  دنتفرگ ، یم  دیع  جاجح  هیما و  ینب  هک  اروشاع  زور  داد  روتسد  يو 
بهاذـم زا  یکی  هب  دـقتعم  هک  دوش  لوـبق  دـیاب  یـسک  یهاوـگ  داد : روتـسد  هک  تفر  شیپ  اـجنآ  اـت  نایعیـش  اـب  يریگ  تخـس  رد 

تنس لها  هناگراهچ 
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سیسأت نایمطاف  هک  ار  یگرزب  ياه  هناخباتک  یتح  دشاب و  بهذم  نآ  وریپ  هک  تشاد  ار  سیردت  ای  ینارنخـس  قح  یـسک  و  دشاب ،
نیا هجیتن  رد  دیدرگ و  یـشالتم  يو  تسد  هب  دوب ، هدش  يروآدرگ  اه  نآ  رد  فلتخم  نونف  رد  یـسیفن  ياه  باتک  دـندوب و  هدرک 

(1) .دیدرگ شومارف  رصم  رد  عیشت  بهذم  هنامصخ ، شور 

لوغم تموکح  رصع  رد  ریدغ  ناوریپ 

ناطلـس گرم  اـب  يرمق  يرجه  لاـس 736  هـب  سیـسأت و  ناریا  رد  ناـخوکالوه  طـسوت  يرمق  يرجه  لاـس 650  رد  لوـغم  تلود 
.تفای نایاپ  دیعسوبا 

یبهذـم و مسارم  ماـجنا  رد  ار  بهاذـم  همه  و  تخادـنارب ، ار  ساـبع  ینب  تموـکح  قارع ، هب  دوـخ  هلمح  نـیمود  رد  ناـخوکالوه 
تـسد نآ  هب  ناخوکالوه  هک  ییاه  تراغ  لتق و  رگید  ترابع  هب  .دومن  میرکت  ار  نادنمـشناد  تخاس و  دازآ  ناـنآ  میلاـعت  جـیورت 

رادروخرب ناسکی  يدازآ  زا  فلتخم  ناـیدا  دـمآ  یمرد  وا  فرـصت  هب  هک  یقطاـنم  رد  تهج  نیدـب  .تشادـن  ینید  هزیگنا  دز ، یم 
.دندوب

یلو دنتـسناد ، ملـسم  ار  وا  عیـشت  یتح  یخرب  دنچره  .تسا  فالتخا  هنای ، تفای  فّرـشت  مالـسا  نید  هب  ناخوکالوه  ایآ  هک  نیا  رد 
سوالوقین دومحم ،)  ) ناخ نازاغ  دمحا ،)  ) وکالوه نبراداوکن  ياه : مان  هب  لوغم  نیطالس  زا  نتراهچ  هک  تسا  نیا  مّلسم  ردق 
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دهاوش زین  ناخ » نازاغ   » دروم رد  دنامن و  ياجرب  نادنچ  دمحا  تموکح  .دندروآ  مالـسا  ناخرداهب ، و  هدـنبادخ ) دـمحم  ناطلـس  )
کلملادـبع نیدـلا  ماظن  نوچ  یلو  دوب ، یفنح  بهذـم  وریپ  زاغآ ، رد  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  .دراد  تلالد  وا  عیـشت  رب  یخیراـت 

اب هرظانم  رد  وا  دـیدرگ و  بوسنم  تاضقلا  یـضاق  ناونع  هب  يو  فرط  زا  دوب  نامز  نآ  رد  تنـس  لها  نادنمـشناد  ملعا  هک  یعفاش 
.دیزگرب ار  یعفاش  بهذم  ناطلس ، دش ، بلاغ  یفنح  ءاملع 

، دـیدرگ بلاـغ  يو  رب  همـالع  دـش و  عقاو  نیدـلا  ماـظن  و  ق )  . ياـفوتم 726 ه  ) یّلح همـالع  ناـیم  هک  يا  هرظاـنم  زا  سپ  ماـجنارس 
.ددرگ ارجا  هیماما  بهذم  مسارم  وا  ییاورنامرف  ورملق  رساترس  ات  داد  روتسد  درک و  باختنا  ار  هعیش  نییآ  هدنبادخ  ناطلس  ماجنارس 

شدـنزرف يو  زا  سپ  .دوـمن و  فیلأـت  ار  قدـصلا » فـشک  قـحلا و  جــهن   » دوـخ فورعم  باـتک  یلح  همـالع  يو  تساوـخرد  هـب 
.دوب هعیش  نییآ  وریپ  لوغم  ناطلس  نیرخآ  ناخرداهب ،

