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ریدغ گنهرف 

: هدنسیون

یثدحم داوج 

: یپاچ رشان 

فورعم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ریدغ 31گنهرف 

باتک 31تاصخشم 

32هراشا

اهلخدم 36تسرهف 

70همدقم

74آ

مالّسلا هیلع  یلع  74رابآ 

ریدغ زور  لامعا  75بادآ و 

هّللا 76لآ 

هیوب 77لآ 

ءاسک باحصا  - ابع 77لآ 

مالّسلا هیلع  یلع  77لآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  78لآ 

نیسای 81لآ 

81يدمآ

هتخادگ 82نهآ 

تئارب تایآ  غالبا  - تئارب 82تایآ 

ریدغ 82تایآ 

یتأ له  ةروس  - راربا 83ۀیآ 

نید لامکا  83ۀیآ 

راّدلا موی  ثیدح  - راذنا 84ۀیآ 

رمألا یلوا  84ۀیآ 

رکذ لها  85ۀیآ 
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غیلبت 86ۀیآ 

ریهطت 88ۀیآ 

لئاس لأس  89ۀیآ 

تیبملا هلیل  - تیبملا هلیل  89ۀیآ 

هلهابم 89ۀیآ 

يداه رذنم و  90ۀیآ 

تّدوم 91ۀیآ 

تیالو 93ۀیآ 

94فلا

رشع ینثا  94ۀّمئأ 

تئارب تایآ  95غالبا 

دیدحلا یبا  97نبا 

هّیمیت 98نبا 

ءاّوک 98نبا 

مجلم 98نبا 

ینارحب مثیم  99نبا 

رکب 99وبا 

بارت 100وبا 

بلاط 101وبا 

حاّرج ةدیبع  104وبا 

نید لامکا  ۀیآ  - تمعن 104مامتا 

هّیصولا 104تابثا 

رشع ینثا  ۀّمئا  - هّیرشع 104ینثا 

ّصن لباقم  رد  104داهتجا 

106عامجا

ریدغ 106ثیداحا 
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ریدغ هب  107جاجتحا 

هدشانم 109جاجتحا و 

ّقحلا 111قاقحا 

تاخاؤم - یمالسا 111تّوخا 

یعیش 111تایبدا 

هعیش دض  113تاّیبدا 

ریدغ يارعش  - ریدغ 114تاّیبدا 

لالب 114ناذا 

یسایس 115دادترا 

مالسا ۀناگجنپ  118ناکرا 

تنطلس ات  تفالخ  119زا 

دیز نب  121هماسا 

121راصبتسا

121راصبتسا

123راصنتسا

هّللا 124دسا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  125رارسا 

فارعا 126باحصا 

لمج 127باحصا 

اروش - اروش 127باحصا 

نیّفص 127باحصا 

ءابلع 128باحصا 

مالّسلا هیلع  یلع  128باحصا 

ءاسک 132باحصا 

يولع 133تاحالصا 

هأم عبرا  135لوصا 
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بهذم 135لوصا 

136تعاطا

فارعا باحصا  - 137فارعأ

هعیشلا 137نایعا 

مالّسلا هیلع  یلع  138تّیلضفا 

ینولیقا ، 138ینولیقا

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  139باقلا و 

هعیش 141ناماما 

143تماما

لوضفم 147تماما 

ریدغ ینیمخ و  148ماما 

هداز 150ماما 

مالّسلا هیلع  نامز  150ماما 

یسانش 151ماما 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  - مالّسلا هیلع  یلع  154ماما 

ران ماما  ، رون 154ماما 

157ّیماما

157هّیماما

تناما ۀضرع  158تناما و 

158رما

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  160ریما 

162رابنا

باصتنا 162باختنا و 

163راصتنإلا

یشخب متاخ  - 163رتشگنا

هعیش 163فاصوا 
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مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  - مالّسلا هیلع  یلع  165فاصوا 

رمألا 165ولوا 

ناملسم 166نیلّوا 

مالّسلا هیلع  یلع  تّیمولظم  - مولظم 167نیلّوا 

رکذ لها  ۀیآ  - رکّذلا 167لها 

یغب لها  اب  داهج  - یغب 167لها 

مالّسلا مهیلع  تیب  167لها 

قح 170لها 

دقع ّلح و  170لها 

تعامج تّنس و  171لها 

171نامیا

174ب

داتفارو ، داتفارد هکره  یلع  لآ  174اب 

تفالخ اب  175يزاب 

177هّینطاب

ریدغ 178غاب 

178یغاب

مالّسلا هیلع  یلع  ینکش  179تب 

راونألا 180راحب 

تینهت ثیدح  - یلع ای  کل  ّخب  181ّخب 

181ءادب

تعدب تّنس و  - 183تعدب

نآرق 183ردارب 

هاطرا نب  183رسب 

اهطورش 183اهطرشب و 

184هرصب
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هغالبلا جهن  185داینب 

مشاه 186ینب 

بارت وبا  - بارت 186وب 

هغالبلا جهن  حرش  یف  هغابّصلا  186جهب 

نازحألا 187تیب 

ءاضقلا هّکد  - تشّطلا 187تیب 

يرابجا 188تعیب 

نانکش تعیب  189تعیب و 

192پ

تنرتنیا رد  یعیش  192ياههاگیاپ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  193رادمچرپ 

خیرات زا  لاؤس  جنپ  194هاجنپ و 

ءاسک باحصا  - ابع لآ  نت  202جنپ 

موش ۀبنش  202جنپ 

ریدغ 203مایپ 

هعیش 207شیادیپ 

207هراشا

: یملع تیعجرم  ینیشناج و  ۀلأسم  209ود 

نامثع 210نهاریپ 

سیمخلا هطرش  - مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناگرم  211شیپ 

یهلا 211نامیپ 

نیثکان - نانکش 211نامیپ 

212ت

سیلبا 212يراذگجات 

خیرات رد  هعیش  - هعیش 213خیرات 

مالسالا مولعل  هعیشلا  213سیسأت 
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لّسوت 213كّربت و 

اروشاع يارب  ریدغ  216ۀبرجت 

ییالو 216تیبرت 

218نّنست

220عّیشت

يوفص عّیشت  يولع و  223عّیشت 

ناریا 224عّیشت و 

225هّیلیضفت

بهاذم نیب  226بیرقت 

228هّیقت

يولع يریدغ و  231تاحیملت 

لّسوت كّربت و  - 231لّسوت

يّربت 231ّیلوت و 

234ث

رانید نب  234تباث 

يزودنا 234تورث 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  235تاقث 

236نیلقث

237هّیوث

238ج

ّیلع نم  انأ  یّنم و  ّیلع  - ربمغیپ 238ناج 

238هفحج

238فرج

يولع رعش  238ةراونشج 

يرفعج بهذم  - 239هّیرفعج

ثیدح نیودت  زا  239يریگولج 
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لمج 240گنج 

قدنخ 242گنج 

ربیخ - ربیخ 243گنج 

نیّفص 243گنج 

ناورهن 246گنج 

یغب لها  اب  247داهج 

نارتش 249زاهج 

هماسا 250شیج 

252چ

هاچ مالّسلا و  هیلع  یلع  - 252هاچ

تسار 252پچ و 

مالّسلا هیلع  یلع  رابآ  مالّسلا  هیلع  یلع  253ۀمشچ 

مالّسلا هیلع  موصعم  253هدراهچ 

هعیش تخانش  رد  باتک  254دصراهچ 

256ح

مالّسلا هیلع  یلع  256ّبح 

یسانش 258تجح 

عادولا 261هّجح 

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - يدع نب  261رجح 

تاخاؤم - تّوخا 261ثیدح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  - تراما 261ثیدح 

تماما 261ثیدح 

يداه رذنم و  ۀیآ  - راذنا 262ثیدح 

رشع ینثا  ۀّمئأ  - هناگ هدزاود  يایصوا  262ثیدح 

هّطح باب  262ثیدح 

راّدلا موی  ثیدح  - توعد ءدب  263ثیدح 
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هیبشت 263ثیدح 

تینهت 264ثیدح 

نیلقث 265ثیدح 

تیالو ۀیآ  - متاخ 267ثیدح 

تفالخ 267ثیدح 

راّدلا موی  ثیدح  - راد 267ثیدح 

نیشناج هدزاود  267ثیدح 

تیار 268ثیدح 

سمشلا ّدر  268ثیدح 

ناملسم نیلّوا  - مالسا هب  قبس  270ثیدح 

باوبا ّدس  270ثیدح 

حون ۀنیفس  271ثیدح 

بهّذلا هلسلس  272ثیدح 

ّيوشم ریط  273ثیدح 

قحلا عم  ّیلع  - قحلا عم  ّیلع  274ثیدح 

تیالو ثیدح  - ریدغ 274ثیدح 

موش ۀبنش  جنپ  - ذغاک ملق و  274ثیدح 

ءاسک باحصا  - ءاسک 274ثیدح 

مالّسلا هیلع  یلع  ینکش  تب  - مانصا رسک  274ثیدح 

مالّسلا هیلع  یلع  ّالإ  یتف  -ال  یتف 274ثیدح ال 

هلهابم - هلهابم 274ثیدح 

ملعلا هنیدم  274ثیدح 

تلزنم 276ثیدح 

ترازو 277ثیدح 

ّیصو ، تیاصو - تیاصو 278ثیدح 

تیالو 278ثیدح 
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يداه رذنم و  ۀیآ  - تیاده 280ثیدح 

ملع باب  رازه  - ملع باب  رازه  280ثیدح 

راّدلا موی  ثیدح  - راذنإلا موی  280ثیدح 

راّدلا موی  280ثیدح 

راصبتسا - راصبتسا 280تکرح 

281هّیرورح

هّللا بزح  ، مالّسلا هیلع  یلع  281بزح 

تباث نب  283ناّسح 

هّللا باتک  283انبسح 

285ّقح

قح مالّسلا و  هیلع  یلع  - تسا یلع  اب  287قح 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  287قوقح 

291تّیمکح

يولع 292تموکح 

يردیح 295ۀلمح 

مالّسلا هیلع  یلع  295نوّیراوح 

رثوک یقاس  - رثوک 296ضوح 

296ردیح

296دابآردیح

راّرک 297ردیح 

298خ

یشخب 298متاخ 

هفوک رد  مالّسلا  هیلع  یلع  299ۀناخ 

مالّسلا مهیلع  یلع  همطاف و  299هناخ 

قح 301نالذخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  302صیاصخ 
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هّیقشقش 303ۀبطخ 

هّیریدغ 304ۀبطخ 

هّیکدف 306ۀبطخ 

یّلعم 307ّطخ 

308تفالخ

لیلد یب  311تفالخ 

نیدشار 312يافلخ 

لصفالب 312ۀفیلخ 

ءاسک باحصا  - هبّیط 313ۀسمخ 

مخ ریدغ  - ریدغ 313ّمخ 

ناورهن 313جراوخ 

314ربیخ

316د

بهاذم نیب  بیرقت  - بیرقّتلا 316راد 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  316ۀمانشناد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  317ۀمانشناد 

317شیورد

لیمک 317ياعد 

هبدن 318ياعد 

هنایفخم هنابش و  319نفد 

ءاضقلا 320هّکد 

320لدلد

ناتسود ینمشد  نانمشد و  321یتسود 

یعیش 322ياهتلود 

مالّسلا هیلع  یلع  324نید 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  325ناوید 
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328ذ

هعیشلا فیناصت  یلإ  328هعیرّذلا 

هیدّثلا 329وذ 

راقفلا 329وذ 

یبرقلا 331يوذ 

راق 333يذ 

334ر

نیدشار يافلخ  - 334نیدشار

334یضفار

ریدغ 338نایوار 

ّمخ ریدغ  - ریدغ 341هار 

341تعجر

یسایس دادترا  - یسایس 344تعجر 

344هبحر

سمشلا ّدر  ثیدح  - سمش 344ّدر 

موش ۀبنش  جنپ  - سیمخلا موی  344هّیزر 

344ناوضر

هفیقس ۀنتف  344رامشزور 

348ز

348ریبز

مالّسلا هیلع  یلع  348هرز 

مالّسلا هیلع  یلع  349دهز 

مالّسلا اهیلع  همطاف  - مالّسلا اهیلع  351ارهز 

هیبا نب  351دایز 

352ترایز

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  354ترایز 
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ریدغ زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  356ترایز 

هّللا نیما  356ترایز 

هریبک ۀعماج  357ترایز 

اروشاع 358ترایز 

هّیدیز - یلع نب  358دیز 

359هّیدیز

360س

هبّیط ةرجش  گرب  خاش و  ، 360تاداس

رثوک 361یقاس 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  362لاس 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  363نلاس 

ناملسم نیلّوا  - مالسا هب  364تقبس 

مالّسلا هیلع  یلع  نعل  364ّبس و 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  تشادگرزب  366داتس 

مالّسلا هیلع  یلع  367نانخس 

باوبا ّدس  ثیدح  - باوبا 367ّدس 

367نارادبرس

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  368لایرس 

هدابع نب  368دعس 

هدعاس ینب  369ۀفیقس 

هلاس 372توکس 25 

يرگ یفلس  ، 373هّیفلس

يّربت ّیلوت و  - برح 375ملس و 

...ینودقفت نأ  لبق  375ینولس 

یلاله سیق  نب  377میلس 

تعدب 377تّنس و 
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نّنست - 379یّنس

مالّسلا هیلع  یلع  تیناقح  380دنس 

هفوک - هفوک 381داوس 

ءاضقلا نسح  ، ءاضقلا 381ءوس 

یتا له  381ةروس 

يولع 382تسایس 

یضر 384دّیس 

يولع 385ةریس 

بجر 386هدزیس 

387ش

یعیش یسراف  387نارعاش 

388نایماش

ریدغ 389نادهاش 

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  ، بلاط یبا  نب  یلع  - فجن 390هاش 

هعیش ّدض  ياهباتک  دقن  - هعیش ّدض  390تاهبش 

رواشیپ 390ياهبش 

هبّیط 391ةرجش 

هنوعلم 392ةرجش 

سیمخلا 394هطرش 

نیّدلا 396فرش 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  396راعش 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناوید  - مالّسلا هیلع  یلع  ماما  397رعش 

ریدغ 397يارعش 

یعیش 404رعش 

ریدغ 404رعش 

405تعافش
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مالّسلا هیلع  یلع  407لیامش 

408اروش

تفالخ 409ياروش 

هثلاث 410تداهش 

هلیضفلا 410ءادهش 

ملع 411رهش 

تیالو هار  412نادیهش 

بارحم 413دیهش 

ینارهت گرزب  اقآ  413خیش 

414نیخیش

414هّیخیش

هّللا دسا  - ادخ 414ریش 

عّیشت - 414هعیش

خیرات رد  414هعیش 

يرجه مود  نرق  رد  415هعیش 

يرجه موس  نرق  رد  416هعیش 

يرجه مراهچ  نرق  رد  417هعیش 

يرجه مهن  ات  مجنپ  نرق  رد  417هعیش 

يرجه نرق 11-10  رد  418هعیش 

يرجه نرق 14-12  رد  419هعیش 

زورما ناهج  رد  419عّیشت 

یسانش 420هعیش 

428ص

ربمایپ رادمچرپ  - ءاول 428بحاص 

هلاس توکس 25  - راو یلع  428ربص 

428هباحص
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هّیولع 429ۀفیحص 

کی تسیب و  دص و  ، هد 429دص و 

میقتسم 429طارص 

مالّسلا مهیلع  همئأ  431تافص 

432هّیوفص

نیفص گنج  - 432نیّفص

432تاولص

يردارب 434ۀغیص 

436ض

سیق نب  436كاّحض 

هرمض نب  437رارض 

438ط

438توغاط

هعیّشلا مالعا  440تاقبط 

440هحلط

442ظ

لّوا 442ملظ 

مالّسلا هیلع  یلع  تّیمولظم  - مالّسلا هیلع  یلع  هب  443ملظ 

443هملظ

444ع

هّصاخ 444هّماع و 

445هشیاع

ریبز نب  هّللا  445دبع 

ابس نب  هّللا  446دبع 

رماع نب  هّللا  447دبع 

راونألا 447تاقبع 
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447ترتع

ناّفع نب  449نامثع 

450تلادع

هباحص 451تلادع 

دنوادخ 453لدع 

مالّسلا هیلع  یلع  455لدع 

457هّیلدع

يولع 458نافرع 

459تمصع

تاخاؤم ، يردارب ۀغیص  - تّوخا 462دقع 

ینیما 462همّالع 

راونألا راحب  - یسلجم 463ۀمّالع 

ایانم ایالب و  463ملع 

464نایولع

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  465یلع 

نارگید نابز  زا  مالّسلا  هیلع  467یلع 

467هراشا

: ناناملسمریغ راتفگ  467رد 

: تنس لها  راتفگ  469رد 

مالّسلا هیلع  یلع  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  472یلع 

یهّللا 478ّیلع 

يرنه راثآ  رد  « یلع »479

هنایماع گنهرف  رد  مالّسلا  هیلع  479یلع 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  481یلع 

مالّسلا هیلع  ّیلع  نم  انأ  یّنم و  483ّیلع 

دادضا عمج  مالّسلا و  هیلع  484یلع 
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هاچ مالّسلا و  هیلع  484یلع 

قح مالّسلا و  هیلع  487یلع 

افلخ مالّسلا و  هیلع  490یلع 

نآرق مالّسلا و  هیلع  492یلع 

هّللا ّیلو  493ّیلع 

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - رسای 494راّمع 

494همامع

بلاط وبا  - 495نارمع

باّطخ نب  495رمع 

496صاعورمع

یهلا نامیپ  - 497دهع

رتشا کلام  497ۀماندهع 

ریدغ 498دیع 

502غ

502تاراغلا

تّما 502ردغ 

503ریدغلا

ّمخ 505ریدغ 

اروشاع 509ریدغ و 

بوتکم گنهرف  510ریدغ و 

یمالسا تدحو  »و  ریدغلا »513

515هّیریدغ

ریدغ يارعش  - یسراف ياه  515هّیریدغ 

ملکلا ررد  مکحلا و  516ررغ 

516ّيرغ

تفالخ 517بصغ 
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ّولغ - 518تالغ

518ّولغ

522ف

ربیخ - ربیخ 522حتاف 

مالّسلا اهیلع  ارهز  522ۀمطاف 

توتلش خیش  523ياوتف 

523تّوتف

526كدف

مالّسلا هیلع  یلع  528نادنزرف 

هیجان 529ۀقرف 

هعیش ياه  530هقرف 

ریدغ 532گنهرف 

تیالو 534ۀضیرف 

537نیقیرف

هبعکلا ّبر  537تزف و 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  538لیاضف 

مالّسلا هیلع  یلع  539لیاضف 

544هتلف

مالسا یسایس  547ۀفسلف 

مالسإلا 548ضیف 

550ق

550نیطساق

قحلا قاقحا  - هّللا رون  551یضاق 

551نیدعاق

مالّسلا هیلع  یلع  ناهنپ  553ربق 

لیوأت رب  554لاتق 
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ندرک هزین  رب  557نآرق 

قطان 557نآرق 

ترتع 558نآرق و 

راّنلا هّنجلا و  560میسق 

مالّسلا هیلع  یلع  562ياهتواضق 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  563ورملق 

565ك-گ

مالّسلا هیلع  یلع  تموکح  565نارازگراک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصّصخت  567ۀناخباتک 

تیالو لاس  568باتک 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  568یسانشباتک 

ریدغ 573یسانشباتک 

573هراشا

ینمض یسانشباتک  : 575فلا

لقتسم یسانشباتک  576ب:

ریدغ یسانشباتک  ۀنیمز  577ج:

577هراشا

ریدغ یسانشباتک  اب  هطبار  رد  577يرامآ 

یپاچ ياهباتک  578رامآ 

یطخ ياهباتک  578رامآ 

: نیفلؤم 579رامآ 

579هراشا

: بهذم رظن  579زا 

: تیلم نابز و  رظن  579زا 

فیلأت دادعت  رظن  579زا 

نرق هدراهچ  روهشم  579نیفلؤم 
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فلتخم ياهنابز  581رامآ 

یقیقحت ياهشیارگ  تاعوضوم و  582رامآ 

ریدغ ۀبطخ  ياه  همجرت  هب  584یهاگن 

هغالبلا جهن  یسانش  585باتک 

مالّسلا هیلع  یلع  586باتک 

ترتع نآرق و  - تّنس 587باتک و 

مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  587نامتک 

راّرک ردیح  - راّرف ریغ  588راّرک 

دادغب 588خرک 

ههجو هّللا  589مّرک 

هغالبلا جهن  ، مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  - راصق 589تاملک 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  589ةرگنک 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یللملا  نیب  590ةرگنک 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو و  591ةرگنک 

هغالبلا جهن  ةرازه  591ةرگنک 

592هفوک

هعیش ياه  هقرف  - 593هّیناسیک

ریدغ نادهاش  - ریدغ 593ناهاوگ 

594ل

هّلل ّالا  مکح  594ال 

...ّیلع ّالإ  یتف  595ال 

هباحص 595نعل 

...ءاطغلا فشک  597ول 

رمع کلهل  ّیلع  598ول ال 

تیبملا 599هلیل 

ریرهلا 600هلیل 
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602م

602تاخاؤم

603نیقرام

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - رتشا 603کلام 

603هلهابم

605عّیشتم

ییالو 607ياهیونثم 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  یناهج  607عمجم 

هفوک 608بارحم 

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - رکب یبا  نب  608دّمحم 

بهاذم نیب  بیرقت  - یمق یقت  608دّمحم 

تایآ 608سرادم 

يولع 609حیادم 

ملعلا هنیدم  ثیدح  ، ملع رهش  - ملعلا 610هنیدم 

هعبرا 611بهاذم 

يرفعج 612بهذم 

613تاعجارملا

يریدغ 614زکارم 

614یضترم

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  یملع  ینید و  615تیعجرم 

فرشا فجن  - مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  617دقرم 

مکح نب  617ناورم 

تّوتف - یگنادرم 617تّورم و 

618فیرشرازم

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  618دجسم 

اثارب 618دجسم 
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سمّشلا ّدر  619دجسم 

ریدغ 619دجسم 

هفوک 620دجسم 

مالّسلا هیلع  یلع  621فحصم 

622نعاطم

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هعیش و  623تّیمولظم 

مالّسلا هیلع  یلع  625تیمولظم 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانش  628هلاقم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصّصخت  ۀناخباتک  - هّصاخلا نینمؤملا  ریما  مامالا  630هبتکم 

نتف 630محالم و 

هدشانم جاجتحا و  - ریدغ هب  630هدشانم 

631بقانم

ثیدح نیودت  زا  يریگولج  - ثیدح شراگن  631عنم 

تیالو ثیدح  - هالوم تنک  631نم 

ینمی 631نایلاوم 

یسانش هعیش  632ۀسسؤم 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامإلا  633هعوسوم 

هبعک 633دولوم 

635یلوم

یهلا نامیپ  - 636قاثیم

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - راّمت 636مثیم 

تّوبن 637ثاریم 

يدنه نیسح  638دماحریم 

قح 638نازیم 

640ن

مالّسلا هیلع  یلع  640دان 
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مالّسلا هیلع  یلع  حور  641ۀلزان 

بصاون - 642یبصان

642نیثکان

مالّسلا هیلع  « یلع » 643مان

هتشونان 645ۀمان 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياه  645همان 

میظع 646أبن 

دابآ 646فجن 

فرشا 647فجن 

650هلواخن

651هلیخن

ّصن لباقم  رد  داهتجا  - داهتجا 651ّصن و 

ثراح نب  651رضن 

باجتسم 652نیرفن 

هعیش ّدض  ياهباتک  653دقن 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  راعش  - نیگن 657شقن 

یسایس 657زامن 

تعکر رازه  658زامن 

659بصاون

هغالبلا 662جهن 

هداعّسلا 663جهن 

رشب فیک  رشب  ّیلع  اه  - ادج هن  ، ادخ 664هن 

ناورهن جراوخ  ، ناورهن گنج  - 664ناورهن

یعیش 664ياهتضهن 

یهلا تّجح  هب  665زاین 

667و
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تّوبن ثاریم  - ربمایپ 667ثراو 

مخ ریدغ  667ۀعقاو 

يولع تموکح  نارازگراک  - مالّسلا هیلع  یلع  669نایلاو 

تماما تلاسر و  669عیادو 

670تیاصو

671ّیصو

672تیالو

مالّسلا هیلع  يدّمحم  تایح  ، يولع 675تیالو 

هیقف 676تیالو 

همان 677تیالو 

677یتیالو

مالّسلا هیلع  یلع  ّبح  - مالّسلا هیلع  یلع  678يالو 

678تیباّهو

681ه

يداه رذنم و  ۀیآ  - 681يداه

681تاّیمشاه

! رشب فیک  رشب  ّیلع  682اه 

ریدغ دیع  - هّجح يذ  683مهدجه 

ملع باب  683رازه 

تبقنم 684رازه 

هیجان ۀقرف  - تّلم ود  685داتفه و 

یتا له  ةروس  - یتا 685له 

تمحر 685يامه 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  اب  688ماگمه 

690ي

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - مالّسلا هیلع  یلع  690نارای 
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مالّسلا هیلع  یلع  690ای 

هینم نب  692یلعی 

692عبنی

راّدلا موی  ثیدح  - راّدلا موی  ، راذنإلا 693موی 

تئارب تایآ  غالبا  - هئاربلا 693موی 

جیوتّتلا 693موی 

یعوضوم 694ياهتسرهف 

694هراشا

695تایآ

699ثیداحا

727راعشا

یسراف راعشا  : 727فلا

یبرع راعشا  734ب :

736صاخشا

میهافم 740تاعوضوم و 

اهرهش 757اهاج و 

لیاسو 760رازبا و 

اه 761هثداح 

763تاحالطصا

767اهباتک

769اههورگ

زکارم 772تاسّسؤم و 

ذخآم 773عبانم و 

زکرم 790هرابرد 
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ریدغ گنهرف 

باتک تاصخشم 

 - 1331 داوج ، یثدحم ، : هسانشرس

.یثدحم داوج  ریدغ /  گنهرف  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1387 فورعم ، مق : : رشن تاصخشم 

.ص  654: يرهاظ تاصخشم 

موس پاچ  لایر :   40000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  42000 لوا ؛ ) پاچ  ) لایر  40000 لایر 978-964-827507-0 ؛ :   70000: کباش
( مجنپ پاچ   ) لایر  40000 مراهچ ؛ ) پاچ   ) لایر  40000 964-8275-07-6 ؛ : 

.Javad Mohaddesi. Culture of qadir یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  : تشاددای

نمهب 1384. لوا : پاچ  : تشاددای

نمهب 1385. مود : پاچ  : تشاددای

راهب 1386. موس : پاچ  : تشاددای

زییاپ 1386. مراهچ : پاچ  : تشاددای

ناتسمز 1386. مجنپ : پاچ  : تشاددای

.مشش پاچ  : تشاددای

زییاپ 1392. مهن : پاچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  654 ؛ .ص 646 -  همانباتک : : تشاددای

.هیامن : تشاددای

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

مخ ریدغ  : عوضوم

تماما : عوضوم

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


م275ف4 1387  / BP223/5: هرگنک يدنب  هدر 

297/452: ییوید يدنب  هدر 

1157241: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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2  : ص

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

3  : ص
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ریدغ گنهرف 

یثدحم داوج 

4  : ص
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اهلخدم تسرهف 

همدقم 17

مالّسلا 21 هیلع  یلع  رابآ  آ 

ریدغ 22 زور  لامعا  بادآ و 

هّللا 23 لآ 

هیوب 24 لآ 

ءاسک 24 باحصا  - ابع لآ 

مالّسلا 24 هیلع  یلع  لآ 

هلآ 25 هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ 

نیسای 28 لآ 

يدمآ 28

هتخادگ 29 نهآ 

تئارب 29 تایآ  غالبا  - تئارب تایآ 

ریدغ 29 تایآ 

یتأ 30 له  ةروس  - راربا ۀیآ 

نید 30 لامکا  ۀیآ 

راّدلا 31 موی  ثیدح  - راذنا ۀیآ 

رمألا 31 یلوا  ۀیآ 

رکذ 32 لها  ۀیآ 

غیلبت 33 ۀیآ 
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ریهطت 35 ۀیآ 

لئاس 36 لأس  ۀیآ 

تیبملا 36 هلیل  - تیبملا هلیل  ۀیآ 

هلهابم 36 ۀیآ 

يداه 37 رذنم و  ۀیآ 

تّدوم 38 ۀیآ 

تیالو 40 ۀیآ 

رشع 41 ینثا  ۀّمئأ  ا 

تئارب 42 تایآ  غالبا 

دیدحلا 44 یبا  نبا 

هّیمیت 45 نبا 

ءاّوک 45 نبا 

مجلم 45 نبا 

ینارحب 46 مثیم  نبا 

رکب 46 وبا 

بارت 47 وبا 

ص:5
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بلاط 48 وبا 

حاّرج 50 ةدیبع  وبا 

نید 50 لامکا  ۀیآ  - تمعن مامتا 

هّیصولا 50 تابثا 

رشع 50 ینثا  ۀّمئا  - هّیرشع ینثا 

ّصن 50 لباقم  رد  داهتجا 

عامجا 52

ریدغ 52 ثیداحا 

ریدغ 53 هب  جاجتحا 

هدشانم 55 جاجتحا و 

ّقحلا 57 قاقحا 

تاخاؤم 57 - یمالسا تّوخا 

یعیش 57 تایبدا 

هعیش 59 دض  تاّیبدا 

ریدغ 60 يارعش  - ریدغ تاّیبدا 

لالب 60 ناذا 

یسایس 61 دادترا 

مالسا 64 ۀناگجنپ  ناکرا 

تنطلس 65 ات  تفالخ  زا 

دیز 67 نب  هماسا 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


راصبتسا 67

راصبتسا 67

راصنتسا 69

هّللا 70 دسا 

مالّسلا 71 مهیلع  دّمحم  لآ  رارسا 

فارعا 72 باحصا 

لمج 73 باحصا 

اروش 73 - اروش باحصا 

نیّفص 73 باحصا 

ءابلع 74 باحصا 

مالّسلا 74 هیلع  یلع  باحصا 

ءاسک 78 باحصا 

يولع 79 تاحالصا 

هأم 81 عبرا  لوصا 

بهذم 81 لوصا 

تعاطا 82

فارعا 83 باحصا  - فارعأ

هعیشلا 83 نایعا 

مالّسلا 84 هیلع  یلع  ّتیلضفا 

ینولیقا 84 ، ینولیقا
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مالّسلا 85 هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و 

هعیش 87 ناماما 

تماما 88

لوضفم 92 تماما 

ریدغ 93 ینیمخ و  ماما 

هداز 95 ماما 

مالّسلا 95 هیلع  نامز  ماما 

یسانش 96 ماما 

مالّسلا 98 هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  - مالّسلا هیلع  یلع  ماما 

زان 98 ماما  ، رون ماما 

ّیماما 100

هّیماما 100

تناما 101 ۀضرع  تناما و 

رما 101

مالّسلا 103 هیلع  نینمؤملا  ریما 

رابنا 105

باصتنا 105 باختنا و 

راصتنإلا 106

یشخب 106 متاخ  - رتشگنا

هعیش 106 فاصوا 
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108 ...ياه هینک  باقلا و  - مالّسلا هیلع  یلع  فاصوا 

رمألا 108 ولوا 

ناملسم 109 نیلّوا 

مالّسلا 110 هیلع  یلع  ّتیمولظم  - مولظم نیلّوا 

ص:6
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رکذ 110 لها  ۀیآ  - رکّذلا لها 

یغب 110 لها  اب  داهج  - یغب لها 

مالّسلا 110 مهیلع  تیب  لها 

قح 113 لها 

دقع 113 ّلح و  لها 

تعامج 114 ّتنس و  لها 

نامیا 114

داتفارو 117 ، داتفارد هکره  یلع  لآ  اب  ب 

تفالخ 118 اب  يزاب 

هّینطاب 120

ریدغ 121 غاب 

یغاب 121

مالّسلا 122 هیلع  یلع  ینکش  تب 

راونألا 123 راحب 

تینهت 124 ثیدح  - یلع ای  کل  ّخب  ّخب 

ءادب 124

تعدب 126 ّتنس و  - تعدب

نآرق 126 ردارب 

هاطرا 126 نب  رسب 

اهطورش 126 اهطرشب و 
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هرصب 127

هغالبلا 128 جهن  داینب 

مشاه 129 ینب 

بارت 129 وبا  - بارت وب 

هغالبلا 129 جهن  حرش  یف  هغابّصلا  جهب 

نازحألا 130 تیب 

ءاضقلا 130 هّکد  - تشّطلا تیب 

يرابجا 131 تعیب 

نانکش 132 تعیب  تعیب و 

تنرتنیا 135 رد  یعیش  ياههاگیاپ  پ 

هلآ 136 هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رادمچرپ 

خیرات 137 زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و 

ءاسک 145 باحصا  - ابع لآ  نت  جنپ 

موش 145 ۀبنش  جنپ 

ریدغ 146 مایپ 

هعیش 150 شیادیپ 

نامثع 153 نهاریپ 

سیمخلا 154 هطرش  - مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناگرم  شیپ 

یهلا 154 نامیپ 

نیثکان 154 - نانکش نامیپ 
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سیلبا 155 يراذگجات  ت 

خیرات 156 رد  هعیش  - هعیش خیرات 

مالسالا 156 مولعل  هعیشلا  سیسأت 

لّسوت 156 كّربت و 

اروشاع 159 يارب  ریدغ  ۀبرجت 

ییالو 159 تیبرت 

نّنست 161

عّیشت 163

يوفص 166 عّیشت  يولع و  عّیشت 

ناریا 167 عّیشت و 

هّیلیضفت 168

بهاذم 169 نیب  بیرقت 

هّیقت 171

يولع 174 يریدغ و  تاحیملت 

لّسوت 174 كّربت و  - لّسوت

يّربت 174 ّیلوت و 

ص:7
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رانید 177 نب  تباث  ث 

يزودنا 177 تورث 

مالّسلا 178 هیلع  نینمؤملا  ریما  تاقث 

نیلقث 179

هّیوث 180

ّیلع 181 نم  انأ  یّنم و  ّیلع  - ربمغیپ ناج  ج 

هفحج 181

فرج 181

يولع 181 رعش  ةراونشج 

يرفعج 182 بهذم  - هّیرفعج

ثیدح 182 نیودت  زا  يریگولج 

لمج 183 گنج 

قدنخ 185 گنج 

ربیخ 186 - ربیخ گنج 

نیّفص 186 گنج 

ناورهن 189 گنج 

یغب 190 لها  اب  داهج 

نارتش 192 زاهج 

هماسا 193 شیج 

هاچ 195 مالّسلا و  هیلع  یلع  - هاچ چ 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


تسار 195 پچ و 

مالّسلا 196 هیلع  یلع  رابآ  - مالّسلا هیلع  یلع  ۀمشچ 

مالّسلا 196 مهیلع  موصعم  هدراهچ 

هعیش 197 تخانش  رد  باتک  دصراهچ 

مالّسلا 199 هیلع  یلع  ّبح  ح 

یسانش 201 تجح 

عادولا 204 هّجح 

مالّسلا 204 هیلع  یلع  باحصا  - يدع نب  رجح 

تاخاؤم 204 - تّوخا ثیدح 

مالّسلا 204 هیلع  نینمؤملا  ریما  - تراما ثیدح 

تماما 204 ثیدح 

يداه 205 رذنم و  ۀیآ  - راذنا ثیدح 

رشع 205 ینثا  ۀّمئأ  - هناگ هدزاود  يایصوا  ثیدح 

هّطح 205 باب  ثیدح 

راّدلا 206 موی  ثیدح  - توعد ءدب  ثیدح 

هیبشت 206 ثیدح 

تینهت 207 ثیدح 

نیلقث 208 ثیدح 

تیالو 210 ۀیآ  - متاخ ثیدح 

تفالخ 210 ثیدح 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


راّدلا 210 موی  ثیدح  - راد ثیدح 

نیشناج 210 هدزاود  ثیدح 

تیار 211 ثیدح 

سمشلا 211 ّدر  ثیدح 

ناملسم 213 نیلّوا  - مالسا هب  قبس  ثیدح 

باوبا 213 ّدس  ثیدح 

حون 214 ۀنیفس  ثیدح 

بهّذلا 215 هلسلس  ثیدح 

ّيوشم 216 ریط  ثیدح 

ّقحلا 217 عم  ّیلع  - ّقحلا عم  ّیلع  ثیدح 

تیالو 217 ثیدح  - ریدغ ثیدح 

موش 217 ۀبنش  جنپ  - ذغاک ملق و  ثیدح 

ءاسک 217 باحصا  - ءاسک ثیدح 

ص:8
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مالّسلا 217 هیلع  یلع  ینکش  تب  - مانصا رسک  ثیدح 

مالّسلا 217 هیلع  یلع  ّالإ  یتف  -ال  یتف ثیدح ال 

هلهابم 217 - هلهابم ثیدح 

ملعلا 217 هنیدم  ثیدح 

تلزنم 219 ثیدح 

ترازو 220 ثیدح 

ّیصو 221 ، تیاصو - تیاصو ثیدح 

تیالو 221 ثیدح 

يداه 223 رذنم و  ۀیآ  - تیاده ثیدح 

ملع 223 باب  رازه  - ملع باب  رازه  ثیدح 

راّدلا 223 موی  ثیدح  - راذنإلا موی  ثیدح 

راّدلا 223 موی  ثیدح 

راصبتسا 223 - راصبتسا تکرح 

هّیرورح 224

هّللا 224 بزح  ، مالّسلا هیلع  یلع  بزح 

تباث 226 نب  ناّسح 

هّللا 226 باتک  انبسح 

ّقح 228

قح 230 مالّسلا و  هیلع  یلع  - تسا یلع  اب  قح 

مالّسلا 230 مهیلع  تیب  لها  قوقح 
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ّتیمکح 232

يولع 233 تموکح 

يردیح 236 ۀلمح 

مالّسلا 236 هیلع  یلع  نّویراوح 

رثوک 237 یقاس  - رثوک ضوح 

ردیح 237

دابآردیح 237

راّرک 238 ردیح 

یشخب 239 متاخ  خ 

هفوک 240 رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀناخ 

مالّسلا 240 امهیلع  یلع  همطاف و  هناخ 

قح 242 نالذخ 

مالّسلا 243 هیلع  یلع  ماما  صیاصخ 

هّیقشقش 244 ۀبطخ 

هّیریدغ 245 ۀبطخ 

هّیکدف 247 ۀبطخ 

یّلعم 248 ّطخ 

تفالخ 249

لیلد 252 یب  تفالخ 

نیدشار 253 يافلخ 
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لصفالب 253 ۀفیلخ 

ءاسک 254 باحصا  - هبّیط ۀسمخ 

مخ 254 ریدغ  - ریدغ ّمخ 

ناورهن 254 جراوخ 

ربیخ 255

بهاذم 257 نیب  بیرقت  - بیرقّتلا راد  د 

مالّسلا 257 هیلع  یلع  ماما  ۀمانشناد 

مالّسلا 258 هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀمانشناد 

شیورد 258

لیمک 258 ياعد 

هبدن 259 ياعد 

هنایفخم 260 هنابش و  نفد 

ءاضقلا 261 هّکد 

لدلد 261

ناتسود 262 ینمشد  نانمشد و  یتسود 

یعیش 263 ياهتلود 

مالّسلا 265 هیلع  یلع  نید 

مالّسلا 266 هیلع  یلع  ماما  ناوید 
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هعیشلا 269 فیناصت  یلإ  هعیرّذلا  ذ 

هیدّثلا 270 وذ 

راقفلا 270 وذ 

یبرقلا 272 يوذ 

راق 274 يذ 

نیدشار 275 يافلخ  - نیدشار ر 

یضفار 275

ریدغ 279 نایوار 

ّمخ 282 ریدغ  - ریدغ هار 

تعجر 282

یسایس 285 دادترا  - یسایس تعجر 

هبحر 285

سمشلا 285 ّدر  ثیدح  - سمش ّدر 

موش 285 ۀبنش  جنپ  - سیمخلا موی  هّیزر 

ناوضر 285

هفیقس 285 ۀنتف  رامشزور 

ریبز 289 ز 

مالّسلا 289 هیلع  یلع  هرز 

مالّسلا 290 هیلع  یلع  دهز 

هیبا 292 نب  دایز 
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مالّسلا 293 اهیلع  همطاف  - مالّسلا اهیلع  ارهز 

ترایز 293

مالّسلا 295 هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز 

ریدغ 297 زور  رد  نینمؤملا  ریما  ترایز 

هّللا 297 نیما  ترایز 

هریبک 298 ۀعماج  ترایز 

اروشاع 299 ترایز 

هّیدیز 299 - یلع نب  دیز 

هّیدیز 300

هبّیط 301 ةرجش  گرب  خاش و  ، تاداس س 

رثوک 302 یقاس 

مالّسلا 303 هیلع  یلع  ماما  لاس 

مالّسلا 304 هیلع  یلع  ماما  نلاس 

ناملسم 305 نیلّوا  - مالسا هب  تقبس 

مالّسلا 305 هیلع  یلع  نعل  ّبس و 

مالّسلا 307 هیلع  یلع  ماما  لاس  تشادگرزب  داتس 

مالّسلا 308 هیلع  یلع  نانخس 

باوبا 308 ّدس  ثیدح  - باوبا ّدس 

نارادبرس 308

مالّسلا 309 هیلع  یلع  ماما  لایرس 
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هدابع 309 نب  دعس 

هدعاس 310 ینب  ۀفیقس 

هلاس 313 توکس 25 

يرگ 314 یفلس  ، هّیفلس

يّربت 316 ّیلوت و  - برح ملس و 

316 ...ینودقفت نأ  لبق  ینولس 

یلاله 317 سیق  نب  میلس 

تعدب 317 ّتنس و 

نّنست 319 - یّنس

مالّسلا 320 هیلع  یلع  تیناقح  دنس 

هفوک 321 - هفوک داوس 

ءاضقلا 321 نسح  ، ءاضقلا ءوس 

یتا 321 له  ةروس 
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يولع 322 تسایس 

یضر 324 دّیس 

يولع 325 ةریس 

بجر 326 هدزیس 

یعیش 327 یسراف  نارعاش  ش 

نایماش 328

ریدغ 329 نادهاش 

مالّسلا 330 هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  - فجن هاش 

هعیش 330 ّدض  ياهباتک  دقن  - هعیش ّدض  تاهبش 

رواشیپ 330 ياهبش 

هبّیط 331 ةرجش 

هنوعلم 332 ةرجش 

سیمخلا 333 هطرش 

نیّدلا 335 فرش 

مالّسلا 335 هیلع  یلع  ماما  راعش 

مالّسلا 336 هیلع  یلع  ماما  ناوید  - مالّسلا هیلع  یلع  ماما  رعش 

ریدغ 336 يارعش 

یعیش 340 رعش 

ریدغ 340 رعش 

تعافش 341
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مالّسلا 343 هیلع  یلع  لیامش 

اروش 344

تفالخ 345 ياروش 

هثلاث 346 تداهش 

هلیضفلا 346 ءادهش 

ملع 347 رهش 

تیالو 348 هار  نادیهش 

بارحم 349 دیهش 

ینارهت 349 گرزب  اقآ  خیش 

نیخیش 350

هّیخیش 350

هّللا 350 دسا  - ادخ ریش 

عّیشت 350 - هعیش

خیرات 350 رد  هعیش 

یسانش 356 هعیش 

ربمایپ 361 رادمچرپ  - ءاول بحاص  ص 

هلاس 361 توکس 25  - راو یلع  ربص 

هباحص 361

هّیولع 362 ۀفیحص 

کی 362 تسیب و  دص و  ، هد دص و 
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میقتسم 362 طارص 

364: همئأ تافص 

هّیوفص 365

نیفص 365 گنج  - نیّفص

تاولص 365

يردارب 367 ۀغیص 

سیق 369 نب  كاّحض  ض 

هرمض 370 نب  رارض 

توغاط 371 ط 

هعیّشلا 373 مالعا  تاقبط 

هحلط 373

ص:11
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لّوا 375 ملظ  ظ 

مالّسلا 376 هیلع  یلع  ّتیمولظم  - مالّسلا هیلع  یلع  هب  ملظ 

هملظ 376

هّصاخ 377 هّماع و  ع 

هشیاع 378

ریبز 378 نب  هّللا  دبع 

ابس 379 نب  هّللا  دبع 

رماع 380 نب  هّللا  دبع 

راونألا 380 تاقبع 

ترتع 380

ناّفع 382 نب  نامثع 

تلادع 383

هباحص 384 تلادع 

دنوادخ 386 لدع 

مالّسلا 388 هیلع  یلع  لدع 

هّیلدع 390

يولع 391 نافرع 

تمصع 392

تاخاؤم 395 ، يردارب ۀغیص  - تّوخا دقع 

ینیما 395 همّالع 
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راونألا 396 راحب  - یسلجم ۀمّالع 

ایانم 396 ایالب و  ملع 

نایولع 397

مالّسلا 398 هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

نارگید 400 نابز  زا  مالّسلا  هیلع  یلع 

مالّسلا 405 هیلع  یلع  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  یلع 

یهّللا 409 ّیلع 

يرنه 410 راثآ  رد  « یلع »

هنایماع 410 گنهرف  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

نآرق 412 رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

مالّسلا 414 هیلع  ّیلع  نم  انأ  یّنم و  ّیلع 

دادضا 415 عمج  مالّسلا و  هیلع  یلع 

هاچ 415 مالّسلا و  هیلع  یلع 

قح 417 مالّسلا و  هیلع  یلع 

افلخ 419 مالّسلا و  هیلع  یلع 

نآرق 421 مالّسلا و  هیلع  یلع 

هّللا 422 ّیلو  ّیلع 

مالّسلا 423 هیلع  یلع  باحصا  - رسای راّمع 

همامع 423

بلاط 424 وبا  - نارمع
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باّطخ 424 نب  رمع 

صاعورمع 425

یهلا 426 نامیپ  - دهع

رتشا 426 کلام  ۀماندهع 

ریدغ 42 دیع 

تاراغلا 431 غ 

تّما 431 ردغ 

ریدغلا 432

ّمخ 434 ریدغ 

اروشاع 438 ریدغ و 

بوتکم 439 گنهرف  ریدغ و 

یمالسا 442 تدحو  »و  ریدغلا »

هّیریدغ 444

ریدغ 444 يارعش  - یسراف ياه  هّیریدغ 

ملکلا 445 ررد  مکحلا و  ررغ 

ّيرغ 445

ص:12

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


تفالخ 446 بصغ 

ّولغ 447 - تالغ

ّولغ 447

ربیخ 451 - ربیخ حتاف  ف 

مالّسلا 451 اهیلع  ارهز  ۀمطاف 

توتلش 452 خیش  ياوتف 

تّوتف 452

كدف 455

مالّسلا 457 هیلع  یلع  نادنزرف 

هیجان 458 ۀقرف 

هعیش 459 ياه  هقرف 

ریدغ 461 گنهرف 

تیالو 463 ۀضیرف 

نیقیرف 465

هبعکلا 465 ّبر  تزف و 

مالّسلا 466 مهیلع  تیب  لها  لیاضف 

مالّسلا 467 هیلع  یلع  لیاضف 

هتلف 472

مالسا 474 یسایس  ۀفسلف 

مالسألا 475 ضیف 
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نیطساق 477 ق 

قحلا 478 قاقحا  - هّللا رون  یضاق 

نیدعاق 478

مالّسلا 480 هیلع  یلع  ناهنپ  ربق 

لیوأت 481 رب  لاتق 

ندرک 484 هزین  رب  نآرق 

قطان 484 نآرق 

ترتع 485 نآرق و 

راّنلا 487 هّنجلا و  میسق 

مالّسلا 488 هیلع  یلع  ياهتواضق 

مالّسلا 489 هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  ورملق 

مالّسلا 491 هیلع  یلع  تموکح  نارازگراک  ك-گ 

مالّسلا 493 هیلع  نینمؤملا  ریما  یصّصخت  ۀناخباتک 

تیالو 494 لاس  باتک 

مالّسلا 494 هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک 

ریدغ 498 یسانشباتک 

هغالبلا 508 جهن  یسانش  باتک 

مالّسلا 509 هیلع  یلع  باتک 

ترتع 510 نآرق و  - ّتنس باتک و 

مالّسلا 510 هیلع  یلع  لیاضف  نامتک 
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راّرک 511 ردیح  - راّرف ریغ  راّرک 

دادغب 511 خرک 

ههجو 512 هّللا  مّرک 

هغالبلا 512 جهن  ، مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  - راصق تاملک 

مالّسلا 512 هیلع  یلع  ماما  ةرگنک 

مالّسلا 513 هیلع  یلع  ماما  یللملا  نیب  ةرگنک 

مالّسلا 514 مهیلع  تیب  لها  تیالو و  ةرگنک 

هغالبلا 514 جهن  ةرازه  ةرگنک 

هفوک 515

هعیش 516 ياه  هقرف  - هّیناسیک

ریدغ 516 نادهاش  - ریدغ ناهاوگ 

هّلل 517 ّالا  مکح  ل ال 

518 ...ّیلع ّالإ  یتف  ال 

هباحص 518 نعل 

ص:13
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520 ...ءاطغلا فشک  ول 

رمع 521 کلهل  ّیلع  ول ال 

تیبملا 522 هلیل 

ریرهلا 523 هلیل 

تاخاؤم 525 م 

نیقرام 526

مالّسلا 526 هیلع  یلع  باحصا  - رتشا کلام 

هلهابم 526

عّیشتم 528

ییالو 530 ياهیونثم 

530: تیب لها  یناهج  عمجم 

هفوک 531 بارحم 

مالّسلا 531 هیلع  یلع  باحصا  - رکب یبا  نب  دّمحم 

بهاذم 531 نیب  بیرقت  - یمق یقت  دّمحم 

تایآ 531 سرادم 

يولع 532 حیادم 

ملعلا 533 هنیدم  ثیدح  ، ملع رهش  - ملعلا هنیدم 

هعبرا 534 بهاذم 

يرفعج 535 بهذم 

تاعجارملا 536
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يریدغ 537 زکارم 

یضترم 537

مالّسلا 538 مهیلع  تیب  لها  یملع  ینید و  تیعجرم 

فرشا 540 فجن  - مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دقرم 

مکح 540 نب  ناورم 

تّوتف 540 - یگنادرم تّورم و 

فیرشرازم 541

مالّسلا 541 هیلع  یلع  ماما  دجسم 

اثارب 541 دجسم 

سمّشلا 542 ّدر  دجسم 

ریدغ 542 دجسم 

هفوک 543 دجسم 

مالّسلا 544 هیلع  یلع  فحصم 

نعاطم 545

مالّسلا 546 مهیلع  تیب  لها  هعیش و  ّتیمولظم 

مالّسلا 548 هیلع  یلع  تیمولظم 

مالّسلا 551 هیلع  یلع  ماما  یسانش  هلاقم 

مالّسلا 553 هیلع  نینمؤملا  ریما  یصّصخت  ۀناخباتک  - هّصاخلا نینمؤملا  ریما  مامالا  هبتکم 

نتف 553 محالم و 

هدشانم 553 جاجتحا و  - ریدغ هب  هدشانم 
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بقانم 554

ثیدح 554 نیودت  زا  يریگولج  - ثیدح شراگن  عنم 

تیالو 554 ثیدح  - هالوم تنک  نم 

ینمی 554 نایلاوم 

یسانش 555 هعیش  ۀسسؤم 

مالّسلا 556 هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامإلا  هعوسوم 

هبعک 556 دولوم 

یلوم 558

یهلا 559 نامیپ  - قاثیم

مالّسلا 559 هیلع  یلع  باحصا  - راّمت مثیم 

تّوبن 560 ثاریم 

يدنه 561 نیسح  دماح  ریم 

قح 561 نازیم 

مالّسلا 563 هیلع  یلع  دان  ن 

مالّسلا 564 هیلع  یلع  حور  ۀلزان 

بصاون 565 - یبصان

نیثکان 565

ص:14
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مالّسلا 566 هیلع  « یلع » مان

هتشونان 568 ۀمان 

مالّسلا 568 هیلع  نینمؤملا  ریما  ياه  همان 

میظع 569 أبن 

دابآ 569 فجن 

فرشا 570 فجن 

هلواخن 573

هلیخن 574

ّصن 574 لباقم  رد  داهتجا  - داهتجا ّصن و 

ثراح 574 نب  رضن 

باجتسم 575 نیرفن 

هعیش 576 ّدض  ياهباتک  دقن 

مالّسلا 579 هیلع  یلع  ماما  راعش  - نیگن شقن 

یسایس 579 زامن 

تعکر 580 رازه  زامن 

بصاون 581

هغالبلا 584 جهن 

هداعّسلا 585 جهن 

رشب 586 فیک  رشب  ّیلع  اه  - ادج هن  ، ادخ هن 

ناورهن 586 جراوخ  ، ناورهن گنج  - ناورهن

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


یعیش 586 ياهتضهن 

یهلا 587 تّجح  هب  زاین 

تّوبن 589 ثاریم  - ربمایپ ثراو  و 

مخ 589 ریدغ  ۀعقاو 

يولع 591 تموکح  نارازگراک  - مالّسلا هیلع  یلع  نایلاو 

تماما 591 تلاسر و  عیادو 

تیاصو 592

ّیصو 593

تیالو 594

مالّسلا 597 امهیلع  يدّمحم  تایح  ، يولع تیالو 

هیقف 598 تیالو 

همان 599 تیالو 

یتیالو 599

مالّسلا 600 هیلع  یلع  ّبح  - مالّسلا هیلع  یلع  يالو 

ّتیباّهو 600

يداه 603 رذنم و  ۀیآ  - يداه ه 

تاّیمشاه 603

604! رشب فیک  رشب  ّیلع  اه 

ریدغ 605 دیع  - هّجح يذ  مهدجه 

ملع 605 باب  رازه 
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تبقنم 606 رازه 

هیجان 607 ۀقرف  - ّتلم ود  داتفه و 

یتا 607 له  ةروس  - یتا له 

تمحر 607 يامه 

مالّسلا 609 مهیلع  تیب  لها  اب  ماگمه 

مالّسلا 611 هیلع  یلع  باحصا  - مالّسلا هیلع  یلع  نارای  ي 

مالّسلا 611 هیلع  یلع  ای 

هینم 613 نب  یلعی 

عبنی 613

راّدلا 614 موی  ثیدح  - راّدلا موی  ، راذنالا موی 

تئارب 614 تایآ  غالبا  - هئاربلا موی 

جیوتّتلا 614 موی 

ص:15
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تایآ 616 یعوضوم  ياه  تسرهف 

ثیداحا 619

یسراف 629 : فلا راعشا 

یبرع 632 راعشا ب:

صاخشا 633 اهلخدم  یعوضوم  ياه  تسرهف 

میهافم 634 تاعوضوم و 

اهرهش 639 اهاج و 

لیاسو 640 رازبا و 

اه 641 هثداح 

تاحالطصا 642

اهباتک 643

اههورگ 644

زکارم 645 تاسّسؤم و 

ذخآم 646 عبانم و 

ص:16
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همدقم

.تسا « تیالو » ّطخ عّیشت و  ةولج  نیرتزراب  «، ریدغ »

هتـسیاش نییعت  يانبم  رب  هک  تسا  یهلا  یماظن  تماما ،» تسا و« دـقتعم  يرالاس  هتـسیاش  هب  ، تموکح یـسایس و  ماظن  دـعب  رد  عّیـشت 
.تسا ینتبم  نآرق  ماکحا  يارجا  لوسر و  ادخ و  تیالو  ۀمادا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ینیشناج  هب  دارفا  نیرت 

ۀّجح يذ  مهدـجیه  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  داد و  يور  « مخ ریدـغ  » رد ادـخ  نامرف  هب  يرجه  مهد  لاـس  رد  هچنآ 
تّما و تیـالو  نیملـسم و  تماـما  هب  ار  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نینمؤـملا  ریما  «، عادوـلا هّـجح  » زا تشگزاـب  رد  لاـس  نآ 

.دوب دنوادخ  رما  تعاطا  ياتسار  رد  ، درک بصن  شیوخ  ینیشناج 

تروص (1) راّدلا » موی  » ۀـعقاو رد  ینلع  توعد  زاغآ  نامه  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  تفالخ و  تیاصو و  نالعا  هچرگ 
ریما ترضح  نأش  رد  نآرق  تایآ  دش و  مالعا  ادخ  ربمایپ  نابز  زا  ، زاس تشونرـس  یتایح و  مهم و  ۀلأسم  نیا  اهراب  اهراب و  تفرگ و 

روضح رد  هک  دوب  هلأسم  نیا  ینلع  یمـسر و  مالعا  زور  « مخ ریدـغ  » اّما ، تشگ لزان  تمـصع  تیب  لها  وا و  لـیاضف  مالّـسلا و  هیلع 
مالـسا نامه  هک  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  يارب  ریدغ  ، ور نیازا.دوب  یندـنامدای  هب  ۀنحـص  نآ  رد  رـضاح  ناملـسم  رازهدـص  زا  شیب 

.تسا يدّمحم  بان  مالسا  ۀمادا  هک  دراد  « عّیشت یسایس  ّطخ  » يریگ لکش  رد  يدیلک  شقن  تسا و  فطع  ۀطقن  ، تسا نیتسار 

ص:17

.دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد  « راّدلا موی  ثیدح  » لخدم هب  ( - 1 - 1
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مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ّتیروحم  تیب و  لها  ینارون  فراعم  ترتع و  هاگیاج  عّیشت و  لوصا  تادقتعم و  ینابم و  خیرات و  تخانش 
هعیـشره يارب  يرورـض  ياهتخانـش  هلمج  زا...و  ربمایپ  نادـناخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لیاضف  اب  ییانـشآ  یعیـش و  رکفت  رد 

.تسا

رد هک  دناد  یم  ضرف  دوخ  رب  ، تسا هدش  باریـس  ریدـغ  ۀـنوگایرد  ۀمـشچ  زا  هدرپس و  تیالو  بحاص  يالو  رهم و  هب  لد  سکره 
یم ریدـغ  ۀـثداح  زا  هک  نرق  هدراـهچ  لوط  رد  ، رذـگهر نیا  زا.دـشوکب  یعیـش  فراـعم  تیب و  لـها  گـنهرف  نییبت  غیلبت و  رـشن و 

تسا و هدمآ  دیدپ  رواب  تقیقح و  نآ  روحم  رب  يراگدنام  گنسنارگ و  تافیلأت  هدوب و  حرطم  هدنز و  ، عوضوم نیا  هتـسویپ  ، درذگ
ناج هب  ار  هضرع  نیودت و  قیقحت و  عّبتت و  جنر  هناقشاع  هتـشاذگ و  مامت  گنـس  نآ  ةرابرد  ، ییالو دهعتم و  شوکتخـس و  یناملاع 

اب ، زین هعومجم  نیا  نیودت.تسا  رایسب  هدنام  نیمز  رب  هدرکان و  راک  زونه...نکیل  ، دنا هدیشخب  انغ  ار  هعیـش  بوتکم  ثاریم  هدیرخ و 
.تسا هلمج  نآ  زا  ، دینیب یم  نآ  رد  هک  ییاهیگژیو 

هک ( تسا هدش  رشتنم  فیلأت و  رتشیپ  هک  « اروشاع گنهرف  » نوچمه ) تسا ییابفلا  ۀمانگنهرف  فراعملا و  هرئاد  یعون  «، ریدغ گنهرف  »
، تیب لها  ، نینمؤملا ریما  ، مخ ریدغ  ، تیالو ، تماما عوضوم  هب  هچنآ  هعیـش و  عّیـشت و  ورملق  رد  ار  ّمهم  مزال و  ، يرورـض ياهینتـسناد 

.دهد یم  هئارا  يور  هیشاح  زا  رود  دنتسم و  ، هدرشف تروص  هب  ، تسا طبترم...و  يرفعج  بهذم 

رد دوجوم  بلاطم  هدرتسگ و  رایسب  نآ  ثحابم  ۀنماد  هکارچ  ، دیآ مهارف  يدلج  دنچ  يا  هعومجم  لکـش  هب  تسناوت  یم  ، باتک نیا 
تاعالطا نیرت  مزال  یعوضوم  لخدمره و  رد  هدش  یعس  «( اروشاع گنهرف  » لثم ) نآ ندوب  رت  يدربراک  يارب  اّما  ، تسا ناوارف  ، عبانم

هعجارم اهنآ  هب  رتشیب  ۀـعلاطم  نادـنم  هقالع  ات  ، دـهد عاجرا  یثحبره  هب  طوبرم  عبانم  هب  ، تاحیـضوت رانک  رد  دـهدب و  هدـنناوخ  هب  ار 
.دننک

میهافم و ، تاـعوضوم هکلب  ، دوش یمن  هصـالخ  ریدـغ  ۀـعقاو  عّیـشت و  یخیراـت  يداـقتعا و  یمـالک و  دـعب  رد  اـهنت  ، باـتک ياوتحم 
، ثیداحا تایآ و  ، اهباتک ، عیاقو ، اهاج ، تاحالطصا

ص:18
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ات زابرید  زا  ، تسا « ریدـغ » عوضوم اب  طبترم  یعون  هب  هچنآ  اه و  هقرف  اههورگ و  ، اهتّنـس بادآ و  ، اـهدامن اـهزمر و  ، مـالعا صاخـشا و 
.دیازفا یم  ار  باتک  يدربراک  ۀبنج  ، داعبا عّونت  نیا  ددرگ و  یم  لماش  ار  رضاح  رصع 

يرگید ياهلخدم  هب  ، تاعوضوم بلغا  نایاپ  رد  ینعی  ، تسا هدش  هدافتسا  « یطابترا ماظن  » زا ، رتشیب يرو  هرهب  يارب  زین  باتک  نیا  رد 
.دریگ رارق  هعلاطم  هّجوت و  دروم  ، عوضومره زا  يرتشیب  داعبا  ات  هدش  هداد  عاجرا  ، هدوب نآ  لّمکم  ای  بسانتم  ای  طبترم  هک 

هدـنناوخ رظن  رد  یّـصاخ  ناونع  رگا  ات  ، تسا رظن  دروم  تاعوضوم  هب  یبایتسد  يارب  یبسانم  يامنهار  « یعاجرا ياهلخدـم  » نینچمه
: نوچمه ، دوش هعجارم  مّود  لخدم  نآ  هب  ، هدش ثحب  نآ  زا  يرگید  ریبعت  هژاو و  اب  باتک  نیا  رد  هک  دشاب 

ریدغ يارعش  - ریدغ تاّیبدا 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  - فجن هاش 

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - رسای راّمع 

نیّفص گنج  - نیّفص

ار ثحابم  زا  هدافتـسا  هار  ات  ، هدـمآ باتک  رخآ  رد  هدـش  کیکفت  یعوضوم و  یتسرهف  ور  نیازا.تسا  ییابفلا  ، باتک ثحاـبم  ماـظن 
.دزاس رت  ناسآ 

زا لاح  نیع  رد.تسا  یعیبط  نآ  رد  اهفعـض  اـهیتساک و  دوجو  ، تسا هدوب  يدرف  تروص  هب  ، رثا نیا  شراـگن  شهوژپ و  هکاـجنآ  زا 
.ددرگ فرطرب  يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دش  دهاوخ  هتفرگ  هرهب  رظن  تقد و  لها  زیزع و  ناگدنناوخ  تارّکذت  اهدقن و  ، اهدومنهر

ةریخذ تیالو و  بحاص  تیانع  دروم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراـعم  یعیـش و  گـنهرف  هب  تمدـخ  رد  ، زیچاـن رثا  نیا  تسا  دـیما 
.دریگ رارق  ترخآ 

یثّدحم داوج  - مق

.ش نمهب 1383  ریدغ 1425 ق،

ص:19
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آ

مالّسلا هیلع  یلع  رابآ 

هیلع یلع  هک  هدوب  ییاههاچ  ياراد  هک  هرجش  دجسم  ةدودحم  رد  هنیدم  ۀیشاح  رد  يا  هقطنم  «. مالّـسلا هیلع  یلع  ياههاچ  » يانعم هب 
نارود رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.دوش  یم  هتفگ  مه  « یلع رایبآ  » نآ هب.دوب  هدرک  رفح  ادـخ  ۀـناخ  نارئاز  ةدافتـسا  يارب  مالّـسلا 

دابآ همـشچ و  هاچ و  رفح  هعرزم و  غاب و  رد  راک  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  یـشخب  ، ربمایپ تافو  زا  سپ  یـسایس  ۀنحـص  زا  اوزنا  تبرغ و 
نآ نداد  رارق  هقدص  يارب  ترضح  ياه  همانفقو  .درک (1) یم  ارقف  فقو  ار  اه  همشچ  اههاچ و  نآ  بآ  دنارذگ و  یم  نیمز  يزاس 

يروف ، دیـسر بآ  هب  نوچ  دـنک و  یهاچ  زین  عبنی  ۀـقطنم  رد  يو.تسا  تبث  خـیرات  بتک  رد  هدـش  ثادـحا  ياـههاچ  اـه و  همـشچ 
.داد رارق  ناریقف  نارئاز و  يارب  هقدص  ار  نآ  تشون و  يا  همانفقو 

رد ار  ، مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تاقدص  تافوقوم و  هدـش و  ثادـحا  ياه  همـشچ  اههاچ و  زا  یناوارف  دراوم  ، دّربم لماک  رد 
هب یگدیـسر  دـعب  وـس و  کـی  زا  ریما  ترـضح  ةدـنزاس  يداـصتقا و  شـالت  رگناـشن  همه  هـک  هدروآ  رگید  ياـهاج  عـبنی و  ، هنیدـم

! هاچ یلع و  ، عبنی .تسا (2)- رگید  يوس  زا  تاقدص  تافوقوم و  قیرط  زا  نیمورحم 

ص:21

،ج 1 ص 220. هّبش نبا  ، هرونملا هنیدملا  خیرات  ( . 1 - 1
(. هرونملا 221/1 هنیدملا  خیرات  زا  لقن  هب  ،ج 9 ص 379( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2
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ریدغ زور  لامعا  بادآ و 

تیالو دیع  هک  گرزب  زور  نیا  هب  نداهن  جرا  يارب  (. ریدغ دیع  )- تسا یمالـسا  دایعا  نیرتمهم  نیرت و  تلیـضفاب  زا  مخ  ریدغ  دیع 
یم یندـنامدای  هب  زیاـمتم و  ار  زور  نیا  اـهنآ  ماـجنا  هک  تسا  یبادآ  لاـمعا و  تسا ، تمعن  ماـمتا  نـید و  لاـمکا  زور  يربـهر و  و 

: زا تسا  ترابع  زور  نیا  بادآ  لامعا و  زا  یخرب.دزاس 

هب شیاـشگ  تعـسو و  ، نتفر رگیدـکی  رادـید  هب  ، نتفرگ هزور  ، رگیدـکی هب  ییوگ  تینهت  کـیربت و  ، يداـش نشج و  نتفرگ و  دـیع 
رطع ، ندیـشوپ رخاف  زیمت و  سابل  ، ندرک لسغ  ، زور نآ  صوصخم  ياهاعد  زامن و  ندناوخ  ، هقدـص یکین و  ناسحا و  ، نداد هداوناخ 

مالّـسلا هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  ریدـغ  زور  رد  دـشار  نب  نسح.تسا  هدـمآ  لّـصفم  روط  هب  ، بادآ اـعد و  بتک  رد  هک...و  ندز 
تیب لها  دّمحم و  رب  ، ریگب هزور  : دومرف ؟ مینکب دیاب  هچ  زور  نیا  رد  : دیسرپ يو  : دومرف ریدغ  دیع  تلیضف  زا  وا  يارب  ترـضح.دیسر 

ار دوخ  يایـصوا  ناربمایپ  انامه  ، يوجب يّربت  دـندرک  متـس  نادـناخ  نیا  هب  هک  نانآ  زا  یهلا  هاـگرد  هب  تسرفب و  تاولـص  رایـسب  وا 
: دیسرپ.دنریگب دیع  دش  یم  نییعت  هدیزگرب و  نآ  رد  ّیصو  هک  ار  يزور  دندرک  یم  شرافس 

.تسا (1) هام  تصش  ةزور  ربارب  : دومرف ؟ تسیچ نآ  ةزور  باوث 

راهظا دینک و  جرخ  دیشخب و  تعسو  هداوناخ  هب  ، دینک یکین  دوخ  ناردارب  هب  ، ریدغ زور  رد  هک  دومرف  یم  هیصوت  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هّللا ّنم  امل  رورس  هل و  دمح  هّلل و  رکش  هالـص و  هدابع و  موی  وه  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دینک (2) ینامداش  زاربا  يداش و 

(3) هوموصت .» نا  مکل  ّبحا  ّینإف  ، انتیالو نم  مکیلع  هب 

دنوادخ ام  تیالو  اب  هک  یتّنم  رطاخ  هب  ، تسا ینامداش  زور  ادخ و  هاگرد  هب  دـمح  يرازگـساپس و  زامن و  تدابع و  زور  ریدـغ  زور 
هک دـندید  ریدـغ  دـیع  زور  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح.دیریگب  هزور  ار  زور  نیا  امـش  هک  مراد  تسود  نم.داهن  امـش  رب 

ایاده و مدنگ و  نانآ  ياه  هناخ  هب  تشاد و  هگن  راطفا  يارب  ار  نانآ  ترضح  دندوب  شرضحم  رد  هژیو  باحصا  زا  یعمج 

ص:22

،ج 95 ص 322. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 284. ریدغلا ( . 2 - 2

.یفوک تارف  ریسفت  زا  لقن  هب  ،ص 285 نامه ( . 3 - 3
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.دومرف زور  نیا  ۀـقباس  تلیـضف و  زا  نانآ  يارب  تخاس و  نوگرگد  ار  نانآ  زورو  لاح  داتـسرف و  ییاهرتشگنا  اهـشفک و  اـهتعلخ و 
زا ، گرزب دـیع  میظع و  مسوم  نیا  هب  ندـیزرو  مامتها  تیـالو و  تمعن  رب  رکـش  ادـخ و  هب  رتشیب  هّجوت  زور و  نیا  تشادـیمارگ  (1)

.دنشوکب (2) رتشیب  ، رئاعش میظعت  زور و  نیا  يایحا  رد  هک  دزس  یم  ار  هعیش  تسا و  ناماما  ربمایپ و  دیکا  ياه  هیصوت 

زا اهنآ  ۀـصالخ  هک  هدرک  رکذ  دروم  ابفلا 36  بیترت  هب  ار  زور  نیا  ةژیو  بادآ  لاـمعا و  ،(3) ریدـغ » هقف  » ناونع اب  ناققحم  زا  یکی 
: تسا رارق  نیا 

نــشج ، یگدــنز ۀعــسوت  ، مّـسبت تـینهت ، کــیربت و  ، وـن هزیکاــپ و  ساــبل  ندیــشوپ  ، نتــسج يرازیب  ، ندــش ردارب  ، نداد يراــطفا 
ماـعط ، نداتـسرف تاولــص  ، نداد هقدـص  ، يرازگرکــش ، ندرک يداـش  تـنیز ، ، تراـیز ، هزور ، دـیدزابودید ، اـعد ، ندرکدـمح ، نـتفرگ
هداشگ ، ندرک یتشآ  تشذگ و  ، ندرک کمک  ، نانمؤم جیاوح  ياضق  ، ندرک لسغ  ، نداد ماجنا  حلاص  لمع  ندز ، رطع  ، تدابع ، نداد

نداد و هیدـه  ، نارگید هب  کمک  يارب  نتفرگ  ماو  ، ناسحا یکین و  ، زامن ، ندرک نامهم  ، تفوطع ینابرهم و  ، هحفاصم ، تاواـسم ، ییور
.شیامه

.ریدغ زور  رد  نینمؤملا  ریما  ترایز  ، تینهت ثیدح  ، مخ ریدغ  ، ریدغ دیع  -

هّللا لآ 

ادـخ و ۀـناخ  رد  ، شیرق هک  اجنآ  زا.شیرق  ةرابرد  مه  ، تسا هتفر  راک  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  ةرابرد  مه  ، ریبعت نیا 
هیلع قداص  ترضح  ةدومرف  هب.دندش  یم  هدیمان  هّللا  لآ  ، دوب نانآ  تسد  هب  مارحلا  دجسم  روما  دندوب و  هبعک  تسرپرـس  راددیلک و 
نیا اب  ، تیب لها  دوخ  هدـش و  هتفگ  هّللا  لآ  زین  ادـخ  ربماـیپ  نادـناخ  هب  (4) مارحلا .» هّللا  تیب  یف  مّهنأل  هّللا  لآ  اوّمـس  اـّمنإ  :» مالّـسلا

بوسحم ییادخ  نامدود  دنراد و  نید  ادخ و  هب  دیدش  باستنا  نوچ  ، دنا هدرک  دای  شیوخ  زا  ناونع 

ص:23

،ج 1 ص 287. ریدغلا ( . 1 - 1
(، امهتیعدا هتلیل و  ریدغلا و  موی  لامعا  باب  »ج 95 ص 298( راونألا راحب  :» ك.ر هلمج  زا  ، زور نیا  لامعا  بادآ و  ۀـنیمز  رد  ( . 2 - 2

هدراهچ ، » لیلد رـشن  «، ریدغ دیع  بادآ  (،» هدنـسیون زا  « مالـسا رد  ریدغ  دیع  » ةوزج رد  نآ  ۀصالخ  ات 290(و  ص 267  ج 1  «، ریدغلا »
«. ریدغ هقف   » ۀلاقم ةرامش 2  ، رثوک ۀمانهام  ، ریدغ زور  لامعا  ، یمق ثدحم  « نانجلا حیتافم  ،» يراصنا رقاب  دّمحم  « ریدغ اب  نرق 

تشهب 72)ص 14. يدرا  ةرامش 2( ، رثوک همانهام  ( . 3 - 3
،ج 15 ص 258. راونألا راحب  ( . 4 - 4
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ربمایپ نامدود  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ، تسا هدمآ  « هّللا لآ  ای  مکیلع  مالّـسلا  » باطخ ، تیب لها  ياه  همانترایز  رد.دنوش  یم 
(1) هلوسر .» هثرو  هّللا و  لآ  نحن  :» تسا هدیمان  ادخ  لآ  ار 

دّمحم لآ  .تسا (2)- هدرک  دای  « هّللا لآ   » ناونع اب  نانآ  زا  ، تلاـسر نادـناخ  لـیاضف  زا  درکداـی  ماـگنه  رّرکم  ینیما  ۀـمالع  موحرم 
.تیب لها  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص 

هیوب لآ 

هعیش یبهذم  رئاعش  مسارم و  هب  نداد  تیمسر  هعیـش و  بهذم  جیورت  هب  دندرک و  سیـسأت  تلود  هک  یعیـش  یناریا  ياه  نادناخ  زا 
اب ار  ریدغ  دیع  نشج  مسارم  دندرک و  یم  رازگرب  هوکشاب  ینلع و  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  مّرحم  زور  هد  رد  ، دنتخادرپ

نالیگ یناتـسهوک  قطاـنم  رد  ملید  ) دـنفورعم زین  ناـیملید  هملاـید و  هب  نادـناخ  نیا.دـندرک  یم  اـپرب  دادـغب  رد  یّـصاخ  تافیرـشت 
تیب لـها  بتکم  هب  يرایـسب  تامدـخ  دـنتفر و  قارع  هب  ناریا  زا  هداد ، لیکـشت  یعیـش  تلود  « هیوـب » نادـنزرف نـسح  یلع و  (. تـسا

ندیسر تموکح  هب  ینخس  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا.دنتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  یناوارف  راثآ  دنتشاد و 
.دوب (3) هدرک  ییوگشیپ  ار  ( هلودلا دامع  ،و  هلودلا نکر  ، هلودلا زعم  ) ار ناملید  زا  رفن  هس 

خیـش ، قودص خیـش  نوچمه  هعیـش  گرزب  ناملاع  اب  تّدم  نیا  رد  ات 420 ق)و  زا 301  ) دیـشک لوط  لاس  هیوب 120  لآ  تموـکح 
.یعیش ياهتلود  .دنتشاد (4)- یبوخ  طباور  ، دینج نبا  یضترم و  دّیس  ، یضر دّیس  ، یسوط خیش  ، دیفم

ءاسک باحصا  - ابع لآ 

مالّسلا هیلع  یلع  لآ 

رد.دنفورعم « یلع لآ  » هب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  كاپ  نامدود  بلاط و  یبا  نب  یلع  نادنزرف 

ص:24

،ج 44 ص 11 و 184. نامه ( . 1 - 1
...و ،ج 1 ص 163،206،319 و ج 2 ص 3،22،24،89  ریدغلا رد  هلمج  زا  ( . 2 - 2

،ج 7 ص 49. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 3 - 3
، راربا تلود  ياهباتک  يرس  زا  « عّیـشت گنهرف  نایماح  ، هیوب لآ  ،» یهیقف رغـصا  یلع  « هیوب لآ  :» ك.ر هلمج  زا  هیوب  لآ  ةرابرد  ( . 4 - 4

ج 1 ص 153. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  ،» زتم مادآ  « يرجه مراهچ  نرق  رد  یمالسا  ندمت  ،» يوحن هّللا  فیس 
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زین ییالو  يریدغ و  نارعاش  ياه  هدورس  رد.تسا  هدش  دای  ناونع  نیا  اب  نایمـشاه  ترـضح و  نآ  دالوا  زا  رّرکم  زین  یخیرات  عبانم 
نوتم رد  « یلع لآ  » حالطـصا.تسا جـیار  « داتفارو ، داـتفارد هکره  یلع  لآ  اـب  » مه یـسراف  ياـه  لـثم  رد.تسا  هتفر  راـک  هب  ریبعت  نیا 

یلع ۀناخ  رد  رگم  دوش  هتـسب  ربمایپ  دجـسم  هب  همه  ياه  هناخ  ياهرد  ادخ  رما  هب  دش  انب  یتقو  هدـش  لقن.دوش  یم  هدـید  مه  ییاور 
.یلع لآ  لوـسر و  لآ  رگم  ، دـنوش جراـخ  دجـسم  زا  همه  : دـنداد ادـن  نینچ  رـضاح  ناناملـسم  هب  باـطخ  دجـسم  رد  ، مالّـسلا هـیلع 

تعاطا ود  نآ  لآ  یلع و  دّمحم و  درکدای  رد  ار  ادخ  نامرف  هک  دیامرف  یم  هیصوت  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  (1)
دّمحم رما  ، هقعاص عفر  يارب  یسوم  ترـضح  لّسوت  رد  رگید  ياج  رد.تسا  هدش  حرطم  دّمحم  لآ  رانک  رد  یلع  لآ  هک  (2) دینک ،

دایز لآ  لباقم  رد  یلع  لآ  ، یلهاک ثراـح  نب  سنا  ماـن  هب  ـالبرک  يادهـش  زا  یکی  زجر  رد  .تـسا (3) هدـمآ  ود  نآ  لآ  یلع و  و 
: تسا هدش  دادملق  ناطیش  وریپ  نیا  ادخ و  وریپ  نآ  هدش و  حرطم 

ناطیشلا (4) هعیش  دایز  لآ  نامحّرلا  هعیش  ّیلع  لآ 

یلع دّمحم و  لآ  ّطخ  ، تداهش خرس  طخ  :» هک دراد  هراشا  ریبعت  نیا  رب  ، تداهش شزرا  نییبت  رد  زین  هّرس  سّدق  ینیمخ  ماما  ترضح 
یلع ترـضح  حور  بلاط و  وبا  حور  زا  ماهلا  اب  هتـسویپ  هک  تسا  يروشرپ  زیتس و  ملظ  ، یبالقنا ، كاپ لسن  «، یلع لآ  »(5) ...تسا .»
هداد جاور  ار  تمـصع  تیب  لها  بتکم  «، یلع هار  » ۀمادا رد  دـنا و  هتـشارفارب  دـق  نایـسابع  نایوما و  ّدـض  رب  خـیرات  رد  ، مالّـسلا هیلع 

يرکف و نادـنزرف  دـنور و  یم  رامـش  هب  یلع  لآ  ، ربمایپ نادـناخ  يولع و  تیالو  هب  نارادافو  نینمؤملا و  ریما  ناوریپ  ، زین زورما.دـنا 
.دنا نیقّتم  ماما  نآ  یحور 

مالّسلا هیلع  یلع  نادنزرف  ، هّللا لآ  ، تیب لها  -

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ 

ماما.تسا ترـضح  نآ  ترتع  هیّرذ و  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ.دوش  یم  هتفگ  وا  نادـنزرف  لسن و  هّیرذ و  هب  سکره  لآ 
.تسا (6) هدرمش  وا  لها  ار  ناماما  هتسناد و  وا  لآ  ار  دّمحم  ۀّیرذ  قداص 

ص:25

،ج 1 ص 40. ریدغلا ( . 1 - 1
،ج 26 ص 289. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ص 329. نامه ( . 3 - 3
،ج 45 ص 25. نامه ( . 4 - 4

،ج 15 ص 154. رون ۀفیحص  ( . 5 - 5
،ص 94 ح 1،2 و 3. رابخألا یناعم  ( . 6 - 6
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يور زا  ای  ، يدـنواشیوخ تبارق و  يور  زا  ای  ، دـنا صخـش  کی  هب  لصّتم  صوصخم و  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  یناسک  ةراـبرد  ، لآ
هلاـیع و هلها و  ، لـجّرلا لآ  .تسین (1)« وا  لآ  ، ّیبن تّماره  اـّما  ، تسه یبن  تّما  ، ّیبـن لآره.دـنیوا  نادـنواشیوخ  ، ربماـیپ لآ.تـالاوم 

لآ ، دواد لآ  ، میهاربا لآ  ، نوعرف لآ  ، یسوم لآ  زین  نآرق  رد.دوش  یم  هتفگ  وا  لآ  سکره  نادنزرف  نادناخ و  هورگ ، هب  (2) هعابتا .»
.تسا هتفر  راک  هب...و  بوقعی 

هدـش ریبعت  مه  « تیب لها  » هب نانآ  زا  هک  تسا  رظندروم  ترـضح  نآ  نادـناخ  ربمایپ و  كاپ  ترتع  ، دوش یم  هتفگ  « دّـمحم لآ  » یتقو
هملـس ّما  ، دش لزان  تیب  لها  ةرابرد  ریهطت  ۀـیآ  یتقو.دوش  یمن  ترـضح  نآ  نارـسمه  لماش  ، تیب لها  ترتع و  دّـمحم و  لآ.تسا 

نسح و ، همطاـف ، یلع ) ناـنیا نم  تیب  لـها  نکیل  ، يریخ یکین و  يوس  هب  وت  : دومرف ؟ متـسین وت  لـها  زا  نم  اـیآ  : دیـسرپ ربماـیپ  رـسمه 
ياطبـس و ّیلع و  :» دومرف ؟ دننایک وت  تیب  لها  : دندیـسرپ ، درک یم  شرافـس  شیوخ  تیب  لها  ةرابرد  ربمایپ  یتقو  .دنتسه (3) ( نیسح
ود مالّسلا و  هیلع  یلع  نم  تیب  لها  ،(4) یمد » یمحل و  نم  یترتع  یتیب و  لها  مّهنا  الا  ، نوموصعم ءانما  هّمئأ  نیسحلا  دلو  نم  هعست 

.نم نوخ  تشوگ و  زا  ، دننم ترتع  تیب و  لها  نانیا  ، موصعم نیما و  ناماما  ، دنا مالّسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  ماما  هن  ما و  هداون 

ةویش لباقم  رد  یسایس  طخ  یعون  نیا.دنتـسرفب  دورد  نانآ  رب  دننک و  حرطم  ار  « دّمحم لآ  » هک دنتـشاد  دیکأت  هتـسویپ  ، هعیـش ناماما 
دروم ور  نیازا  ، دّـمحم لآ  ربمایپ و  رب  تاولـص.دنتشاد  نادـناخ  نیا  مان  وحم  رب  شالت  هک  تفر  یم  رامـش  هب  زین  نایـسابع  نایوما و 
يارب (5) دسر ، یمن  شماشم  هب  تشهب  يوب  ، دتسرفن نم  لآ  رب  یلو  دتسرفب  تاولـص  نم  رب  سکره  : دومرف ربمایپ  هکنیا.تسا  دیکأت 
هتسناد تیب  لها  ّبح  ار  مالسا  ساسا  ، مالسا ربمایپ.دوش  یم  ادخ  هب  یهتنم  هک  تسا  یّقح  طارص  ینارون و  ریسم  نیا  هب  نداد  هّجوت 

هدماین نوریب  نادناخ  هناخ و  نیا  زا  هچره  ینید  فراعم  زا  (6)و  تیبلا » لها  اّنبح  مالسإلا  ساسا  :» تسا

ص:26

(. لآ ةژاو  ) یناهفصا بغار  ، تادرفم ( . 1 - 1
.میهاربا لیعامسا  دّمحم  ، هینآرقلا مالعألا  ظافلألا و  مجعم  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 287. یفاک ( . 3 - 3
،ص 51. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 4 - 4

.دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد  « تاولص » لخدم هب  زین  ،ج 4 ص 1219، هعیشلا لئاسو  ( . 5 - 5
،ج 11 ص 141. نامه ( . 6 - 6
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: تسا ههاریب  لطاب و  دّمحم  لآ  ریغ  بتکم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ریبعت  هب  تسین و  نانیمطا  لباق  ، دشاب

هیلع اضر  ماما.تسا  هداتسرف  دورد  نانآ  رب  ادخ  هدش و  دای  « نیـسای لآ  » زا نآرق  رد  (1) لطاب .» وهف  تیبلا  اذـه  نم  جرخی  مل  ام  ّلک  »
.دندرمش یم  بصاغ  ار  نارگید  دنتسناد و  یم  دّمحم  لآ  ّصاخ  ار  تفالخ  ، هّمئأ .تسا (2) دّمحم  لآ  ادخ  دوصقم  : دومرف مالّسلا 

نآ هب  نانآ  زا  ، دّمحم لآ  هک  دنتسشن  یهاگیاج  رد  (3) مهنم » هب  ّقحا  دّمحم  لآ  ناک  اسلجم  اوسلج  :» دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
یتؤی یّتلا  باوبألا  دّمحم  لآ  هّللا  لعج  :» دومرف ربمایپ  نادـناخ  ینید  ّتیعجرم  ةرابرد  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما.دنرتراوازـس  هاگیاج 

.تفر دیاب  ادخ  يوس  هب  اهنآ  زا  هک  داد  رارق  ییاهرد  ار  دّمحم  لآ  دنوادخ ، (4) اهنم ،»

: تسا هدش  نایب  دّمحم  لآ  ۀلیسو  هب  قح  تخانش  « ریغص یشان  » نیشنلد مهم و  ۀّیریدغ  رد 

باتکلا (5) لزن  مهتایبأ  یف  باوّصلا و  فرع  دّمحم  لآب 

طبهم نآرق و  لوزن  هاگیاپ  هک  دوب  ینادناخ  يوس  هب  تّما  نداد  قوس  ، نیملـسم تماما  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یفّرعم  اب  ، مخ ریدـغ  رد 
یم يور  تیب  لها  هب  یـسایس  یقالخا و  لئاسم  رد  ایند و  نید و  روما  رد  مدرم  دنتفای و  یم  ّتیروحم  «، دّمحم لآ  » رگا.دندوب یحو 

هک دـنا  یناسک  ۀـمه  رگید  هاگن  زا  « دّـمحم لآ  » .دنتـشگ یمن  اه  ههاریب  راتفرگ  دـندش و  یم  باریـس  مالـسا  ۀمـشچرس  زا  ، دـندروآ
لها اـّنم  » ناملـس هـک  هکنانچمه.دـنا  ترتـع  عباـت  ، عـضاوم كولــس و  هدـیقع و  رکف و  رد  دـنا و  هتفریذـپ  ار  ناـمدود  نـیا  تـالاوم 
انّبحا نم  :» دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح.تسا  دّمحم  لآ  زا  نادناخ و  نیا  زا  ، دشاب تیب  لها  ّبح  اوقت و  لها  سکره  ، دوب « تیبلا

ربمایپ (7) تیبلا .» لها  اّنم  وهف  حلصا  مکنم و  یقّتا  نم  :» دومرف زین  قداص  ماما  (6) تیبلا ،» لها  اّنم  وهف 

ص:27

،ج 8 ص 50. نامه ( . 1 - 1
ربمایپ و تیب  لـها  دّـمحم و  لآ  ةراـبرد  (. هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  سی  لآ  ّنا  باـب  ص 167( ،ج 23  راونألا راـحب  ( . 2 - 2

.يرهش ير  « هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ج 23 و 24 و« «، راونألا راحب  :» ك.ر نانآ  هب  طوبرم  ثیداحا 
،ج 24 ص 310. نامه ( . 3 - 3

،ج 8 ص 336 ح 5. نامه ( . 4 - 4
.دیناوخب »ج 4 ص 25  ریدغلا » رد ار  هدیصق  مامت  ( . 5 - 5

.یشاّیع ریسفت  زا  لقن  هب  ،ص 547 هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 6 - 6
،ص 548. نامه ( . 7 - 7
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يدنویپ ، دنویپ نیا.دـشاب  هشیپاورپ  هک  تسا  یـسکره  دّـمحم  لآ  (1) ّیقت ،» ّلـک  دّـمحم  لآ  :» دوـمرف زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
.تسا یبتکم  يونعم و  ، يرکف ، یحور

مّدـقم مدرم  ۀـمه  رب  ار  ناشیا  دـشاب و  هتـشاد  ّیلوت  نانآ  اب  درادـب و  تسود  ار  دّـمحم  لآ  سکره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
زا انیع  هکنآ  هن  ، دراد دّـمحم  لآ  دزن  هک  یتلزنم  رطاخ  هب  ، تسا « دّـمحم لآ   » زا وا  ، دـنراد ربمایپ  هب  تبـسن  هک  یتبارق  رطاخ  هب  ، درادـب

َو هک : تسا  نآرق  رد  ادـخ  مکح  نیا  دوش و  یم  هدرمـش  نانآ  زا  ، دراد نانآ  هب  تبـسن  هک  يوریپ  ّیلوت و  رطاخ  هب  هکلب  ، دـشاب نانآ 
 . ..یِّنِم ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  و  /( 51 هدئام  ) ْمُْهنِم ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم 