قّقحم هلمج : نآ  زا  هک  دـندرک  روهظ  هعیـش  زا  یگرزب  نادنمـشناد  لوـغم  نیطالـس  رـصع  رد  يرمق  يرجه  متـشه  متفه و  نرق  رد 
يافوتم 726)  ) یّلح همالع  عیارـشلا ،» عماجلا   » باـتک ّفلؤم  يافوتم 689 ،)  ) دیعـس نب  ییحی  يافوتم 676 ،)  ) عیارـش بحاص  یّلح 

نب نیدلا  سایق  دیس  يافوتم 664 ،)  ) سوواط نیدلا  یضر  دیس  يافوتم 771 ،)  ) نیققحملارخف شدنزرف  یّلح ، نیدلا  دیدس  شردپ 
هجاوخ ای 699 ،) يافوتم 679   ) ینارحب مثیم  نبا  يافوتم 693 ،)  ) سوواط
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.دنشاب یم  نارگید  و  يافوتم 766 )  ) يزار نیدلا  بطق  يافوتم 672 ،)  ) یسوط نیدلاریصن 

سیـسأت هدـنبادخ  ناطلـس  طسوت  یّلح و  همـالع  داهنـشیپ  هب  هک  تسا  رایـس » هسردـم   » ییادـیپ هرود ، نیا  رد  هجوت  بلاـج  عوضوم 
رد امرـس  لصف  رد  هیناطلـس و  هغارم و  رد  امرگ ، لـصف  رد  هک  دوب  نیا  رب  لوغم  نیطالـس  تداـع  هک  تسا  نیا  وا  ناتـساد  .دـیدرگ 

همالع هب  نوچ  تشاد و  یم  هارمه  دوخ  اب  ار  گرزب  ياملع  رضح  رفس و  رد  هدنبادخ  ناطلس  یفرط  زا  و  دندیزگ ، یم  تماقا  دادغب 
نکمم اریز  دوبن ؛ تحلـصم  همالع  فرط  زا  داهنـشیپ  نیا  ّدر.دـشاب  هارمه  وا  اب  هک  درک  داهنـشیپ  يو  هب  تشاد ، ناوارف  هقـالع  یّلح 

یفرط زا  و  دنیامن ، هدافتـسا  وا  هیلع  هدومن و  ریـسفت  تسردان  يا  هنوگ  هب  ار  لمع  نیا  همالع  هب  تبـسن  نازرو  دسح  نافلاخم و  دوب 
سیـسأت داهنـشیپ  تهج  نیدـب  دـنامزاب ، یملع  تیلاـعف  زا  هتفرگ و  رارق  ناطلـس  راـیتخا  رد  تسب  رد  روـط  هب  تساوـخ  یمن  همـالع 

هیماما فراعم  دیاقع و  رشن  هب  تسناوت  یّلح  همالع  هلیسو  نیدب  تفرگ و  رارق  ناطلس  لوبق  دروم  هک  درک  حرطم  ار  رایـس » هسردم  »
(1) .درامگ تّمه  يرایسب  نادرگاش  تیبرت  و 

ناینامثع نایوفص و  رصع  رد  ریدغ  ناوریپ 

هعیلط رد  یلو  .تشاد  ار  نایقوجلس ) نایبویا و  نارود   ) نیشیپ عضو  نامه  ًابیرقت  يرجه  مهد  نرق  ات  یسایس  طیارش  رظن  زا  هعیش 
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.دش هتفریذپ  یمسر  بهذم  ناونع  هب  هعیش  بهذم  و  دیدرگ ، سیسأت  لّوا  لیعامسا  هاش  طسوت  هیوفص  تلود  نرق ، نیا 

هتفرگ و تسد  هب  يا  هلیبق  گرزب  ناخ و  ریزو ، ریما ، ار  یشخب  ره  دش و  یم  هرادا  یفیاوطلا  كولم  تروص  هب  ماگنه  نآ  رد  ناریا 
یـشترا شردـپ  ناوریپ  نادـیرم و  زا  هک  دوب  هتـشذگن  شیب  لاـس  هدراـهچ  لیعامـسا ، رمع  زا  زوـنه  .درک  یم  ییاورناـمرف  اـجنآ  رب 

كولم نییآ  درک و  حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  فلتخم  قطانم  درک و  مایق  لیبدرا  زا  ناریا ، یگچراپکی  هشیدـنا  هب  داد و  لیکـشت 
هعیش بهذم  دوخ  تموکح  ورملق  مامت  رد  دروآرد و  مجـسنم  روشک  کی  لکـش  هب  ار  هعطق  هعطق  ناریا  و  تخادنارب ، ار  یفیاوطلا 

.داد تیمسر  ار 

دندرک و تموکح  1148ه ق )  ) يرجه مهدزاود  نرق  طساوا  ات  يوفص  رگید  ناهاشداپ  يرجه ) لاس 930   ) يو تشذگرد  زا  سپ 
.دندرامگ تّمه  نآ  جیورت  هب  دندومن و  تیبثت  دییأت و  ار  هعیش  بهذم  تیمسر  یگمه 