.دزاس یم  نانآ  وزج  ار  ناسنا  ، هورگره اب  یهارمه  يرکفمه و  یّطخ و  مه  (2) /(. 36 میهاربا )

ۀیآ ، تیب لها  ، تاولـص - .تسا « دّمحم لآ  ، » دشاب یتیب  لها  يولع و  يدّمحم و  يولع و  يدّـمحم و  ، لمع هشیدـنا و  رد  هک  سکره 
.مالّسلا هیلع  یلع  لآ  ، ریهطت

نیسای لآ 

لقن سابع  نبا  زا  هلمج  زا  يددـعتم  تایاور  رد  (3) َنیِسای .  ْلِإ  یلَع  ٌمالَس  تسا : هدش  هداتـسرف  دورد  نیـسای  لآ  رب  ، میرک نآرق  رد 
هدرک تیاور  نینمؤملا  ریما  زا  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا (4) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ، نیـسای لآ  زا  دوصقم  هک  هدش 

هّللا یّلص  دّمحم  نیسای  ،(5) نیسای » لآ  نحن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نیـسای  :» دومرف قوف  ۀیآ  لیذ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا 
نایب نیلـسرملا  دّیـس  ای  يانعم  هب  تایاور  رد  ، تسا « نیـسای » هک مه  نآرق  ياـه  هروس  زا  یکی  مان.مینیـسای  لآ  اـم  تسا و  هلآ  هیلع و 

.دوش یم  زاغآ  هفیرش  ۀیآ  نیمه  هب  هراشا  اب  مه  نیسای  لآ  ترایز  هدش و 

.هّللا لآ  ، دّمحم لآ  -

يدمآ

ررد مـکحلا و  ررغ  » ماـن هـب  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  هاـتوک  نانخـس  ةدـنروآدرگ  يافوتم 550 ق) ) يدـمآ یمیمت  دـحاولا  دـبع 
اه و حرش  ، باتک نیا.تسا  ثحب  وا  ندوب  یّنس  ای  هعیش  رد  «. ملکلا

ص:28

،ص 547. نامه ( . 1 - 1
،ج 65 ص 35 ح 73. راونألا راحب  ( . 2 - 2

هیآ 130. ، تافاص ( . 3 - 3
.دینک عوجر  ۀمان 12  « تاعجارملا » رد ّتنس  لها  بتک  زا  نآ  عبانم  هب  ( . 4 - 4

،ص 122. رابخالا یناعم  ( . 5 - 5
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زا دلج  رد 7  يومرا  ثدحم  تاقیلعت  حیحـصت و  اب  هک  ، يراسناوخ لامج  اقآ  حرـش  همجرت و  هلمج  زا  ، دراد نوگانوگ  ياه  همجرت 
.مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  ، مکحلا ررغ  - .تسا هدش  پاچ  لاس 1366  رد  نارهت  هاگشناد  تاراشتنا  يوس 

هتخادگ نهآ 

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  شردارب  زا  لـیقع  تساوخرد  يارجاـم  رد  ، لاـملا تیب  هب  تبـسن  یلاـم  ياوقت  يولع و  لدـع  زا  يا  هنوـمن 
رد ار  ینهآ  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما.دـناسرب  شا  هنـسرگ  ناکدوک  رب  ات  دـهدب  وا  هب  يرتشیب  مهـس  لاملا  تیب  زا  هک  مالّـسلا 

ماما.دـیلان دیـشک و  يا  هّجـض  لیقع  ( دوب انیبان  ماـگنه  نآ  لـیقع  ) درک کـیدزن  لـیقع  تسد  هب  ار  هتخادـگ  نهآ  درک و  غاد  شتآ 
رابج يادـخ  هک  ینازادـگ  شتآ  يوس  هب  ارم  یهاوخ  یم  اّما  ، یلان یم  هدرک  مرگ  ار  نآ  هچیزاب  هب  یناـسنا  هک  ینهآ  زا  اـیآ  : دومرف
یلع تشاد و  زاین  دوب و  شردارب  هکنآ  اب  ، دهدب وا  هب  شمهس  رب  نوزفا  یلام  ، لاملا تیب  زا  دشن  رـضاح  ؟و  یناشکب تسا  هتخورفارب 

یم نایاپ  رد  دـنک و  یم  لقن  ار  ارجام  نیا  نانمؤم  ریما  دوخ.دوب  ناناملـسم  ياوشیپ  لاـملا و  تیب  راـیتخا  بحاـص  مه  مالّـسلا  هیلع 
تموکح .درک (1)- مهاوخن  نینچ  مریگب  يا  هچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  ، متـس هب  ات  دـنهدب  نم  هب  ار  هناگتفه  میلاـقا  رگا  : دـیامرف

.تلادع ، مالّسلا هیلع  یلع  لدع  ، يولع

تئارب تایآ  غالبا  - تئارب تایآ 

ریدغ تایآ 

طوبرم نیملـسم  تماما  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نییعت  رب  ینبم  یهلا  مایپ  غالبا  مخ و  ریدغ  ۀـعقاو  هب  امیقتـسم  ای  هک  ییاه  هیآ 
رد اه  هیآ  نیا  زا  یخرب  کت  کت.تسا  تلاسر  نادـناخ  لیاضف  تیب و  لها  نانمؤم و  ریما  تیـالو  ياـیوگ  هک  یتاـیآ  اـی  ، دوش یم 
ۀیآ ، ریهطت ۀـیآ  غیلبت ، ۀـیآ  ، رمـألا یلوا  ۀـیآ  ، نید لاـمکا  ۀـیآ  : نوـچمه ، تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروـم  دوـخ  ياـج  رد  باـتک  نیمه 

....و رکذ  لها  ۀیآ  ، تیالو

ص:29

هبطخ 224. ( حلاص یحبص  ) هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
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هداد ماـجنا  ینوگاـنوگ  تاـقیقحت  تیب  لـها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ، تماـما ، تیـالو ، مخ ریدـغ  هب  طوبرم  تاـیآ  ةراـبرد  زین  یناـّفلؤم 
ثحب ،» یناروکلا یلع  « ریدغلا تایآ  ،» ینیما (1) همالع  « زیزعلا باتکلا  یف  ریدغلا  ،» یکجارک «، ریدـغلا ربخب  صّنلا  لیلد  :» نوچمه ، دـنا
ثحب ریدـغ  ةرابرد  يرگید  ناوارف  ياه  باتک.راسکـشم  بیبح  « ناتیآ ریدـغلل  ،» يّرین میرکلا  دـبع  « فیرـش نآرق  رظن  زا  مخ  ریدـغ 

جراعم 1 و تاّفاص 24، هدئام 3،55 و 67، : تسا رارق  نیا  زا  تایآ  زا  یخرب.دـنراد  هراشا  مه  عوضوم  نیا  ینآرق  تایآ  هب  هک  هدرک 
هلداجم 12 و ناسنا 8 ، فارعا 46، هعقاو 10 و 11، هبوت 119، ءایبنا 7، لحن 43، هط 82، دوه 17، دعر 7، میرم 96 ، هدجس 18، هنّیب 7، ،2
تایاور و ساسارب  اتدمع  ، هدـشدای تاعوضوم  اب  تایآ  نیا  طابترا  ءاسن 59. هرقب 124 و 207، بازحا 23 و 33، نارمع 61، لآ  ،13

.تساه لوزن  نأش 

.نید لامکا  ۀیآ  ، غیلبت ۀیآ  ، ریدغ یسانشباتک  ، نآرق رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ، بوتکم گنهرف  ریدغ و  ، نآرق مالّسلا و  هیلع  یلع  -

یتأ له  ةروس  - راربا ۀیآ 

نید لامکا  ۀیآ 

َمْوَْیلَا دش : لزان  هیآ  نیا  ، راگدرورپ رما  هب  ربمایپ  نیـشناج  ّیـصو و  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نییعت  زا  سپ  ، مخ ریدـغ  زور  رد 
رب ار  متمعن  متخاس و  لماک  امش  يارب  ار  ناتنید  زورما  ًانیِد (2)، َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 
هک مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  غالبا  هب  یهلا  رما  زا  سپ  ، هیآ نیا.مدیدنـسپ  امـش  يارب  « نید » ناونع هب  ار  مالـسا  مدناسر و  مامت  هب  امش 

تماما و اب  ادخ  نید  فادها  ربمایپ و  توبن  هک  تسا  نآ  هاوگ  دش و  لزان  ، هدـش نایب  هدئام 67)  .) ..ْغَِّلب ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  غیلبت  ۀیآ  رد 
هیلع قداص  ماما  ةدومرف  هب.تسا  صقان  ، ادخ موصعم  ّیلو  تیالو  نودب  مالسا  دسر و  یم  لامک  مامت و  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو 

نب یلع  تیالو  هب  نید  لامک  (3) مالّسلا ،» هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیالوب  نیّدلا  لامک  ناک  و  :» نید لامکا  ۀیآ  لوزن  ةرابرد  مالّسلا 
تسا يزور  ، تسا نم  تّما  ياهدیع  نیرترب  مخ  ریدغ  : دومرف مخ  ریدغ  زور  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر.دوب  بلاط  یبا 

نب یلع  مردارب  داد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  هک 

ص:30

«. زیزعلا باتکلا  یف  ریدغلا  ،ج 1 ص 214« ریدغلا ( . 1 - 1
هیآ 3. ، هدئام ( . 2 - 2

،ج 1 ص 290. یفاک لوصا  ( . 3 - 3
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هک تسا  يزور  نیا  دـنوش و  تیادـه  نم  زا  سپ  وا  ۀلیـسو  هب  اـت  منک  بصن  مـتّما  يارب  يا  هناـشن  مـلع و  ناوـنع  هـب  ار  بلاـط  یبا 
....دیدنسپ (1) نانآ  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  دناسر و  مامت  هب  متّما  رب  ار  تمعن  تخاس و  لماک  نآ  رد  ار  نید  ، دنوادخ

هک دنا  هتشون  نارسفم  ناخّروم و  رایسب و  نایوار  تسا و  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  تیاصو  تماما و  لیالد  نیرت  نشور  زا  هیآ  نیا 
رد ، تسا تامّلسم  زا  عوضوم  نیا  یعیش  عبانم  رد.دش  لزان  تفالخ  هب  نینمؤملا  ریما  بصن  ناتـساد  زا  سپ  ریدغ و  زور  رد  هیآ  نیا 

لها بتک  زا  ار  يددـعتم  دراوم  ینیما  ۀـمالع.دنا  هدرک  حیرـصت  عوضوم  هب  نانآ  زا  يرایـسب  زین  هّماع  تاـیاور  ّتنـس و  لـها  بتک 
.دنا (2) هتسناد  هعقاو  نآ  زا  سپ  ریدغ و  زور  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  هک  دنک  یم  لقن  ّتنس 

داب هتسب  ، هاش نآ  روای  تسین  هک  یتسد  داب  هتسکش  ، الوم هرمه  تسین  هک  ییاپ 

داب (3) هتسجخ  بر  ای  همه  رب  ریدغ  دیع  مامت  وا  زا  تمعن  دش و  وا  زا  نید  لیمکت 

.عادولا هجح  ، هیریدغ ۀبطخ  ، غیلبت ۀیآ  ، مخ ریدغ  ، نآرق رد  یلع  -

راّدلا موی  ثیدح  - راذنا ۀیآ 

رمألا یلوا  ۀیآ 

 . ..ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هیآ  نیا  یعیش  هاگن  رد  تماما  تایآ  نیرت  يروحم  زا 
نآرق.دینک تعاطا  ناتدوخ  زا  ( نامرف نابحاص  ) رمألا یلوا  ربمایپ و  زا  دـینک و  تعاطا  ادـخ  زا  ، دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ،(4)

هک یـسک  زا  تعاطا  هب  دنوادخ  هک  اجنآ  زا.تسا  هدرک  بجاو  زین  ار  رمألا  یلوا  ربمایپ و  زا  قلطم  تعاطا  ، ادـخ زا  تعاطا  رانک  رد 
یلوا قادصم  ناوت  یمن  .تسا (5) هدش  لالدتسا  ناماما  ایبنا و  تمـصع  يارب  زین  هیآ  نیا  رب  ، دهد یمن  نامرف  دشاب  هانگ  اطخ و  لها 

تمصع ماقم  ياراد  دیاب  هکلب  ، دنراد رایتخا  رد  ار  تردق  تموکح و  نامرف و  هک  تسناد  یناسک  ۀمه  ار  رمألا 

ص:31

،ج 37 ص 109. راونالا راحب  ( . 1 - 1
ات ،ص 239  یناروکلا یلع  «، ریدـغلا تاـیآ  » زین ةرامــش 627، ۀـقیلعت  ۀعجارم 12 و  «، تاعجارملا ،» ص 230 ج 1  «، ریدـغلا ( .» 2 - 2

ج 37 ص 108. «، راونألا راحب  :» ك.ر هلمج  زا  یعیش  عبانم  رد  ج 6 ص 353. «، قحلا قاقحا  ،» 284
.ینادرم یلع  دّمحم  موحرم  ( . 3 - 3

هیآ 59. ، ءاسن ( . 4 - 4
،ج 2 ص 292. قحلا قاقحا  ( . 5 - 5
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ار قلطم  تعاطا  هب  روتسد  دراد و  دیکأت  هتکن  نیمه  رب  مه  یـسلجم  ۀمالع.دناد  یم  هناگ  هدزاود  ناماما  رد  ار  نآ  ، هعیـش هک  دنـشاب 
.تسا (1) توافتم  ناشلمع  فرح و  هک  یناسک  ارما و  هن  ، دنموصعم ۀّمئا  نآ  قادصم  هک  دناد  یم  نآ  لیلد 

رد .تسا (2) هدش  لزان  مالّسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  ةرابرد  هیآ  نیا  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.درامش (3) یم  مالّسلا  مهیلع  رقاب  ماما  داجس و  ماما  ، نیسح ماما  ، نسح ماما  ، یلع ماما  ، ار رمألا  یلوا  ، رگید یتیاور 

هکنیا رد  .تمایق (4) زور  ات  ، دـنا همطاف  یلع و  نادـنزرف  زا  هّمئأ  ، ناـنآ هک  دـنک  یم  لـقن  زین  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا 
یم يرادمامز  مکاحره و  هب  طوبرم  ار  نآ  ّتنس  لها  یخرب  تسا و  یمالک  بتک  رد  ناوارف  ياهثحب  ، تسیک « رمألا یلوا  » زا دوصقم 

رب مایق  مزال و  ار  حلاصان  ياهتموکح  روج و  نیطالـس  ۀمه  نایـسابع و  نایوما و  زا  تعاطا  ، هدیقع نیمه  اب  دبای و  تردق  هک  دـنناد 
.دنرامش یم  مارح  اوران و  ار  نانآ  ّدض 

.رمألا ولوا  -

رکذ لها  ۀیآ 

هب عوجر  (5) َنوُـمَْلعَت .  ـال  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَئْـسَف  دیـسرپب : رکذ  لـها  ناـهاگآ و  زا  ، دـیناد یمن  رگا  : دـیامرف یم  میرک  نآرق 
ۀمـالع.تسا يرـشب  تاـطابترا  ياـنبم  ملاـع  هب  لـهاج  عوجر  تسا و  یعیبط  ینـالقع و  يرما  ، يا هلأـسمره  رد  ناـیاناد  ناـهاگآ و 

نید و روما  رد  (6) دـنک .» یم  هعجارم  هربخ  لها  هب  لهاج  هک  تسا  ییالقع  یمومع  لصا  کی  هب  هراشا  هیآ  :» دـیوگ یم  ییابطابط 
لها » هب دـیاب  ، هّـقح دـیاقع  هـب  نتفاـی  تـسد  هـّللا و  مـالک  ریـسفت  ادـخ و  هار  نتفاـی  یهلا و  فراـعم  بـسک  تداعـس و  هار  ندوـمیپ 

.دنمدرم نیرت  سانش  نید  نیرت و  هاگآ  هک  درک  عوجر  « تیب

مه :» دومرف همیرک  ۀـیآ  نیا  لیذ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما.مییام  رکذ  لـها  (7) رکّذـلا .» لهأ  نحن  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دنرکذ لها  ادخ  ربمایپ  ترتع  زا  ناماما  ،(8) هّللا » لوسر  هرتع  نم  هّمئألا 

ص:32

،ج 23 ص 284. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 286 ح 1. یفاک لوصا  ( . 2 - 2

،ج 2 ص 21 ح 9. نامه ( . 3 - 3
،ج 23 ص 286 و 288. راونألا راحب  ( . 4 - 4

هیآ 43. ، لحن ( . 5 - 5
،ج 12 ص 275. نازیملا ( . 6 - 6

،ج 3 ص 98. بقانم ( . 7 - 7
،ص 154. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 8 - 8
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رد.تسا هدش  لزان  نادـناخ  نیا  رد  هّللا  مالک  تایآ  دـندارفا و  نیرت  سانـش  نآرق  تیب  لها  زاب  ، مینادـب نآرق  يانعم  هب  ار  « رکذ » رگا
ینیوانع اب  نادناخ  نیا  زا  دیزومایب و  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  دینک و  هعجارم  تیب  لها  هب  ، نید روما  رد  هدـش  هیـصوت  يرایـسب  تایاور 

: نوچمه

دهاوخ هدوب و  هک  هچره  هب  اناد  مولع و  ۀمشچرس  ندعم و  ، ملع رد  ناخـسار  ، مدرم نیرتاناد  ، ناربمایپ مولع  ناثراو  ، یهلا ملع  نانزاخ 
.تسا (1) هدش  دای...و  دوب 

نید و ناراگزومآ  ناـنآ  نوچ  ، تساـه هشیدـنا  راـکفا و  دـقن  يارب  يراـیعم  دـنک و  یم  نییبت  ار  تیب  لـها  ینید  ّتیعجرم  ، هیآ نیا 
تماما و ةرابرد  دانتـسا  دروم  دـناوت  یم  هیآ  ، نیاربانب.دـنا هدـش  هداد  رارق  تجح  دـنوادخ  يوس  زا  دـنا و  یهلا  تعیرـش  هب  ناهاگآ 

دیاب ، دنا تعیرـش  نآرق و  هب  اناد  ربمایپ و  تمکح  ملع و  ثراو  هک  ییاهناسنا  نیرت  هاگآ  ناونع  هب  ، تیب لها  نوچ  ، دشاب مه  يربهر 
.دنک (2) « تموصخ لصف  » ناشمالک دنریگب و  ار  تافارحنا  اه و  تعدب  يولج  دنریگ و  رارق  تیالو  تموکح و  ردصم  رد 

.ریدغ تایآ  -

غیلبت ۀیآ 

ربمایپ دش و  لزان  يا  هیآ  ، مخ ریدغ  لحم  هفحج و  رد  جـح  زا  تشگزاب  ماگنه  ، عادولا هجح  رفـس  رد  ربمایپ و  رمع  لاس  نیرخآ  رد 
ماجنا ار  یهلا  تلاسر  ، دـناسر یمن  ار  نآ  ادـخ  لوسر  رگا  هک  یّمهم  مایپ  ، درک مدرم  هب  ادـخ  يوس  زا  یمایپ  غیلبت  هب  رومأم  ار  ادـخ 

ای تسا : نینچ  تسا ، فورعم  غیلبت  ۀیآ  هب  هک  هیآ  نیا.دوب  ربمایپ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تیاصو و  ، مایپ نآ  دوب و  هدادـن 
َمْوَْقلا يِدـْهَی  ـال  َهّللا  َّنِإ  ، ِساـّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللا  ُهََتلاـسِر َو  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ 

(3) َنیِِرفاْکلا . 

ص:33

لها رکّذـلا و  مّهنا  باـب  ص 172( ج 23  «، راونألا راـحب  :» ك.ر زین.دـعب  هب  »ص 175  تیبلا لها  ملع  » مراـهچ شخب  ، ناـمه ( . 1 - 1
،ج 1 ص 210. یفاک لوصا  )و  رکّذلا

« رکذلا لها  اولئـساف  ،» نّنـست دقن  عّیـشت و  زا  عافد  رد  ار  دوخ  باتک  مان  هک  ( یناجیت دّـمحم  رتکد  ) یـسنوت فورعم  ةدنـسیون  ( . 2 - 2
تسردان تایاور  دقن  تفالخ و  ، هناگ هس  يافلخ  ، هباحص ، تیب لها  ، ربمایپ توبن و  ، ادخ هب  طوبرم  ثحابم  تسانبم و  نیمه  رب  هدیمان 
ناـهاگآ زا  » ماـن هـب  تـسا  هدـش  هـمجرت  زین  یـسراف  هـب  باـتک  نـیا.تسا  هدروآ  نیموـصعم  هّـمئأ  ةریـس  مـالک و  زا  ار  ّتنـس  لـها 

.يرهم داوج  دّمحم  «، دیسرپب
هیآ 67. ، هدئام ( . 3 - 3
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ةدمع لئالد  زا  هدش و  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  تماما  ةرابرد  هیآ  نیا  ، یعیش ناخروم  تیب و  لها  تایاور  هعیـش و  نارـسفم  عامجا  هب 
لوزن نامز  ناکم و  رد  کیکـشت  دیدرت و  اب  هیآ  يانعم  لیوأت  رد  دنا  هدیـشوک  ّتنـس  لها  دنچره.تسا  ترـضح  نآ  تماما  تابثا 

یم نیب  زا  ار  يدیدرت  ره  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  تسا و  رتاوت  ّدح  هب  اه  لقن  لئالد و  اّما  ، دـنزادنیب ّتیدنـس  تیّجح و  زا  ار  نآ  ، هیآ
زا رفن  هباحص و 84  زا  رفن  زا 110  نآ  هب  طوبرم  ثداوح  ریدغ و  رد  ربمایپ  ۀـبطخ  هیآ و  لوزن  هعقاو و  نیا  لقن  اب  ینیما  ۀـمالع.درب 

هتـشاد یّلقتـسم  فیلأت  ، ریدغ ثیدح  ةرابرد  هک  ینافلؤم  زا  درکدای  نرق و  هدراهچ  لوط  رد  تنـس  لها  تاور  زا  رفن  نیعبات و 356 
.دراذگ (1) یمن  یقاب  ار  يدیدرت  چیه  ياج  ، دنا

یفنم و شنکاو  زا  اّما  ، دوب هدرک  حرطم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیاصو  تیالو و  عوضوم  اهراب  ، لاـس لوط 23  رد  هکنآ  اب  ادخ  ربمایپ 
میب اهرطخ و  نآ  زا  ربمایپ  يرادهگن  رب  ینیمضت  هیآ  رد  هچنآ.دوب  كانمیب  نآ  یمومع  نالعا  هب  تبسن  شیرق  نارـس  ياه  تفلاخم 

.تسا هتکن  نیمه  هب  هراشا  ِساّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللا  دراد َو  اه 

زا هک  ناناملسم  زا  رازهدص  زا  شیب  یتیعمج  روضح  رد  مخ  ریدغ  رد  ، یهلا نامرف  نیا  يارجا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
یلع ۀمیخ  هب  تساوخ  مدرم  زا  درک و  بوصنم  نیملسم  تماما  هب  ار  ترـضح  نآ  ، دنلب يا  هبطخ  نمـض  ، دنتـشگ یمرب  عادولا  هّجح 
يارب ار  دنس  نیرت  یعطق  هعقاو و  نیرت  نشور  نیا  دنچره.دنیوگب  ّتیحت  مالس و  ، نینمؤملا ریما  ناونع  هب  وا  هب  دنورب و  مالّـسلا  هیلع 

هب ار  يرگید  ، صقان باختنا  کی  رد  دـندمآ و  درگ  هفیقـس  رد  ، ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  دـنتفرگ و  هدـیدان  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ 
.دندیزگرب تفالخ 

ّطخ موادت  ینید و  گنهرف  رد  تماما  شقن  تیمها  رب  ، ریدـغ مسارم  نایاپ  زا  سپ  /( 3 هدئام  .) ..ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَا  ۀـیآ  لوزن 
.تسا هاوگ  تلاسر 

.عّیشت ، تماما ، هّیریدغ ۀبطخ  ، نید لامکا  ۀیآ  ، ریدغ ثیدح  ، عادولا هجح  ، مخ ریدغ  -

ص:34

تایآ ،» و 627 ةرامــش 89  ۀـقیلعت  ۀـعجارم 12 و  «، تاـعجارملا :» ك.ر زین  هـنیمز  نـیا  رد  اـت 158، ص 14  ،ج 1  ریدــغلا ( . 1 - 1
ةرامش 8- «، عولط ۀمانلصف  ،» ج 6 ص 347 و ج 14 ص 32 «، قحلا قاقحا  ،» ج 37 ص 108 «، راونألا راحب  ،» ،ص 170 یناروک «، ریدغلا

«. غیلبت ۀیآ  ةرابرد  نیقیرف  ياههاگدید  یسررب  » ۀلاقم  9
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ریهطت ۀیآ 

.رگید هّمئأ  مالّسلا و  هیلع  یلع  تماما  رب  لیلد  مه  ، تسا هّمئأ  تیب و  لها  تمصع  رب  لیلد  مه  ، ریهطت ۀیآ 

امـش زا  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  ًاریِهْطَت (1)، ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَبـْلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  تسا : نینچ  هـیآ 
یم ار  « تمـصع » تبهوم هک  تسا  دـنوادخ  ینیوکت  ةدارا  ، هدارا نیا.دزاـس  كاـپ  لـماک  وـحن  هب  ار  امـش  دربـب و  ار  يدـیلپ  ، نادـناخ

.دناسر

لها ناـفلاخم  نادوـسح و  نادـناعم و  تسا ، هتفرگ  رارق  نآرق  حیرـصت  دروـم  ربماـیپ  نادـناخ  يارب  مهم  تلیـضف  نـیا  هـک  اـجنآ  زا 
ربـمغیپ ناـنز  «، تیب لـها  » زا دوصقم  هک  دـنا  هدرک  ناوارف  ياـه  ثحب  دـنزادنیب و  راـبتعا  زا  ار  نآ  هک  دـنا  هدرک  رایـسب  شـالت  ، تیب

ترــضح ، ربماـیپ ةراـبرد  هـیآ  هـک  تـسا  نآ  تـسار  لوـق  اـّما.تسیچ  ریهطت  ياـنعم  هـکنیا  تـسوا و  نارــسمه  ربماـیپ و  اـی  ، تـسا
تساوخ ادخ  زا  دوب و  هدرک  عمج  ییابع  اسک و  ریز  ار  نانآ  ادخ  لوسر  هک  دش  لزان  مالّسلا  مهیلع  نینسح  یلع و  ترـضح  ، همطاف

ياـهتروص هب  عباـنم  رد  هک  يرگید  تاراـبع  اـی  «) اریهطت مهرّهط  سجّرلا و  مهنع  بهذاـف  ، یتّصاـخ یتـیب و  لـهأ  ءـالؤه  ّمهّللا  :» هـک
(2) تسا .) هدمآ  فلتخم 

ثیدح تّحص  هب  زین  ّتنس  لها  ياملع  دنا و  هدرک  لقن  ، كاپ نت  جنپ  ءاسک و  باحـصا  ةرابرد  ار  ریهطت  ۀیآ  لوزن  يرایـسب  نایوار 
.دنراد (3) فارتعا  ءاسک 

.تسا (4) هدش  لالدتسا  جاجتحا و  هیآ  نیا  هب  ، ربمایپ نادناخ  ءاسک و  باحصا  تلیضف  نایب  يارب  زین  يددعتم  دراوم  رد 

كاپ و یهانگ  اطخره و  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنا  یناماما  وریپ  هک  تسا  راختفا  ۀیام  زین  نایعیش  يارب  ، يدبا تلیـضف  راختفا و  نیا 
: میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد.تسا  هتشاد  نوصم 

یّلص ادخ  ربمایپ  (5) اریهطت .» مکرّهط  سجّرلا و  مکنع  بهذا  سنّدـلا و  نم  مکرّهط  نتفلا و  نم  مکنمآ  للّزلا و  نم  هّللا  مکمـصع  »
نیا دوخ  (6) هّللا » مهرّهط  تیب  لها  نحن  :» دومرف زین  هلآ  هیلع و  هّللا 

ص:35

هیآ 33. ، بازحا ( . 1 - 1
،ج 20 ص 78. راهزألا تاحفن  ( . 2 - 2

ج 2 ص 53. «، تاهبش هب  خساپ  یسانش و  هعیش  :» ك.ر ( . 3 - 3
،ص 59. نامه ( . 4 - 4

،ج 2 ص 611. هیقفلا هرضحی  نم ال  ( . 5 - 5
،ص 112. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 6 - 6
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.تسا (1) هتخاس  بجاو  ار  نانآ  تعاطا  ، دنوادخ هک  تسا  نآ  لیلد  ، هانگ زا  تمصع  تراهط و 

.تیب لها  ، ءاسک باحصا  -

لئاس لأس  ۀیآ 

دّمحم هچنآ  رگا  تساوخ  ادخ  زا  ، ریدغ زور  هک  تسا  ثرح  نب  نامعن  رب  باذع  لوزن  ، ریدغ مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیناقح  لیالد  زا 
نامه.دیآ دورف  شرـس  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  تسادخ ، بناج  زا  قح و  دـیوگ  یم  نانمؤم  ریما  تیالو  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

بحاص يادخ  يوس  زا  یباذع  ، درک یمتح  یباذع  تساوخرد  يا  هدنهاوخ  )(2) دش : لزان  هیآ  نیا  تشک و  ار  وا  دمآ و  یگنس  مد 
(3) دریگب .) ار  نآ  يولج  دناوتن  یسک  دوش و  لزان  نارفاک  رب  هک  اه  ییالاو 

زج نامعن و  نب  ثراح  ثراح و  نب  رـضن  صخـش ، نآ  مان.دوب  ربمایپ  ، دیبلط ادـخ  زا  نارفاک  يارب  ار  باذـع  هکنآ  هدـش  تیاور  زین 
.تسا هدش  رکذ  مه  اهنیا 

تیبملا هلیل  - تیبملا هلیل  ۀیآ 

هلهابم ۀیآ 

لیالد زا  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  لیاضف  زا  هیآ  نیا  (. هلهابم )- دراد نارخب  ياراصن  اب  مالـسا  ربمایپ  ۀـلهابم  هب  هراشا  هک  يا  هیآ 
ْنَمَف تسا : نینچ  هیآ  نتم.تسا  هدش  دای  ربمایپ  ناج  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ، نآ رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  وا  تماما 

ْمُکَسُْفنَأ انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح 

ص:36

رفعج «، ریهطت ۀـیآ  رد  تیب  لـها  » زین.دوش هعجارم  ۀقیلعت 69  ص 334، «، تاعجارملا » رد ، تنـس لـها  بتک  رد  ثحب  عباـنم  هب  ( . 1 - 1
دّمحم ریهطتلا ،» هیآ  ،» يرکـسع یـضترم  همـالع  «، نیقیرفلا رداـصم  یف  ریهطتلا  هیآ  ،» ص 605 »ج 2  عّیشت فراعملا  هرئاد  ،» یـضترم

ج 2 ص 501،ج 8 ص 2 و ج 14 ص «، قحلا قاقحا  »و« ریهطت ۀیآ  یقیبطت  ریسفت  » هلاقم ةرامش 9-8  «، عولط ۀمانلصف  ،» یفصآ يدهم 
»ج 1 ص 224. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ،» 40

ناک نا  مهّللا  ) تسا لافنا  هیآ 32  هدرک  نایب  ار  هتـساوخ  نآ  هک  يا  هیآ  ،ج 20 ص 79، نازیملا ،ج 5 ص 352، نایبلا عمجم  ( . 2 - 2
(. ...ّقحلا وه  اذه 

تاـیآ » زین ، دـینک هعجارم  « عقاولا باذـعلا  » ناونع اـب  ص 239  ج 1  «، ریدـغلا » رد ثـحب  نـیا  هـب  اــت 4. هـیآ 1  ، جراـعم ةروـس  ( . 3 - 3
،ص 284. یناروک « ریدغلا
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دییایب وگب  ، درک جاـجتحا  وت  اـب  دـمآ ، ار  وت  هک  یملع  زا  سپ  نید  ةراـبرد  سکره  َنِیبِذاْکلا (1)، یَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  ْلَـعْجَنَف  ْلِـهَْتبَن  َُّمث 
رب ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  سپـس  ، میناوخارف ار  امـش  ياهناج  ام و  ياهناج  امـش و  نانز  ام و  نانز  ، امـش نادـنزرف  ام و  نادـنزرف 

.میهد رارق  نایوگغورد 

ياهناج » ریبعت هکنآ  اب.دروآ  هلهابم  هاگداعیم  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  یلع  ترـضح  ارهز و  ۀـمطاف  ، نیـسح نسح و  ، ارجام نیا  رد  ربمایپ 
بوسحم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ناج  ۀلزنم  هب  وا  ، دروآ دوخ  هارمه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ادـخ  لوسر  یتقو  یلو  ، تسا عمج  « ام

.دهد یم  ناشن  رگید  ۀباحص  رب  ار  وا  ّتیلضفا  ربمایپ و  ادخ و  دزن  ار  وا  يالاو  هاگیاج  تسا و  هدش 

بتک رد  هعقاو  دانـسا  نآ و  هب  لالدتـسا  ّتیفیک  هعقاو و  نآ  لیـصفت.تسا  مالـسا  ّتیناقح  رب  يدنـس  تسا و  یعطق  هعقاو  نیا  لصا 
هدـش ناوارف  تاراشا  زیزع  ناج  ود  نیا  ندوب  یکی  هب  وا و  سفن  »و  ربمایپ ناج   » ناونع اب  ، يرعـش تایبدا  رد  .تسا (2) هدمآ  لّصفم 

.تسا

تاولص دّمحم  ناج  یلع و  ناج  هب  مه  تسا  نم  ناج  یلع  هک  دّمحم  تفگ  اهراب 

: تسا هدمآ  نینچ  زین  یناماس  ناّمع  يابیز  دیاصق  زا  یکی  رد 

یلع تسا و  دّمحم  لامج  كاپ  رون  یلزا ز  رداق  داجیا  ۀیام  گرزب 

یلزی مل  هاگتسد  ، يوق ، تسد ود  نیا  زا  دوجو  رایتسد  ود  نیا  دننک  راک  تسد  ود 

یلوح (3) زا  ینیبود  دشاب  هک  ، ود ناشنیبم  یکی  دنا  ینعم  هب  نکیل  ، ود دنتروص  هب 

.هلهابم -

يداه رذنم و  ۀیآ 

يرگتیادـه ار  یموقره  يا و  هدـنهد  میب  اـهنت  وت  ، ربماـیپ يا  ٍداـه ، ٍمْوَق  ِّلُِـکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  اـمَّنِإ  تسا : هدـمآ  دـعر  ةروس  ۀـیآ 7  رد 
، دراد ینعم  هچ  هیآ  رد  « يداه » هکنیا رد.تسا 

ص:37

هیآ 61. ، نارمع لآ  ( . 1 - 1
ۀمانشناد ،» هفیرش ۀیآ  لیذ  ریـسفت  بتک  ، مهد لاس  يایاضق  رد  یخیرات  بتک  ج 35 ص 257، «، راونألا راـحب  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 2 - 2

ج 6 «، قحلا قاقحا  ،» ات 296 ص 215  ج 20  «، راونألا تاقبع  هصالخ  یف  راهزألا  تاـحفن  ،» ص 193 ج 10  «، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما 
ص 449.

(. ندوب لوحا  چول و  ینعی  یلوح  .) ،ص 78 يدهاجم یلع  دّمحم  يروآدرگ  ، ایرد زا  هرطق  کی  ( . 3 - 3
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: دومرف هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هکنآ  هلمج  زا.تسا  یفلتخم  ياه  ثیدح  اهلقن و 

يا ، تسا يداه  یلع  مرذـنم و  نم  ،(1) نودتهملا » يدـتهی  کب  ! ّیلع ای  ، يدـعب نم  يداهلا  ّیلع  رذـنملا و  انأ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلص 
.دنبای یم  ار  تیاده  هار  وت  ببس  هب  ناگتفای  تیاده  ، یلع

.دنا هدش  یفرعم  هعماج  نارگتیاده  ناونع  هب  ، رگید ناماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  ، يرایسب تایاور  رد 

عبانم رد  ، یلع ترضح  نتسناد  « يداه  » رد ربمایپ  مالک  تسا و  هدش  دانتسا  لالدتـسا و  نانمؤم  ریما  تماما  تابثا  يارب  زین  هیآ  نیا  هب 
.تسا (2) هدش  لقن  هعیش  تنس و  لها  زا  يرایسب 

يداه ام  نایم  زا  ینامزره  يارب  درب و  یم  رس  هب  نانآ  نایم  رد  هک  تسا  ینرق  مدرم  يداه  یماما  ره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا سپ  يایصوا  کیاکی  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نارگتیاده  ، ربمایپ زا  سپ  دنک ، یم  تیاده  ادخ  ربمایپ  نید  هب  ار  مدرم  هک  دراد  دوجو 

.تسا هدش  لالدتسا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ییاوشیپ  تماما و  رب  ، ثیداحا هنوگنیا  هب  .دنیوا (3)

تّدوم ۀیآ 

: دنک یم  نایب  ترضح  نآ  نادنواشیوخ  تّدوم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  تلاسر  رجا  هک  يا  هیآ 

یبرق نـیا  زا  دوـصقم  دندیــسرپ  ربماــیپ  زا  یتـقو  ، هـیآ نـیا  لوزن  زا  سپ  (4) یبْرُْقلا .  ِیف  َهَّدَوَْـملا  ـَّالِإ  ًارْجَأ  ِهـْیَلَع  ْمُُکلَئـْـسَأ  ـال  ْلــُق 
ربمایپ تامحز  زا  رّکشت  مه  ، تیب لها  تّدوم  ربمایپ و  نادناخ  هب  تبـسن  يزرورهم  .وا (5) نادنزرف  ود  همطاف و  ، یلع : دومرف ؟ دننایک
لامک ياهوگلا  نیا  قیرط  زا  اه  تلیـضف  اه و  یبوخ  هب  شیارگ  لماع  مه  ، تسادـخ نید  هب  مدرم  تیادـه  یهلا و  تلاسر  يادا  رد 

هب تبسن  ار  تّما  ات  ، دندرک یم  دانتسا  هیآ  نیا  هب  هتسویپ  ، تیب لها.تسا 

ص:38

،ج 3 ص 278. نایبلا عمجم  ( . 1 - 1
ج 3 ص 88 و ج 14 ص 166. «، قحلا قاقحا  ات 368« ،ج 20 ص 297  راهزألا تاحفن  ( . 2 - 2

،ج 3 ص 51. هادهلا تابثا  بلاط ج 2 ص 232، یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ،ج 1 ص 191، یفاک لوصا  ( . 3 - 3
هیآ 23. ، يروش ( . 4 - 4

ج 1 هّتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ،ج 14 ص 106، قحلا قاقحا  ،ج 23 ص 230، راونألا راحب  ،ج 6 ص 7، روثنملا ّردلا  ( . 5 - 5
ص 259.
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یلع مکدالوأ  اوبّدأ  :» دینک تیبرت  نم  نادناخ  تبحم  اب  ار  دوخ  نادنزرف  : تسا هدومرف  زین  ربمایپ.دـننک  یم  يروآدای  نانآ  قح  يادا 
هب یهلا  فطل  تمحر و  دـلوم و  یکاپ  ۀـناشن  ترخآ و  رد  ناـسنا  تاـجن  ۀـیام  ، تّدوم نیا  (1) نآرقلا .» یتیب و  لـهأ  ّبح  یّبـح و 

هداد رارق  شیوخ  یهلا  توعد  لوط  رد  ربمایپ  تامحز  اهجنر و  شاداپ  هک  سب  نیمه  نآ  ّتیمها  رد.تسا  نادناخ  نیا  نارادتسود 
.دنراد يدّمحم  توعد  بحاص  هب  تبسن  يا  هناسانشقح  دروخرب  نینچ  هک  ددرگ  یمرب  یتّما  هب  مه  نآ  تارمث  اعبط  هدش و 

نیرتگرزب .دنهاکب (2) تبقنم  نیا  شزرا  زا  ات  دنراد  یتاهبـش  تاشقانم و  نآ  موهفم  لولدـم و  هب  تبـسن  زین  هیآ  نیمه  رد  نافلاخم 
لعف لوق و  ندرمـش  تّجح  نارگید و  رب  ناشیا  نتـشاد  مدقم  نانآ و  تماما  يربهر و  شریذـپ  ، نادـناخ نیا  هب  تبـسن  تّدوم  زاربا 
نیا موزل  رایعم  نانآ  ۀبناج  همه  يرترب  یگتـسیاش و  تسا و  یهلا  فیلکت  زین  تعاطا  ، دـشاب یهلا  بجاو  ، تّدوم یتقو  تسا و  نانآ 
هکلب ، تسین یبلق  تبحم  اهنت  ، تّدوم نوچ  ، دوش یم  بوسحم  زین  هّمئأ  تماما  لیالد  اه و  هناوتـشپ  زا  ، تدوم ۀـیآ  سپ.تسا  تعاطا 
یهلا ۀـضیرف  کی  هکلب  ، تسین یقالخا  یتافیرـشت و  رما  کی  اهنت  تسا و  نانآ  تیالو  ماقم  زا  قلطم  تعاطا  هناّبحم و  يرادربناـمرف 

: دیامرف یم  یبرقلا  يذ  تّدوم  هیآ و  نیا  ةرابرد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما.تسا 

(3) هتیب .» لهأ  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحمل  دابعلا  یلع  هّللا  نم  هضیرف  هّللا  یه و  »

تسا ییادج  زرم  نآ  ّدر  لوبق و  تسا  ییادخ  ضرف  امش  يّالوت 

ددرگن لد  ، لد ناترهم  اب  زجب  ددرگن  لماک  امش  یب  تناید 

تسا لوبق  ياضما  رهم و  تیالو  تسا  لوسر  نید  رد  هک  ار  سک  نآره 

.تیب لها  ، یبرقلا يوذ  ، مالّسلا هیلع  یلع  ّبح  -

ص:39

ج 23 «، راونالا راحب  » زین.دینک هاگن  تیب  لها  ّبح  ثحب  هب  باتک  نیا  مهن  لصف  رد  ،ص 413. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 1 - 1
ص 228.