لماع .دندومن  مادقا  هفّرشم  دهاشم  هعـسوت  ریمعت و  هب  و  دنتخاس ، رایـسب  ياه  هینیـسح  و  یملع ، سرادم  دجاسم ، دننام  ینید  زکارم 
هک دوب  نایوفـص  رابرد  رد  دامادریم  ییاهب و  خیـش  ریظن  یگرزب  ءاملع  ذوفن  يونعم ، ینید و  يرطف و  هبذاج  رب  هوالع  تامادقا ، نیا 

ناوت یم  هرود  نیا  ياملع  ریهاشم  زا  .دندرک  یم  قیوشت  فلتخم ، مولع  گرزب  نادنمشناد  شرورپ  ینید و  ریاعش  میظعت  هب  ار  نانآ 
، نیهلأتملاردص دمصلادبع ، نیسح  خیش  شردپ  ییاهب و  خیش  یکرک ، ققحم  دامادریم ،
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(1) .درب مان  ار  ...و  یناشاک  ضیف  يدزی و  هَّللادبعالم  یلیبدرا ، ققحم  یسلجم ، همالع 

، تنـس لها  بهاذـم  هب  تبـسن  درک و  یم  تموکح  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  زا  یعیـسو  شخب  رب  زین  یناـمثع  تلود  نارود  نیا  رد 
هدوب جراخ  مالسا  زا  نایعیش  هک  تفرگ  اضما  امن  یناحور  زا  یهورگ  اب  هک  اجنآ  ات  دیزرو ، یم  تموصخ  نایعیش  اب  دوب و  بّصعتم 

.تسا بجاو  نانآ  لتق  و 

هب یفنح ، حون  خیـش  ياوتف  لابند  هب  بلح  رد  .تشک  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ار  رفن  رازه  داتفه  ای  رازه  لهچ  لوطانآ  رد  میلـس  ناطلس 
یتروص رد  دنامن ؛ بلح  رد  هعیـش  رفن  کی  یتح  و  دندرک ، رارف  یقبام  دندش و  هتـشک  هعیـش  رازه  اه  هد  هعیـش ، لتق  بوجو  رفک و 

، هقف رد  یگرزب  نادنمشناد  هاگیاج  بلح  دوب و  هدش  رشتنم  هدرک و  خوسر  ًالماک  بلح  رد  عیشت  اه ، ینادمح  تلود  يادتبا  رد  هک 
.تسا تبث  لمآلا » لمأ   » باتک رد  نانآ  مان  هک  دوب...و  هدارج  وبا  لآ  هرهز و  وبا  لآ  لاثما 

.تسا یناث  دیهش  دیسر ، تداهش  هب  اه  ینامثع  تسد  هب  هک  هیماما  گرزب  ءاملع  زا 

ماش و ياهرهش  رد  دنتشادزاب و  ینید  یصاصتخا  فیاظو  ماجنا  زا  ار  نانآ  دندرک و  جارخا  یتلود  هاگتسد  زا  ار  نایعیـش  اه  ینامثع 
1198  ) نرق راهچ  بیاصم ، اه و  نایرج  نیا  .دندش  ینید  لامعا  ماجنا  عنام  دندرک  یم  یگدـنز  یعیـش  ياه  تیّلقا  هک  ییاه  ناکم 

(2) .تشاد همادا  يدالیم  ( 1516 - 
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دش و هتخانـش  یمـسر  نید  ناونع  هب  عیـشت  بهذم  ناریا  رد  .تفای  همادا  نایعیـش  يارب  یـسایس  طیارـش  نیمه  ًابیرقت  زین  نآ  زا  سپ 
یقطانم رد  هژیو  هب  درک و  یم  تموکح  یعیـشریغ  ياه  تلود  هک  یمالـسا  کلامم  ریاس  رد  یلو  دادن ، خر  یبهذـم  عازن  لادـج و 

ناریا و رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یلو  دـندوبن ، رادروخرب  یبولطم  یـسایس  طیارـش  زا  نایعیـش  دنتـشاد ، هملک  ذوفن  نویباهو  هک 
بهذم دروم  رد  ار  يرایسب  قیاقح  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  یمالـسا  بالقنا  راذگناینب  هنامیکح  ياه  تسایـس  اهدومنهر و 

رانک هشوگ و  رد  رامعتسا  يدایا  هچرگ  تفای ؛ شیازفا  نآ  ناراداوه  نارادفرط و  رامش  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ نشور  هعیـش  دیاقع  و 
.دنهد یم  همادا  فالتخا  توادع و  ّوج  ینکفا و  هقرفت  تسایس  هب  نانچمه  مالسا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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