،ج 20 ص 155. راهزألا تاحفن  : ك.ر ( . 2 - 2
،ج 23 ص 239. راونألا راحب  ( . 3 - 3
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تیالو ۀیآ 

لقن قبط  نوچ  دـنهد و  یم  هقدـص  تاکز و  ، عوکر لاح  رد  هک  تسا  نانمؤم  زا  یخرب  لوسر و  ادـخ و  تیالو  رگنایب  تیـالو  ۀـیآ 
دوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیشخب  ار  دوخ  رتشگنا  ، درک کمک  تساوخرد  هک  يریقف  هب  دجـسم  رد  عوکر  لاح  رد  هکنآ  ، رتاوتم

نتم.دور یم  رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  تماما و  ّصاخ  تایآ  زا  ، دـش لزان  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  ، هناصلاخ قاـفنا  نیا  زا  سپ  و 
(1) َنوُعِکار .  ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ، اُونَمآ َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  تسا : نینچ  هیآ 

تاهبـش ، نآ تایاور  يدنـس  ینومـضم و  تاشقانم  ، نینمؤملا ریما  تماما  رب  نآ  تلـالد  ، هیآ لولدـم  داـفم و  ، هیآ لوزن  نأـش  ةراـبرد 
ریم لقن  هب  .تسا (2) هدمآ  رت  لّصفم  بتک  رد  هک  تسا  یناوارف  ياه  ثحب  اهنآ ، ّدر  زامن و  رد  رتشگنا  قافنا  ۀثداح  لصا  رب  هدراو 

راعشا رد  .دنا (3) هدرک  لقن  دوخ  راثآ  رد  تنس  لها  نایوار  املع و  زا  رفن  نیعبات و 63  هباحص و  زا  رفن  ار 18  تیاور  ، نیسح دماح 
.یشخب متاخ  - .تسا هدش  هراشا  تبقنم  نیا  هب  مه  یسراف  یبرع و 

ص:40

هیآ 55. ، هدئام ( . 1 - 1
ج «، یلع ماما  همانشناد  ،» ج 35 ص 183 «، راونألا راحب  ،» ات 48 ۀمان 40  «، تاعجارملا ،» ج 3 ص 156 «، ریدغلا :» ك.ر هلمج  زا  ( . 2 - 2

ج 14 ص 2. «، قحلا قاقحا  ،» ج 20 ص 9 «، راهزألا تاحفن  ،» 10 ص 141
،ج 20 ص 13. راهزألا تاحفن  ( . 3 - 3
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فلا

رشع ینثا  ۀّمئأ 

ماما ناشنیرخآ  مالّسلا و  هیلع  یلع  نانآ  نیلوا  هک  تسا  موصعم  ماما  هدزاود  تماما  هب  دقتعم  يرشع  ینثا  ۀعیش.هناگ  هدزاود  ناماما 
شیرق و زا  همه  هک  نیا  هدش و  نایب  لوسر  ترضح  نابز  زا  هّمئأ ، يارب  هدزاود  ددع.یماما  هدزاود  ۀعیـش  ، تسا مالّـسلا  هیلع  يدهم 

رشع انثإلأ  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح.تسا  هدش  تیاور  زین  ناماما  زا  يددعتم  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد  .دنربمایپ (1) ترتع  زا 
تمدـخ : دـیوگ یم  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  (2) ...ّیلع .» دـلو  نم  هّللا و  لوـسر  دـلو  نم  ثّدـحم  مـهّلک  ، دّـمحم لآ  نـم  ماـمإلا 

رفن هدزاود  مدرمــش  ، دوـب نآ  رد  شنادـنزرف  زا  ایــصوا  ماـن  هـک  دوـب  یحوـل  شربارب  رد  ، مدیــسر مالـّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترــضح 
.دوب (3) یلع  هس  دّمحم و  هس  ، دوب « مئاق » ناشنیرخآ ، دندوب

.دـنا هلمج  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  ماما  هن  سپـس  ، نیـسح نسح و  ، میماـما هدزاود  اـم  : دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
هب رتلماک و  هک  يا  هقرف  نکیل  ، میراد مه  یماماراهچ  ، یماما تفه  ۀعیش  دمآ و  دوجو  هب  ییاه  هقرف  مه  هعیـش  بهذم  رد  دنچره  (4)

.دنا ماما  هدزاود  هب  نادقتعم  ، تسا رت  کیدزن  يوبن  تیاده 

ص:41

،ج 2 ص 510،511،555. هادهلا تابثا  ،ج 36 ص 241، راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 531 ح 7. یفاک لوصا  ( . 2 - 2

،ص 532 ح 10. نامه ( . 3 - 3

،ص 533 ح 16. نامه ( . 4 - 4
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یلاعت ) هّللا حتفی  يّذلا  مئاقلا و  مهرخآ  ،و  ّیلع ای  تنأ  مهلّوأ  ، رشع انثإ  يدعب  نم  همئألا  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
تسا یمئاق  ناشنیرخآ  ،و  یلع ای  ییوت  نانآ  نیلوا  ، دنرفن هدزاود  نم  زا  سپ  ناماما  (1) اهبراغم .» ضرألا و  قراشم  هیدی  یلع  ( هرکذ

.دیاشگ یم  ار  ناهج  برغم  قرشم و  وا  ناتسد  هب  لاعتم  يادخ  هک 

دنهد و قیبطت  وا  زا  سپ  مکاح  يافلخ  رب  دنا (2)، شیرق  زا  همه  دنرفن و  هدزاود  همئأ  : دومرف هک  ار  ربمایپ  نخس  دنا  هدیشوک  یخرب 
رد ّتنـس  لها  ياملع  لاوقا  ور  نیازا  ، دـنزادرپب ییاه  قیبطت  اه و  لیلحت  تالیوأت و  هب  یجراخ  ّتیعقاو  اب  ددـع  نیا  ضقانت  ّلح  رد 

ینب يافلخ  اب  هن  هّیما و  ینب  يافلخ  اب  هن  ، تسا قبطنم  نیدـشار  يافلخ  اـب  هن  ، ددـع نیا  یلو  (3) دـسر ، یم  لوق  تشه  هب  نآ  يانعم 
دراد و تسادق  دوش و  یم  بوسحم  یعیـش  شیارگ  زا  يزمر  ، رطاخ نیا  هب  هدزاود  ددع.دنا  تیب  لها  هّمئأ  نآ  قادـصم  اهنت  ، سابع
رد .دراد (4) دوجو  ظعاوم  لیاضف و  ننـس و  ، یثارم حیادم و  ، لوصا هقف و  تاعوضوم  رد  « هیرـشع انثإلا   » ناونع اب  يددـعتم  تافیلأت 

هدزاود ، ماـقم هدزاود  ، جرب هدزاود  ، تـسا یگژیو  نـیا  هـب  تیاـنع  اـب  نارگید  یناـشاک و  مـشتحم  زا  « دــنب هدزاود  » زین رعــش  ندورس 
هدزاود همشچ و  هدزاود  ، طابـسا هدزاود  ، جرب هدزاود  زا  ثحب  مه  نآرق  رد.تسا  ددع  نیا  رگید  تابیکرت  زا...و  کلف  هدزاود  ، لزنم

یف مهبحم  »و« بلاط یبا  نب  یلع  و« نینمؤملا » ریما  »و« هّللا لوسر  دّـمحم  »و« هّللا ّالا  هلا  «ال  فورح دادـعت  اب  ، ددـع نیا.تسا  هدـمآ  هاـم 
.مخ ریدغ  ، عّیشت ، هیماما - .تسا فئاطل  زا  نیا  (5)و  تسا ، قباطم  مه  « راّنلا یف  مهّودع  »و« هّنجلا

تئارب تایآ  غالبا 

هّکم و رد  يرجه  مهن  لاس  جـح  مسارم  رد  ( هبوت ) تئارب ةروس  تاـیآ  ندـناوخ  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ياـهیگژیو  لـیاضف و  زا 
.تسا ترضح  نآ  طّسوت  « نیکرشم زا  تئارب  » مسارم يارجا 

ص:42

،ج 36 ص 226. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 7 ص 477. قحلا قاقحا  ( . 2 - 2

،ص 11. نسحم لآ  یلع  ، اهیف ّقحلا  يأرلا  هیفالخ و  لئاسم  ( . 3 - 3
،ج 1 ص 113. تسا هدش  یفرعم  مان  نیمه  اب  باتک  دودح 30  «، هعیرذلا » رد ( . 4 - 4

،ص 112. یناسارخ مشاه  دّمحم  ، خیراوتلا بختنم  ( . 5 - 5
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نایجاح عمج  رد  انم  رد  ، نابرق دیع  زور  رد  دورب و  ات  درپس  رکب  وبا  هب  ار  تئارب  ةروس  تایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  ادتبا 
ای هک  دوب  نانآ  يارب  ههامراهچ  یلجألا  برـض  نییعت  نیکرـشم و  زا  لوسر  ادـخ و  يرازیب  مالعا  اهنآ  نومـضم  هک  یتاـیآ  ، دـناوخب

.دنشاب گنج  ةدامآ  ای  ، دنریذپب ار  مالسا 

رکب وبا  هارمه  مه  ار  یعمج.دوش  هدـناوخ  مدرم  رب  ، هبوت ةروس  تایآ  تئارق  زا  سپ  هک  درک  میظنت  هدام  راهچ  رد  يا  همانعطق  ، ربمایپ
ال :» هک دروآ  مایپ  دمآ و  یحو  کیپ  ، دنوادخ يوس  زا  هک  دوب  هدشن  رود  هنیدـم  زا  يزیچ  رکب  وبا.داتـسرف  تیرومأم  نیا  ماجنا  يارب 
اب ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح ، نآ.دـناسرب  دـیابن  وت  زا  يدرم  ای  وت  زج  ار  مایپ  نیا  «. کنم لجر  وأ  تنأ  الا  کنع  يدؤی 

.دندرک غالبا  ار  ربمایپ  روتسد  دندیسر و  رکب  وبا  هب  ( هرجش دجسم  ) هفیلحلا وذ  رد  درک و  مازعا  یهورگ 

: دنک یم  لقن  نینچ  کلام  نب  سنا 

لها نم  لـجر  ّـالإ  اـهب  بهذـی  ـال  :» لاـق هّدرف و  هیلا  ثعب  هفیلحلا  اذ  غلب  اّـملف  هّکم  لـهأ  یلإ  رکب  یبأ  عم  هئاربـب  ثعب  هّللا  لوسر  ّنا 
تساوخ یم  ینامیا  تیعطاق و  تعاجش و  ، ناتـسرپ تب  دیدهت  نیکرـشم و  زا  تئارب  مایپ  غالبا  ّمهم  تیلوؤسم  .اّیلع (1) ثعبف  «، یتیب

اب ار  هژیو  ۀـمانعطق  هروس و  نیا  تسخن  تایآ  ، ربماـیپ ناـمرف  قبط  زین  ترـضح  نآ.دوب  هتفاـی  مّسجت  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوجو  رد  هک 
يرجه مهد  لاس  طساوا  رد  یتسرپ  تب  ساسا  ندش  هدیچرب  همانعطق ، رادشه و  نآ  ۀـجیتن.دناوخ  هبقع  ةرمج  انم و  رد  اسر  يادـص 

یتشآ يایوگ  تسا و  كرـش  ّدـض  رب  دـیحوت  بتکم  هوکـش  هنمیه و  تردـق و  ناـشن  ، مسارم نیا  ماـجنا  .دوب (2) زاـجح  رـسارس  زا 
.ناکرشم نادّحوم و  يریذپان 

رد تـئارب  نـالعا  :» دـیوگ یم  تـسا ، یمیهاربا  ّجـح  رد  ناکرـشم  زا  تـئارب  مـسارم  يارجا  رگاـیحا  هـک  هّرــس  سّدـق  ینیمخ  ماـما 
یمن هصالخ  مه  راعش  هب  تساهتسرپ و  تب  كرش و  رفک و  اب  دربن  ۀمادا  يارب  نادهاجم  لّکـشت  نیرمت  هزرابم و  قاثیم  دیدجت  ، جح

زا تسا و  ناتفـص  سیلبا  سیلبا و  دونج  ربارب  رد  یلاعت  يادـخ  دونج  یهدـنامزاس  هزرابم و  روشنم  نتخاس  ینلع  زاغآرـس  هک  ، دوش
ۀناخ سان و  ۀناخ  رد  ناناملسم  رگا  دور و  یم  رامش  هب  دیحوت  ۀّیلوا  لوصا 

ص:43

،ج 3 ص 3. یسربط ، نایبلا عمجم  ریسفت  ( . 1 - 1
ج 35 ص 284. «، راونألا راحب  :» ك.ر زین  ،ج 21 ص 266، راونألا راحب  ( . 2 - 2
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رگنـس و ، بارحم دجـسم و  هبعک و  مرح و  رگا  ؟و  دنیامن راهظا  دنناوت  یم  اجک  رد  سپ  ، دـننکن تئارب  راهظا  ادـخ  نانمـشد  زا  ادـخ 
ۀلحرم تئارب  نالعا  ، هصالخ ؟ تساجک رد  نانآ  هاگهانپ  نمأم و  سپ  ، تسین ءایبنا  تمرح  مرح و  ناعفادـم  ادـخ و  نازابرـس  نابیتشپ 

یم ار  دوخ  بسانتم  ياه  همانرب  اه و  هویـش  اه و  هولج  ینامز  رـصعره و  رد  تسام و  فیاظو  رگید  لحارم  نآ  ۀـمادا  هزرابم و  لّوا 
(1) ...دبلط .»

ناکرـشم شوگ  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  یتیـصخش  نابز  زا  دـیاب  یگرتس  نیا  هب  یمایپ  تمظع و  نیا  هب  یتیلوؤسم 
ددـعتم عبانم  رد  ، گرزب تلیـضف  نیا.تسا  ناکرـشم  ياه  تب  زا  مرح  هبعک و  ةدـنزاس  كاپ  خـیرات و  نکـش  تب  هک  دوش  هدـناسر 

درب (2)و یم  مان  ّتنس  لها  نارّـسفم  ناخروم و  زا  ار  ثیدح  نیا  نایوار  زا  رفن  ینیما 73  ۀمالع.تسا  هدش  لقن  ّتنـس  لها  هعیش و 
تماـما و يارب  وا  یگتـسیاش  نینمؤـملا و  ریما  ّتیلـضفا  هـب  تیاـهن  رد  دروآ و  یم  ار  ییاور  یخیراـت و  ياـه  لـقن  زا  ییاـه  هنوـمن 

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  .دنک (3)- یم  لالدتسا  یهلا  ماکحا  غیلبت  يزومآ و  نید  تناما  شریذپ 

دیدحلا یبا  نبا 

رطاخ هب  وا  ترهش  هک  تسا  586-656 ق)  ) ّتنـس لها  بهذم  یلزتعم  ناقّقحم  ناملاع و  زا  ، دیدحلا یبا  نبا  ، دماح وبا  دیمحلا  دبع 
ۀعلاطم هب  دوب و  بیدا.تفر  دادغب  هب  سپـس  ، دمآ ایند  هب  نیادم  رد  يو.تسا  هتـشاگن  دلج  رد 20  « هغالبلا جـهن  » رب هک  تسا  یحرش 

.دراد ربمایپ  نادناخ  شیاتس  رد  مه  يدیاصق  ، تشاد رایسب  ۀقالع  یبدا  یخیرات و  ياهباتک 

دیدپ میظع  حرـش  نیا  ات  تشاگن  «( مصعتـسملا  » بهذم یعیـش  ریزو  ) یمقلعلا نبا  تساوخرد  هب  ار  شیاه  هتخومآ  هتخودنا و  اهلاس 
هعیـش هچرگ  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا (4) هدـش  همجرت  مه  یـسراف  هب  اهتمـسق  نیا  تسا و  هّجوت  لباق  باـتک  نیا  یخیراـت  دـعب.دمآ 

.دراد مالّسلا  هیلع  یلع  هب  فرگش  یتدارا  تسا و  هلزتعم  زا  یمالک  رکفت  رد  اّما  ، تسین

.هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، هغالبلا جهن  -

ص:44

(. تئارب دایرف  مایپ  ،ج 20 ص 112( رون ۀفیحص  ( . 1 - 1
،ج 6 ص 338. ریدغلا ( . 2 - 2

،ص،350. نامه ( . 3 - 3
»ج 1 ص 293. دیدحلا یبا  نبا  » لخدم «، عّیشت فراعملا  هرئاد  ،» مهدزای هلاقم  «، ینیما ۀمالع  هماندای  :» ك.ر وا  ةرابرد  ( . 4 - 4
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هّیمیت نبا 

دوب و بهذـم  یلبنح  يو.قشمد  رد  يرجه  ۀتشذگرد 728  ناّرح و  رهـش  رد  يرجه  دلوتم 661  ، تسا « میلحلا دبع  نب  دـمحا  » وا مان 
دروم شدیاقع  رطاخ  هب  تساخرب و  تفلاخم  هب  دوخ  رـصع  بهاذم  ۀمه  اب  تشاد و  ناناملـسم  جیار  ياهرواب  اب  فلاخم  يدـیاقع 

نایوما و عفادم  ، دوب روسج  خاتـسگ و  دوخ  دیاقع  نایب  رد.دش  دیعبت  ینادنز و  مه  یتدم  تفرگ و  رارق  دوخ  نامز  ياملع  تفلاخم 
دیاقع يانبم  وا  تارّکفت.تشاد  یتخسرس  ینمشد  هعیـش  اب  دوب و  ایلوا  روبق  ترایز  لّسوت و  تعافـش و  هب  هدیقع  فلاخم  جراوخ و 

زج دـنتفرگ و  شیپ  ار  تیب  لها  بهذـم  اب  ینمـشد  هار  وا  راـکفا  راـثآ و  زا  ماـهلا  اـب  عّیـشت  ناـفلاخم  اـهنرق  تفرگ و  رارق  ناـیباهو 
تسردان و ياه  تبـسن  تمهت و  غورد و  زا  رپ  هک  تسا  « هّنـسلا جاـهنم  » وا رثا  نیرت  فورعم.دـندیمان  كرـشم  ار  نارگید  ، ناـشدوخ

جاهنم رب  دـنچ  ییاملع.تشاگن  « همامالا تابثا  یف  همارکلا  جاهنم  » یّلح ۀـمالع  باتک  لباقم  رد  ار  نآ  .تسا (1)و  هعیش  هب  هنالهاج 
.هّیفلس ، تیباهو - .دنا هداد  خساپ  وا  ۀّنسلا 

ءاّوک نبا 

مالّسلا هیلع  یلع  هب  ، دوخ ياهلاؤس  اهفرح و  اب  ، هفوک دجسم  رد  یهاگ  هک  دوب  جراوخ  روسج  خاتـسگ و  نارـس  زا  ءاّوک  نب  هّللا  دبع 
يو.دناوخ یم  ضیرعت  هب  دنلبدنلب  ار  نآرق  زا  یتایآ  ، تخادرپ یم  تئارق  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  یتقو  ، زامن ماگنه  درک و  یم  تراسج 

نیا یپرد  دنا  هتفگ  یخرب.داتفا  قافتا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  وا و  نایم  یلّصفم  ياهوگتفگ  ، تشاد روضح  زین  ناورهن  گنج  رد 
.دیشک (2) رانک  نایناورهن  عمج  نادیم و  زا  ار  دوخ  ، تاجاجتحا

مجلم نبا 

گنج زا  سپ  دـش و  « جراوخ  » زا ّتیمکح  يارجاـم  رد  اـّما  ، دوـب مالّـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  زا  یناـمز  ، يدارم مجلم  نب  ناـمحرلا  دـبع 
درب و رد  هب  ملاس  ناج  هک  دوب  يرفن  دنچ  زا  یکی  ، ناورهن

ص:45

لها هعیـشلا و  نم  هفقوم  ، هدئاقع ، هتایح ، هّیمیت نبا  :» ك.ر هلمج  زا  وا  ةرابرد  (. هّنـسلا جاهنم  باتک  دقن  ،ج 3 ص 148( ریدغلا ( . 1 - 1
«. هّیمیت نبا  یلع  دّرلا  یف  ینابّرلا  قیفوتلا  ،» هیمالسالا تاساردلل  ریدغلا  زکرم  رشن  ، دیمحلا دبع  بئاص  «، تیبلا

،ج 6 ص 333. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2
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بارحم رد  ناـضمر  مهدزون  مدحبـص  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ، نادرو ماـطق و  یتسدـمه  اـب  يرجه  لاس 40  رد  ماـجنارس 
.دندناسر لتق  هب  ، دعب زور  دنچ  زین  ار  وا  دوخ.دیماجنا  ماما  تداهش  هب  هک  دز  یتبرض  نیگآرهز  يریشمش  اب  هفوک  دجسم 

.هفوک بارحم  ، هبعکلا ّبر  تزف و  ، بارحم دیهش  -

ینارحب مثیم  نبا 

.یسوط ریصن  هجاوخ  نادرگاش  زا  (م 679 ق)و  متفه نرق  رد  هعیش  ياملع  امکح و  زا 

حرـشلا » مان هب  نآ  ۀصالخ  يرگید  و  ریبکلا » حرـشلا  » یکی ، تسا حطـس  ود  رد  هک  هتـشاگن  هغالبلا  جهن  رب  دلج  جنپ  رد  یحرـش  يو 
نب مثیم  نیدـلا  لامک  » وا لماک  مان  .تسا (1) هداد  تروص  ینیوج  کلم  اـطع  نیدـلا  ءـالع  تساوخرد  هب  ار  فیلأـت  نیا  »و  ریغـصلا

.تسا « مثیم نب  یلع 

.تسا هغالبلا  جهن  رب  روهشم  دیفم و  ياه  حرش  زا  مثیم  نبا  حرش 

.هغالبلا جهن  یسانشباتک  -

رکب وبا 

دوب ناناملـسم  نیلوا  ءزج  يو.تسا  نیدـشار  يافلخ  زا  هفیلخ  نیلوا  ّتنـس  لها  داقتعا  هب  ربمایپ و  ۀباحـص  زا  ، هفاحق یبا  نب  رکب  وبا 
یبوـخ یعاـمتجا  تیعقوـم  دوـب و  « میت » ۀـلیبق زا  هـک  يو.درک  ترجه  هنیدـم  هـب  ترـضح  نآ  اـب  دـیورگ و  ربماـیپ  هـب  هّـکم  رد  هـک 

هب تیعقوم  نیا  زا  ، رکب وبا  رتخد  هشیاع  اب  جاودزا  اب  زین  ادخ  ربمایپ  دوب و  ّرثؤم  ادـخ  نییآ  تفرـشیپ  رد  مالـسا  هب  وا  نتـسویپ  ، تشاد
هنحص اب  ، راصنا نارجاهم و  تباقر  یلهاج و  تابّصعت  زورب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ.تفرگ  هرهب  مالسا  عفن 

دندیزگرب و تفالخ  هب  ار  رکب  وبا  ، ربمایپ یعطق  بصن  حیرـص و  ّصن  فالخرب  تفرگ ، ماجنا  هدـعاس  ینب  ۀفیقـس  رد  هک  ییاهیزاس 
يزیر هیاپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  زا  تّما  نتخاس  مورحم  تیب و  لها  هب  ملظ  وا  ةرود  رد.دندز  رانک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

رمع وا و  زا  رمع  رخآ  ات  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دش و  بصغ  كدف  تشگ و  هلمح  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ۀناخ  هب  دش و 
ۀفیقس ، هتلف ، لیلد یب  تفالخ  ، نعاطم ، كدف - .دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  تساهارجام  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا و  نایم.دوب  یـضاران 

.هدعاس ینب 

ص:46

(. همدقم ،ج 1( مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 - 1
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بارت وبا 

هارمه و بحاصم و  يانعم  هب  هینک  ، برع ناـبز  رد  اـّما  ، تسا « كاـخ ردـپ  » نآ يوغل  ياـنعم.تسا  نینمؤملا  ریما  ياـه  هینک  زا  یکی 
.تسا عضاوت  زا  هیانک  هک  ، راسکاخ ، یکاخ ، كاخ نیشنمه  ینعی  بارت  وبا  نیاربانب  ، دیآ یم  مه  تفص  کی  ياراد 

ربمایپ یتقو  ، تاوزغ زا  یکی  رد  هلمج  زا  ، تسا هدرک  باطخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هینک  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اهراب 
رب كاـخ  دوـب و  هدجـس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاـحرد  ، تفاـی هدـیباوخ  ار  ناـنآ  دـمآ و  رـسای  راـمع  یلع و  ترـضح  نیلاـب  هب 

هیلع یلع  سپ  نآ  زا  .درک (1) رادـیب  ار  ترـضح  نآ  « ...بارت ابأ  ای  مق  » باطخ اب  یمرن و  تفطالم و  اـب  ، دوب هتـسشن  وا  تروصورس 
هّیما و ینب  دـنچره  ، دوب شرظن  رد  اـه  ماـن  نیرت  بوـبحم  تشاد و  تسود  ار  هینک  نیا  ترـضح.تفای  ترهـش  بارت  اـبا  هب  مالّـسلا 

.دنتشاد ار  يو  ریقحت  دصق  ، بقل نیا  يریگراک  هب  اب  ، ماما نانمشد 

تسا و نیمز  بحاص  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  : داد خساپ  ، دیمان بارت  وبا  ار  ترـضح  نآ  ، ربمایپ ارچ  دندیـسرپ  یتقو  زین  سابع  نبا  زا 
لقن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  و.تسا  یقاب  وا  ببـس  هب  نیمز  شمارآ  تسا و  ناینیمز  رب  یهلا  تّجح  ، ادـخ ربمایپ  زا  سپ 

یبارت مـه  نـم  شاـک  : دـیوگ یم  ، دـنیب یم  ار  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نایعیـش  هاـگیاج  تـلزنم و  تماـیق ، زور  رد  رفاـک  یتـقو  هـک  درک 
.مالّسلا (2) هیلع  یلع  نایعیش  زا  ینعی  ، مدوب

ربنامرف وا و  رماوا  میلست  رایسب  هکنآ  رطاخ  هب  ، دنا هداد  تبسن  بارت  یبا  هب  ار  يو  نایعیـش  هکنیا  : دیازفا یم  همادا  رد  یـسلجم  ۀمّالع 
ار یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  هدش  لقن  نینچمه.دندوب  عضاخ  شربارب  رد  ، كاخ لثم  دندوب و  شیاهروتـسد 

وبا ۀـینک  رطاخ  هب  ار  هعیـش  یهاـگ  .درک (3) باـطخ  بارت  وـبا  ترـضح  نآ  هب  ، دوـب دولآراـبغ  درک و  یم  راـک  ینیمز  رد  هـک  دـید 
.دنا (4) هدناوخ  مه  « هّیبارت ،» بارت

رامش هب  وا  زراب  ياهیگژیو  زا  یکی  هتفر و  راک  هب  رایسب  مالّسلا  هیلع  یلع  ةرابرد  ( یبرع یـسراف و  ) يرعـش تایبدا  رد  بارت  وبا  ۀینک 
.تسا هدمآ 

ص:47

،ج 6 ص 538. قحلا قاقحا  ،ج 3 ص 111، بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 1 - 1
،ص 120. رابخألا یناعم  ،ج 35 ص 51، راونالا راحب  ( . 2 - 2

،ج 3 ص 111. بقانم ( . 3 - 3
.يربط خیرات  زا  لقن  هب  ،ص 20  یفطصم لماک  ، فّوصت عّیشت و  ( . 4 - 4
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دنک باتفآ  راک  دور و  نامسآ  هب  دنک  بارت  وب  فطل  يرظن  رگ  ، هّرذ هب 

: دیوگ یم  « یلع نادرم  هش  ، لّوا ملسم  » يونثم رد  مه  يروهال  لابقا 

...ما هنیس  رد  اون  ندید  ناوت  یم  ما  هنییآ  وا  رهم  زا  مکاخ و 

باتکلا ّما  رد  دناوخ  هّللا  دی  ، قح بارت  وب  مان  درک  قح  لسرم 

تسیچ هک  دناد  یلع  يامسا  ّرس  تسا  یگدنز  زومر  ياناد  هکره 

تسا نویش  رد  وا  دادیب  زا  لقع  تسا  نت  وا  مان  هک  یکیرات  كاخ 

درک ریسکا  ار  کیرات  لگ  نیا  درک  ریخست  ار  كاخ  نیا  قح  ریش 

تسا نت  میلقا  حتف  زا  بارت  وب  تسا  نشور  قح  وا  غیت  زک  یضترم 

باتفآ (1) ، برغم دنادرگزاب ز  بارت  وب  ددرگ  قافآ  رد  هکره 

: تسا هدمآ  « یسوس » رعش رد  تسا و  سمشلا  ّدر  ثیدح  هب  هراشا  هک 

بارت (2) یبا  لعن  بارتل  يدف  باّرتلا  قوف  نم  عیمج  انا و 

.مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  -

بلاط وبا 

یعامتجا تیصخش  تفر و  یم  رامش  هب  هّکم  میعز  شیرق و  گرزب  دوب و  نارمع  شمان  هک  ، مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  دنمجرا  ردپ 
رد دش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  شا  هدازردارب  تسرپرـس  یماح و  ، بلطملا دـبع  توف  زا  سپ.دوب  الاب  برع  دزن  وا 
زا مه  ، تسناد یم  ار  هدازردارب  يالاو  ماقم  مه  نوچ  ، درک یم  لماک  تبظاوم  يو  زا  درب و  یم  هارمه  دوخ  اب  ار  وا  يراجت  ياهرفس 

بلاط وبا  تیامح  ، دش ثوعبم  توبن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو.دوب  ربخاب  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  نانمـشد  ینمـشد 
حالـص دنچره  ، دش فرـص  وا  نید  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هار  رد  وا  ناوت  ۀـمه  دوب و  يو  ياه  هناوتـشپ  نیرت  يوق  زا  یکی 

، راعــشا زا  نــیا  دوــب و  هدروآ  ناــمیا  مالــسا  هــب  نطاــب  رد  یلو  ، دــنک راــهظا  ینلع و  ، مالــسا هــب  ار  دوــخ  شیارگ  دــید  یمن 
نیرت يوق  نادقف  ناونع  هب  ار  وا  نداد  تسد  زا  لاس  ، ادخ ربمایپ.تسا  راکشآ  وا  یگدنز  عضاوم و  ، درکلمع (3)

ص:48

،ص 115. يروهال لابقا  تایلک  ( . 1 - 1
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وبا ۀینک   » ۀلاقم ةرامش 13 ص 168، «، نادیواج ثاریم  ، فقو » ۀمانلـصف : ك.ر هلمج  زا  هینک  نیا  ةرابرد  ،ج 3 ص 112. بقانم ( . 2 - 2
«. نینمؤملا ریما  راختفا  ، بارت

.تسا هدش  پاچ  هدمآ و  درگ  نیسای  لآ  نسح  دّمحم  خیش  قیقحت  «، بلطملا دبع  نب  بلاط  یبا  ناوید  » رد وا  راعشا  ( . 3 - 3
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.دروآ مهارف  ار  هنیدم  هب  ترجه  تامّدقم  دنامب و  هّکم  رد  تسناوتن  نآ  زا  سپ  دیمان و  هودنا  نزح و  لاس  ، نابیتشپ

هیلع یلع  شدـنزرف  ةرابرد  دنتـسناوتن  نوچ  ناضرغم  : دـسیون یم  دـناد و  یم  ملـسم  ار  بلاط  وبا  نامیا  (1) ریدغلا ، رد  ینیما  ۀـمالع 
رد ، دنیالایب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتـساوخ  وا  نامیا  رد  کیکـشت  قیرط  زا  دنتخادرپ و  وا  ردپ  هب  ، دنبایب یبیع  فعـض و  ۀطقن  مالّـسلا 

رتهب دنیوگ  یم  وا  ةرابرد  شناگتـسب  ناکیدزن و  هچنآ  زین  شیگدـنز و  هریـس و  نانخـس و  زا  ار  سکره  نطاب  تایحور و  هک  یلاح 
یم تسوا  ةرابرد  هک  یثیداحا  يو و  ةرابرد  نارگید  نخس  بلاط و  وبا  تاملک  راعشا و  زا  یهوبنا  لقن  هب  هاگنآ.تخانـش  ناوت  یم 

هتشاگن وا  نامیا  تابثا  ةرابرد  هک  دزادرپ  یم  یتافیلأت  ندرمشرب  هب  دنایامنب و  ار  شیرق  گرزب  حطبا و  دّیس  ینارون  ةرهچ  ات  دزادرپ 
هتسناد تیب  لها  هعیـش و  يداقتعا  تامّلـسم  زا  ار  « بلاط وبا  نامیا  » هک دنک  یم  هراشا  نید  ناگرزب  زا  ینانخـس  لقن  هب  تسا و  هدش 

.دنا (2)

.تفر ایند  زا  نامیااب  ناملسم و  بلاط  وبا  .(3) ...انمؤم » املسم  بلّطملا  دبع  نب  بلاط  وبأ  تام  :» تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

داجیا ای  مالـسا  ۀیلّوا  ياه  هیاپ  ندرک  تسـس  دـصق  ، وا هب  نداد  رفک  تبـسن  رد  ای  يو  نامیا  رد  کش  داجیا  اب  ناضرغم  هک  اجنآ  زا 
نامدود ندوب  نمؤم  كاپ و  تابثا  بهذم و  نایک  زا  عافد  هب  نید  ناملاع  ، دنا هتشاد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ةرابرد  بیع  نهو و 

مان 37 (4) بلاط » یبا  نامیا  » باـتک ۀـمدقم  رد.دـنا  هدرک  فیلأـت  ییاـهباتک  ، عوضوم نیا  رد  هتخادرپ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دادـجا  و 
ریما تحاس  زا  عافد  یعون  اهنیا  ۀـمه  تسا و  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  هک  هدـش  هدروآ  رـضاح  رـصع  ات  اهنامز  نیرت  نهک  زا  باـتک 

: تسا رارق  نیا  زا  اهباتک  نیا  زا  یخرب.تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ، تیالو

نامیا ،» دیفم خیـش  « بلاط یبا  نامیا  ،» يزینخ هّللا  دبع  « شیرق نمؤم  بلاط  وبا  ،» یملحملا لماک  نسح  دّـمحم  « لوسرلا ّمع  بلاط  وبا  »
نب یلع  «، هدـلو بلاط و  یبا  رابخا  ،» نالحد ینیز  دـمحا  « بلاط یبا  هاجن  یف  بلاـطملا  ینـسا  ،» ینارهت گرزب  اـقآ  خیـش  « بلاـط یبا 

دّمحم

ص:49

،ج 7 ص 330. ریدغلا ( . 1 - 1
،ص 384. نامه ( . 2 - 2

،ج 7 ص 390. ریدغلا ( . 3 - 3
(. دیفم خیش  ةرازه  ةرگنک  پاچ  ، دیفم خیش  راثآ  هعومجم  زا  ( . 4 - 4
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.تسا (1) هدش  همجرت  زین  یسراف  هب  اهنیا  زا  یخرب.رگید  ياهباتک...و  ، يدنه نیعم  دّمحم  « بلاط یبا  مالسا  تابثا  ،» ینئادم

حاّرج ةدیبع  وبا 

یم ییاـه  تیرومأـم  هب  ار  وا  ربماـیپ  یهاـگ  دوـب و  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا.دـنا  هتـشون  حاّرج  نـب  رماـع  ار  وا  ماـن 
زا درک و  راک  وا  عفن  هب  تشاد  رکب  وبا  اب  هک  يدـیدش  یتسود  لیلد  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ  اـّما  ، داتـسرف
وبا ای  رمع  ) رفن ود  نیا  زا  یکی  نآ  زا  تفالخ  هک  تفگ  یم  رکب  وبا.دوب  رکب  وبا  يارب  نتفرگ  تعیب  هفیقـس و  يارجاـم  نارادـمدرس 
لها .دندناوخارف (2) تعیب  هب  ار  مدرم  دندرک و  تعیب  وا  اب  دسر و  یمن  ام  هب  تبون  ، وت دوجواب  : دنتفگ زین  ود  نآ.دشاب  ( حاّرج ةدیبع 

.تشذگرد یگلاس  رد 58  يرجه  لاس 18  رد  يو.دنناد  یم  « هرّشبم ةرشع  » زا ار  وا  ّتنس 

نید لامکا  ۀیآ  - تمعن مامتا 

هّیصولا تابثا 

ۀلأـسم نـیا  تاـبثا  يارب  هعیـش  ناـملاع  زا  يرامـش  ، مالّـسلا هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ندوـب  ّیــصو  تیاـصو و  هـب  داـقتعا  تـیمها  هباـنب 
نب یلع  « ۀیـصولا تابثا  » زا ناوت  یم  هلمج  زا.تسا  « هّیـصولا تابثا  » ناونع اب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هتـشون  ناوارف  ياـهباتک  ، يداـقتعا
خیش 726 ق)و   ) یّلح ۀـمّالع  (، (1107 ق ینارحب مشاه  دّیـس  (، (199 ق مکح نب  ماشه  ، حـیمر نب  دـمحا  (346 ق ،) يدوعسم نیسح 

.درک (3) دای  (381 ق) قودص

.ّیصو تیاصو  -

رشع ینثا  ۀّمئا  - هّیرشع ینثا 

ّصن لباقم  رد  داهتجا 

دشاب و هتشاد  دوجو  یعوضوم  ةرابرد  ینشور  نامرف  حیرص و  ّصن  هک  اجنآ  ، حالطصا رد 

ص:50

زا یـشخب  همجرت  «) خـیرات مولظم  بلاط  وبا  ،» ییابطابطروپ دـیجم  «، نامیا یّلجت  ، بلاط وبا  :» ك.ر هلمج  زا  ، بلاط وبا  ةراـبرد  ( . 1 - 1
«. ردپ رانک  رد  » ۀلاقم ج 5  «، یلع ماما  ۀمانشناد  ،» ردب تاراشتنا  (، ریدغلا

،ج 2 ص 13. ریثا نبا  ، لماک ( . 2 - 2
،ج 1 ص 110. هعیرذلا ( . 3 - 3
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تّجح و شلوق  هک  دشاب  یسک  يوس  زا  نامرف  هکاجنآ  صوصخب  ، دنک لمع  شیوخ  رظن  يأر و  هب  ، نآ لباقم  رد  دهاوخ  هب  یـسک 
شیپ هفیقـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  بصغ  ةراـبرد  هلأـسم  نیا.دـشاب  هاـنگ  شروتـسد  زا  فّلخت  بجاو و  شتعاـطا 

هب ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  فلتخم  عقاوم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ، توعد لاس  لوط 23  رد  هچنآ  فالخرب.دمآ 
تنک نم  » فورعم ۀـلمج  مخ و  ریدـغ  رد  شدروم  نیرت  نشور  دوب و  هدرک  نییعت  مدرم  ریما  ،و  ـالوم ، یّـصو ، هفیلخ نیـشناج ، ناونع 
ءارآ ناشدانتـسا  دندیزگرب و  تفالخ  هب  ار  رکب  وبا  دندش و  عمج  هدـعاس  ینب  ۀفیقـس  رد  نابلط  تردـق  ، دوب « هالوم ّیلع  اذـهف  هالوم 
دوب نآ  زا  شیب  ، ربمایپ حیرص  نامرف  اب  نآ  ّداضت  هفیقـس و  لها  درکلمع  فعـض  ییاوسر.دوب و  تّما  دیدحالـص  دقع و  ّلح و  لها 

ار مخ  ریدغ  ۀعقاو  هک  دنا  هدرک  اعّدا  هنالهاج  گرزب ، ياطخ  نآ  هیجوت  رد  مه  تنـس  لها  زا  یخرب.دشاب  ناربج  نامتک و  لباق  هک 
داهتجا نامه  اقیقد  نیا.دندرک  تعیب  وا  اب  دندید و  رکب  وبا  تفالخ  رد  ار  تحلـصم  دـندرک و  داهتجا  تّما  ناگرزب  اّما  ، دـنراد لوبق 

دوجو يرگید  میمـصت  قح  یـسک  يارب  ، دنـشاب هدرک  یمکح  لوـسر  ادـخ و  هک  اـجنآ  تساـطخ و  هک  تسا  حیرـص  ّصن  ربارب  رد 
.تسا نارگید  طّسوت  اطخ  نآ  هیجوت  ، رتگرزب ياطخ  )و  هتلف )- دوب ریذپان  ناربج  يا  هتلف  شزغل و  هفیقس  میمصت.درادن 

جح رد  عّتمت  دروم  رد  هلمج  زا  ، تسا هتفرگ  ماجنا  نارگید  باطخ و  نب  رمع  يوس  زا  زین  يرگید  دراوم  رد  ّصن  لـباقم  رد  داـهتجا 
یم تبوـقع  دـهد  ماـجنا  سکره  منک و  یم  مارح  نم  دوـب و  لـالح  ادـخ  ربماـیپ  ناـمز  رد  هـعتم  ود  : تـفگ يو  هـک  ، ناـنز ۀـعتم  و 

(1) ءاسّنلا .» هعتم  ّجحلا و  هعتم  : امهیلع بقاعا  امهنع و  یهنا  انا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  :» منک

هتـشاد ار  نآ  ّقح  یگتـسیاش و  ملع و  هکنآ  یب  ، تسا هدرک  ّصن  لباقم  رد  داـهتجا  يو  هک  هدـمآ  خـیرات  رد  يرگید  ددـعتم  دراوم 
.دشاب (2)

نیدــلا فرــش  دیـــس  موــحرم  زا  (3) داـــهتجألا » ّصنلا و  » ۀــــمجرت هـــک  تـــسا  یباـــتک  ماـــن  زین  «، صن لـــباقم  رد  داـــهتجا  »
ياه لیوأت  اهداهتجا و  هنوگ  نآ  لیلحت  هب  تسا و  « تاعجارملا » بحاص

ص:51

.تسا هدمآ  فلتخم  ياهظفل  اب  ،ج 6 ص 211  ریدغلا ( . 1 - 1
.نیدلا فرش  دّیس  «، داهتجألا صنلا و  )و« رمع ملع  یف  رثألا  رداون  ) دعب هب  ج 6 ص 83  «، ریدغلا :» ك.ر ( . 2 - 2

.هحفص فجن 1384 ق،408  ، نامعنلا هعبطم  ، مّوس پاچ  ، یلماع نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  دّیس  فیلأت  ( . 3 - 3
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ندرپس ، هفیقـس ۀـثداح  : لیبق زا  تسا ، هدرک  رکذ  دنتـسم  ار  اهنآ  زا  دروم  دـص  تسا و  هتخادرپ  مالـسا  ردـص  افلخ و  رـصع  رد  طلغ 
بـصغ ، تاـکز رد  « یبرقلا يذ  »و« مهبولق هّفلؤم  » مهـس اـب  تفلاـخم  ، هماـسا یهدـنامرف  هب  ضارتـعا  ، رکب وبا  يوس  زا  رمع  هب  تفـالخ 

جــح و رد  عـّتمت  زا  يریگوـلج  ، هماــقا ناذا و  زا  « لــمعلا ریخ  یلع  ّیح  » طاقــسا ، ربماــیپ ثیداــحا  شراــگن  زا  يریگوـلج  ، كدــف
.رگید (1) دروم  اههد  ناگدرم و  رب  نتسیرگ  ، نانز

.هتلف ، هتشونان ۀمان  ، هفیقس ، موش ۀبنش  جنپ  -

عامجا

کی رد  نیدهتجم  اهقف و  قافّتا  ، یهقف حالطصا  رد  تسا و  یلمع  ای  ینخـس  رب  یهورگ  ۀچراپکی  میمـصت  مزع و  يانعم  هب  ، تغل رد 
لها.تنـس نآرق و  رانک  رد  ، تسا یعرـش  ماکحا  تاـبثا  يارب  هعبرا  ۀـلّدا  زا  یکی  تسا و  موصعم  رظن  لوق و  زا  فشاـک  هک  هلأـسم 

.دنناد یم  تّجح  ، موصعم لوق  زا  فشک  ظاحل  هب  ار  نآ  هعیش  اّما  ، دنلئاق یتاذ  رابتعا  ، عامجا يارب  تنس 

ربمایپ هکنیا  ياـعّدا  اـب  دـندش و  لّـسوتم  عاـمجا » » هب دـنتفاین  نآ  يارب  یثیدـح  ینآرق و  يراـیعم  نوچ  ، رکب وبا  تفـالخ  ناتـساد  رد 
شیپ هفیقـس  رد  هچنآ  هک  یلاح  رد  ، دـندرک اپو  تسد  وا  تفالخ  يارب  یهیجوت  دـننک » یمن  عامتجا  اـطخ  رب  نم  تّما  » تسا هدومرف 

نوچ ، هفیقس رد  نارضاح  عامجا  یّتح  هن  ربمایپ و  باحصا  عامجا  هن  ، راصنا رجاهم و  عامجا  هن  ، دوب هنیدم  هکم و  لها  عامجا  هن  ، دمآ
دبع نـب  ساـبع  : زا دـندوب  تراـبع  دـندرکن  تـعیب  هـک  یناـسک  هـلمج  زا.دــندرکن  تـعیب  زگره  دــندوب و  فلاـخم  ناـنآ  زا  یخرب 

زا یهورگ  هدابع و  نب  دعس  ، بعک نب  ّیبا  ، بزاع نب  ءارب  ، راّمع ، رذ وبا  ، ناملـس ، دادقم ، دیعـس نب  دلاخ  ، ریبز ، سابع نب  لضف  ، بلطملا
.هفیقس ، لیلد یب  تفالخ  .راصنا (2)- نیرجاهم و 

ریدغ ثیداحا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  مالک  ، ریدغ ثیدح.تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ّتیصو  یعیش و  تماما  رهظم  ، ریدغ
ۀلمج نیرت  فورعم  هک  تسا  شیوخ  ینیشناج  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نییعت  رد 

ص:52

.تسا هیواعم  ةرود  ات  رکب  وبا  نامز  زا  هناگدص  دراوم  نیا  لقن  الک  ، هدش دای  باتک  ( . 1 - 1
،ج 2 ص 103. یبوقعی خیرات  ( . 2 - 2
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تفالخ و ریما و  ترضح  تماما  يارب  هک  تسا  یتایاور  ، ریدغ ثیداحا  ، رتعیـسو هاگن  رد.تسا  « هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  » نآ
رایـسب ثیداحا  هنوگنیا.تسا  تاهج  ۀـمه  رد  نارگید  رب  وا  ّتیلـضفا  یگتـسیاش و  لـیلد  دوش و  یم  لالدتـسا  اـهنآ  هب  وا  تیاـصو 
ثیدح ، هّطح باب  ثیدح  ، تماما ثیدح  : نوچمه ، تسا هدمآ  باتک  نیمه  رد  يا  هناگادـج  ياه  لخدـم  رد  اهنآ  زا  یـشخب  تسا ،
ۀنیفـس ثیدـح  ، باوـبا ّدـس  ثیدـح  ، سمــش ّدر  ثیدـح  ، تـیار ثیدـح  تفـالخ ، ثیدـح  ، نـیلقث ثیدـح  ، تـینهت ثیدـح  ، هیبـشت
ثیدح ، تیالو ثیدح  تلزنم ، ثیدح  ، ملعلا هنیدم  ثیدح  ، ّيوشم ریط  ثیدح  ، بهذلا هلسلس  ثیدح  ، نیشناج هدزاود  ثیدح  ، حون

دوخ ياج  رد  ار  هدشدای  ياه  ثیدح  زا  کیره  .تسا (1) هدمآ  بقانم  ییاور و  بتک  رد  هک  يرگید  ناوارف  ثیداحا  راّدـلا و  موی 
.دینک هعلاطم 

.ریدغ یسانشباتک  ، نینمؤملا ریما  ، یلوم ، مخ ریدغ  -

ریدغ هب  جاجتحا 

تنک نم  » فورعم ۀلمج  زور و  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  ۀیریدغ  ۀبطخ  نید و  لامکا  غالبا و  ۀیآ  مخ و  ریدغ  ۀثداح 
نآ.تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لصفالب  تفالخ  تماما و  لیالد  نیرتدنتـسم  نیرت و  نقتم  ، نیرت نشور  زا  «، ...هالوم ّیلعف  هالوم 

لقن هب  رگید  باتک  اههد  »و  ریدغلا » باتک دـنا و  هدرک  تیاور  رفن  اهدـص  دـندوب و  دـهاش  رفن  نارازه  ار ، بصن  مایپ و  نآ  هنحص و 
ۀّمئأ ، نیعباـت ، ربماـیپ باحـصا  يوـس  زا  هتـسویپ  ، لاـس دـصراهچ  رازه و  زا  شیب  لوـط  رد.دـنا  هتخادرپ  هـعقاو  نآ  ّلدتـسم  دنتـسم و 

دانتسا ، ثیدح هعقاو و  نآ  هب  ، رایسب نامّلکتم  ناوارف و  ناّفلؤم  ، هعیش ياملع  ، مالّسلا امهیلع  ارهز  ترضح  یلع و  ترضح  دوخ  ، هعیش
مهیلع تیب  لها  ناوریپ  مارم  هار و  یتسرد  عّیـشت و  تابثا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ّتیناقح  رد  يدـیدرت  چـیه  ات  تسا ، هدـش  جاجتحا  و 

.دنامن مالّسلا 

ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  ۀیآ  رد  هک  وا  رـس  رب  گنـس  شراب  رب  ینبم  شدوخ  تساوخرد  لابند  هب  « يرهف ثراح  » رب یهلا  باذع  لوزن 
نارکنم رب  نامسآ  ادخ و  جاجتحا  ، ...و مقرا  نب  دیز  ، ءارب ، سنا لثم  ، دندش ریدغ  ۀثداح  رکنم  هک  نانآ  رب  ینامسآ  يالب  ، تسا حرطم 

زا ات  ، دومن جاجتحا  نآ  هب  هراشا و  ریدغ  ۀعقاو  هب  رّرکم  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح.دوب  نشور  تقیقح  نآ 

ص:53

«. راونألا تاقبع  »و« قحلا قاقحا  » تادّلجم ،ج 23 و 24،35،36،37 و  راونألا راحب  ، هلمج زا  ( . 1 - 1
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.دنک (1) عافد  مالّسلا  هیلع  یلع  شیالوم  ّقح 

غیت ریز  ، مدرم روضح  دجـسم و  رد  ، هفیقـس متفه  زور  لثم  ، دومرف دانتـسا  جاـجتحا و  مخ  ریدـغ  هب  اـهراب  ، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما 
ربمایپ دجـسم  رد  ، رمع رکب و  وبا  يوس  زا  كدف  بصغ  زا  سپ  ، رکب وبا  اب  یـصوصخ  سلجم  رد  ، دندوب هتفرگ  وا  رـس  رب  هک  دـیدهت 

نامز رد  هحلط و  هب  خـساپ  رد  ، نامثع اب  مدرم  تعیب  ماگنه  ، رمع ندـش  هتـشک  زا  سپ  هرفن  شـش  ياروش  رد  رمع ، تفالخ  نامز  رد 
هب باطخ  هفوک  نادـیم  رد  ، ریدـغ زور  رد  هعمج  زامن  ۀـبطخ  رد  ، تشون هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  ، نّیفـص لمج و  گنج  رد  ، ناـمثع

ناوارف دراوم  )و  نینمؤملا ریما  تاقث  )- تشاگن هک  يا  هحفص  دنلب و 30  يا  هتشون  رد  شیوخ  رمع  رخآ  ياههام  رد  ، ربمایپ باحصا 
.رگید (2)

هک ، دـنا هدرک  جاجتحا  دانتـسا و  نآ  هب  هدرک و  دای  ریدـغ  ۀـثداح  زا  نوگانوگ  ياهتیعقوم  اه و  هنحـص  رد  زین  رگید  موصعم  ناـماما 
تارظانم دـنا و  هدرک  جاجتحا  ثیدـح  نیا  هب  رّرکم  زین  هعیـش  ياملع  هّمئأ و  باحـصا  .دـجنگ (3) یمن  رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  رکذ 

قافتا مخ  ریدغ  ۀعقاو  روحم  رب  نافلاخم  اب  هعیـش  یمالک  تالداجم  رد  ریذپان  للخ  نیهارب  نکـش و  نادـند  ياهخـساپ  مکحتـسم و 
.میروآ یم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تاجاجتحا  زا  دروم  کی  هنومن  ناونع  هب  .تسا (4) هداتفا 

ناـیرج هک  دـید  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  نوـچ  ، تفرگ لکـش  هـفیلخ  نـییعت  يارب  هرفن  شـش  ياروـش  دـش و  هتـشک  رمع  یتـقو 
هلمج زا  ، تفگزاب ار  تفالخ  ةرابرد  ربمایپ  ياه  شرافس  شیوخ و  بقانم  لیاضف و  ، تسا نامثع  نتخاس  هفیلخ  ریـسم  رد  تارکاذم 
ّیلعف هالوم  تنک  نم  : لاـقف ، هّللا رمأـب  ّمخ  ریدـغ  موی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هبـصن  دـحا  مکیف  لـه  هّللاـب  مکتدـشن  :» دومرف

دنگوس ادخ  هب  ار  امش  (5) .ال » : اولاق ؟ يریغ ، هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  ، هالوم

ص:54

،ج 28 ص 205. راونألا راحب  ( . 1 - 1
ج هادـهلا ،» تاـبثا  ،» ج 1 «، ریدغلا ،» یـسربط «، جاجتحا ،» »ج 9،10،27،28،29 راونـألا راـحب  :» ك.ر ، اـه جاـجتحا  نـیا  ةراـبرد  ( . 2 - 2

.دّیسلا لامک  «، ریدغلا ثیدحب  جاجتحالا  هدشانملا و  ،» »ج 1 ص 319 هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ،» 2
.دعب هب  ،ص 63  يراصنا رقاب  دّمحم  «، ریدغ اب  نرق  هدراهچ  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 3 - 3

.نیسردم ۀعماج  تاراشتنا  ، یجنایم يدمحا  «، هعیشلا فقاوم  » يدلج هس  باتک  : ك.ر هلمج  زا  ( . 4 - 4
،ج 31 ص 332،351،373 و 381. راونألا راحب  ( . 5 - 5
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درک و بصن  نییعت و  مخ  ریدـغ  زور  رد  ادـخ  نامرف  هب  ار  وا  ادـخ  ربمایپ  هک  دراد  دوجو  نم  زج  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  ، مهد یم 
ینمـشد وا  اب  هک  ار  هکره  شاب و  تسود  دـنک  یتسود  وا  اب  هکره  اب  ایادـخ  ، تسوا يالوم  یلع  ، میوا يـالوم  نم  ار  سکره  : دومرف

.هن : دنتفگ ، رادب نمشد  ، دنک

يرآ ، تفگ « ...هالوم تنک  نم  :» دومرف نم  ةرابرد  ریدغ  زور  هک  يدینـشن  ربمایپ  زا  رگم  ایآ  : دومرف هحلط  هب  مه  لمج  گنج  زور  رد 
(1) دوبن ! مرطاخ  رد  : تفگ يا ؟ هدمآ  نم  گنج  هب  ارچ  سپ  : دومرف.ما هدینش 

تسام ۀنیس  هب  یلع  يالو  شقن  ، ریدغ رمع  همه  ایبنا  غیلبت  لصاح  ، ریدغ

تساشگ هدقع  ، لوسر گنت  لد  زا  ، ریدغ ضحم  تقیقح  کی  ، هدنز دنس  کی  ، ریدغ

تسا « يداع نم  داع  » خیبوت ۀیآ  ، ریدغ هالاو » نم  لاو  » خیرات ۀحفص  ، ریدغ

تسایوگ « یتمعن تممتا  » یطوط زونه  دیور  « مکنید تلمکا  » ۀلال زونه 

تسالوم یلع  ، منم ربمیپ  هک  ار  هکره  هک  دنلب  تسادن  ار  كالول  ۀجاوخ  زونه 

تسادیپ (2) ینک  رظن  وسره  هب  ، باتفآ هک  كاب  هچ  ، ریدغ رکنم  دوش  مصخ  هک  وگب 

.یلوم ، غالبا ۀیآ  ، ریدغ ثیدح  -

هدشانم جاجتحا و 

تـسا هدوب  هشیمه  يرـشب  گنهرف  خیرات و  رد  تسا و  جاجتحا  ، بلطم کی  ّدر  ای  تابثا  يارب  لیلد  تجح و  ندروآ  یملع و  ثحب 
: يدعس لوق  هب.تسا  ناهرب  تّجح و  تّحص  لیلد و  تّوق  ، دنک یم  تباث  ار  یعّدم  دناشن و  یم  « لوبق » یسرک رب  ار  « اعدا » هچنآ و 

يوق تّجح  هب  ندرگ  ياهگر  هن  يونعم  دیاب و  يوق  لیالد 

مالّـسلا و هیلع  یلع  ماما  تیناقح  تابثا  يارب  هرظانم  جاجتحا و  زا  هدافتـسا  هتـسویپ  ، نید ياملع  هّمئأ و  خیرات  یعیـش و  گنهرف  رد 
تسا و نافلاخم  اب  تارظانم  تادـشانم و  هنوگنیا  زا  هدـنکآ  خـیرات  ثیدـح و  بتک  هتـشاد و  دوجو  ترـضح  نآ  لصفالب  تفالخ 
رد اهنآ  نافلؤم  راثآ و  نیا  زا  يدادـعت  مان  «، هعیرذـلا » باتک رد.دـنا  هتـشاد  زین  یناوارف  لقتـسم  ياهفیلأت  انبم  نیمه  رب  هعیـش  ياملع 

«، دودر «،» ّدر «،» تاجاجتحإلا «،» جاجتحالا » نوچ ینیوانع  لیذ 

ص:55

،ج 1 ص 186. ریدغلا ( . 1 - 1
.راگزاس اضرمالغ  ( . 2 - 2
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تفالخ تماما و  زا  ثحب  ریدـغ و  ۀـعقاو  تابثا  هب  هک  ییاهباتک  رد.تسا  هدـمآ...و  « تارظانملا «،» هرظاـنملا «،» تاـباوجلا «،» باوجلا »
.تسا هدـش  لقن  يوبن  رگید  ثیداحا  ریدـغ و  ثیدـح  نآرق و  تاـیآ  هب  نیموصعم  ۀّـمئأ  زا  یناوارف  تاـجاجتحا  ، زین تسا  هتخادرپ 

یم طوـبرم  تماـما  ۀـلأسم  هب  اـهنآ  زا  یـشخب  هک  هدرک  لـقن  ار  تاـجاجتحا  زا  یهوـبنا  « جاـجتحالا » باـتک رد  یـسربط  موـحرم  (1)
یناسک هک  هدروآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیناقح  ةرابرد  ار  جاجتحا  دودح 75  « نیفلاخملا جاجتحا  » رد ینارحب  مشاه  دّیس.دوش 

...و راصنا  نارجاهم و  زا  نت  هدزاود  ، رمع نب  هّللا  دبع  ، نومأم ، دادقم ، هتابن نب  غبصا  ، کلام نب  سنا  ، هملس ّما  ، مقرا نب  دیز  : نوچ

هّمئأ و باحـصا  ، نیموصعم ۀّـمئأ  مالـسا ، ربمایپ  ، ناربمایپ ، دـنوادخ تاجاجتحا  « راونألا راـحب  » رد زین  یـسلجم  ۀـمالع  .دنا (2) هتـشاد 
.تسا (3) هدروآ  لیصفت  هب  ار  هعیش  ياملع 

هدـننک عناـق  ناـفلاخم  يارب  اـت  هدـش  دانتـسا  ناـنآ  تاـیاور  تنـس و  لـها  عباـنم  هب  ، تاـجاجتحا ةراـبرد  یفیلأـت  ياـهباتک  بلغا  رد 
قاقحا ، تاقبعلا ، تاعجارملا ، ریدـغلا : دـننام ، تساهباتک هنوگنیا  زا  دـنک  یم  لقن  هّماع  عباـنم  زا  ار  تیب  لـها  لـیاضف  هک  یبتک.دـشاب 

...مارملا هیاغ  ، قحلا

هب ّطلـست  رد  اهنآ  ۀـعلاطم  هک  هتخادرپ  ثحب  جاجتحا و  اب  هارمه  تابتاکم  ، هرظاـنم تاـسلج  ، یجاـجتحا عیاـقو  هب  زین  راـثآ  زا  یخرب 
ّتلع «، جاجتحالا » فلؤم .تسا (4) دـیفم  ناـفلاخم  ةدـیقع  ّدر  تماـما و  تاـبثا  رب  یلقن  یلقع و  لالدتـسا  ةویـش  یمـالک و  ثحاـبم 

دـنا و هدومن  كرت  ار  هویـش  نیا  هدرک و  لودـع  جاجتحا  هلداجم و  شور  زا  يا  هّدـع  هک  هدرک  نایب  نینچ  ار  دوخ  باـتک  شراـگن 
دـندرک و یم  هرظانم  هلداجم و  ناشباحـصا  ناشدوخ و  نانآ  هک  یلاح  رد  ، تسا هشقانم  لدـج و  زا  ناماما  ربمایپ و  یهن  ناـنآ  ۀـناهب 
زّربم و ، هصرع نیا  رد  هک  نانآ  هن  ، دنتـشادن ار  نید  نییبت  قح و  يادا  ناوت  هک  دوب  ینافیعـض  دروم  رد  ناشیهن  ، دـندرک یم  یهن  رگا 

ءوس راثآ  بقاوع و  زا  ات  ، دوب زّهجم  نآ  طیارش  هب  تسناد و  ار  نآ  بادآ  دیاب  هک  دراد  یـضراوع  تافآ و  ، هرظانم هتبلا  .دنناوترپ (5)
، هعزانم زا  ، تیب لها  تایاور  رد  رگا  دنام و  نوصم  نآ 

ص:56

ج 1. «، ریدغلا :» ك.ر ( . 1 - 1
،ج 1 ص 265. ماصخلا هیافک  ( . 2 - 2

نینچمه ج 29. (، جاجتحالا باتک  ،ج 9 و 10( راونألا راحب  ( . 3 - 3
ياهبــش ،» نیــسحلا هـّللا  دـبع  «، هماـمالا یف  تارظاـنم  ،» یجناـیم يدـمحا  یلع  ، دـلج  3« هعیــشلا فــقاوم  :» ك.ر هــلمج  زا  ( . 4 - 4

.یناروکلا یلع  ، يدلج  9« راصبتسالا ،» نیظعاولا ناطلس  «، رواشیپ
(. (ص 3 همدقم ،ج 1، یسربط ، جاجتحالا ( . 5 - 5
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ياه باتک  دقن  .تسا (1)- تسردان  ياه  هویـش  نآ  صاخـشا و  نآ  هب  رظان  ، هدش یهن...و  هّجاحم  ، تارامم ، هلداجم ، هرجاشم ، هّراشم
.هلهابم ، یسانش تجح  ، هعیش دض 

ّقحلا قاقحا 

دیهـش ۀـمالع  نآ  فلؤم.تسا  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  هعیـش و  دـیاقع  تابثا  رد  تاـفیلأت  نیرت  شزرااـب  زا  یکی  ماـن 
نایاپ هتشاگن و  ناهبزور  نب  لضف  زا  « لطابلا لاطبا  » باتک رب  ّدر  رد  ار  باتک  نیا  يو.تسا  (956-1019 ق) يرتشوش هّللا  رون  یضاق 

قیقحت يارب  یهورگ  لیکشت  اب  لاس 1273 ق، ناریا  رد  باتک  یگنس  پاچ  زا  سپ  لاس  دص.تسا  هدوب  لاس 1014 ق  نآ  شراگن 
.هدش رشتنم  لاس 1377 ق  رد  باتک  ، رتهب ۀضرع  یملع و 

.دراد تسرهف  مه  دلج  هس  .تسا (2) هدش  پاچ  دلج  زا 33  شیب  رد  نونکات  نآ  تاقحلم  باتک و  نتم 

مراوّصلا »و« نینمؤملا سلاجم  » ناوت یم  اهنآ  نیرت  فورعم  زا  هک  تسا  هدرک  فیلأـت  باـتک  دـص  زا  شیب  يرتشوش  هّللا  رون  یـضاق 
.درب (3) مان  ار  « هقرحملا قعاوصلا  » ّدر رد  « هقرهملا

تاخاؤم - یمالسا تّوخا 

یعیش تایبدا 

دّـهعت و یگژیو  هغبـص و  زا  هعیـش  هاگن  رد  رواب ، کی  رـشن  ای  تقیقح  کی  زا  عافد  رکف و  لاقتنا  يارب  « نابز » کی ناونع  هب  ، تاـیبدا
ملظ و ياـشفا  اـی  ناـمیا  غیلبت  اـی  قح  زا  عاـفد  رد  یحالـس  ناونع  هب  ار  نآ  یعیـش ، بیدا  رعاـش و  تسا و  رادروخرب  ندوـب  یبـتکم 

زا.دـنک یم  قرف  عوضوم ، هنیمز و  ناـمز و  بساـنت  هب  ، دراد یعیـش  تاـیبدا  هک  یفلتخم  ياـهبلاق.درب  یم  راـک  هب  مولظم  نتخیگنارب 
ریسم رد  یعیش  تایبدا  زا  یشخب  ، تسا بتکم  مارم و  کی  ، عّیشت هکاجنآ 

ص:57

هرظانم و  ) مراهچ باب  ج 1 ص 98  «، ءاضیبلا هّجحملا  (،» ءارم لادج و  ،ص 251( هدنسیون زا  « ملع تافآ  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
(. تاجاجتحا لماش   ) زین ج 9 و 10 (، ءارم زا  یهن  هلداجم و  زیوجت  باب  ج 2 ص 124( «، راونالا راحب  (،» نآ تافآ  طورش و  بادآ و 

ج 12 ص 261. «، یلع ماما  ۀمانشناد  :» ك.ر : هلمج زا  ، قحلا قاقحا  ةرابرد  ( . 2 - 2
.هداز میهاربا  نسح  هلاقم  ج 1 ص 185، «، راربا نشلگ  :» ك.ر ، هّللا رون  یضاق  دیهش  ةرابرد  ( . 3 - 3
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ۀحولرس ربمایپ و  تیب  لها  نداد  رارق  هوسا  تسا و  موصعم  ناماما  يوریپ  ، عّیـشت هک  اجنآ  زا  دنک و  یم  یّلجت  تارظانم  اهجاجتحا و 
ادـخ لوسر  زا  سپ  هک  اجنآ  زا  و.دزادرپ  یم  تمـصع  نادـناخ  لیاضف  بقانم و  رکذ  هب  زین  یعیـش  تایبدا  زا  یـشخب  ، شیوخ لمع 

ياهروحم زا  یکی  ، تسا ریذپانراکنا  نانآ  تیمولظم  نینوخ  ياه  هنحـص  هدـش و  رایـسب  ياهمتـس  تیب  لها  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
.تسا نیموصعم  ياهتداهش  اروشاع و  عیاقو  نایب  نایسابع و  نایوما و  تایانج  ياشفا  اه و  هدورس  گوس  اه و  هیثرم  زین  تایبدا  نیا 

مه یعیش  تایبدا  زا  یشخب  سپ.تسا  هتشاداو  ییوگخساپ  هب  ار  نارعاش  ، هتـشاد دوجو  هشیمه  هعیـش  هیلع  هک  ییاهارتفا  اه و  تمهت 
هداد یگدنبات  هولج و  « تیب لها  ّطخ  » هب خـیرات  لوط  رد  هک  يا  هتـسجرب  نارعاش.تساهغورد  ياشفا  اهارتفا و  یفن  یعافد و  تایبدا 

.دنا هدوزفا  تایبدا  يانغ  رب  زین  یلکش  رظن  زا  هتخاس و  ناشخرد  راگدنام و  ار  یعیش  تایبدا  ، دنا

ربمایپ و تیب  لها  یثارم  حـیادم و  ، تازجعم بقانم ، ، لیاضف يواح  ییالو و  ، یعـضوم ، يداقتعا ینومـضم  ، یعیـش تاـیبدا  نومـضم 
رد نادـناخ  نیا  بقاـنم  ندـناجنگ  «. روش » مه ، تسا « زوـس » زا رادروـخرب  مه  ، تسا تیـالو  تماـما و  ّطـخ  ریدـغ و  تقیقح  زا  عاـفد 

ةرابرد هک  میراعـشا  هنوگنیا  رد  یناوارف  تایاور  تایآ و  نیمـضت  دهاش  ور  نیازا.تسا  یعیـش  نارعاش  يرعـش  ياهدّهعت  زا  ، راعـشا
شخب.دهد یم  لیکشت  ار  یعیـش  راعـشا  زا  يا  هدمع  شخب  ، ییارـس تبقنم  اه و  هیزعت  ، یثارم ، حیادم تسا و  هّللا  لآ  تلزنم  ماقم و 

تقیقح رد  :» هک دـنا  هتفگ  تسرد  تسا و  هدرک  ادـیپ  ملظ  ّدـض  یـسامح و  یحور  ، سابع ینب  هیما و  ینب  ياهراشف  رطاـخ  هب  ، رگید
راظتنا ناراکمتـس و  زا  ماقتنا  یهاوخنوخ و  روحم  رب  هدوب و  راهطا  هّمئأ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مالک  وریپ  ینعم  ظـفل و  رد  ، هعیـش بدا 

يارب ( رعش ) عطاق ۀبرح  نیا  زا  هعیش  نارعاش...تسا  هتفر  یم  شیپ  نّنست  رب  عّیشت  يرورس  ینعی  رتهب  ةدنیآ  زا  نانیمطا  جرف و  دوبهب و 
رثکاّدـح ، هاوخلد ياهراعـش  قلخ  یـسایس و  تاکیرحت  نافلاخم و  ندـیبوک  نایعیـش و  قیوشت  عّیـشت و  غیلبت  یمومع و  راکفا  هیجوت 
(1) .دندرک » یم  يربهر  ار  یسایس  یبهذم و  ياهبالقنا  یموق و  ياهشبنج  دوخ ، رعش  اب  هراومه  هدروآ و  لمع  هب  ار  هدافتسا 

ص:58

،ج 2 ص 36. عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 1 - 1
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يرترب تیب و  لها  تفالخ  هلأسم  حرط  اب  ییالو  یـسایس و  تاداقتعا  رگنایب  ینییآ و  ، یبتکم ، دـنمفده يراعـشا  ، یعیـش تاـیبدا  سپ 
موادـت مه  زونه  یتایبدا  نینچ.تسا  تیب  لها  بقانم  بئاصم و  فراعم و  هب  نتخادرپ  تفـالخ و  بصغ  دـقن  يربهر و  يارب  ناـنآ 

.یعیش ّدض  تایبدا  .تسا (1)- هداد  زورب  ار  دوخ  یعیش  رهوج  یعون  هب  نامزره  دراد و 

هعیش دض  تاّیبدا 

رد هـک  ناـنچمه.تسا  عیــسو  حطــس  رد  میهاــفم  ءاــقلا  رکف و  لاــقتنا  رازبا  نـیرت  هدــنبای  شرتـسگ  نیرتذــفان و  زا  ، بدا رعش و 
ملاظم و ياشفا  تیب و  لها  زا  عافد  یبتکم و  ياهرواب  رـشن  هار  رد  ار  رازبا  نیا  ، دـهعتم نارعاش  هک  دـش  هتفگ  « هعیـش تاـیبدا  » شخب

عّیشت ّدض  رب  زین  عّیـشت  نانمـشد  تیب و  لها  نافلاخم  نایبصان و  روج و  ياههاگتـسد  ، دنتفرگ یم  راک  هب  نیفرحنم  نیملاظ و  نعاطم 
.دنتفرگ یم  هرهب  نآ  زا 

نایـسابع و نایوما و  عفن  هب  هک  دنداد  یم  ابطخ  نایوار و  ، نارعاش ، نابیدا ، نارونخـس هب  یـسابع  يوما و  ماکح  هک  ینیگنـس  ياهلوپ 
رد « زاسربخ نایوار  » هب هیواعم  ناوارف  ياهششخب.تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  ، دنزاسب ثیدح  دورـس و  نخـس و  رعـش و  « تماما ّطخ  » هیلع

ینب نارود  ! یلع لآ  یلع و  شهوکن  نعط و  دـقن و  رد  هچ  هیما و  ینب  ناـگرزب  فیرعت  رد  ییاـهربخ  هچ  ، تسا هدـمآ  خـیرات  بتک 
ییوگدـب تیب  لها  زا  هدورـس و  درب  نب  راّشب  نوچمه  ینید  یب  رعاش  هک  يا  هدیـصق  شاداپ  هب  یـسابع  يدـهم.دوب  نینچ  زین  سابع 

زا ندرب  ثرا  ۀتسیاش  ربمایپ  يرتخد  نادنزرف  هک  دوب  هلأسم  نیا  حرط  وا  رعش  رد  هلمج  زا.داد  هلص  وا  هب  مهرد  رازهداتفه  دوب  هدرک 
همطاف نادنزرف  نایولع و  زا  رتکیدزن  ربمایپ  هب  ار  دوخ  سابع  ینب  هدوب و  حرطم  هشیمه  افلخ  هعیش و  نیب  هک  يا  هلأسم  ) دنتسین ربمایپ 

ةدیـصق رطاخ  هب  زین  صفح  یبا  نب  ناورم  هب  .دش (2) ّرثأتم  رایسب  ، دینش ار  هدیصق  نآ  یتقو  زین  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( دنتـسناد یم 
تسایس نیا  ندید  اب  رگید  نارعاش  .دندیشخب (3) مهرد  رازهدص  ، تیب لها  ّدض 

ص:59

.همعن هّللا  دبع  «، عّیشتلا لظ  یف  بدألا  ،» هدیمح هط  بیسحلا  دبع  «، هعیشلا بدا  :» ك.ر هلمج  زا  یعیش  تایبدا  ۀنیمز  رد  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 445. یشرقلا فیرش  رقاب  ، رفعج نب  یسوم  مامالا  هایح  ( . 2 - 2

(. دادغب 144/3 خیرات  زا  لقن  هب  ،ص 446( نامه ( . 3 - 3
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هب دنبای و  هار  دنیوج و  بّرقت  یـسابع  يوما و  رابرد  هب  ، تیب لها  وجه  اب  ات  دـندش  یم  قیوشت  ، سابع ینب  هّیما و  ینب  ماکح  يوس  زا 
.دنسرب ماعنا  تورث و 

نایولع هب  هک  یضغب  رطاخ  هب  ، تشون وا  مان  هب  ار  نیرحب  همامی و  تیالو  داد و  بونج  یبا  نب  ناورم  هب  یتفگنه  ياهلوپ  زین  لّکوتم 
یم رامـش  هب  یغیلبت  ياه  هناـسر  یعون  هب  زور  نآ  نارعاـش  .درک (1) یم  وجه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نادـنزرف  ، رعـش اب  تشاد و 
راک رد  هویش  نیا.دنتـشاد  دیکأت  ، دننک رود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  باستنا  زا  ار  همطاف  نادنزرف  هکنیا  روحم  رب  دنتفر و 

.دش (2) یم  هدید...و  مهج  نب  یلع  ، یلوص ، یمجرب لبشلا  وبا  ، ربدم نب  میهاربا  نوچ  ینارعاش 

فیلأت و ، هدیـصق رعـش و  ، یگنهرف رـصانع  يریگراک  هب  اب  زین  زورما  تسا و  هتـشاد  دادتما  خیرات  رد  هراومه  ، تیب لها  دض  ّطخ  نیا 
هک هنوگ  نامه  دـننک و  یم  غیلبت  عّیـشت  بتکم  ناشخرد  ياه  هرهچ  یعیـش و  بان  ياهرواب  ّدـض  رب  اه  نوبیرت  اه و  هناسر  ، شهوژپ

لها ّدض  گنهرف  هک  دشوک  یم  تیباهو  زورما  ، دنک تیبرت  « یلع ّدض  لسن  » دیـشوک یم  ، تشاد رایتخا  رد  هک  يرازبا  ۀمه  اب  هیواعم 
.یعیش تایبدا  - .دروآ راب  « هعیش ّدض  » ار دیدج  لسن  دهد و  جاور  ار  تیب 

ریدغ يارعش  - ریدغ تاّیبدا 

لالب ناذا 

زامن يوس  هب  مدرم  لالب  ناذا  اب  ، هنیدم هب  ترجه  ياهزور  نیلوا  رد  ، دوب مالسا  نّذؤم  ناناملسم و  نیتسخن  زا  ، یـشبح حابر  نب  لالب 
تفر و هبعک  ماب  رب  زین  هّکم  حتف  رد.دوب  نانآ  عفادم  تشاد و  یبیجع  ّتبحم  هقالع و  ، تلاسر نادناخ  هب  يو.دنتفاتـش  یم  دجـسم  و 

هیلع یلع  تفالخ  ةرابرد  ار  ادـخ  ناـمرف  تساوخ  یم  ادـخ  ربماـیپ  هک  هاـگنآ  ، عادولا هّجح  زا  تشگزاـب  رد.دادرـس  ربکا  هّللا  يادـن 
.دروآدرگ ربمایپ  ۀبطخ  ياپ  ار  ناناملسم  دیچیپ و  مخ  ریدغ  يداو  رد  هک  دوب  لالب  ناذا  يادص  زاب  ، دنک مالعا  مالّسلا 

قداـص ماما.دـشاب  بصاـغ  تموکح  نّذؤم  تساوخ  یمن  نوچ  ، تفگن ناذا  رگید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تاـفو  زا  سپ 
دوب و تیب  لها  رادتسود  هک  دنک  تمحر  ار  لالب  ادخ  : دومرف مالّسلا  هیلع 

ص:60

،ص 291. یشرقلا فیرش  رقاب  ، يداهلا مامالا  هایح  ( . 1 - 1
،ص 319. نامه ( . 2 - 2
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ناذا ندینش  قاتشم  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  هک  مه  يزور  .تفگن (1) ناذا  سک  چیه  يارب  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  راکوکین و  يا  هدـنب 
شوه زا  درک و  هیرگ  ، هودنا مغ و  زا  ربمایپ  رتخد  نوچ  نکیل  ، دادرس ناذا  لالب  ترضح  نآ  ۀتساوخ  هب  ، دوب ربمایپ  نارود  دای  لالب و 

.تشاذگ (2) مامتان  ار  ناذا  دش و  كانمیب  وا  ناج  رب  ، تفر

وا اـب  رمع  ، تهج نیمه  هب  درکن و  تعیب  رکب  وـبا  اـب  دوـب و  ناـمکاح  هب  ضارتـعا  یعوـن  تـشاد و  یـسایس  راـب  ، لـالب نـتفگن  ناذا 
ناذا.دوش ربمایپ  نیـشناج  رگا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  ای  ، دـیوگب ناذا  ربماـیپ  يارب  اـهنت  هک  دوب  هتـسب  دـهع  يو.درک  یم  يراتفردـب 

.دوب (3) اجنآ  رد  رمع  رخآ  ات  درک و  دیعبت  ماش  هب  ار  لالب  رمع  ور  نیازا  ، دش یم  مامت  نارگ  هفیلخ  يارب  وا  نتفگن 

یسایس دادترا 

یمالسا ةدیقع  راکنا  هب  هک  نید  تاّیرورض  راکنا  ای  ، تسا ندش  رفاک  مالسا و  زا  ندیشک  تسد  يانعم  هب  يداقتعا و  یهاگ  ، دادترا
قح و هار  زا  لودع  ینعی  ، تسا یـسایس  دادترا  یهاگ  ، دوش یم  راب  نآ  رب  ندـش  سجن  هلمج  زا  یهقف  ّصاخ  ماکحا  ددرگ و  یمرب 

ناملسم رهاظ  هب  دنچره  تسا ، هدش  میسرت  بتکم  راذگناینب  يوس  زا  هک  یمیقتسم  طارص  زا  ندیشک  تسد  نآرق و  ۀقبر  زا  جورخ 
ینعی ، دندش دترم  همه  ، رامـش تشگنا  رفن  دنچ  زج  هک  دنک  یم  نایب  نینچ  يددعتم  ثیداحا.دنهد  ماجنا  ار  ینید  فیلاکت  دنـشاب و 

يارجاـم شیادیپ.دنتـسش  تـسد  ، دوـب هدرک  میـسرت  دوـخ  زا  سپ  يارب  ربماـیپ  هـک  ییـالو  یـسایس و  طـخ  یعاـمتجا و  دـعب  نآ  زا 
ّیلو ناگدنراذگ  اهنت  مکاح و  تفالخ  هب  ناگدـنورگ  يرگید  ، تیب لها  یلع و  هب  نارادافو  یکی  : درک شخب  ود  هب  ار  دارفا  ، هفیقس

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما.ادخ  موصعم 

تافو زا  سپ  (4) ...رذ » وبأ  دادقملا و  ناملـس و  : هثالث ّالإ  اراّفک  مهباقعأ  یلع  ساّنلا  ّدترإ  ضبق  اّمل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  »
یم هـمادا  رد  قداـص  ماـما.رذ  وـبا  دادـقم و  ، ناملــس : رفن هـس  رگم  ، دـندش رفک  تـعجر و  راـچد  دـنداتفا و  دادــترا  هـب  مدرم  ربماـیپ 

رفن لهچ  ، ربمایپ تلحر  زا  سپ  : دیامرف

ص:61

،ج 1 ص 104. راحبلا هنیفس  ( . 1 - 1
،ج 3 ص 602. هعیشلا نایعا  ،ج 43 ص 157، راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 3 ص 603. هعیشلا نایعا  ( . 3 - 3
.ریبعت رد  فالتخا  اب  ،ج 28 ص 238،239 و 259  راونالا راحب  ،ص 6، دیفم خیش  ، صاصتخا ( . 4 - 4
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.میرب یمن  نامرف  یسک  زا  ، وت زا  زج  مسق  ادخ  هب  : دنتفگ دندمآ و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن 

ادرف دیورب و  : دومرف ، يرآ : دنتفگ ؟ دیرب یم  نامرف  ایآ  : دومرف.میدینـش ریدغ  رد  ربمایپ  زا  هچنآ  رطاخ  هب  : دنتفگ ؟ ارچ : دیـسرپ ترـضح 
زا هک  هدشن  نآ  تقو  : دومرف دز و  وا  ۀنیـس  رب  تسد  ترـضح.دمآ  رهظزادعب  مه  رامع  ، دـندماین رفن  هس  نیا  زج.دـییایب  هدیـشارت  رس 
اب دربن  رد  هنوگچ  دـیدرکن ، تعاـطا  نم  زا  رـس  ندیـشارت  رد  هک  امـش  ، مرادـن يزاـین  امـش  هب  ، دـیدرگرب ؟ يوش رادـیب  تلفغ  باوخ 

؟ دوب دیهاوخ  نم  رادربنامرف  نهآ  ياههوک 

: دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما.تساهرواب  رد  ندش  لزلزت  راچد  يانعم  هب  دادترا  نیا  یهاگ 

.تشگزاب یلو  دز  یخرچ  مه  راّمع.دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  : رفن هس  زج  دندش  دترم  مدرم 

بل رگا  تسوا و  دزن  مظعا  مسا  هک  نانمؤم  ریما  : تشذگ نینچ  شلد  رد  ناملـس  یّتح.دوب  دادقم  داتفین  شلد  رد  یکـش  چیه  هکنآ 
...نک (1) تعیب  : تفگ درک و  رذگ  وا  رب  ترضح  !؟ تسا تلاح  نیا  هب  هنوگنیا و  ، درب یم  ورف  ار  نانآ  ۀمه  نیمز  ، دیاشگب

ببس ، اروشاع رد  نیسح  ماما  تداهش  ای  هفیقـس  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینیـشن  هناخ  لثم  ، تفگـش تخـس و  یثداوح  زورب  یهاگ 
قح هار  زا  یسایس  طخ  رد  ای  دنور  فارحنا  هب  هشیدنا  رد  دنـشاب و  هتـشادن  ار  ایاضق  مضه  لیلحت و  مهف و  تیفرظ  یناسک  دوش  یم 

دادترا » نامه عضاوم ، لوصا و  زا  ندیـشک  تسد  نیا.تسا  هتفای  تردق  تیمکاح و  هک  دنوش  یلطاب  نایرج  میلـست  دـننک و  لودـع 
ییحی ، یلباک دلاخ  وبا  : رفن هس  رگم  دندش ، دترم  مدرم  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  سپ  : دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا  « یـسایس

.دندش دایز  دنتسویپ و  ( قح حانج  هب  ) مدرم سپس  ، معطم نب  ریبج  ،و  لیوط ّما  نب 

هوادـعلا و مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  :» تفگ یم  دـش و  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  دراو  لیوط  ما  نب  ییحی 
ۀطلس طیارش  نآ  رد  هک  تسا  نآ  يایوگ  نیا.تسا  هدش  راکشآ  ینمشد  توادع و  امش  ام و  نایم  میرفاک و  امش  هب  ام  (2) ءاضغبلا »

نآ اب  تخانـش و  یم  دوب  هدز  مالـسا  باقن  هک  ار  يرفک  درکن و  مگ  ار  یـسایس  ّطـخ  وا  ، ناناملـسم تارّدـقم  ۀـمه  رب  ناـیوما  موش 
.دوب هدنام  رادافو  دیزرو و  یم  ینمشد 

« تعجر » ریبعت اب  ، لمع رکف و  رظن  زا  ّتیلهاج  نارود  هب  تشگزاب  دادترا و  عون  نیا  زا 

ص:62

،ص 10. نامه ( . 1 - 1

،ص 64. نامه ( . 2 - 2
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يداصتقا یـسایس و  ماظن  ، قالخا ، راکفا رد  مالـسا  ۀـیاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  ار  یبـالقنا.درک  داـی  ناوت  یم  مه 
تعجر.دش یهتنم  هّیما  ینب  تیمکاح  هب  ات  تفرگ  لکـش  يا  هنایارگ  سپاو  ياهتکرح  وا  زا  سپ  ، تخاس دّحوم  یتّما  دروآ و  دیدپ 

هـشیر نانآ  رد  یلهاج  تایحور  دندوب و  هتفریذپن  ار  دـیحوت  نید  ياه  مایپ  فادـها و  ، ناج قمع  زا  هک  دـندوب  یناسک  نامه  نابلط 
هیلع یلع  ترـضح.دننک  راهظا  ار  ینطاب  رفک  نآ  ات  دـندوب  یتصرف  رظتنم  دـندوب و  هدرک  مالـسا  راهظا  هناقفانم  مه  یهاگ  تشاد و 

: دومرف نانآ  ةرابرد  مالّسلا 

ناهنپ ار  رفک  دندش و  میلست  هکلب  ، دندشن ناملسم  ، (1) هورهظأ » هیلع  اناوعأ  اودجو  اّملف  ، رفکلا اوّرسا  اوملستسا و  نکل  اوملسا و  ام  »
نتخاس ادج  ربمایپ و  زا  سپ  یسایس  تانایرج  ار  تقیقح  نیا.دنتخاس  راکشآ  ار  نآ  ، دنتفای یناهنپ  رفک  نآ  رب  ینارای  نوچ  ، دنتـشاد

.دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  نایناورم  نایوما و  تموکح  نارود  رد  هّیما  لآ  ياهینمشد  تّوبن و  نادناخ  زا  تفالخ 

هعیش و ناماما  ، درک دای  ناوت  یم  « یقالخا تعجر   » »و یـسایس تعجر  «،» يداصتقا تعجر  «،» يداقتعا تعجر  » ناونع اب  اهتعجر  نیا  زا 
ماظن نید و  بان  ّتیهام  ندـنادرگزاب  يارب  شالت  نآ و  ّتیهام  ياشفا  یعاجترا و  شبنج  نیا  اب  هزرابم  ّطـخ  رد  دـهعتم  ناناملـسم 

یلع ترضح  نایب  نیرت  نشور  .دوب (2) اتسار  نیمه  رد  « یغب لها  » اب هزرابم  »و  یلخاد داهج  دندوب و« نآ  یلـصا  يارجم  هب  یعامتجا 
هک تسا  يا  هبطخ  ، لوسر ترـضح  تثعب  نیزاغآ  رـصع  هب  هعماج  طیارـش  شخرچ  ّتیلهاج و  هب  تعجر  زورب  ةرابرد  مالّـسلا  هیلع 

تعجر 25 زا  شیپ  هب  عاضوا  ندنادرگزاب  رد  ار  « يولع تموکح  » ةدنیآ یشم  طخ  درک و  داریا  هنیدم  رد  يو  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ 
(3) ...هلآ .» هیلع و  هّللا  یّلص  هّیبن  هّللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع  دق  مکتّیلب  ّنا  الا  :» دومرف حوضو  هب  هبطخ  نیا  رد.دومن  میسرت  هلاس 

یعامتجا نوؤش  ۀـمه  رب  ناـمثع  ةرود  اـصوصخم  نیـشیپ و  ۀـناگ  هس  راودا  رد  تعجر  هک  دوب  هاـگآ  یبوخ  هب  نینمؤملا  ریما  نوچ  »
زا شیب  يداصتقا  ۀبنج  زا  اصوصخم  هتفای و  هرطیس 

ص:63

ۀمان 16. ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
اب هزرابم  يارب  همئا  شالت  اهتعجر و  نیا  دنتـسم  لماک و  وحن  هب  ، یـسراف نیدـلا  لالج  زا  « مالـسا یلماکت  بالقنا  » باتک رد  ( . 2 - 2

.تسا هدمآ  مّوس  مود و  شخب  رد  اهنآ 
ۀبطخ 16. ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
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تعجر هژیوب  عاجترا  ندرک  نک  هشیر  تافارحنا و  ندرب  نیب  زا  ساسارب  ار  شتفالخ  ۀمانرب  ، تسا هدییارگ  تیلهاج  هب  اه  هبنج  ریاس 
هک دوب  نینطرپ  رطخ  گنز  ، دـندوب هتـسب  نامثع  تموکح  رد  ار  دوخ  راب  هک  یناسک  يارب  همانرب  نیا  مالعا...تخیر  حرط  يداصتقا 

دندوب هتفرگ  وخ  دیاوع  تاماقم و  يرگراصحنا  هب  هک  ار  ینایوجدوس  اعبط  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀمانرب.دنازرل  یم  ار  ناشدوجو  رسارس 
ندروآرب ندـیرچ و  تصرف  هک  اجنآ  ، وجماـک بلط و  تعجر  ناـیوما  يودرا  ، دـناتلغ لـباقم  يودرا  هب  درک و  ینابـصع  یـضاران و 

(1) ...دوب .» اّیهم  ، ضرتعم نادجو  ندومخ  تاواسم و  داد و  ندرک  لامیاپ  اب  ، تاوهش عماطم و 

.راصنتسا ، تعجر ، یغب لها  اب  داهج  ، لیوأت رب  لاتق  -

مالسا ۀناگجنپ  ناکرا 

لمع ۀصرع  رد  ار  مالـسا  یعامتجا  يدابع و  دعب  هک  دـنک  یم  یفرعم  نکر  هیاپ و  جـنپ  رب  هدـش  انب  ار  مالـسا  يددـعتم  ثیداحا  رد 
دانی مل  ،و  هیالولا ّجـحلا و  موّصلا و  هاکّزلا و  هالّـصلا و  یلع  : سمخ یلع  مالـسإلا  ینب  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما.دـهد  یم  ناـشن 

نوچمه زیچ  چیه  هب  ،و  تیالو جـح و  ، هزور ، تاکز ، زامن رب  : تسا هدـش  راوتـسا  هیاپ  جـنپ  رب  مالـسا  ،(2) هیالولاب » يدون  امک  ءیـشب 
ظفاح هک  دهد  یم  ناشن  مالـسا  یـسایس  ماظن  رد  ار  موصعم  يربهر  عیفر  هاگیاج  ، ثیدح نیا.دـنا  هدـناوخنارف  هدادـن و  ادـن  تیالو 

.تسادخ ماکحا  نید و  ةرهوج 

.دنا هدرک  اهر  ار  ( تیالو ) نیا هتفرگ و  ار  اتراهچ  مدرم  : دیامرف یم  هفاضا  رگید  تیاور  رد 

رگید ثیدـح  رد  تسا و  تیالو  هب  ود  نآ  ماوق  حالـص و  هکنیا  هدـش و  حرطم  تیالو  تاکز و  زامن و  نکر  هس  رگید  ثیدـح  رد 
ّنهحاتفم و اّهنأل  ، لضفا هیالولا  :» دیامرف یم  ترضح  ؟ تسا رترب  هیاپ  جنپ  نیا  زا  کی  مادک  : دسرپ یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز 

رگید نکر  راهچ  نآ  هب  مدرم  يامنهار  ، تیالو بحاص  تسا و  هّیقب  دـیلک  هکارچ  ، تسا رترب  تیالو  ، (3) ّنهیلع » لیلّدلا  وه  یلاولا 
یـسانش و ماما  رد  هتفهن  ار  یهلا  ياضر  اهنآ و  ۀـمه  رد  دـیلک و  الاو و  ۀـلق  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ، ثیدـح نیا  ۀـمادا  رد.تسا 

بش و ۀمه  یسک  رگا  : دیامرف یم  دناد و  یم  ماما  زا  تعاطا 

ص:64

(. لوا 1349 پاچ  ،ص 694 و 695( یسراف نیدلا  لالج  ، مالسا یلماکت  بالقنا  ( . 1 - 1
.تسا هدرک  لقن  عوضوم  نیا  رد  ثیدح  باب 15  نیا  (. مالسالا مئاعد  باب  ،ج 2 ص 18( یفاک ( . 2 - 2

ثیدح 3،4 و 5. ، نامه ( . 3 - 3

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_64_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_64_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_64_3
http://www.ghaemiyeh.com


ات دسانـشن  ار  ادخ  ّیلو  تیالو  اّما  ، دورب جح  هب  ار  شرمع  ۀمه  دهدب و  هقدص  ار  شلام  ۀمه  دزادرپب و  هزور  تدابع و  هب  ار  شزور 
.تسین نامیا  لها  زا  درادن و  یشاداپ  ّقح  ، دشاب ادخ  ّیلو  ییامنهار  اب  شلامعا  دشاب و  هتشاد  ّیلوت  وا  اب 

تاکز اب  هچ  ، ادخ اب  طابترا  هزور و  زامن و  تروص  هب  هچ  ، تسا یلمع  دعب  ، مالـسا یلـصا  دـعب  هک  دـهد  یم  ناشن  ، ثیداحا هنوگنیا 
ناشن ار  نید  یسایس  یعامتجا و  دعب  هک  جح  تیالو و  تماما و  بلاق  رد  هچ  تسا ، هعماج  رد  تورث  لیدعت  سانلا و  قح  يادا  هک 

.دهد (1) یم 

.ترتع نآرق و  ، تماما ، تیالو -

تنطلس ات  تفالخ  زا 

تماما تشاد و  تماما  ، تّوبن رب  هوالع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح.تسا  « تماما » ۀیاپ رب  ، مالـسا یتموکح  یـسایس و  ماظن 
هتفر راـک  هـب  تفـالخ  زین  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  ینیــشناج  يارب  رگا.تـسا  يوـبن  تلاـسر  ناـمه  موادـت  یعیش 

.تسا تماما  رما  رد  ترضح  نآ  زا  ینیشناج  ، تسا

ندروآ تسد  هب  ددـصرد  هتـسویپ  هّیما  ینب.دوب  همانرب  طـخ و  نآ  ۀـمادا  ظاـحل  هب  ادـخ  ربماـیپ  زا  سپ  ناـمکاح  يارب  « هفیلخ » ناونع
زا مالـسا  یـسایس  ماظن  رییغت  يارب  شـالت  ناـمثع  ندـمآ  راـک  يور  اب.دندیـشوک  یم  هار  نیا  رد  دـندوب و  تنطلـس  نوچ  یتموکح 
یم تنطلس  ار  تموکح  ناطلس و  ار  نامکاح.دش  ینلع  حرط  تین و  نیا  ، هیواعم يالیتسا  نامز  رد.تفای  تّدش  تنطلـس  هب  تفالخ 

ناریا و ناهاشداپ  نوچمه  ، دنبای هطلس  امش  رب  نانیا  رگا  هک  دوب  هدومرف  هدرک و  ییوگشیپ  زین  ربمایپ  ار  نیا.دنتـشادن  ییابا  دنتفگ و 
مالّسلا هیلع  یلع  هاپس  زا  ناهاگآ  ار  نیا  (2) رصیق .» يرـسک و  لمعب  مکیف  اولمعل  مکیلع  اّولو  ول  هّللا  و  :» دننک یم  راتفر  امـش  اب  مور 

یم هیواـعم  اـب  گـنج  هب  مدرم  توعد  رد  رـسای  راّمع.دـنتفگ  یم  اراکـشآ  نیفـص  نادـیم  رد  دوـخ  ياـهقطن  رد  دنتـسناد و  یم  مه 
هتـشک هناـمولظم  ناـمثع  » هک راعـش  نیا  اـب  ار  دوـخ  ناـهارمه  دنـشاب ، يوریپ  ۀتـسیاش  هک  دـنرادن  مالـسا  رد  يا  هقباـس  ناـنیا  : تفگ

.دندیسر (3) ناشفادها  هب  نآ  اب  هک  دوب  یگنرین  نیا.دنسرب  دوخ  يروتاتکید  یهاشداپ و  هب  هلیسو  نیدب  ات  دنداد  بیرف  « دش

تنطلس و هب  تفالخ  لیدبت  مالسا و  یسایس  ماظن  رد  شحاف  یتعجر  ، داتفا قافتا  هچنآ 

ص:65

(. مالسالا نامیالا و  مئاعد  باب  ات 396( ج 65 ص 329  «، راونألا راحب  :» ك.ر ، ناکرا نیا  ثیداحا  ةرابرد  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 133. هسایسلا همامالا و  ( . 2 - 2

،ج 5 ص 252. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 3 - 3
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نابرد نابـساپ و  نابهگن و  هک  تسا  يرادـمامز  نیلوا  هیواعم  :» دنـسیون یم  هیواعم  یتموکح  شور  ةرابرد  ناخّروم.دوب  یهاشنهاش 
ار مدرم  تسـشن و  یم  تـخت  رب  دوـخ  ، درک تـکرح  یماـظن  دراـگ  اـب  درک و  مادختـسا  ینارـصن  نایـشنم  ، تـخیوآ هدرپ  ، تشاـمگ

یم دیسر  تردق  هب  هیواعم  هک  یلاس  میسرت  رد  ظحاج  (1)و  تفرگ » یم  يراگیب  هب  ار  مدرم  ، دیناشن یم  رتورف  شیوخ و  تسدریز 
ةدوت ، اروش ةدـنام  یقاب  هب  تبـسن  تفای و  الیتسا  تنطلـس  هب  هیواـعم  ، دـنا هدـیمان  یناـگمه  قاـفّتا  لاـس  ار  نآ  هک  یلاـس  رد  :» دـیوگ

یگتسد و دنچ  هقرفت و  لاس  ، دوبن یناگمه  قافتا  لاس  شمسا  فالخرب  لاس  نآ.درپس  دادبتسا  هار  نیرجاهم ، راصنا و  ناناملـسم و 
تشگ و یم  لیدـبت  ناریا  یهاـشنهاش  میژر  شاـمق  زا  یتنطلـس  هب  تماـما  هک  دوـب  یلاـس.دوب  هبلغ  ییوـگروز و  زیمآرهق و  ّطلـست 

هاشداپ نیلوا  ار  دوخ  هیواعم  هکنیا  (2) ...داد .» یم  ّتیهام  رییغت  یبرغ  مور  يروتارپما  میژر  عون  زا  يا  هنابصاغ  بحاصت  هب  تفالخ 
رد نانآ  زا  سپ  يوما و  رگید  يافلخ  تاراهظا  درکلمع و  رد  ، دناوخ « برع هاش  » ار دیزی  اروشاع  ۀـثداح  زا  سپ  مور  ریفـس  دـیمان و 

اوقت یتسیز و  هداس  ، تلادـع ، تمـصع اب  هارمه  دوب و  هدرک  عیرـشت  مالـسا  هک  « تماما » نآ تفای و  موادـت  زین  یـسابع  ياـفلخ  ۀـّیور 
هفیقـس رد  هک  دوب  یفارحنا  ياهنایز  اهنیا  ۀـمه  دـش و  لیدـبت  یلهاج  تیفارـشا  یثوروم و  تنطلـس  هب  سپ  نآ  زا  تفالخ و  هب  ، دوب

مدرم تشگ و  هتـشغآ  هاوختـسایر  نابلط  تردق  ۀسیـسد  اب  تیالو  لالز  ۀمـشچ  دش و  بلاغ  ادخ  مکح  رب  سفن  ياوه  دمآ و  شیپ 
.دنتشگ مورحم  «، موصعم ماما  » تماما زا  يرادروخرب  قح  زا  ، مولظم

رب ماّکح  اهتموکح  عون  نیا  رد.يروتارپما  یهاشنهاش و  هب  دسر  هچ  ات  ، تسین مه  یتنطلـس  ، مالـسا تموکح  :» دومرف یم  ینیمخ  ماما 
هب ، تسا هّزنم  تموکح  زرط  هّیور و  نیا  زا  مالـسا.دننک  یم  فّرـصت  لخد و  نآ  رد  هنارـسدوخ  دنتـسه و  « ّطلـسم » مدرم لام  ناـج و 

تراـمع ، گرزب ياــهخاک  زا  يرثا  يروتارپـما  یهاــشنهاش و  تنطلــس و  مـیژر  فــالخرب  یمالــسا  تموـکح  رد  تـهج  نـیمه 
مزاول رگید  ،و  دهعیلو رتفد  ، صوصخم رتفد  ، مشح مدخ و  ، ییاذک

ص:66

.ءافلخلا خیرات  یبوقعی و  خیرات  زا  لقن  هب  ( لوا پاچ  ،ص 517( مالسا یلماکت  بالقنا  ( . 1 - 1
دیحوتل هّیسایسلا  ططخلا  ،» مّود شخب  «، مالسا یلماکت  بالقنا  :» ك.ر هلمج  زا  یسایس  تعجر  فارحنا و  نیا  ۀنیمز  رد.نامه  ( . 2 - 2

دیعس « نتفلا ملاعم  ، » ینادرولا حلاص  « هسایسلا فیسلا و  ،» مراهچ باب  ، بوقعی نیـسح  دمحا  « هباحـصلا هلادع  هیرظن  «،» هیمالـسالا هّمالا 
«. اه هنتف  يافرژ  » مان هب  شا  همجرت  بویا و 
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سیئر هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  یگدـنز.تسین  درب  یم  نیب  زا  ار  تکلمم  ۀـجدوب  زا  يرایـسب  ای  فصن  هک  تنطلس 
« .دوب یقاب  شور  هریس و  نیا  هّیما  ینب  ةرود  زا  لبق  ات  زین  ترـضح  نآ  زا  دعب.دیناد  یم  همه  درک  یم  تموکح  دوب و  مالـسا  تلود 

(1)

.خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، مالسا یسایس  ۀفسلف  ، یسایس دادترا  ، تعجر ، هدعاس ینب  ۀفیقس  -

دیز نب  هماسا 

درک و بصن  هاپس  کی  یهدنامرف  هب  شفیرـش  رمع  رخآ  ياهزور  رد  ار  وا  ربمایپ  هک  ینامیااب  دیـشر و  ناوج  ، هثراح نب  دیز  دنزرف 
رـس هماـسا  شیج  هب  نتـسویپ  زا  ، ربماـیپ تاـفو  ۀناتـسآ  رد  ، شیرق نارـس  اـّما  ، داد ناـیمور  اـب  گـنج  يارب  هتوـم  هـب  تـمیزع  ناـمرف 

.هماسا شیج  - .درک تنعل  ار  نانآ  مه  ربمایپ.دندززاب 

راصبتسا

خیش نآ  فلؤم.تسا  ماکحا  هقف و  ۀنیمز  رد  هعیش  یثیدح  ياهباتک  نیرتربتعم  نیرت و  فورعم  زا  هک  ، هعیـش ۀعبرا  بتک  زا  یکی  مان 
.تسا هدش  میظنت  لصف  رد 830  هک  دسر  یم  ثیدح  هب 5558  نآ  ثیداحا  دراد و  دلج   4، تسا یسوط 

راصبتسا

نآ هب  تیب و  لها  بهذم  هعیـش و  ّتیناقح  تخانـش  نتفای و  تریـصب  ، ندیورگ قح  هب  لطاب  زا  ، نتـشگ تیاده  ، ندـش انیب  يانعم  هب 
یتقو.تسانیبان ناشتریـصب  مشچ  هک  دنا  ینالدروک  عقاورد  ، دنا هدرک  نارگید  زا  يوریپ  هدرک و  اهر  ار  تیب  لها  هک  نانآ.ندیورگ 

نیا.دوـش یم  هدوـشگ  تـقیقح  يور  هـب  ناــشلد  مـشچ  ، دــنرب یم  یپ  موـصعم  هـمئأ  ترتــع و  زا  تـّیعبت  عّیــشت و  ندوـب  قـح  هـب 
: نوچمه ینیوانع  اب  هعیش  زا  یناوارف  تایاور  رد.تسا  « راصبتسا » نامه

هاگیاج تاماقم و  لیاضف و  تخانش  نامیا و  یهاگآ و  ، زین يددعتم  ياه  همانترایز  رد.تسا  هدش  دای  رـصبتسم  ، ریـصب ، فراع ، نمؤم
، مکنأشب رصبتسم  » اب ناشتماما  لوبق  ناماما و 

ص:67

،ج 5 ص 149. رون ۀفیحص  ( . 1 - 1
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راصبتسا ّدح  هب  یتقو  ام  نایعیش  : دومرف ناملس  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح.تسا  هدش  نایب  « ...ارـصبتسم کّقحب  افراع...و  مکلـضفب 
ینفرعی یّتح  راصبتـسالا  ّدـح  انتعیـش  نم  دـحأ  غلبی  ـال  :» دنـشاب هتفریذـپ  ار  اـم  یبیغ  یملع و  تینارون  يونعم و  غورف  هک  دنـسر  یم 

(1) ...ملعلا .» نم  ارحب  ضاخ  دق  الماک  اغلاب  ارصبتسم  ناک  اهب  ینفرع  اذإف  ، هّینارّونلاب

هعیـّـشلا مــه  نوعــشاخلا  :» دنرــصبتسم نایعیــش  نآرق  ۀــیآ  رد  نیعــشاخ  زا  دوــصقم  : دوــمرف ترـــضح  نآ  يرگید  ثیدــح  رد 
دـنراد و لوبق  ار  ادـخ  ربمایپ  ، بصاون نوچ  ینارگید  جراوخ و  ، هّیردـق ، هئجرم لـثم  يرگید  دـیاقع  ناوریپ  هکارچ  «، ...نورـصبتسملا

.یکدنا (2) رگم  دننک  یم  راکنا  ار  نآ  هک  تسا  نم  تیالو  ةرابرد  ناشفالتخا  ، تسین ناشنایم  یفالتخا 

لوط رد  هتـسویپ  ، دـناد یم  هعیـش  ۀـمئأ  تفالخ  تیب و  لها  هب  ناـمیا  رد  ار  رکف  لد و  ییاـنیب  راصبتـسا و  هک  ، دراوم نیا  زا  هتـشذگ 
تارظانم باتک و  ۀعلاطم  تفرعم و  بسک  ۀیاس  رد  یهلا و  تیانع  تکرب  هب  اّما  ، دنا هدوب  ّتنـس  لها  بهذم  رد  ادتبا  یناسک  خـیرات 

هعیـش اب  دانع  زا  تسد  ای  ، دـنا هتـشاگن  هعیـش  بهذـم  تیناقح  رد  باتک  یّتح  هدـش و  رـصبتسم  هعیـش و  ، رگید بابـسا  هب  ای  املع  اـب 
.دنا (3) هتخادرپ  يرگاشفا  هب  اه  یّنس  ياه  تمهت  هیلع  ، هتشادرب

ناونع هب  ار  عّیـشت  هک  دوش  یم  هدـید  یناوارف  ياـه  هنوـمن  تسا و  شرتـسگ  شیازفا و  هب  ور  سّدـقم  یناروـن و  تکرح  نیا  زورما 
دمحا )و  ...و « نیقداصلا عم  نوکأل  «،» رکذلا لها  اولأساف  «،» تیدتها مث  » فلؤم  ) یناجیت دّمحم  نوچ  یناسک.دـنریذپ  یم  قح  بهذـم 

»و یـسایسلا رکفلا  تازکترم  «،» مالـسألا یف  یـسایسلا  ماظنلا  «،» هّیـسایسلا ططخلا  «،» هباحـصلا هلادـع  » فلؤم ) یندرـألا بوقعی  نیـسح 
فرـش دّیـس  اب  ثحب  فرط  ، يرـشب میلـس  خیـش  « هعیـشلا یلا  یقیرط  یف  »و« هعیـشلا بهذم  ترتخا  اذامل  » فلؤم ) یکاطنا نیما  دّمحم 

هقیقحلا » باـتک فلؤم  ) دـمحا دّیـس  مصتعم  و  «(، هّیدّـمحملا هّنـسلا  یلع  ءاوضا  » فلؤم ) هّیر وبا  دوـمحم  خیـش  ، تاـعجارملا رد  نیدـلا 
تبکر «و  فـلؤم ) تاــفیلخ ناورم  »و  تیبــلا لآ  بهذــم  وــحن  یتــلحر  دــلج و« ود  رد  (4) هدـشمگ » تقیقح  » ۀـمجرت اـب  « هعئاـضلا

یبرغم ینیسح  سیردا  «، هنیفسلا

ص:68

،ج 26 ص 7. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ص 2. نامه ( . 2 - 2

.راصبتسا ثحب  یمیکح ص 139  اضر  دّمحم  « نیدلا فرش  :» ك.ر هلمج  زا  ( - 3 - 3
.يدومحم کلام  ملق  هب  ، تسا هدش  همجرت  زین  « موتکم تقیقح  » مان هب  ( . 4 - 4
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ءاـمتنالا یف  جـهنم  » فـلؤم ) دـیمحلا دـبع  بئاـص  و  «(، هعیـشلا تـفرع  اذـکه  »و« هبـصتغملا هفـالخلا  «،» نیـسحلا ینعّیـش  دـقل  » فـلؤم )
ینثالا هعیشلا  هقیقح  » فلؤم ) ینیطسلف مساقلا  دیحو  دعـسا  «(، نتفلا ملاعم  »و« لاجّدلا حیـسملا  هدیقع  » فلؤم ) بّویا دیعـس  «(، یبهذملا
دئاـقع هّنـسلا و  دـئاقع  «،» تیبـلا لـها  هکرح  «،» هعیـشلا یلا  هّنـسلا  نم  یتـلحر  «،» هعدـخلا » فلؤم ) يرـصم ینادروـلا  حـلاص  (، هّیرـشع
دّمحم معنملا  دبع  دّیس  «(، ّيرفعج انا  اذامل  » فلؤم ) يرـصم ظیفحلا  دبع  دّمحم  لوسرلا ،)» نع  عافد  و« «، هسایّـسلا فیّـسلا و  «،» هعیـشلا

هعیــشلا و «، » نآرقلا هعیــشلا و  » فـلؤم ) اـینک روـشک  زا  رــصان  هـّللا  دــبع  خیــش  «(، تیدــتها همطاـف  روـنب  » فـلؤم  ) ینادوـس نـسح 
دّیس «(، هینادلا فوطقلا  » فلؤم ) يوارسلا هّللا  دبع  نسحملا  دبع  همامإلا ،)» هعیشلا و  »و« هّیقتلا هعیشلا و  «،» هباحّصلا هعیـشلا و  «،» ثیدحلا

اهدص (1)و  نوملعی )» یموق  تیل  ای  » فلؤم ) يردبلا فویعم  نیسای  دّیـس  «(، بهاذملا قیاقح  یف  بهاوملا  نسحا  » فلؤم ) يردب یلع 
هبلغ یلهاج  ياهرواب  هناروکروک و  ياهبـصعت  رب  هتخاس و  نشور  ار  ناشلد  تیب  لـها  تیـالو  رون  هک  ، لـیبق نیا  زا  رگید  رـصبتسم 

.دنا (2) هداد  خساپ  ار  هعیش  هب  ساسا  یب  ياهتمهت  ای  ، هدرک مالعا  هتفریذپ و  ار  عّیشت  یگدازآ ، تیّرح و  اب  دنا و  هتفای 

راصنتسا

تّما رب  تفـالخ  تیـالو و  قح  بحاـص  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما.لـطاب  ندودز  قح و  قاـقحا  يارب  یهاوخ  يراـی  ياـنعم  هب 
لوغشم تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  یلع  هک  هفیقس  زور.دنهن  ندرگ  دنریذپب و  ار  وا  ّقح  ات  تساوخ  یم  مدرم  زا  تّجح  مامتا  يارب  ، دوب

امهیلع نینسح  تسد  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  بش  ، دندناشن تفالخ  یـسرک  هب  ار  يرگید  نارگید  دندوب و  ربمایپ  نفد  نفک و 
ار مالّسلا 

ص:69

ناورم ، ینادرولا حـلاص  ، بوقعی دـمحا  ، یناجیت ياهباتک  دـننام  ، تسا هدـش  همجرت  زین  یـسراف  هب  اه  باـتک  نیا  زا  يدادـعت  ( . 1 - 1
.تافیلخ

، یمیکح اضر  دّمحم  «، نیدـلا فرـش  ص 306 و« ،ج 1  دـمحا دّیـس  مصتعم  خیـش  «، هدـشمگ تقیقح  :» ك.ر ، هنیمز نـیا  رد  ( . 2 - 2
املع و زا  تیب  لـها  بهذـم  هب  ناـگتفای  لّوحت  لاـح  حرـش  ،) دـلج  2، طـیطق لآ  ماـشه  «، نولّوحتملا راصبتـسا و« ثحب  هحفص 139 
هب طوسبم  تروص  هب  هک  هدش  دیلوت  مق  رد  « هیدئاقعلا ثاحبالا  زکرم  » يوس زا  « نورصبتسملا » مان هب  يرازفا  مرن  ۀمانرب  کی  (. نیققحم
resbatsom/moc.deaqa.WWW یناشن : هب  ، تسا هتخادرپ  نانآ  تارظانم  تافیلأت و  ، همانیگدنز نارصبتسم و  یفرعم 
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يدودـعم ةّدـع.دندناوخارف  قح  ماما  يرای  هب  ار  نانآ  هدرک و  دای  ار  یلع  قح  ، دـنتفر راصنا  نارجاـهم و  کـیاکی  ۀـناخ  رد  هتفرگ و 
هب زور  دـنچ  زا  سپ.تخادرپ  نآرق  يروآ  عمج  هب  دـش و  نیـشن  هناخ  مالّـسلا  هیلع  یلع.دـندرک  یهاتوک  زاب  اّما  ، دـنداد يراـی  لوق 

عمج سپس  وا و  نفد  لسغ و  لوغـشم  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  نم  : درک مالعا  دنلب  يادص  اب  نارـضاح  رکب و  وبا  شیپ  تفر و  دجـسم 
مدناوخنارف و شیوخ  يرای  هب  ار  امـش  نم  هک  دییوگن  تمایق  زور  : دومرف سپـس  ، درک هضرع  نانآ  رب  ار  نآرق  نآ.مدوب  نآرق  يروآ 

رکب وبا  تساوخرد  هب  تبسن  مهزاب  تشذگ و  زور  دنچ  !... مدناوخنارف ادخ  باتک  هب  ار  امش  مدرکن و  يروآدای  امش  هب  ار  دوخ  قح 
رسمه هارمه  دش و  بش  مهزاب  ! دیدرک شومارف  ار  ربمایپ  دهع  دوز  هچ  : دومرف درکن و  انتعا  دنک  تعیب  دنتساوخ  یم  وا  زا  هک  رمع  و 
خساپ رفن  راهچ  اهنت  ، درک « راصنتـسا ،» نانآ زا  یهاوخ  يرای  دوخ و  قح  يروآدای  اب  تفر و  ربمایپ  باحـصا  ۀناخ  رد  هب  شنادنزرف  و 

.دنداد تبثم 

همطاف ۀناخ  هب  هلمح  يدعب و  ثداوح  ، دش نیشن  هناخ  ، دندادن باوج  ار  وا  یهاوخ  يرای  نوچ  اّما  ، درک مامت  ار  تجح  ترـضح  نآ 
نوچ : دومرف ، داد یم  ار  عیاقو  نآ  شرازگ  یتقو  زین  دـعب  اـهلاس  .دـمآ (1) شیپ...و  تعیب  يارب  دجـسم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندرب  و 

ترظنف :» مدنارذگ راگزور  یخلت  هب  متـسبورف و  راخ  رب  کلپ  مدیـشون و  رهز  ماج.مرادن  يروای  ما  هداوناخ  زج  مدـید  ، متـسیرگنرد
(2) یتیب .» لهأ  ّالإ  نیعم  یل  سیل  اذاف 

.هلاس توکس 25  ، مالّسلا هیلع  یلع  ّتیمولظم  ، ریدغ هب  جاجتحا  -

هّللا دسا 

نآ تعاجـش  ةدنهد  ناشن  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باقلا  زا  ، تسا هتفر  راک  هب  مه  قح  ریـش  ، بلاغلا هّللا  دسا  ، ادـخ ریش 
ّلک بولطم  ، بلاـغلا هّللا  دـسأ  » ریبـعت اـب  ترـضح  نآ  یفرعم  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما.تسا  هزراـبم  ياهنادـیم  رد  ترـضح 

.تسا (3) هدرک  دای  شیوخ  ّدج  زا  « بلاط

نینمؤملا ریما  ةرابرد  ، راعشا تایبدا و  یعیش و  گنهرف  رد  یلو  ، تسا هتفر  راک  هب  مه  ادهشلا  دّیس  ةزمح  ترضح  ةرابرد  تفص  نیا 
.دور یم  راک  هب 

ص:70

.دعب هب  ج 28 ص 264  «، راونألا راحب  » هلمج زا  ، یخیرات عبانم  ( . 1 - 1
هبطخ 26. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

،ج 2 ص 78. یمزراوخ ، نیسحلا لتقم  ( . 3 - 3
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دمآ دوب  هچنآ  هدرپ  سپ  رد  دمآ  دوجو  رد  هّللا  دسا 

***

اغو (1) رد  زوس  ناهج  زامن و  رد  شخب  ناج  دوج  رحب  نادیم و  ردفص  يادخ و  ریش 

***

ابتجا (2) راگرپ  ۀطقن  لوتب و  تفج  فشک » ول  » رارسا نزخم  ادخ و  ریش 

***

لغد (3) زا  هّزنم  ناد  ار  قح  ریش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا 

.مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  -

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  رارسا 

»و میلــس باـتک  » ماـن هـب  هـک  تـسا  مالـّـسلا  مـهیلع  نینــسح  نینمؤـملا و  ریما  باحــصا  زا  ، یلـاله سیق  نـب  میلــس  زا  یباـتک  ماــن 
عیاجف ، نافلاخم نعاطم  ، نینمؤملا ریما  لیاضف  ، تیب لها  ، هعیـش ةرابرد  ار  یثیداـحا  ، باـتک نیا.دوش  یم  هتخانـش  مه  « هفیقـسلا » باـتک

ریما نامز  رد  هعیـش  باتک  نیلوا  ناونع  هب  نآ  زا  یخرب  تسا و  هدـش  همجرت  مه  یـسراف  هب.دراد  تماما  تیـالو و  ثحاـبم  ، ناـیوما
زا ، دنا هدرک  شیاتـس  نآ  زا  مه  ناماما  زا  یخرب  هدوب و  دانتـسا  هعجارم و  دروم  املع  دزن  ، باتک.دننک یم  دای  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
زا يزیچ  ، دشاب هتشادن  ار  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  ام  ناتـسود  ناوریپ و  زا  سکره  : تسا هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج 

.تسا دّمحم  لآ  رارـسا  زا  يّرـس  هعیـش و  يابفلا  ، باتک نیا  ، درادن یهاگآ  چـیه  ام  ياه  هلیـسو  زا  تسین و  وا  دزن  ام  تماما  لئاسم 
دنا و هتـشادن  یتبثم  رظن  شباتک  بلاطم  یخرب  وا و  هب  تبـسن  مه  املع  زا  یخرب  ، هدش سیق  نب  میلـس  زا  هک  ییاهـشیاتس  ۀـمه  اب  (4)

نایوار هلمج  زا  ار  وا  هدرمـش و  نیقیرف  دانتـسا  دروم  ار  شباتک  وا و  ینیما  ۀمالع  .دنناد (5) یمن  دانتـسا  لباق  ار  باتک  بلاطم  ۀمه 
.یلاله سیق  نب  میلس  .تسا (6)- هدروآ  ریدغ  ثیدح 

ص:71

،ص 392. تاّیلک ، يدعس ( . 1 - 1
،ص 571. ینامرک يوجاوخ  ناوید  ( . 2 - 2

ةرامش 3721. ، لوا رتفد  ، يونثم ( . 3 - 3
،ج 2 ص 54. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( . 4 - 4

ج 2 ص 53. «، لاقملا حیقنت  :» ك.ر ، تارظن نیا  اب  ییانشآ  يارب  ( . 5 - 5
،ج 1 ص 66. ریدغلا ( . 6 - 6
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فارعا باحصا 

هبترمدـنلب یملاع  هلحرم و  « فارعا ،» حالطـصا کی  رد.تسا  یفلتخم  ياهفیرعت  رایـسب و  ياهثحب  ، فارعا باحـصا  فارعا و  ةرابرد 
یم دنـسانش و  یم  هرهچ  هب  ار  همه  ( فارعا باحـصا  ) نآ لـها  هک  قوفاـم  یناـهج  ، رگید حالطـصا  رد.خزود  تشهب و  ناـیم  تـسا 

هب « فرع » ۀشیر زا  فارعا  (. ات 48 هیآ 46  ، فارعا ) دننک ییامنهار  دنهدب و  روتـسد  يدـنوادخ  نذا  هب  ، منهج تشهب و  لها  هب  دـنناوت 
يزیچ و هب  نداـهن  ندرگ  ، تسا هشیر  نیا  زا  مه  فارتـعا.تسا  ّدر  راـکنا و  نآ  لـباقم  هطقن  هک  ، تـسا شریذـپ  تخانـش و  ياـنعم 

.نآ (1) نتفریذپ 

تعاطا تخانـش و  هب  طونم  ، تشهب هب  دورو  هک  دنا  هدش  یفرعم  تیب  لها  همئأ و  نامه  « فارعا باحـصا  » ینعم کی  هب  ، تایاور رد 
فارعا ،(2) هانفرع » انفرع و  نم  ّالا  هّنجلا  لخدـی  الف  ، هّنجلا نیب  فقون  ، فارعألا نحن  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.تسا  ناـنآ 

هب دورو  هکنیا.دوش  یمن  تشهب  دراو  ، میـسانشب ار  وا  ام  دسانـشب و  ار  ام  هک  یـسک  زج  دنراد و  یم  هگن  تشهب  نایم  رد  ار  ام  ، مییام
تیاور مالّـسلا  هیلع  یلع  زا.تسا  هدـمآ  يدّدـعتم  تاـیاور  رد  ، تسا ( وا لآ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ) فارعا هب  تفرعم  ۀـیاس  رد  تشهب 

نحن ،و  انتفرعم لیبسب  ّالا  ّلج  ّزع و  هّللا  فرعی  يذـّلا ال  فارعـألا  نحن  ،و  مهامیـسب اـنراصنأ  فرعن  ، فارعـألا باحـصأ  نحن  :» تسا
نارای ، مییام فارعا  باحصا  (3) ...هانفرع .» انفرع و  نم  ّالا  هّنجلا  لخدی  الف  ، طارّـصلا یلع  همایقلا  موی  ّلج  ّزع و  هّللا  انفّرعی  ، فارعألا

دنوادخ هک  مییام  فارعا  تخانش و  ناوت  یمن  ام  تخانش  هار  زا  زج  مه  ار  ادخ  هک  مییام  فارعا  ، میسانش یم  ناش  هرهچ  زا  ار  دوخ 
یمن تشهب  دراو  ، میـسانشب ار  وا  ام  دسانـشب و  ار  ام  هک  یـسک  زج  دـهد و  یم  رارق  یفّرعم  هب  طارـص  رب  ار  ام  تمایق  زور  رد  لاعتم 

.دوش

يالاو نأش  ، تایاور هنوگنیا.دنراد  تمایق  رد  يزاتمم  تیعقوم  « فارعا باحـصا  » مه ، تسا یمهم  هاگیاج  « فارعا » مه ، باسح نیا  اب 
ای :» دومرف هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  راب  هد  زا  شیب  هک  دنک  یم  لقن  یسراف  ناملس  .دهد (4) یم  ناشن  ار  ناماما  ماقم  ترتع و 

ص:72

.بغار تادرفم  ( . 1 - 1
،ص 237. راونألا هآرم  ریسفت  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 184 ح 9. یفاک لوصا  ( . 3 - 3
ج 8 ص 134. «، نازیملا :» زین ( فارعألا باب  ج 8 ص 329( «، راونألا راحب  :» ك.ر شتایاور  نآ و  یناعم  فارعا و  ةرابرد  ( . 4 - 4
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تـشهب و ناـیم  فارعا  ، وـت زا  سپ  نانیـشناج  وـت و  ، یلع اـی  (1) ...راـّنلا » هـّنجلا و  نـیب  فارعا  كدـعب  نـم  ءایـصوألا  کـّنإ و  ! ّیلع
دنسانشن و دننک و  راکنا  ار  امش  هک  نانآ  زج  دوش و  یمن  تشهب  دراو  شدیـسانشب  امـش  دسانـشب و  ار  امـش  هک  یـسک  زج  ، دنخزود

.دندرگ یمن  خزود  دراو  ، دیسانشن ار  نانآ  امش 

هن هک  دـنوش  یم  نکاـس  اـجنآ  یهورگ  هک  تسا  منهج  تشهب و  ناـیم  ییاـج  هک  هدـش  هـتفگ  زین  نـیا  ، فارعا باحـصا  ياـنعم  رد 
هک تسا  ییاج  ای  ، دنوش تشهب  دراو  دوش  هداد  نذا  نانآ  هب  هکنآ  ات  دنتعافش  یهلا و  نامرف  دیما  هب  ، خزود باقع  هن  دنتشهب  ّقحتسم 

.خزود (2) هن  دنتشهب  ّقحتسم  هن  هک  دننکاس  اجنآ  رد  فّلکم  ریغ  یناسک 

لمج باحصا 

هیلع نینمؤـملا  ریما  ّدـض  رب  لاس 36 ق  رد  لمج  گـنج  رد  هک  یناـسک  ریبز و  هحلط و  زا  هیاـنک.رتش  ناـهارمه  ناراـی و  ياـنعم  هب 
گنج نادـیم  هب  دـندرک و  راوس  يرتش  رب  یجدوه  رد  ار  هشیاع  داتفا ، قاـفتا  هرـصب  یکیدزن  رد  هک  دربن  نیا  رد.دـندیگنج  مالّـسلا 

سپ.دندرک یم  تمواقم  لمج  نآ  فارطا  رد  يو  ناعفادم  تفرگرد و  هشیاع  رتش  نوماریپ  دربن  ياه  هنحـص  نیرت  تخـس.دندروآ 
دوس هب  هنتف  نآ  دنتخیرگ و  ناگدنامیقاب  داتفاورف و  هشیاع  دندرک و  یپ  ار  رتش  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نارای  ، گنج زور  کی  زا 

نایهاپس » ناونع اب  نانآ  زا  ، دنتشاد تکرـش  هنتف  نیا  رد  هک  هرـصب  مدرم  زا  شهوکن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما.تفای  نایاپ  ، ماما ۀهبج 
(3) همیهبلا .» عابتأ  هأرملا و  دنج  متنک  :» دنک یم  دای  « اپراهچ ناوریپ  »و« نز

.نیثکان ، ریبز ، هحلط ، هشیاع ، لمج گنج  -

اروش - اروش باحصا 

نیّفص باحصا 

یلع ترضح  یهلا  عورشم و  تموکح  ّدض  رب  هک  تسا  ماش  هاپس  صاع و  ورمع  ، هیواعم روظنم  ، اه ینیفص  نیفـص و  نارای  يانعم  هب 
مان هب  یتشد  رد  دندرک و  يزورفا  گنج  مالّسلا  هیلع 

ص:73

ج 8 ص 134. «، نازیملا :» زین ( فارعألا باب  ج 8 ص 329( «، راونألا راحب  :» ك.ر شتایاور  نآ و  یناعم  فارعا و  ةرابرد  ( . 1 - 1
،ص 341. نامه ( . 2 - 2

هبطخ 13. ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
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هزین رب  نآرق  ، تیّمکح ، نیفـص گنج  - .تفای نایاپ  ّتیمکح  يارجام  اب  داتفا و  قاـفتا  دربن  نیا  لاس 37 ق  رد  ، هّقر یکیدزن  « نیّفص »
.نیطساق ، لیوأت رب  لاتق  ، ندرک

ءابلع باحصا 

هدرک ثوعبم  توبن  هب  ار  دّـمحم  وا  تشادـنپ  یم  داد و  یم  يرترب  ربمایپ  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  يو.یـسود  عارذ  نب  ءاـبلع  ناوریپ 
زا يا  هتسد.دندوب  لئاق  ( مالّـسلا امهیلع  یلع  دّمحم و  ) نت ودره  ییادخ  هب  نانآ  زا  یهورگ.دناوخ  ادخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و 

.ّولغ ، ءاسک باحصا  .دندوب (1)- دقتعم  ءاسک  باحصا  نت  جنپ  تیهولا  هب  زین  نانآ 

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا 

وا ةژیو  نارای  هک  « سیمخلا هطرش   » هورگ اهنت  دسر و  یم  رفن  رازه  دنچ  ات  تسا و  ناوارف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا  دادعت 
.دنسر یم  رفن  رازهدنچ  هب  ( سیمخلا هطرش  )- دندوب

: لیبق زا  ، دندش یم  بوسحم  وا  نّویراوح  زا  هژیو و  صاخ و  وا  نارای  زا  یخرب  اّما 

ناملـسم نمی  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رفـس  رد  هک  ، جـحذم ۀـلیبق  زا  نمی و  لـها  (، یعخنلا رتشـألا  ثراـح  نب  کـلام  «) رتـشا کـلام  .» 1
زا مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نارود  رد.تسیز  یم  هفوک  رد.دوب  دزناـبز  ـالوم ، هب  تبـسن  وا  يـالو  تعاجـش و  ، تریـصب ، نامیا.دـش

ۀماندهع اب  هارمه  درک و  نییعت  رصم  يرادناتسا  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع.دوب  ناورهن  نیفص و  لمج و  گنج  رد  وا  هاپس  ناهدنامرف 
دیهـش مومــسم و  يرجه  لاـس 38  رد  هیواـعم  ۀـئطوت  اـب  هار  نـیب  رد  ، دـسرب رـصم  هـب  هـکنآ  زا  شیپ  اـّما  ، داتـسرف اـجنآ  هـب  فورعم 

.تسا (2) هدوتس  ار  وا  يدنلب  ریباعت  اب  هغالبلا  جهن  رد.دوب  نیگنس  رایسب  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  وا  تداهش.دش 

هّیمس رسای و  شردام  ردپ.دوب و  مالّسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  ۀتفیش  نیتسخن و  نارجاهم  زا  ربمایپ و  باحـصا  زا  يو  «، رـسای راّمع  .» 2
لاس 37 رد  نیفص  گنج  رد  رـسای  رامع.دوب  تخـسرس  نادقتنم  زا  نامثع  رـصع  رد  يو.دندوب  ترجه  زا  شیپ  مالـسا  نادیهـش  زا 

ّنس رد  يرجه 

ص:74

.یناتسرهش لحن  للم و  زا  لقن  هب  ،ج 2 ص 2317، ادخهد ، همان تغل  ( . 1 - 1
.رتش ةژاو  ، راحبلا هنیفس  ( . 2 - 2
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.دیسر تداهش  هب  یگلاس   94

اب ربمایپ  ياهگنج  رد.دـش  ناملـسم  ترجه  زا  لبق.دوب  ربمایپ  یباحـص  هیلوا و  ناناملـسم  زا  زین  يو.مثیهلا  وبا  «، ناـهیت نب  کـلام  .» 3
هیلع یلع  ترضح  ندیسر  تفالخ  هب  اب.دوب  رکب  وبا  تفالخ  هب  ناضرتعم  زا  یکی  ربمایپ ، زا  سپ  ةرود  رد.تشاد  تکرش  نیکرـشم 

.دیسر تداهش  هب  نیفص  گنج  رد  درک و  يراکادف  وا  باکر  رد  مالّسلا 

رد.دش هتشامگ  رصم  تیالو  هب  نامثع  نامز  رد  يو.دوب  هشبح  هب  نارجاهم  هقباساب و  ناناملسم  زا  شردپ  «. هفیذح یبا  نب  دّمحم  .» 4
.دناسر تداهش  هب  ار  وا  تفای  ّطلست  رصم  رب  صاع  ورمع  هک  لاس 38  رد.دوب  رصم  رد  یتّدم  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تموکح 

اب ناگدننک  تعیب  نیلوا  زا  ، نامثع لتق  زا  سپ  ، دوب یجرزخ  ةدابع  نب  دعس  رسپ  ربمایپ و  باحصا  زا  يو  «. هدابع نب  دعس  نب  سیق  .» 5
.تشاد هقالع  ترضح  نآ  هب  تّدشب  دوب و  مالّسلا  هیلع  یلع 

هب.تسناوتن اّما  دنک  بذـج  دوخ  فرط  هب  ار  وا  ات  دیـشوک  رایـسب  هیواعم.دوب  رـصم  ياورنامرف  يو  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  لیاوا 
هاپس ناهدنامرف  زا  ، ناورهن نیفص و  گنج  رد  ، تخاس ناجیابرذآ  رادناتسا  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع.تفر  هفوک  هب  سپـس  ، دمآ هنیدم 

.دوب (1) اجنآ  رمع  رخآ  ات  تفر و  هنیدم  هب  ، هیواعم اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  زا  سپ.دوب  مالّسلا  هیلع  یلع 

زا سپ.دـش  دیهـش  هتوـم  گـنج  رد  هک  دوـب  راـّیط  رفعج  ، ءامـسا رهوـش.دوب  سیمع  تـنب  ءامـسا  رـسپ  يو  «. رکب یبا  نـب  دّـمحم  .» 6
زا سپ.دمآ  ایند  هب  عادولا  هجح  لاس  رد  هک  دوب  جاودزا  نیا  ةرمث  رکب  یبا  نب  دّمحم  دمآرد و  رکب  وبا  يرسمه  هب  ءامسا  شتداهش 

تحت ، دوب هلاس  هس  ماگنه  نآ  هک  رکب  یبا  نب  دّمحم.دش  بلاط  یبا  نب  یلع  رـسمه  ءامـسا  ، يرجه لاس 13  رد  رکب  وبا  تشذگرد 
تفالخ هب  نامثع و  ندش  هتشک  زا  سپ.دوب  ماما  ۀتفیش  مه  وا  ، تشاد هقالع  وا  هب  ترضح.تفرگ  رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیبرت 

هب ار  وا  ترـضح  سپـس.دوب  ماـما  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  لـمج  گـنج  رد  ، تـفرگ رارق  ریما  ترــضح  باـکر  رد  يو  ، ماـما ندیــسر 
هتفرگ و ار  وا  ، تفرگ رارق  شیوخ  نارای  ییافو  یب  دروم  ، يرجه لاس 38  رد  رصم  هب  ماش  هاپس  ۀلمح  رد.تشامگ  رصم  ییاورنامرف 

.دش (2) نیگهودنا  رایسب  وا  تداهش  ربخ  ندینش  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح.دندرک  دیهش 

ص:75

،ج 2 ص 110. ریدغلا ( . 1 - 1
همان 35. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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زا سپ.دوب  نینمؤملا  ریما  راکادف  هتخابکاپ و  باحـصا  زا  تسیز و  یم  هفوک  رد  دوب و  نمی  ةدـنک  ۀـلیبق  زا  يو  «. يدـع نب  رجح  .» 7
هیواعم و اب  تفلاخم  رد  هفوک  سانشرس  ياه  هرهچ  زا  یکی  ، هیواعم اب  یبتجم  نسح  ماما  حلص  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تداهش 
هب يرجه  لاس 51  رد  ، ءارذـعلا جرم  رد  درک و  ریگتـسد  ار  شناراـی  وا و  هیواـعم  ماجنارـس.دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  عاـفد 

.دوب يدع  نب  رجح  نتشک  وا  هب  شدنت  ياهداقتنا  هلمج  زا  ، تشون هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما.دناسر  تداهش 

هتفگ يو  هب  ار  وا  تداهـش  ةوحن  ترـضح.درک  دازآ  دیرخ و  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع.دوب  دـسا  ینب  زا  ینز  مالغ  يو  «. راّمت مثیم  .» 8
رامـش هب  ماما  ریظن  یب  ناراـی  صلخم و  نایعیـش  زا  يو.دوب  هداد  شناـشن  دوش  هتخیوآ  راد  هب  نآ  رب  دوب  رارق  هک  مه  ار  یلخن  دوب و 

هیلع یلع  حدم  هب  نابز  ، دوب هدـنز  راد  يالاب  رب  هک  مد  نیرخآ  ات  رامت  مثیم.تخیوآ  راد  هب  درک و  ریگتـسد  ار  وا  دایز  نبا.تفر  یم 
.دوشگ (1) یم  وا  لیاضف  لقن  مالّسلا و 

رد ، نیفص گنج  رد.دوب  هفوک  نکاس  هعازخ و  ۀلیبق  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  مدق  تباث  نارای  زا  زین  يو  «. یعازخ قمح  نب  ورمع  .» 9
بیقعت تحت  نوچ.دمآ  یم  رامـش  هب  هعیـش  نارـس  زا  هفوک  رد  ماما ، تداهـش  زا  سپ  دیرفآ و  اه  هسامح  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  عافد 

.دش يراوتم  دوب  هفوک  یلاو 

.دنداتسرف وا  ینادنز  رسمه  دزن  ار  شرـس  هدناسر و  تداهـش  هب  دنتفای و  ار  قمح  نب  ورمع.درک  ینادنز  ریگتـسد و  ار  وا  نز  هیواعم 
.تسا هدرک  هراشا  هیواعم  هب  شزیمآ  ضارتعا  ۀمان  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ، زین وا  تداهش  هب  تبسن  (2)

نمی لها.دوب  رهاظم  نب  بیبح  رامت و  مثیم  یمیمـص  ناتـسود  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يافواب  ناراـی  زا  يو  «. يرجه دیـشر  .» 10
.دندناسر (3) تداهش  هب  هدرک  ریگتسد  ار  وا.دش  دایز » » ياه هنتف  راچد  هفوک  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  زا  سپ.دوب 

یم هفوـک  رد.دوـب  دـهاز  عاجــش و  يدرم  نینمؤـملا و  ریما  ّرــس  باحــصا  زا  عـخن و  ۀــلیبق  زا  نـمی و  لـها  «. داـیز نـب  لـیمک  .» 11
هب ترضح  تامیلعت  زا  ، لیمک ياعد  تسا و  روهشم  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  وا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانخـس  ، تسیز

جاجح نامز  رد  يو.تسوا 

ص:76

،ج 42 ص 124. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 12 ص 242. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2

،ج 42 ص 122. راونألا راحب  ( . 3 - 3
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.دیسر تداهش  هب  دش و  ریگتسد  یفقث  فسوی  نب 

یم مهم  ياهراک  یپرد  ار  وا  ترـضح  دمآ و  یم  رامـش  هب  ماما  مالغ  دوب و  وا  مزالم  هتـسویپ  ترـضح و  نایئادـف  زا  يو  «. ربنق .» 12
.دندز (1) ندرگ  ار  يو  ، وا روتسد  هب  دش و  ریگتسد  جاّجح  نامز  رد  زین  يو.داتسرف 

نارواشم و نارای و  زا  ، نینمؤملا ریما  تفالخ  نارود  رد.دوب  مشاه  ینب  زا  بلطملا و  دبع  نب  سابع  رـسپ  وا  «. سابع نب  هّللا  دـبع  .» 13
تعیب یبتجم  ماما  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  زا  سپ.تشاد  روضح  ناورهن  نیفـص و  لمج و  گنج  رد  دوب و  وا  ناهدنامرف 

رد 71 لاس 68  رد  يو.تسا  ناوارف  ، دوب هتخومآ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ار  همه  هک  ، ریسفت رد  وا  نانخس  تشاد و  الاو  یماقم  يو.درک 
.تشذگرد فئاط  رد  یگلاس 

مالّـسلا و هیلع  یلع  ربمایپ و  باحـصا  ناروـالد  زا.دوب  صاـقو  یبا  نب  دعـس  ةدازردارب  هبتع و  نب  مشاـه  شماـن  «. لاـقرم مشاـه  .» 14
نیفـص لمج و  ياهگنج  رد.تسا  نمـشد  هب  هلمح  رد  وا  ّصاخ  ةویـش  هب  هراشا  ، تسوا بقل  هک  لاقرم.دوب  كومری  ۀهبج  نازابناج 

.دوب (2) نینمؤملا  ریما  شیاتس  دروم  وا  تعاجش.دش  دیهش  نیّفص  رد  درک و  داهج  مالّسلا  هیلع  یلع  باکر  رد 

دربن رد  ، دوب هتـسجرب  ۀعیـش  رعاش و  بیدا و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناـگتخابلد  زا.دوب  ورمع  نب  ملاـظ  شماـن  «. یلئود دوسـألا  وبا  .» 15
.دوب هرصب  یضاق  ، ماما فرط  زا  تشاد و  روضح  نیفص  لمج و 

.تشذگرد يرجه  لاس 69  رد.درک  يراذگ  هطقن  ار  نآرق  دش و  وحن  ملع  راذگ  هیاپ  ، ماما رما  هب  يو 

باحصا زا  یخرب  مان  هب  تسا و  رایـسب  نانآ  رامـش  نوچ  ، مینک یم  هدنـسب  رادقم  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  باحـصا  یفرعم  رد 
(: تشذگ ناشمان  هک  نانآ  زج  مینک (3)( یم  هراشا  ترضح  نآ  سانشرس 

هّللا دبع  نب  رباج  ، ینرق سیوا  ، هتابن نب  غبـصا  ، سیق نب  فنحا  ، هداتق وبا  ، يردخ دیعـس  وبا  ، عفار وبا  ، يرافغ رذ  وبا  ، يراصنا بویا  وبا 
نب هعـصعص  ، ناـحوص نب  دـیز  ، میثـخ نب  عیبر  ، تباـث نب  همیزخ  ، ینادـمه ثراـح  ، هّللا دـبع  نب  بدـنج  ، همادـق نب  هیراـج  ، يراـصنا

ناملس ، ناحوص

ص:77

،ج 42 ص 126. راونألا راحب  ،ص 328، دیفم ، داشرا ( . 1 - 1
هبطخ 68. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

.تسا هدرک  یفرعم  هدرب و  مان  ار  رفن  دادعت 100  »ج 12، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  » رد ( . 3 - 3
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رفعج نب  هّللا  دبع  ، لیدب نب  هّللا  دبع  ، هرمض نب  رارض  ، سیق نب  كاّحض  ، یعبر نب  ثبـش  ، فینح نب  نامثع  ، فینح نب  لهـس  ، یـسراف
ملـسم ، میلـس نب  فـنخم  ، ساـبع نب  مثق  ، ساـبع نب  لـضف  ، عـفار یبا  نـب  یلع  ثراـح ، نـب  ّيدـع  ، متاـح نـب  يّدـع  ، بلاـط یبا  نـب 

.مالّسلا هیلع  یلع  نّویراوح  .ورمع (1)- نب  دادقم  ، سیق نب  لقعم  ، یعشاجم

ءاسک باحصا 

نب یلع  سپـس  نیـسح و  ماما  ، نسح ماما.دیـشک  دوخ  يور  رب  دیبلط و  ار  دوخ  ینامی  يابع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  يزور 
نانیا ! ادنوادخ : درک اعد  نینچ  تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  ربمایپ  هاگنآ.دنتفرگ  رارق  ربمایپ  يادر  نآ  ریز  ارهز  ترضح  بلاط و  یبا 

اب هکره  اـب  نم.درازآ  یم  ارم  دـنک  یم  هدرزآ  ار  ناـنآ  هچنآ  ، تسا نم  نوخ  ناـشنوخ  نم و  تشوگ  ناـنآ  تشوـگ  ، دـننم نادـناخ 
زا نانآ  ، متسه ناشتسود  رادتسود  ناشنمـشد و  نمـشد  ، ما یتشآ  رد  دیآرد  حلـص  رد  زا  نانآ  اب  هکره  اب  مگنج و  رد  دگنجب  ناشیا 

وحن هب  ار  نانآ  زاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  عونره  هدـب و  رارق  نانآ  رب  ار  دوخ  ناوضر  شزرمآ و  اهدورد و  ، ناـشیا زا  نم  دـننم و 
ینعی ، ما هدیرفآ  دنا  هدش  عمج  ابع  ریز  هک  نت  جـنپ  نیا  رطاخ  هب  ار  یتسه  ۀـمه  نم  هک  دـمآ  ادـن  ادـخ  يوس  زا.نادرگ  كاپ  لماک 

دنوادخ تفگ  درک و  لزان  ناشیارب  ار  یهلا  ّتیحت  مالـس و  تفر و  نانآ  دزن  مه  لیئربج  ، شنادنزرف شرـسمه و  شردپ و  همطاف و 
زا هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  (2) ًاریِهْطَت .  ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَبـْلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  تسا : هدومرف  هدرک و  یحو 

.دزاس كاپ  الماک  ار  امش  دنک و  رود  ار  يدیلپ  ، نادناخ امش 

ءابعلا و موی  ار  زور  نآ  »و  ءاسک باحصا   » ار نانآ  هک  هدش  ببس  ، دش دای  هصالخ  روط  هب  موصعم  نت  جنپ  نیا  ةرابرد  هک  ارجام  نیا 
ثیدـح » دوش یم  طوبرم  هعقاو  نیا  لّـصفم  حرـش  هب  هچنآ.دوـش  یم  هتفگ  مه  اـبع  لآ  نت  جـنپ  اـبع و  لآ  زین.دـنیوگ  ءاـسکلا  موـی 

نأش و رد  هک  يا  هیآ.تسا  هدش  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  دراد و  تلیضف  نآ  ندناوخ  هک  دراد  مان  « ءاسک

ص:78

ج 12، «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  باحـصا و  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ( . 1 - 1
خیش صاصتخا » ،» ج 42 «، راونألا راحب  ،» و 2 ج 1  «، بلاط یبا  نب  یلع  نارازگراـک  يامیـس  ،» ج 8 «، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  ۀمانـشناد  »

ص 129. «، خیراوتلا بختنم  ،» دیفم
ۀیآ 33. ، بازحا ( . 2 - 2
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نادناخ نیا  ياهتلیـضف  نیرت  هتـسجرب  زا  تیب و  لها  تمـصع  لیلد  هک  ، تسا فورعم  « ریهطت ۀـیآ  » هب ، دـش لزان  نادـناخ  نیا  تبقنم 
شرافس زین  ءاسک  باحصا  هب  لسوت.تسا  هدش  لالدتـسا  رگید  ۀمئأ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  تهج  هیآ  نیا  رب  تسا و 

.تسا (1) هدش 

یلّسوت ءاسکلا  باحصا  سمخلاب  یلّکوت و  رومألا  ّلک  یف  هّللا  یلع 

.تسا هدـش  لقن  نانآ  ماقم  تلیـضف و  رد  یناوارف  ثیداحا  دوش و  یم  هتفگ  وا  تیب  لـها  ربماـیپ و  هب  « ءاـسک باحـصا  ،» تاـیاور رد 
.تیب لها  ، ءابلع باحصا  ، ریهطت ۀیآ  - .دنفورعم « ءابلع باحصا  » هب هک  دنا  لئاق  نت  جنپ  نیا  ّتیهولا  هب  فرحنم  تالغ  زا  یهورگ  (2)

يولع تاحالصا 

مدرم و لباقتم  قوقح  تیاعر  ، دـسافم ملظ و  اب  هزرابم  ، یهلا ماـکحا  يارجا  ، مدرم يونعم  دـشر  ، تلادـع ساـسارب  هعماـج  تیریدـم 
حالـصا ، ریـسم نیا  رد  فدـه و  نیا  اب  هک  یـسک  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگن  زا  تاحالـصا  ياه  هیاپ  نیرتمهم  زا  نامکاح 

: تسا دنمتداعس  ، دشاب بلط 

یمن ، تسین حلاص  دوخ  هکنآ  دوش و  عورش  دوخ » » زا دیاب  تاحالصا  ور  نیازا  (3) روهمجلا .» حالصإ  یف  یعّسلا  هداعّسلا  لامک  نم  »
: دیامرف یم  ترضح  نآ.دشاب  رگحالصا  دناوت 

رد ، دوش یم  مدرم  حالصا  راد  هدهع  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  (4) اداسف .» ئیـش  ّدشا  هسفن  ساّنلا و  حالـصإل  يّدصتی  نمل  تبجع  »
.تسا زیچ  نیرتدساف  شدوخ  هک  یلاح 

یم.تـسا يزوـسدوخ  ینکــش و  تـمرح  یهاوـخدوخ و  زا  يرود  یهلا و  نیزاوـم  تیاـعر  عرــش و  ياـنبم  رب  يوـلع  تاحالــصا 
ار امـش  يزیچ  هچ  مناد  یم  نـم  (5) یـسفن ،» داسفإب  مکحالـصإ  يرأ  یّنکل ال  و  مکدوأ ، میقی  مکحلـصی و  امب  ملاـعل  ّینا  :» دـیامرف

.منیب یمن  اور  مدوخ  ندرک  هابت  اب  ار  امش  حالصا  نکیل  ، دزاس یم  راوتسا  ار  امش  ياهیژک  دنک و  یم  حالصا 

تیعر داسف  هک  هنوگنآ  ، تسا ناّیلوتم  نالوؤسم و  حالصا  هار  زا  هعماج  رد  تاحالصا  ققحت 

ص:79

نانجلا حیتافم  رد.تسا  هدمآ  نآ  دانسا  رکذ  اب  ص 638  (، ارهز ترضح  ،ج 11( ینارحب « مولعلا ملاوع  » رد ءاسک  ثیدح  نتم  ( . 1 - 1
.تسا هدش  لقن  « ملاوع » زا زین 

(. ءاسکلا باحصا  بقانم  باب  ات 98( ،ج 37 ص 35  راونألا راحب  ( . 2 - 2
،ج 7 ص 204. مکحلا ررغ  ( . 3 - 3

،ص 388. نامه ( . 4 - 4
هبطخ 69. ، هغالبلا جهن  ( . 5 - 5
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حالصا ، نایلاو حالص  اب  زج  مدرم  (1) هالولا .» حالصب  ّالإ  هّیعّرلا  حلـصت  تسیلف  :» دیامرف یم  نانمؤم  ریما.تسا  ماّکح  داسف  ۀجیتن  مه 
.دنوش یمن 

: زا دوب  ترابع  ، دوب هجاوم  اهنآ  اب  تفالخ  يدصت  ماگنه  نینمؤملا  ریما  هک  يدسافم 

گنهرف ياــیحا  ، روــما يرگ  يّدــصت  شور  رد  فارحنا  ، یموــمع لاوــما  لــیم  فــیح و  ، لاــملا تـیب  زا  يریگ  هرهب  رد  ضیعبت 
ۀلباقم يولع  تاحالـصا.يداصتقا  دسافم  لطاب و  تعدب و  جیورت  ، ادخ ماکحا  لیطعت  ، یعامتجا دـسافم  ییاوقت و  یب  جاور  ، یلهاج

ترـضح نآ  تاحالـصا  ةویـش  زا  یمیـسرت  ، مدرم تعیب  زا  سپ  تفـالخ و  زاـغآ  رد  وا  ۀـبطخ.دوب  دـسافم  نیا  ۀـمه  اـب  هبناـج  همه 
تاحالـصا رگید  ۀـصخاش  ، قح تیاعر  ادـخ و  ماکحا  هب  لـمع  رد  مکاـح  یلاو و  یگنهاـشیپ  (2) ...هنیهر .» لوقا  اـمب  یتـّمذ  :» تسا

همه زا  رتولج  شدوخ  ، دنک یم  یهن  تیـصعم  زا  ای  دـنک  یم  توعد  تعاط  هب  ار  مدرم  رگا  هک  دروخ  یم  دـنگوس  يو.تسا  يولع 
ترضح نآ  .(3) اهنع .» مکلبق  یهانتا  ّالإ و  هیـصعم  نع  مکاهنا  اهیلا و ال  مکقبـسأ  ّالا و  هعاط  یلع  مکّثحا  ام  :» دـنک یم  لمع  نآ  هب 
ییاـنتعا فـیلکت  يادا  هار  رد  یـسک  ندـیجنر  اـی  ندـمآ  شوـخ  هـب  ، دـش یم  لـمع  دراو  یهلا  یتـّین  اـب  ، یحالـصا ياـه  هماـنرب  رد 

یم حیجرت  حماست  يراکشزاس و  هلماجم و  ینیریش  رب  ار  قح  یخلت  ، داد یم  تسد  زا  مه  ار  یناسک  یتح  ، قح يارجا  يارب  ، تشادن
عطاـق ، تـشاد ار  یمدرم  تیاـمح  تـسناد و  یم  عورـشم  ار  دوـخ  نوـچ  درک و  یمن  يراـک  هظحـالم  چـیه  راـکتنایخ  رفیک  رد  ، داد

ار يزادنارب  بیرخت و  اّما  ، داد یم  لاجم  نادیم و  هنازوسلد  دقن  يارب  ، داد یم  رارق  كالم  اهبصن  لزع و  رد  ار  يرالاس  هتـسیاش  ، دوب
تّیلو نمیف  روجلاب  رـصّنلا  بلطا  نا  ینورمأتأ  » تفر یمن  نوریب  لدـع  قح و  ةدودـحم  زا  ، تردـق هطلـس و  ظفح  يارب  ، تفاـت یمنرب 

لاملا و تیب  زا  اوران  ياه  هدافتسا  يولج  يرادا  راتخاس  حالصا  يارب  ، دید یم  تحلصم  هب  رگید  زیچره  زا  شیب  ار  قح  (4) هیلع ،»؟
یمن لّـمحت  ار  ناـحلاصان  ندــنام  تـسپ  رــس  رب  مـه  يا  هـظحل  يارب  تـفرگ و  یم  ار  هـطبار  يدــنواشیوخ و  تیعقوـم و  ماـقم و 
ینما ۀیـشاح  نافّلختم  يارب  ، داد یمن  طرـش  دیق و  یب  يدازآ  نانآ  هب  تشاد و  شنارازگراک  لمع  رب  قیقد  یـسرزاب  تراظن و  ، درک

يارب ار  نارگ  هدافتساءوس  دش و  یمن  لئاق 

ص:80

هبطخ 216. ، نامه ( . 1 - 1
ۀبطخ 16. ، نامه ( . 2 - 2

هبطخ 175. ، نامه ( . 3 - 3

ۀبطخ 126. ، نامه ( . 4 - 4
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تفریذـپ و یمن  يراکمه  هب  ار  دـساف  ياهتموکح  رد  ناراد  هدـنورپ  ، داد یمن  هطبار  زا  نتفرگ  هرهب  لاجم  رفیک  بیقعت و  زا  ییاهر 
یم تیمها  يرگدابآ  هب  يریگ  جارخ  زا  شیب  ، داد یم  رارق  كالم  ار  تناما  يرادنید و  ، ینادراک ، صاخـشا هب  ندرپس  تیلوؤسم  رد 

ار نوناق  ربارب  رد  يربارب  ، دیـشک یم  باسح  هدروآداب  ياه  هیامرـس  زا  ، دیـشیدنا یم  يونعم  دـشر  هب  يداـصتقا  هاـفر  زا  شیب  داد و 
بـسانم نکـسم  بوخ و  ياذـغ  زا  یناگمه  يرادروخرب  يارب  ، داهن یم  ندرگ  نآ  هب  همه  زا  شیب  دوخ  دوب و  هتخاس  دوخ  تسایس 
تیریدـم ، ناریذـپ بیـسآ  قوقح  قاقحا  ، مدرم اب  نایلاو  یناـسمه  ، ییارگ نوناـق  ، یعاـمتجا يدازآ  ، یعاـمتجا تلادـع  ، دیـشوک یم 

داد و یم  رارق  شیوخ  یحالـصا  ياـه  هماـنرب  ردـص  رد  ار  تسیز  هداـس  سرتادـخ و  اوقتاـب و  نارازگراـک  اـب  یبـتکم  دـمآراک و 
رد هک  هنوگنآ  ، تشاد یم  مدقم  راک  مک  عقوترپ و  نانیشن  هیشاح  صاوخ و  ياه  هتـساوخ  عفانم و  رب  ار  یمومع  تعفنم  تحلـصم و 

نیمأت ملظ و  عفر  لدع و  ۀماقا  يارب  شالت  ، يولع تاحالـصا  (. ...رومألا ّبحا  نکیل  (و  تسا هدمآ  زین  رتشا  کلام  هب  شیاه  هیـصوت 
.يولع تموکح  .دوب (1)- يرباربان  زا  زیهرپ  لاملا و  تیب  رد  تاواسم  دارفا و  یقوقح  يربارب  مومع و  يارب  تشیعم 

هأم عبرا  لوصا 

ار اهنآ  هعیـش  ياملع  هک...و  یقالخا  ، يریـسفت یهقف ، ، يداقتعا ياه  هنیمز  رد  هعیـش  یثیدح  ۀعومجم  دـصراهچ  يارب  تسا  یناونع 
دوخ باتک  مادـکره  اهنآ  نافلؤم.تسا  هدوب  یهقف  ینید و  ثحابم  رد  نایوار  اـملع و  داـمتعا  دروم  دـنا و  هدرک  نیودـت  هتـشاگن و 

.ریدغ یسانشباتک  ، یسانش هعیش  .دندیمان (2)- یم  لصا » » ار

بهذم لوصا 

، داعم توبن و  ، دیحوت ینعی  ، دنا كرتشم  نآ  رد  ناناملسم  ۀمه  هک  « نید لوصا  » زا ریغ 

ص:81

نب یلع  مامالا  هعوسوم  (،» يولع تاحالصا  ةژیو  دنفسا 1379، نمهب و  ةرامش 101 و 102( «، هزوح » ۀلجم : ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
»ج 4 ص 105. بلاط یبا 

.دوش عوجر  « هأم عبرا  لوصا  »و« اه لصا  » نیا ةرابرد  ج 2 ص 125  «، هعیرذلا » رد ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  ثحب  هب  ( . 2 - 2
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هیلع نینمؤملا  ریما  لصفالب  تفالخ  تماـما و  هب  هدـیقع  ینعی  ، دور یم  رامـش  هب  هعیـش  بهذـم  لوصا  زا  ، لدـع تماـما و  هب  ةدـیقع 
.تیالو ، عّیشت ، لدع ، تماما - .دنوادخ لدع  هب  هدیقع  ،و  یهلا بصن  هب  رگید  ماما  هدزای  مالّسلا و 

تعاطا

ادـخ و تعاطا  رانک  رد  میرک  نآرق.تسا  رمـألا  یلوا  لوسر و  ادـخ و  رماوا  ربارب  رد  تّما  فیاـظو  زا  یکی  ، يرادربناـمرف يوریپ و 
مالک رد  (1) ْمُْکنِم .  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  دـهد : یم  ناـمرف  نیموصعم ) ۀّـمئأ  ) رمـألا یلوا  زا  تعاـطا  هب  ، ربماـیپ

هعاّطلا و  :»... تسا هدـش  هدرمـش  تماما  تشادـگرزب  رطاخ  هب  هضیرف و  کـی  ناونع  هب  ، ماـما زا  تعاـطا  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح 
(2) همامإلل .» امیظعت 

ناـمرف زا  ّتیعبت  ، ناـنآ هب  داـقتعا  ، ناـنآ هب  کّـسمت  ، ناـنآ هب  ادـتقا  موزل  نوچمه  یفیاـظو  ، هّمئأ تیب و  لـها  هب  طوبرم  ثیداـحا  رد 
تیب لهأ  اورظنا  :» دیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما.تسا  حرطم  ،... ناشیا نتـشاد  مّدقم  ، نانآ زا  نداتفین  ولج  ندـنامن و  بقع  ، ناشیا

ربمایپ.دیور نانآ  یپرد  دیـشاب و  نانآ  شورو  هار  هارمه  ، دـیرگنب ناتربمایپ  نادـناخ  هب  (3) ...مهرثا » اوعبّتا  مهتمـس و  اومزلاف  ، مکّیبن
زا يرادربنامرف  هب  (4) هّللا » هعاط  مهتعاط  ّنإف  مهوفلاخت ، مکتّمئأ و ال  هعاطب  اوکّـسمت  :» تسا هدومرف  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
یم هریبـک  ۀـعماج  تراـیز  رد  ، تسادـخ تعاـطا  ناـنآ  تعاـطا  هکارچ  ، دـینکن تفلاـخم  ناـنآ  اـب  دـییوج و  کّـسمت  دوـخ  ناـماما 

یهلا تعاطا  اب  ، ناماما تیب و  لها  زا  تعاطا  هک  تسا  هنوگنیا  »و  هّللا یـصع  دقف  مکاصع  نم  هّللا و  عاطأ  دقف  مکعاطأ  نم  :» میناوخ
.تسا نادناخ  نیا  زا  يوریپ  ، یهلا تعاطا  رایعم  تسا و  هدروخ  دنویپ 

رد مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح.ندوب  « رما میلـست   » ای ، تسا هدـش  نایب  « لوق هب  ذـخا  نانخـس و« هب  لمع  ریبعت  اب  زین  یهاگ  ، تعاـطا نیا 
نومّلسملا ، انتعیش :» دومرف هعیش  فاصوا  یفرعم 

ص:82

هیآ 59. ، ءاسن ( . 1 - 1
تمکح 252. ( حلاص یحبص  ) هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

هبطخ 97. ، نامه ( . 3 - 3
،ص 369. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 4 - 4
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ۀتفگ هب  ، دنشاب ام  رما  میلـست  هک  دننانآ  ام  نایعیش  (1) اّنم ،» سیلف  کلذک  نکی  مل  نمف  ، انءادعأل نوفلاخملا  ، انلوقب نوذـخآلأ  ، انرمأل
.تسین ام  زا  دشابن  نینچ  هک  ره  سپ  ، دنشاب فلاخم  نامنانمشد  اب  ، دننک لمع  ام 

زا یخرب.دناد  یم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئا  ار  « رمألا یلوا  ،» هعیـش نکیل  ، تسین ینخـس  ، درک تعاطا  دیاب  « رمألا یلوا  » زا هکنیا  رد 
یکی «، تعاطا قح  » .دنرامش یم  « هعاطإلا مزال  » دننک قافّتا  نآ  رب  تّما  هک  ار  هکره  ای  ، دنناد یم  دقع  ّلح و  لها  ار  نانآ  ، تنـس لها 

يربهر و تیلوؤسم  دـناوت  یمن  مه  ماما  ، دـشابن ماما  زا  تعاطا  رگا.تسا  ترـصن  يراـی و  ، رگید قح  ، تسا تما  رب  ماـما  قح  ود  زا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما.تسا  مالـسا  هب  لمع  رد  ماما  دی  طسب  یعامتجا و  تردق  ۀناوتـشپ  ، یمدرم تعاطا.دهد  ماجنا  ار  تیادـه 

یلع : دنتفگ یم  هک  ماهّتا  نیا  ّدر  نمـشد و  اب  دربن  رد  شناهارمه  یهاتوک  یتسـس و  زا  تیاکـش  نمـض  ، شیوخ ۀـّیداهج  ۀـبطخ  رد 
مزر و ياه  نادـیم  رد  روضح  رد  شیوخ  هلاس  لهچ  زا  شیب  ۀـقباس  زا  ، درادـن گنج  شناد  نکیل  ، تسا یعاجـش  درم  مالّـسلا  هیلع 
رد لاکشا  ینعی  ، درادن ییأر  ، دننکن تعاطا  هک  یـسک  زا  ،(2) عاطی »! نمل ال  يأر  نکل ال  و  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  دای  يرواگنج 

.تسا مدرم  يوریپ  يربنامرف و  مدع  رد  هکلب  ، تسین وا  ییاوشیپ  یهدنامرف و 

.تیب لها  قوقح  ، عّیشت ، تعیب ، رمألا یلوا  ، تماما -

فارعا باحصا  - فارعأ

هعیشلا نایعا 

ار هعیش  ناگرزب  لاح  حرش  هک  تسا  1371 ق) - 1284) یلماعلا نیمالا  نسحم  دّیـس  موحرم  مهم  فراعملا  هرئاد  میظع و  باتک  مان 
هعیـش و شقن  یفّرعم  رب  نوزفا  ، نآ هیلّوا  تادـّلجم.تسا  هدرک  یفرعم  ار  صخـش  رازه  دودـح 12  رد  ، دراد فلؤم  نامز  ات  میدـق  زا 

هتخادرپ مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  زا  یبوخ  ۀـمان  یگدـنز  هب  ، ناـنآ تاـفیلأت  مولع و  فـلتخم  ياـه  هصرع  رد  هیماـما  ياـملع 
.یسانش هعیش  - .ینف ياهتسرهف  كردتسم و  دلج  دنچ  اب  ، گرزب یلحر  دلج  رد 10  ، تسا ییابفلا  ، باتک بیترت.تسا 

ص:83

،ج 18 ص 83. هعیشلا لئاسو  ( . 1 - 1
ۀبطخ 27. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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مالّسلا هیلع  یلع  تّیلضفا 

هّللا یّلص  ادخ  ربمایپ  هدش و  لقن  یناوارف  تایاور  ، تسا رترب  فلتخم  تاهج  رد  هباحص  ۀمه  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنیا  رد 
ّیلع :» تسا نینچ  ، ثیدح اهدص  زا  هنومن  کی  .تسا (1) هتسناد  نارگید  زا  لضفا  هدرمـشرب و  کی  هب  کی  ار  وا  لیاضف  هلآ  هیلع و 

ابلق و مهعجشأ  اّفک و  مهحمـسأ  املح و  مهملحأ  انیقی و  مهلـضفأ  انید و  مهّحـصأ  املع و  مهرثکأ  املـس و  یتّمأ  مدقأ  بلاط  یبأ  نب 
نایب تعاجش  یگدنشخب و  ، ملح ، نیقی ، نید ملع ، ، مالسا رد  ۀقباس  رظن  زا  ار  ترـضح  نآ  يرترب  هک  (2) يدعب » هفیلخلا  مامإلا و  وه 

.تسا هدرک  حیرصت  دوخ  زا  سپ  يو  تفالخ  تماما و  رب  هدومرف و 

تقیقح نیا  یخرب  دراد و  دوجو  ییاهثحب  يرگید ، ای  تسا  لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رد  ، ّتنـس لها  هعیـش و  ناملکتم  نایم  رد 
مان «، هّیلیضفت .دنراد (3)« لقتـسم  یتافیلأت  نانآ  هیرظن  ّدر  رد  مه  هعیـش  زا  یناملاع  لباقم ، رد.دنا  هدـش  رکنم  ار  باتفآ  زا  رت  نشور 

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، لوضفم تماما  ، هّیلیضفت - .دنراد رواب  ترضح  نآ  يرترب  هب  هک  تسا  یهورگ 

ینولیقا ، ینولیقا

زا ینولیقا.درک  یم  يدنـسرخان  زاربا  هفیلخ  ناونع  هب  شندش  باختنا  زا  هلیـسو  نیدـب  تفگ و  یم  ار  نآ  رکب  وبا  هک  دوب  يا  هلمج 
ياوشیپ نم  (4) ینولیقأ ،» ، ینولیقأ ، مکریخب تسل  مکتّیلو و  :» تفگ یم  يو  تسا ، ( دادرارق هلماـعم و  ندز  مهرب  خـسف و  ) هلاـقا ۀـشیر 
ناگرزب زا  رفن  هدزاود  هک  تفگ  یتقو  ار  نخـس  نیا.دیرادرب  تسد  نم  زا  ، دیریگب سپ  ، متـسین امـش  نیرتهب  هک  یلاح  رد  مدش  امش 
تلیضف تفالخ و  مالّسلا و  هیلع  یلع  ةرابرد  ربمایپ  زا  ار  هچنآ  دنتساخرب و  کیاکی  مدرم  هفیلخ و  روضح  رد  دجسم و  رد  باحصا 

یلو ، تشادن يدنسرخان  زاربا  زج  يا  هراچ  تشادن و  نتفگ  يارب  یفرح  مه  هفیلخ  ، دش مامت  همه  رب  تجح  ، دنتفگ دندوب  هدینش  وا 

ص:84

ج 38،39 و 40. «، راونألا راحب  ،» ج 9،10 و 11 «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 1 - 1
،ص 57. قودص یلاما  ( . 2 - 2

.شیور نبا  « ّیلع یلوم  هّیلضفا  یف  ّیلجلا  نایبلا  دیفم و« خیش  زا  « نینمؤملا ریما  لیضفت  هلاسر  » هلمج زا  ( . 3 - 3
لئالد ص 368، ،ج 1  ماـصخلا هیاـفک  «، مکیف ّیلع  مـکریخب و  تـسل  :» تساـهلقن یخرب  رد  ص 201 و  ،ج 28  راونألا راـحب  ( . 4 - 4

،ج 3 ص 25. قدصلا
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تسا يرگید  لقن  رد.تسا  هناراکبیرف  اه  فسأت  راهظا  نیا.دشاب  یعقاو  شتمادن  راهظا  دشاب و  هدش  نامیـشپ  لد  رد  هک  تسا  دیعب 
ینتیلف :» درک یم  گنج  نالعا  نم  ّدض  رب  دـنچره  ، متـشادن وا  ۀـناخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  يراک  شاک  : تفگ یم  گرم  ماگنه  هک 
شندـش هفیلخ  زا  رکب  وبا  تمادـن  زاربا  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  (1) برحلا .» ّیلع  نلعأ  ناـک  نإ  ّیلع و  تـیب  تـکرت 

« اهیعرـض ارّطـشت  ام  ّدـشل  ، هتافو دـعب  رخآل  اهدـقع  ذإ  هتایح  یف  اهلیقتـسی  وه  انیب  ! اـبجع اـیف  :» دـیامرف یم  ترـضح.تسا  روآ  بجعت 
دوخ زا  سپ  يرگید  سک  يارب  ار  نآ  لاح  نامه  رد  ، دـنک یم  هلاقا  تفالخ  زا  شتایح  لاـح  رد  رکب  وبا  هک  یلاـح  رد  اـتفگش  (2)

! دنا هدرک  میسقت  دوخ  نیب  ار  نآ  هدیبسچ و  تفالخ  ناتسپ  ود  هب  تخس  هچ  ود  نیا.دنک  یم  مکحم  دهد و  یم  رارق 

یبلطایند ناشن  تفالخ  يّدصت  ، دوب هدینش  ادخ  ربمایپ  زا  هک  نخس  همه  نآ  اب  دنک و  یم  یفن  ار  شتفالخ  تیعورـشم  ، رکب وبا  مالک 
.لوضفم تماما  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  ، هتلف - .دوب نآ  یلصا  بحاص  زا  تفالخ  ندرکرود  يارب  هئطوت  کی  رد  تکرش  وا و 

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و 

باـقلا.تسا ناـسنا  کـی  لـیاضف  اـهیبوخ و  نآ  موهفم  تسا و  ماـن  بحاـص  رد  یتایـصوصخ  ۀـناشن  هک  تسا  يا  هژیو  ماـن  «، بقل »
یبرع و رد  يو  ياهبقل  نیرتفورعم  زا  یخرب  .تسا (3) رایسب  ، هدمآ هیعدا  راعشا و  ، تارایز ، تایاور رد  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: تسا نینچ  یسراف 

ماـما ، ءاـیلوألا ماـما  ، هّمـألا ماـما  ، نینمؤملا بوسعی  نینمؤملا ، ماـما  ، نیدـلا بوسعی  ، نیطبلا عزنا  ، یـضترم ، ردـیح ، نینمؤملا ریما  ، ماـمالا
فـصاخ ، ربکا قیدـص  ، هّللا لوسر  فیـس  ، ءاّوللا بحاص  ، نوراه هیبش  ، نیطـساقلا نیثکانلا و  لتاق  ، ّیقت ، ّیـصو ، ّیلو ، هّللا دـسا  ، نیقتملا

ریما ، یبنلا ملع  باب  ، تّما قوراف  ، هّللا فیـس  راتخم ، ، هرربلا ریما  ، نیلّجحملا ّرغلا  دئاق  ، دـلبلا هضیب  ، نیتناحیرلا وبا  ، برکلا فشاک  ، لعّنلا
.دناد (4) یم  ادخ  ، تایاور رد  دراد و  مان  دصیس  نآرق  رد  يو  : دنک یم  لقن  بوشآ  رهش  نبا.لحنلا 

ص:85

،ص 18. هسایسلا همامالا و  ( . 1 - 1
ۀبطخ 3. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

ات ج 10 ص 329  «، یلع ماما  ۀمانشناد  ،» ناحبس رشن  ، تباث نیزرف  «، بلاط یبا  نب  یلع  نایقتم  يالوم  تافـص  باقلا و  :» ك.ر ( . 3 - 3
1 ص 202. «، هّتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ،» 388

،ج 3 ص 275. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 4 - 4
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دولوم ، ریگریـش ، ربـیخ حـتاف  : هلمج زا  ، دراد جاور  وا  ّصاـخ  بقل  ناوـنع  هب  یناوارف  ریباـعت  مه  یـسراف  راعـشا  تاـیبدا و  دربراـک  رد 
ریـش ، نادرم هاش  ، نایقّتم يالوم  ، فجن ۀنحـش  ، تیالو هاش  ، ربمایپ نیما  رثوک ، یقاس  ، ردیح ، یلع یـضترم  ، ادخ ریـش  ، هدـید ءایـض  ، هبعک

...و ادخ  داز  هناخ  ، نکش تب  ، اشگربیخ ، راوس لدلد  هاش  راّرک ، ردیح  ، نادزی

روبز و رد  ، ینایرـس يربـع و  ناـبز  رد  نیعلاروح و  دزن  میهاربا و  فحـص  حول و  رد  ناـینیمز و  ناینامـسآ و  دزن  وا  ةژیو  ياـه  بقل 
یلّصفم تسرهف  .تسا (1) هدـمآ  بوتکم  عبانم  رد  نایّنج  نانهاک و  دزن  ، ملید كرت و  مجع و  برع و  نایمور و  دزن  ، نآرق لیجنا و 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  فاصوا  ای  اهبقل و  .تسا (2) یندناوخ  هک  هدش  لقن  « بقانم » باتک رد  ترـضح  نآ  باقلا  زا  زین  ابفلا  بیترت  هب 
نآ نتم  هتفای و  تفص  هّماع 247  تایاور  رد  دوخ  عّبتت  ساسارب  يرتشوش  هّللا  رون  یضاق  دیهش.تسا  رایـسب  یّنـس  هعیـش و  ثیداحا 
دّیس ، نیملـسملا دّیـس  ، نیقتملا ماما  : لیبق زا  (3) تسا ، هدروآ  ّتنـس  لـها  عباـنم  زا  تـسا ، فاـصوا  نـیا  رب  لمتـشم  هـک  ار  ثیداـحا 
نم لّوا  ، هّللا یلو  ، سانلا ّیلو  ، نینمؤملا ریما  نّییـصولا ، متاخ  ، نیدلا بوسعی  ، نیلّجحملا ّرغلا  دـئاق  ، هنمؤم نمؤم و  ّلک  ماما  ءایـصوألا ،

قیدصلا هّللا ، هّجح  ، هئادعا یلع  هّللا  فیس  ، هّللا لوسر  هفیلخ  ، هیحو یلع  هّللا  نیما  ، هّللا لوسر  وخا  هّللا ، لوسر  ّیصو  ، هّللا لوسرب  نمآ 
...و هّللا  لوسر  ریزو  ، ربکألا

هتفگ یسک  هب  ، شهوکن ای  شیاتس  ياراد  یتفص  ای  يزیچ  ای  دنزرف  نتشاد  رطاخ  هب  بلغا  تسا و  صخـش  یلـصا  مان  زا  ریغ  «، هینک »
یم قالطا  یـسک  رب  مارتحا  میرکت و  ناونع  هب  هینک  یهاگ.الیل  ّما  نسحلا و  وبا  لـثم  دـیآ ، یم  « تنب »و« نبا «،» ما «،» با » اـب دوش و  یم 
وبا ، بارت وبا  ، نیتناحیر وبا  بنیز ، وبا  ، نینسحلا وبا  ، نیسحلا وبا  ، نسحلا وبا  زا  ناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياه  هینک  زا.دوش 

.درک (4) دای  دّمحم  وبا  ، ّربش وبا  ، نینمؤملا وبا  مصقلا ، وبا  ، هرتعلا وبا  ، ءادهشلا وبا  ، نیطبسلا وبا  ، همئألا وبا  ، ءاجیهلا

ص:86

،ص 276. نامه ( . 1 - 1
ات 67. ،ج 35 ص 45  راونألا راحب  ات 290، ،ص 278  نامه ( . 2 - 2

،ج 4 و 15. قحلا قاقحا  ( . 3 - 3
ات 345. ج 10 ص 337  «، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ۀمانشناد  :» ك.ر دروم  نیا  رد  ( . 4 - 4
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هّللا ّرس  زا  یسک  هگآ  دشن  يرآ  هاگآ  سک  یلع  ّرس  زا  دشن  ، یمور

هّللاب ّالا  هّوق  لوح و ال  بجاو ال  تافص  همه  نیا  نکمم و  کی 

.مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  ، يولع يریدغ و  تاحیملت  ، مالّسلا هیلع  یلع  مان  -

هعیش ناماما 

نیعم هدرمشرب و  ار  نانآ  کیاکی  مان  ، ادخ ربمایپ  دنا و  هدش  نییعت  یمالسا  تّما  يربهر  هب  ، دنوادخ يوس  زا  هک  یموصعم  نایاوشیپ 
دنچره.دنیوگ يرشع  ینثا  ، نایعیـش هب  ور  نیازا  تسا و  دقتعم  یهلا  موصعم و  ياوشیپ  نت  هدزاود  تماما  هب  بان  ۀعیـش.تسا  هدرک 

: دنرارق نیا  زا  هعیش  ۀناگ  هدزاود  ناماما.دندقتعم  ، دادعت نیا  زا  رتمک  تماما  هب  هعیش  ياه  هقرف  زا  یضعب 

، مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ، بلاط یبا  نب  یلع  ماما  : لوا *

.رمع لاس   63، يرجه لاس 40  هفوک  تداهش  ، هکم ّدلوت 

، یبتجم ، مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  : مود *

.لاس  48، يرجه لاس 50  ، هنیدم تداهش  ، يرجه لاس 3  ، هنیدم دلوت 

، ادهشلا دّیس  ، مالّسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  : موس *

.لاس  57، يرجه لاس 61  ، البرک تداهش  ، يرجه لاس 4  ، هنیدم دلوت 

، نیدباعلا نیز  ، مالّسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  ماما  : مراهچ *

.لاس  57، يرجه لاس 95  ، هنیدم تداهش  ، يرجه لاس 38  ، هنیدم دلوت 

، مولعلا رقاب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  ماما  : مجنپ *

.لاس  57، يرجه لاس 114  هنیدم  تداهش  ، يرجه لاس 57  هنیدم  دلوت 

، قداص مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ماما  : مشش *

.لاس  65، يرجه لاس 148  هنیدم  تداهش  ، يرجه لاس 83  هنیدم  دلوت 

، مظاک مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  : متفه *

.لاس  55، يرجه لاس 183  ، دادغب تداهش  ، يرجه لاس 128  ( هنیدم هکم و  نیب  ) ءاوبا دلوت 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


، مالّسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  : متشه *

.لاس  55، يرجه لاس 203  ، سوط تداهش  ، يرجه لاس 148  هنیدم  دلوت 

ص:87
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، داوج ّیقت  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  ماما  : مهن *

.لاس  25، يرجه لاس 220  دادغب  تداهش  ، يرجه لاس 195  ، هنیدم دلوت 

، ّیقن يداه  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  یلع  ماما  : مهد *

.لاس  42، يرجه لاس 254  ، ارماس تداهش  ، يرجه لاس 212  هنیدم  دلوت 

، يرکسع مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  : مهدزای *

.لاس  28، يرجه لاس 260  ، اّرماس تداهش  ، يرجه لاس 232  ، هنیدم دلوت 

، مالّسلا هیلع  يدهملا  نسح  نب  دّمحم  ماما  : مهدزاود *

.فیرشلا هجرف  هّللا  لجع.تسا  هدنز  نونکات  ، يرجه لاس 255  ، اّرماس دلوت 

.تیب لها  ، رشع ینثا  ۀّمئأ  -

تماما

یلقع و نقتم  ياـه  لـیلد  قبط.تسا  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  موصعم  ناـماما  ییاوشیپ  تماـما و  هب  داـقتعا  ، نید عّیـشت و  ّمهم  لوـصا  زا 
هک ینید  يالاو  تساـیر  نیا  يارب  تسا و  ملع  تمـصع و  نآ  طیارـش  زا  دوش و  یم  هدرپس  ماـما  هب  دـنوادخ  يوس  زا  تماـما  ، یلقن

باختنا قح  مدرم  تسا و  يرورض  یطرش  نینچ  ، تسا راد  هدهع  ار  یهلا  ماکحا  نییبت  ارجا و  وا و  هار  ۀمادا  ادخ و  لوسر  ینیشناج 
ادـخ لوـسر  ، مخ ریدـغ  ۀـثداح  رد  هک  هنوـگنآ  ، دوـش یم  غـالبا  مدرم  هب  ربماـیپ  ناـبز  زا  دـنک و  یم  نییعت  ادـخ  هکلب  ، دـنرادن ماـما 

یمالـسا ۀعماج  رب  هّماع  تسایر  زا  تسا  ترابع  ، تماما » سپ (. غیلبت ۀـیآ  )- تشاد مدرم  رب  دروم  نیا  رد  ار  ادـخ  رما  غالبا  تیرومأم 
بولطم هب  نانآ  تیاده  ناشیاهراک و  رد  مدرم  رب  تیالو  یعون  ، نطاب بسح  هب  ار  تماما  ییابطابط  ۀمالع  (1) ایند .» نید و  روما  رد 

.تسا (2) رگتیاده  نمؤمره  لوسر و  ربمایپ و  راک  هک  هار  نداد  ناشن  طقف  هن  ، دناد یم 

زا يرادساپ  ، نید ظفح  ، تماما هک  تسا  دقتعم  هعیـش  ، دنناد یم  يرادـمامز  ینارمکح و  ّدـح  رد  ار  تماما  هک  ّتنـس  لها  فالخرب 
زاین نیا  تسا و  نیملسم  روما  ریبدت  نآرق و  ماکحا  يارجا  ، ینید يرکف و  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ، اهفیرحت اهتعدب و  اب  هلباقم  ، عرش

هب

ص:88

،ص 317. يدزی حابصم  ، یسانشامنهار ( . 1 - 1
،ج 1 ص 275. نازیملا ( . 2 - 2
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يوـس زا  یباــختنا  هـن  ، تـسا یباــصتنا  دوــش و  یم  نـییعت  ادــخ  يوــس  زا  ور  نـیازا  ، دراد یلاو  مکاــح و  کــی  زا  رتارف  یطیارش 
ادخ و زا  ینیشناج  هب  دناوتب  دشاب و  درف  نیرت  عاجش  نیرت و  یقّتم  نیرتاناد ، دیاب  تسا و  ناگدنب  رب  ادخ  يوس  زا  تجح  ، ماما.مدرم

.دشاب ادخ  يوس  زا  هدش  بصن  یهلا و  ملع  تمصع و  ياراد  دیاب  دوش و  راد  هدهع  ار  نید  غیلبت  مدرم و  تیاده  ، لوسر

زا سپ  يارب  تلاسر  ّطخ  موادت  يارب  مه  يریبدت  همانرب و  سپ  ، ادخ ربمایپ  نامز  هب  دودحم  هن  ، تسا یگـشیمه  مالـسا  ماکحا  نوچ 
یشخب اهنت  ، يرادمامز تموکح و  دریگ و  یم  لکش  « موصعم ماما  تماما  » بلاق رد  مالسا  یسایس  ۀفـسلف  يروئت.دشاب و  دیاب  لوسر 

و :»... تسا تّما  نیرفآ  تدـحو  شخب و  ناـماس  ، تماـما ، مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ریبعت  هب.تسا  ماـما  ياـهتیلوؤسم  فیاـظو و  زا 
فاصوا اهیگژیو و  یهلا و  تّجح  هب  رـشب  زاین  تّجح و  ماما و  ةرابرد  یطوسبم  ياهثحب  ، ثیدح بتک  رد  (1)و  هّمالل » اماظن  همامإلا 

تخانش.دروآ یم  تعاطا  فیلکت  ، تّما شود  رب  ، تماما .درک (2) عوجر  اهنآ  هب  دـیاب  هک  ، تسا هتفرگ  ماجنا  ناماما  ياهیگتـسیاب  و 
هیلع یلع  ماـما  ةدوـمرف  هب  ، تسا یلهاـج  یگرم  ماـما ، نتـشاد  ماـما و  تفرعم  نودـب  گرم  تـسا و  يرورـض  وا  زا  تعاـطا  ماـما و 

(3) هّیلهاج .» هتیم  تام  هل  ماما  تام و ال  نم  :» مالّسلا

زا تعاطا  موزل  نآ و  ياهیگژیو  طیارش و  تسا و  حرطم  تماما  ثحب  ، میرک نآرق  رد 

ص:89

تمکح 252. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
، یـضترم دّیـس  «، همامإلا یف  یفاشلا  ،» یـسربط «، نیدـحوملا هیاـفک  ،» اــت 27 ج 23  «، راونـألا راـحب  ،» ج 1 «، یفاــک :» هـلمج زا  ( . 2 - 2
ّرح خیـش  « هادـهلا تاـبثا  ،» یـضر دّیـس  «، همئـألا صئاـصخ  ،» يرهـش ير  «، هّنـسلا باـتکلا و  یف  تیبـلا  لـها  ،» ج 2 یمیکح  «، هاــیحلا »

يزامن یلع  «، تیالو تابثا  ،» يرهش ير  «، مالـسا رد  يربهر  ،» یقارـشا «، یحو نارادساپ  ،» یـسربط «، يرولا مالعا  »و« جاجتحإلا ،» یلماع
یقت دّمحم  «، تنس نآرق و  رظن  زا  تیالو  تفالخ و  ،» ییابطابط همالع  «، مالسا رد  هعیش  ،» يرهطم دیهش  «، يربهر تماما و  ،» يدورهاش
یّلک لئاسم  یسررب  ،» يرهش ير  ج 1، «، همکحلا نازیم  ، » يرکسع همالع  «، نیتسردملا ملاعم  ،» ینارهط ینیسح  «، یسانش ماما  ،» یتعیرش

ةوــلج ،» يربــنق هــّللا  تمـــشح  «، ریدـــغ دیـــشروخ  ، » یناـــمیا هــیقف  يدـــهم  «، تــسا یلع  اـــب  قــح  ،» ینیما مــیهاربا  «، تماـــما
دبع دّیـس  « هیبرعلا هبتکملا  یف  تیبلا  لـها  ،» ج 2 «، بلاـط یبا  نب  یلع  ماـمالا  هعوـسوم  ،» ج 3 «، یلع ماما  ۀمانـشناد  ،» يراصنا «، تیالو

باـتکلا و ءوـض  یف  هماـمالا  ،» یماـما رفعج  دّـمحم  ( تاـعجارملا ۀـمجرت  «) ّتنــس باـتک و  رد  یلع  ماـما  يربـهر  ،» ییاـبطابط زیزعلا 
یف یفاـشلا  ،» نارهم یموـیب  دّـمحم  «، تیبـلا لـها  هماـمالا و  ،» يرّفظملا نیـسح  دّـمحم  «، هماـمالا هعیـشلا و  ،» يوامـسلا دّـمحم  «، هّنـسلا

»ج 1 ص 273. نازیملا ،» ج 2 ص 378 و 331 «، عّیشت فراعملا  هرئاد  ،» یضترم دّیس  «، همامالا
.تسا یناوارف  ثیداحا  نومضم  نیا  هب  ،ص 327. سوواط نب  دّیس  ، نتفلا محالملا و  ( . 3 - 3
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تلزنم ثیدح  ، نیلقث ثیدح  ، ریدغ ثیدح  ، غیلبت ۀیآ  ، هلهابم ۀیآ  ، تعاطا ۀـیآ  ، تیالو ۀـیآ  .تسا (1) هدـش  نایب  رمألا  یلوا  ربماـیپ و 
( .دوش هعجارم  باتک  نیا  رد  اهنیا  زا  کیره  صاخ  ياه  لخدم  هب  ) تساه هنیمز  نیا  رد...و 

: دوش یم  افتکا  تماما  ةرابرد  ثیدح  دنچ  هب  ، باتک ندوبن  یلاخ  يارب 

.دنام یمن  ماما  زا  یلاخ  نیمز  (2) ...ماما » اهیف  ّالا و  ولخت  ضرألا ال  ّنا  :» مالّسلا هیلع  قداص  ماما  -1

یم ار  ادخ  یسک  اهنت  (3) ...تیبلا » لهأ  اّنم  همامإ  فرع  هّللا و  فرع  نم  هدبعی  ّلج و  ّزع و  هّللا  فرعی  اّمنإ  :» مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  -2
.دسانشب ار  ام  نایم  زا  دوخ  ماما  ار و  ادخ  هک  دتسرپ  یم  دسانش و 

(4) هّللا .» یحو  هبیع  هّللا و  ملع  هنزخ  هّللا و  رمأ  هالو  نحن  :» مالّسلا هیلع  قداص  ماما  -3

.مییادخ یحو  ناگدنراد  راگدرورپ و  ملع  نانزاخ  یهلا و  تیالو  نابحاص  ام 

.دنیوا نیمز  رد  لاعتم  يادخ  يافلخ  ، ناماما (5) هضرأ ،» یف  ّلج  ّزع و  هّللا  ءافلخ  هّمئألا  :» مالّسلا هیلع  اضر  ماما  -4

مامز همامإلا  ّنإ...لوسّرلا  هفالخ  هّللا و  هفالخ  همامإلا  ّنإ  ، ءایـصوألا ثرإ  ءایبنألا و  هلزنم  یه  همامإلا  ّنإ  :» مالّـسلا هیلع  اـضر  ماـما  -5
ناربمایپ و هاگیاج  ، تماما (6) یماّسلا » هعرف  یماّنلا و  مالسإلا  ّسأ  همامإلا  ّنإ  نینمؤملا  ّزع  اینّدلا و  حالص  نیملسملا و  ماظن  نیّدلا و 

رادتقا تزع و  ایند و  حالص  ناناملسم و  شخب  ناماس  نید و  ۀتشررس  ، تماما ، تسا ربمایپ  ادخ و  ینیشناج  تماما  ، تسایصوا ثاریم 
.تسا نآ  عیفر  ۀخاش  مالسا و  ةدنلاب  ۀشیر  تماما.تسا  نانمؤم 

يدعب نم  کّسمت  نم  ، هّمألا هذه  ّيدهم  اّنم  نیسحلا و  بلص  نم  هعست  ، رـشع انثإ  يدعب  همئألا  :» هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  -6
تّما نیا  يدهم  دنا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لسن  زا  ناشرفن  هن  ، دنرفن هدزاود  نم  زا  سپ  ناماما  (7) ...هّللا » لبحب  کسمتسا  دقف  مهب 

هب نم  زا  سپ  سکره  ، تسام زا 

ص:90

هیآ 3 و 55 و 67. ، هدئام هیآ 124، هرقب  هیآ 59، ، ءاسن : ك.ر هلمج  زا  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 178. یفاک ( . 2 - 2

،ص 181. نامه ( . 3 - 3

،ص 192. نامه ( . 4 - 4

،ص 193. نامه ( . 5 - 5

،ص 200. نامه ( . 6 - 6
،ص 369. هنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 7 - 7
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.تسا هدز  گنچ  یهلا  راوتسا  نامسیر  هب  ، دیوج کسمت  نانآ 

« هّللا هیـصعم  ، مهتیـصعم ّنإ  هّللا و  هعاط  مهتعاط  ّنإف  ، مهوفلاخت مکتّمئأ و ال  هعاطب  اوکّـسمت  :» هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  -7
ینامرفان ، ناشیا ینامرفان  تسادـخ و  تعاطا  نانآ  تعاطا  هکارچ  دـینکن ، تفلاخم  نانآ  اب  دـینزب و  گنچ  ناتناماما  تعاـطا  هب  ،(1)

.ادخ

شخب ماظن  ، تماما.دهد یم  رارق  تهج  کی  رد  ار  همه  هدرک و  تهج  بلـس  همه  زا  ، دننزب یتّما  هب  رگا  هک  تسا  يریـسکا  ، تماما »
لرتنک بطق  ، تسا نآرق  ماکحا  يارجا  تنامـض  ، ماما.اهیهارمگ زا  نیملـسم  ظفاح  اهفیرحت و  زا  مالـسا  نابهگن  ، ماما تسا و  هعماج 

(2) .تسا » بارطضا  کش و  ياهمخو  چیپ  رد  زورفا  نیقی  غورف  هریت و  ياهبش  تیاده  لعشم  ، تسا عامتجا  تاکرح  ةدننک 

دیاب دراد و  ایند  نید و  روما  رد  یّلک  تسایر  ربمایپ ، زا  تباین  هب  هک  تسا  یناسنا  ، ماما : دـیوگ یم  نینچ  ماما  ةرابرد  زین  دـیفم  خـیش 
ایند نید و  روما  رد  هماع  تسایر  ، هعیش هاگدید  زا  تماما  .دوب (3) میهاوخن  نید  رد  ینوزفا  یتساک و  زا  نمیا  هنرگو  ؛ دـشاب موصعم 

نیتسخن مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوش و  یم  نییعت  لوسر  ادـخ و  ّصن  اب  تسا و  ناماما  هب  ادـخ  يوس  زا  يدـهع  ربمایپ و  زا  تباین  هب 
نامز ماما  نانآ  نیرخآ  هک  ترضح  نآ  لسن  زا  هناگ  هن  ناماما  سپس  ، نیسح ماما  سپس  نسح و  ماما  وا  زا  سپ  ،و  تسا قح  رب  ماما 

یم تلادـع  زا  رپ  ار  ناهج  دـنک و  یم  روهظ  ادـخ  رما  هب  يزور  درب و  یم  رـس  هب  تبیغ  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
.دزاس (4)

شیوخ نامز  درف  نیرترب  ، تسایـس قلخ و  نسح  ، لقع ، تهاقف ، تعاجـش ، اوقت ، ملع لثم  لامک  تافـص  رد  دشاب و  موصعم  دـیاب  ماما 
هتـسیاش » هب هدـیقع  ، تماما هب  هدـیقع.بجاو  تّما  رب  شتعاـطا  تسا و  تّجح  مدرم  يارب  دـنک  یم  دـیوگ و  یم  هچنآ  رد  ماما.دـشاب 

.تسین هتسیاش  نارگید  ییاوشیپ  مدقت و  ، لضفا ناسنا  دوجو  اب  تسا و  يرالاس »

ینید و تسایر  ای  ندوب  ّیـصو  ندوب و  عاطم  تفالخ و  تلاـسر و  توبن و  زا  رتـالاب  رتـالاو و  ، تماـما : دـیوگ یم  ییاـبطابط  همـالع 
هب ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  تماما.تسا  يویند 

ص:91

،ص 369. نامه ( . 1 - 1
،ص 81. هدنسیون زا  ، تاعطق ( . 2 - 2

،ص 139. دیفم خیش  ، هیداقتعالا تکنلا  ( . 3 - 3
هلمج زا.دناسر  یم  عوضوم  نیا  هب  ار  نید  ياملع  مامتها  هک  هدش  هتشاگن  « همامالا » ناونع اب  يرایـسب  ياهباتک  ، تماما ةرابرد  ( . 4 - 4

،ج 2 ص 384. تسا هدمآ  اهنآ  یفرعم  اب  باتک  ناونع 110  « عّیشت فراعملا  هرئاد  » رد

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 146 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_91_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_91_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_91_4
http://www.ghaemiyeh.com


نآرق رد.دننک  يوریپ  دنزاس و  قبطنم  ماما ، نخس  لمع و  قبطرب  ار  ناشرادرک  راتفگ و  ، هدرک ادتقا  وا  هب  نارگید  هک  دشاب  يا  هنوگ 
اب یتیاده  مه  نآ  ، دنک یم  نایب  ار  تیاده  موهفم  شلابند  هب  یحیضوت  دیق  ناونع  هب  ، تسا تماما  همئأ و  ماما و  زا  نخس  یتقو  ابلاغ 
اب ماما  تیادـه  سپ.تسا  هدـش  اطعا  يا  هنوگب  زین  ماما  هب  تسا  یهلا  تیقـالخ  تردـق  توکلم و  هک  یهلا  « رما » نیا زا  هک  ادـخ  رما 

اهنت هن  ، بوـلطم هب  ندـناسر  وـحن  هب  ، ناـشیاهراک رد  تسا  مدرم  رب  تیـالو  یعوـن  تماـما  تسوا و  هارمه  هک  تسا  یتوـکلم  يرما 
ملاع هک  دشاب  نیقی  بحاص  یناسنا  دیاب  ماما  سپ  (، هیآ 24 ، هدجس ) دنک یم  اطع  « نیقی ربص و  » ۀیاس رد  ادخ  ار  تماما  نیا.ییامنهار 

یـسک رد  تماـما  نیا  (. شا يرهاـظ  هبنج  زا  رتارف  ینعی  ، تسا ناـهج  نیا  ینطاـب  دـعب  نآ  ، توکلم ) دـشاب فوشکم  شیارب  توکلم 
راکشآ هلأسم  دنچ  ، دش هتفگ  هچنآ  زا...دشاب  موصعم  اطخ  هانگ و  زا  دیاب  ماما  دشاب و  هتشاد  دیعـس  كاپ و  یتشرـس  هک  دوب  دهاوخ 

: دوش یم 

.دشاب موصعم  یهلا  تمصع  اب  دیاب  ماما  -2 .دشاب دنوادخ  يوس  زا  لوعجم  دیاب  ، تماما -1

ياهراک -5 .دوش دییأت  ادـخ  يوس  زا  دـیاب  ماما  -4 .دـشاب یمن  قح  ماـما  زا  یلاـخ  زگره  ، دـنرب یم  رـس  هب  نآ  رد  مدرم  هک  نیمز  -3
رد ماما  -7 .دـشاب اناد  ، تسا مدرم  يونعم  يّدام و  زاین  دروم  هک  ییاهزیچ  ۀـمه  هب  دـیاب  ماـما  -6 .تسین هدیـشوپ  ماما  ملع  رب  ناگدنب 

.تسا (1) شدوخ  نامز  ياه  ناسنا  ۀمه  زا  رترب  رتالاب و  یناسفن ، لیاضف 

.تیالو ، تیاصو ، ریدغ یسانشباتک  ، تیب لها  لیاضف  ، تفالخ ، ریدغ ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ، تیب لها  ، تیالو ۀیآ  -

لوضفم تماما 

یم تسا  لوضفم  ای  لضاف  هک  یسک  «، لضفا  » دوجو اب  ایآ  هک  تسا  نیا  فلتخم  فیاوط  یّنـس و  هعیـش و  نایم  یلاجنج  ياهثحب  زا 
يارب تماما  ، لضفا دوجو  اب  دـشاب و  نامز  لها  لضفا  دـیاب  ماما  دـندقتعم  هرعاشا  هعیـش و  ؟ دوش تفالخ  تماـما و  راد  هدـهع  دـناوت 
تّحـص هب  دـقتعم  هلزتعم  زا  یهورگ  هئجرم و  ، هّیدـیز ، ّتنـس لها  اّما  ، تسا ینـالقع  یهیدـب و  ، هلأـسم نیا.دوش  یمن  دـقعنم  يرگید 

تیعورشم حیحصت و  يارب  ، شیارگ نیا  هک  تسا  نشور  .دنک (2) لمع  ّتنس  باتک و  هب  لوضفم  هکنآ  طرـش  هب  ، دنلوضفم تماما 
رکب و وبا  تفالخ  هب  ندیشخب 

ص:92

ات 277. ،ج 1 ص 274  نازیملا ( . 1 - 1
،ج 1 ص 151. نارهم یمویب  دّمحم  ، تیبلا لها  همامالا و  ( . 2 - 2
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زین ، يوبن ثیدح  اهدص  تسا و  نشور  ، لیاضف ۀمه  رد  ربمایپ  باحـصا  ۀمه  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّتیلـضفا  اریز  ، تسا نامثع  رمع و 
یناوارف باحـصا  هب  دـناد و  یم  نیرید  یلوق  ار  نآ  زین  دـیدحلا  یبا  نبا.دـنک  یم  تباث  ار  نآ  ، ترـضح نآ  دوخ  راتفگ  یگدـنز و 

داقتعا و نیا  نتشاد  اب  يو  .تّوبن (1) زجب  ، دناد یم  تباث  مه  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  ار  ادخ  ربمایپ  لیاضف  ۀمه  دـهد و  یم  تبـسن 
فیلکت هک  یتحلصم  رطاخ  هب  ، تشاد مدقم  لضفا  رب  ار  لوضفم  هک  دیاتس  یم  ار  ادخ  ، دوخ باتک  ۀبطخ  رد  مهزاب  ، نآ حیرص  نایب 

هدـیقع نینچ  مه  رکب  وبا  دوخ  (2) فیلکّتلا .» اهاضتقا  هحلـصمل  لضفألا  یلع  لوضفملا  مّدـق  و  :»... دـسیون یم  درک و  باجیا  ار  نآ 
هک یلاح  رد  متفای  تیالو  امش  رب  (3) مکریخب ،» تسل  مکتّیلو و  :» تفگ هک  اـجنآ  ، تسناد یم  لوضفم  ياوشیپ  ار  دوخ  تشاد و  يا 

.متسین امش  نیرتهب 

.هّیلیضفت ، رمع کلهل  ّیلع  ول ال  ، تلزنم ثیدح  ، ناملسم نیلوا  ، هتلف ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

ریدغ ینیمخ و  ماما 

موهفم زا  قیمع  تخانش  اب  هک  تسا  یسایس  دعب  رد  ریدغ  تقیقح  مایپ و  نارگایحا  زا  یکی  ، قح هب  هّرس  سّدق  ینیمخ  ماما  ترضح 
موصعم ماما  تبیغ  رـصع  رد  ار  هعیـش  فدـه  ، ناریا رد  ینید  ماظن  ییاپرب  یمالـسا و  يروهمج  لیکـشت  اب  ، یعیـش تماما  تیـالو و 

يانبم رب  تموکح  ، ینیمخ ماما.دیـشخب  ّتینیع  ، تسا لوسر  ترـضح  ناماما و  تیـالو  موادـت  هک  ار  « هیقف تیـالو   » دیـشخب و قّقحت 
هّللا لوسر  نامز  کی  ، دش قّقحم  مالسا  لیصا  تموکح  رابود  ، نامز ود  رد  مالسا  ردص  رد  :» دومرف یم  تسناد و  یم  لیصا  ار  ریدغ 

هک دوـب  دروـم  ود  نیا  رد.درک  یم  تموـکح  هیلع  هّللا  مالـس  بلاـط  یبا  نب  یلع  هفوـک  رد  هک  یتـقو  رگید  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
(4) .درک » یمن  فّلخت  نوناق  زا  يا  هّرذ  مکاح  رارقرب و  لدع  تموکح  کی  ینعی  ، درک یم  تموکح  يونعم  ياهشزرا 

دوش یم  هدروآ  هنومن  دنچ  وا  ناوارف  نانخـس  زا.دوب  زین  یتموکح  یـسایس و  یهاگن  ، نآ ییالو  ةرهوج  رب  هوالع  ، ریدغ هب  ماما  هاگن 
، ریدغ دیع  زور  :» دهد یم  ناشن  ار  وا  هاگدید  هک 

ص:93

،ج 20 ص 221. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 3. نامه ( . 2 - 2

،ج 7 ص 131. ریدغلا ( . 3 - 3
،ج 10 ص 168. رون ۀفیحص  ( . 4 - 4
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نییعت رخآ  اـت  ار  یمالـسا  تموکح  يوگلا  دوـمرف و  نیعم  ار  تموـکح  ۀـفیظو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا  يزور 
هزجعم تاهج  ۀـمه  رب  ، بّذـهم تاـهج  همه  رد  هک  یتیـصخش  وچمه  کـی  زا  تسا  تراـبع  شا  هنومن  یمالـسا  تموکح  دومرف و 
هنومن نکل  ، دشاب دناوت  یمن  هیلع  هّللا  مالس  ریما  ترضح  لثم  یـسک  ینعم  مامت  هب  هک  دنتـسناد  یم  ار  نیا  مرکا  ربمغیپ  هتبلا  تسا و 

يرالاس و هتـسیاش  ناـمه  ینعی  نیا  (1)و  .دـندومرف » نییعت  رخآ  ات  اهتموکح  زا  دـشاب  یعـضو  وچمه  کـی  هب  کـیدزن  دـیاب  هک  ار 
هک تسا  يدـیع  :» دومرف نآ  یبتکم  یمدرم و  دـعب  ریدـغ و  دـیع  ةرابرد  زین.تسا  هتفهن  ریدـغ  ماـیپ  داـهن  رد  هک  اـهنیرترب  تموکح 
هار ۀـمادا  تاـغیلبت و  ۀـمادا  یهلا و  دـصاقم  يارجا  يارب  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  ۀلیــسو  هـب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
نیا تسا ، یبهذـم  داـیعا  نیرتـگرزب  زا  تسا و  ریدـغ  زور  هک  زورما  »و« .دـندومرف بوـصنم  ار  هیلع  هّللا  مالـس  ریما  ترـضح  ، ءاـیبنا
کی مخ  ریدـغ  هکنیا  دروم  رد  (2)و  تسا » ناهج  نامولظم  دیع  ، تسا نامورحم  دیع  ، تسا نافعـضتسم  لام  هک  تسا  يدـیع  ، دـیع

دـشاب و دـیاب  راصعا  ۀـمه  رد  ریدـغ  ، تسین نامز  نآ  هب  رـصحنم  ریدـغ  :» دومرف یم  دوبن ، نامز  نآ  ةژیو  یعطقم و  صاـخ و  ۀـثداح 
...دشاب ناراکردنا  تسد  اهتّلم و  شور  دیاب  ، تسا هتفرگ  شیپ  رد  تموکح  نیا  رد  ریما  ترضح  هک  یشور 

(3) .تسا » تموکح  لعج  ۀیضق  ، ریدغ ۀیضق 

يارب هسفنب  هک  تسین  يا  هلأـسم  ریدـغ  ۀـلأسم  :» تسا هدوـمرف  ، داد شزرا  ینعم و  ریدـغ  هب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هـکنیا  رد  و 
هدوب تاهج  ۀمه  عبنم  هک  فیرش  دوجو  نآ.تسا  هدرک  داجیا  ار  ردغ  ۀلأسم  ریما  ترضح  ، دروایب شیپ  يا  هلأسم  کی  ریما  ترضح 
لابند هک  تسا  ترـضح  دوخ  دراد  شزرا  هکنآ  ، درادن شزرا  ناشیا  يارب  ریدغ.دیایب  شیپ  ریدغ  هک  تسا  هدـش  نیا  بجوم  ، تسا

يونعم تاماقم  ، دشاب ترضح  يونعم  تاماقم  زا  هک  تسین  روط  نیا  تفالخ ، هب  ریما  ترـضح  بصن...تسا  هدمآ  ریدغ  ، شزرا نآ 
ۀلأسم هلأسم.تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  ریدـغ  هک  تسا  ریما  ترـضح...دوش  ادـیپ  ریدـغ  هک  تسا  نیا  وا  عماج  تاـماقم  ترـضح و 

ریدغ دـیع  تیمها  رد  (4)و  .تسا » تسایـس  يانعم  مامت  ، تسا تسایـس  لدع  ، تموکح ، تسا تسایـس  ۀلأسم  ، هلأسم ، تسا تموکح 
دایعا زا  هک  كرابم  زور  نیا  :» دیوگ یم  نینچ 

ص:94

،ج 3 ص 197. نامه ( . 1 - 1

،ج 19 ص 60. نامه ( . 2 - 2

،ج 20 ص 28. نامه ( . 3 - 3
،ص 27 و 28. نامه ( . 4 - 4
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ّتیونعم نآ  ۀمادا  ، تسا توبن  ۀمادا  نیا  هک  تسا  نیا  مه  شا  هتکن  تسا و  دیع  نیرتالاب  ام  صوصن  بسحرب  تسا و  مالسا  گرزب 
(1) .تسا » رتالاب  دایعا  ۀمه  زا  تهج  نیا  زا  ، تسا یهلا  تموکح  نآ  ۀمادا  ، تسا هّللا  لوسر 

.مالّسلا هیلع  یلع  لدع  ، يولع تموکح  ، هیقف تیالو  ، تیالو ، مخ ریدغ  دیع  -

هداز ماما 

مهیلع نیموصعم  ۀمئأ  زا  یکی  ۀطساو  یب  ای  هطساو  اب  دنزرف  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  یعیـش  حالطـصا  رد.ماما  دنزرف  يانعم  هب 
دروم كربتم و  يرازم  ناونع  هب  دوش و  یم  هتـسارآ  هتخاس و  يا  هعقب  تروص  هب  نانآ  نفدـم  هک  تسا  ناـنچ  بلغا.دنـشاب  مالّـسلا 

ای ، ینیـسح ینـسح ، تاداس  زا  نانآ  بلغا  دـنا و  هدـنکارپ  ناریا  رـسارس  رد  ناگداز  ماـما  هنوگنیا.دـیآ  یم  رد  مدرم  هّجوت  مارتحا و 
تفالخ ياوق  اب  يریگرد  رد  ای  ، دنا هدمآ  ناریا  هب  هک  دنا  هدوب  بیقعت  تحت  نایسابع  تموکح  اب  هزرابم  ّتلع  هب  ای  هک  دنا  يوسوم 
فلتخم ياهاج  رد  هدمآ و  روشک  نیا  هب  ، همئأ نادـنزرف  هب  نایناریا  ۀـقالع  ّتلع  هب  هک  دـنا  هدوب  یتاداس  ای  ، دـنا هدیـسر  تداهـش  هب 

.دوش (2) هعجارم  یخیرات  عبانم  هب  ناریا  رد  نوفدم  ناگداز  ماما  اب  ییانشآ  يارب.دنا  هتفر  ایند  زا  هدش و  نکاس 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما 

موصعم هدنز و  ماما  یهلا و  تّجح  هک  ، يرکسع نسح  ماما  دنزرف  ، مالّسلا هیلع  نامزلا  بحاص  يدهم  ترـضح  ، هعیـش مهدزاود  ماما 
رد نامز  ماما  هب  هدـیقع  تیودـهم و  ثحب.تخاس  دـهاوخ  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  ناهج  درک و  دـهاوخ  روهظ  يزور  تسا و  بیاغ  و 

نافلؤم تنس و  لها  نایوار  تسا و  یمالـسا  يا  هدیقع  هکلب  ، درادن مه  هعیـش  هب  صاصتخا  هدمآ و  ناوارف  تایاور  یمالـسا و  عبانم 
.دنا هتشون  دّدعتم  ياهباتک  وا  دروم  رد  هدرک و  لقن  ار  نآ  ثیداحا  زین  هّماع 

ادـخ ربمایپ.تسا  هّللا  هریخذ  ناماما و  ۀلـسلس  زا  هقلح  نیرخآ  ، ءایـصوألا متاخ  ، حـلاص ابا  ، هّللا هیقب  ، رظتنم دوعوم  ، دّـمحم لآ  مئاـق  وا 
هتینک یمسإ و  همسأ  ، يدلو نم  ّيدهملأ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ص:95

،ج 18 ص 127. نامه ( . 1 - 1
راثآ ۀـنیجنگ  «،» ناریا یناتـساب  نکاما  یخیراـت و  ياـهانب  تسرهف  «،» دابراتـسا اـت  اراتـسآ  زا  «،» ناـکاپ تبرت  :» ك.ر : هلمج زا  ( . 2 - 2

اهیدابآ گنهرف  (، » هناتسآ لخدم  )و ج 1( هعقب لخدم  )و ج 3 ص 300( هدازماما لخدم  ج 2 ص 392( «، عّیشت فراعملا  هرئاد  «،» مق
...و « هرهاطلا هرتعلا  دهاشم  «،» روشک یبهذم  ياهناکم  و 
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رد تسا و  نم  ۀینک  وا  ۀینک  نم و  مان  وا  مان  ، تسا نم  نادـنزرف  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ،(1) ...اقلخ » اقلخ و  یب  ساّنلا  هبـشأ  ، یتینک
.تسا (2) نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  ، قالخا تقلخ و 

.رمالا ولوا  ، تماما ، تعجر ، یسانش تجح  -

یسانش ماما 

کی یهلا  تّجح  ماما و  تخانـش  تسا و  مدرم  يداه  ، قح ماما.تسا  دنـس  تّما  يارب  وا  لعف  لوق.تسا و  مدرم  رب  ادخ  تّجح  ، ماما
یم تداعس  قح و  هب  ، ماما یب  هار  هن  ، تسا هتفریذپ  لامعا  هن  ، نآ نودب  تسا و  نامز  ره  رد  یناملـسم  ۀفیظو  کی  نیا.تسا  فیلکت 

.دناسر

رب يدّدـعتم  ثیداحا.دـنک  یم  نایب  ار  وا  زا  ّتیعبت  یـسانش و  ماما  راثآ  ّتیمها و  ترورـض و  «، هّجحلا باتک  » ناونع ییاور  عبانم  رد 
لها زا  موصعم  هّمئأ  مه  ماما  قادصم.تسا  هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هکره  هک  تسا  نومـضم  نیا 

ثیدـح رد.تسا  یـسانشادخ  یـسانشربمغیپ و  لثم  یـسانش  ماما  تیمها  تسا و  مزال  ناشتعاطا  تفرعم و  هک  دـنیادخ  ربماـیپ  تیب 
نامیا دناسر  یم  هک  (3) .هل » مّلـسی  هیلإ و  ّدری  هنامز و  مامإ  مهّلک و  هّمئألا  هلوسر و  هّللا و  فرعی  یّتح  اـنمؤم  دـبعلا  نوکی  ـال  :» تسا

.تسوا ربارب  رد  ندوب  میلست  نامز و  ماما  ناماما و  لوسر و  ادخ و  تخانش  ۀیاس  رد  ، تسرد

رب طیارـش  فاصوا و  نآ  قابطنا  ، تسا هدش  نایب  ادخ  لوسر  ّیـصو  نیتسار و  ماما  يارب  ربمایپ  ثیدـح  نآرق و  رد  هک  ییاهرایعم  اب 
هب ، دـنا هتـشاد  ار  تفرعم  نیا  قیفوت  هک  نانآ  دـنا و  هتفر  اطخ  هب  ، دـنا هدومیپ  همئأ  طخ  زا  ادـج  یهار  هک  نانآ  تسا و  موصعم  ۀّـمئأ 

ریخلا هل  هّللا  عمج  دـقف  مهتیالو  یتیب و  لـهأ  هفرعمب  هیلع  هّللا  ّنم  نم  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر.دنـسر  یم  تداـعس 
هدروآ مهارف  وا  يارب  ار  ریخ  ۀـمه  ، دراد ینازرا  وا  هب  ار  ناشتیالو  نم و  نادـناخ  تفرعم  دـهن و  ّتنم  دـنوادخ  سکره  رب  (4) .هّلک »

نیا موزل  رد  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا 

ص:96

،ص 286 ح 1. قودص ، نیدلا لامکا  ( . 1 - 1
زا هنیمز  نیا  رد.دمآ  دهاوخ  طوسبم  بلاطم  « راظتنا گنهرف  » باتک رد  هّللا  ءاش  نا  ، تیودـهم ثحابم  ترـضح و  نآ  ةرابرد  ( . 2 - 2

خیرات ،» یفاص رثـالا » بختنم  ،» اـت 53 »ج 50  راونألا راحب  ،» ینامعن « هبیغلا ،» یـسوط خیـش  « هبیغلا ،» قودـص « نیدـلا لامکا  :» ك.ر هلمج 
.رگید ۀلاقم  باتک و  اهدص  یمیکح و  اضر  دّمحم  « برغم دیشروخ  ،» یناروک « روهظلا رصع  ،» ردصلا دّمحم  « يرغصلا هبیغلا 

،ج 1 ص 180. یفاک لوصا  ( . 3 - 3
،ص 83. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 4 - 4

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 151 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_96_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_96_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_96_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_96_4
http://www.ghaemiyeh.com


ساّنلا رذعی  انتفرعم و ال  ّالإ  ساّنلا  عسی  ،ال  انتعاط هّللا  ضرف  نیّذلا  نحن  :» دومرف ماما  نتخانشن  رد  مدرم  ندوبن  روذعم  »و  یسانش ماما  »
.(1) ...انتلاهجب »

ّمهّللأ » میوش یم  هارمگ  نآ  نودـب  نوچ  دزاس ، ام  بیـصن  ار  یـسانش  تجح  نیا  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  اهاعد  یخرب  رد  ور  نیازا 
«. ...کتّجح ینفّرع 

یخرب لقن  هک  دراد  تماما  يارب  نارگید  یتقایل  یب  یسانش و  ماما  يولع و  بقانم  باب  رد  يا  هتکنرپ  دنلب و  رعش  يزاریـش  یناغفاباب 
: تسا بسانم  شتایبا  زا 

ماما تسا  ردیح  ، نینوک دّیس  دعب  هک  مانا  ردب  ردص  نوچ و  یب  قلاخ  هب  مسق 

مالک ّصن  هب  دوب  تماما  ّقحتسم  هک  لوسر  لوق  ادخ و  مکح  هب  تسوا  ، ماما

مامت درک  عبس  تفه  ناسل  ّیط  هب  ناور  دروآ  باکر  رد  ياپ  نوچ  هک  تسوا  ماما 

ماو دریگن  يرگید  زا  تیراع  غارچ  شیوخ  تّجح  هب  دوب  مئاق  هک  تسوا  ماما 

ماک دیآرب  ار  هناگیب  هک  دیما  نادب  فاصم  زور  هب  رس  دیشخب  هک  تسوا  ماما 

ماش هر  زا  تشگزاب  نیسپ  ضرف  ياج  هب  وا  تراشا  زا  روخ  صرق  هک  تسوا  ماما 

ماعط دروخن  بل و  رب  اضر  رهم  داهن  داد  لئاس  هب  يرتشگنا  هک  تسوا  ماما 

مالغ راب  ریز  هب  دتفا  سوه  زا  هکنآ  هن  دنا  يو  مالغ  ناهج  قلخ  هک  تسوا  ماما 

؟ مازلا ار  مصخ  داد  رنه  لضف و  ملع و  هب  یکی  تالکشم  ّلح  رد  هس  ود  ناز  مادک 

؟ ماگ ییانشآ  فاصنا  هب  دنا  هداهن  باوص  قیرط  رد  هناگیب  هس  ود  ناز  مادک 

؟ ماسح قرب  تخورفرب  نید  نمشد  دصق  هب  دربن  فاصم و  رد  زور  کی  هس  ود  ناز  مادک 

ماربا یفطصم  دنزرف  هب  ملظ  دنک ز  كدف  غاب  رهب  هک  مهاوخن  ماما  نآ  نم 

مارک ردص  مانا و  فهک  ۀناتسآ  رب  دزورفا  شتآ  هک  مهاوخن  ماما  نآ  نم 

؟ ماع بّصعت  نز و  لوق  هب  رابتعا  هچ  عامجا  تعیب  راذگب و  هشیاع  لوبق 

؟ مارح ار ز  لالح  دنادن  هک  يدلقم  دنک  قرف  هنوگچ  لطاب  قح و  ۀنایم 
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؟ ماجل هدنکف  یکی  راهم و  هتسسگ  یکی  يرازفلع  رد  لهاان  هس  ود  زا  دزیخ  هچ 

مادم مینک  یبصان  یجراخ و  رکذ  هک  تسا  رت  فیرش  نآ  زا  تاقوا  هک  ، هاش رهم  هب 

ماف هنیآ  رهپس  منابز  غیت  قرب  رابدص ز  یمد  دوش  رگخا  ةدوت  هنرگو 

ص:97

،ج 1 ص 187. یفاک لوصا  ( . 1 - 1
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ماظن چیه  تشادن  تعیرش  راک  رادم  دوب  ناشیا  تسد  هب  تفالخ  هک  نامز  نآ  رد 

مامظع يایلوا  هب  مارک و  يایبنا  هب  لد  ینعی  ، تانئاک فدص  رهوگ  هب 

ماقم ، تیب لها  رهم  ینشور  غورف  لزا  دادماب  تشاد  ملد  میرح  رد  هک 

ماوع تافتلا  رهب  زا  هتخاسن  دوخ  هب  لآ  ردیح و  رهم  دروآ  لزا  زا  « یناغف »

مال (1) ۀقلح  وچ  یبصان  دق  داب  هدیمخ  لاد  ةّرط  وچ  یجراخ  لد  داب  هتسکش 

.یسانش تجح  ، تیالو ، مخ ریدغ  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، تماما -

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  - مالّسلا هیلع  یلع  ماما 

ران ماما  ، رون ماما 

یباتک ای  ، دننک یم  ادتقا  وا  لمع  نخـس و  هب  هک  یناسنا  ای  ، دننک ادتقا  وا  هب  هک  سکره  ، تسا ورـشیپ  ادـتقم و  اوشیپ و  يانعم  هب  ماما 
هتفهن ییوگلا  ای  ییاوشیپ  ، ماما ياـنعم  رد  سپ  .لطاب (2) هچ  ، دـشاب قح  هچ  ، اهنیا زج  يزیچ  اـی  ، دریگ یم  رارق  لـمع  دروم  هک  تسا 

هار هب  رگتیاده  هک  هدش  دای  یناماما  زا  مه  ، میرک نآرق  رد  ور  نیازا.تیصعم  ای  دشاب  تعاط  رد  ، لطاب ای  دشاب  قح  هار  رد  هچ  ، تسا
َو دـن : « ران ماما  شتآ و« يوس  هب  ةدـننک  توعد  هک  یناماما  زا  مه  رون ،» ماـما  انِْرمَِأب (3)« َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو  دـنوادخ : قح و 

تیاده ماما  دنلوسر و  ادخ و  ّطخ  رد  هک  دهد  یم  نامرف  يرمألا  یلوا  زا  تعاطا  هب  نآرق  مه  (4) ِراّنلا .  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج 
تمایق رد  دنراد و  ییاوشیپ  یهورگره  (5)و  ِْرفُْکلا .  َهَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  دننکش : نامیپ  هک  دهد  یم  « رفک ۀّمئأ  » ّدض رب  داهج  نامرف  مه  ، دنا

(6) ْمِهِمامِِإب .  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  دنوش : یم  روشحم  دوخ  ياوشیپ  اب 

ار یقاب  نالطاب و  ار  لطاب  هکنیا  دـیوگ و  یم  نخـس  شیوخ  بسانم  رما  اـب  يزیچره  باذـجنا  بذـج و  زا  نخـس  یتقو  مه  يولوم 
: دیوگ یم  ، دنشک یم  دوخ  يوس  هب  نایقاب 

دنا (7) بلاط  ار  نایرون  رم  نایرون  دنا  بذاج  ار  نایران  رم  نایران 

ص:98

،ص 125. يدهاجم یلع  دّمحم  يروآدرگ  ، ایرد زا  هرطق  کی  ( . 1 - 1
.بغار تادرفم  ( . 2 - 2

هیآ 73. ، ایبنا « انرمأب نودهی  همئأ  مهانلعج  هیآ 24«و  ، هدجس ( . 3 - 3
هیآ 41. ، صصق ( . 4 - 4

هیآ 12. ، هبوت ( . 5 - 5
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هیآ 12. ، هبوت ( . 6 - 6
ةرامش 83. تیب  ، مود رتفد  ، يونثم ( . 7 - 7
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يرون لیلد  یهارمگ و  ماما  تیاده و  ماما  : دناد یم  عون  ود  رب  ار  ناماما  ، ناشراوگرزب ردپ  ۀتشون  زا  لقن  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
ياهیگژیو زا  درامش و  یمرب  سکع  هب  دوخ و  نامرف  مکح و  رب  ادخ  نامرف  مکح و  نتشاد  مدقم  ار  نایاوشیپ  هنوگنیا  ندوب  يران  و 

: یبأ باتک  یف  تأرق  :» درامش یمرب  میرک  نآرق  رد  ادخ  ماکحا  اب  تفلاخم  یتسرپ و  يوه  یهارمگ ، ياوشیپ 

اّما مهمکح و  لبق  هّللا  مکح  مهرمأ و  لبق  هّللا  رمأ  نومّدقیف  يدهلا  هّمئأ  اّمأف  ، لالـض مامإ  يدـه و  مامإ  : نامامإ هّللا  باتک  یف  هّمئألا 
نخس رد  (1)و  .باتکلا » یف  امل  افالخ  مهئاوهأل و  اعابّتإ  ، هّللا مکح  لبق  مهمکح  هّللا و  رمأ  لبق  مهرمأ  نومّدقی  مّهنإف  لالّـضلا  هّمئأ 

.دنران (2) رون و  ماما  نامه  هک  رجاف  ّرب و  : دنک یم  دای  ماما  هنوگود  زا  ترضح  نآ  يرگید 

ار مدرم  نیرتدـب  (3)و  ...لداع » مامإ  هّللا  دابع  لـضفا  ّنإ  :» دـناد یم  « لدـع ماـما  » ار ادـخ  ناگدـنب  نیرتهب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ّلض و رئاج  مامإ  هّللا  دـنع  ساّنلا  ّرـش  ّنا  :» دـناشک یم  یهارمگ  هب  ار  نارگید  مه  ، تسا هارمگ  دوخ  مه  هک  دـناد  یم  « رئاج ماـما  » زین

ماـما » ناوـنع هـب  ، دــنک هدجــس  مدآ  يارب  دــشن  رــضاح  درک و  یــشک  ندرگ  ادــخ  ناــمرف  ربارب  رد  هـک  سیلبا  زا  (4)و  هـب » ّلـض 
يدهلا و مامإ  ءاوس  ّهنإف ال  :» دـناد یمن  ناسکی  ار  یهارمگ  ياوشیپ  تیادـه و  ياوشیپ  ، رگید ياج  رد  دنک (5)و  یم  دای  « نیبّصعتملا

(6) يدّرلا .» مامإ 

زا هنادـنم  هلگ  لـطاب و  ماـما  ار  هیواـعم  دـناد و  یم  قـح  ماـما  ار  دوـخ  ، تسه راـن  ماـما  روـن و  ماـما  زین  مالّـسلا  هـیلع  یلع  هاـگن  رد 
دوخ لطاب  هار  رد  ماش  هاپس  هک  عضو  نیا  اب  (7) لطابلا ،» یف  مهمامإ  مهتعاط  ّقحلا و  یف  مکمامإ  مکتیصعمب  :»... دیامرف یم  ، شنارای

ینامرفان قح  ریسم  رد  ار  دوخ  ماما  امش  دننک و  یم  يوریپ  ار  دوخ  ماما  ، لطاب رد  نانآ  ، هدنکارپ شیوخ  قح  هار  رد  امـش  دندحتم و 
اهینکـشدهع و اب  هک  دنک  یم  ینیب  شیپ  ، رگید ياج  رد.دنریگب  امـش  زا  ار  تردق  دـننک و  هبلغ  نانآ  هک  دور  یم  نآ  میب  ، دـینک یم 

هّمئأ مکضعب  نوکی  یّتح  :»... دنشاب نالهاج  وریپ  ناهارمگ و  ربهر  اوشیپ و  ، اروش لیکشت  ةرود  نابلط  تردق  زا  یخرب  ، تافالتخا

ص:99

،ج 24 ص 156 ح 14. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ص 157. نامه ( . 2 - 2

(. حلاص یحبص  ۀبطخ 153( ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
ۀبطخ 164. ، نامه ( . 4 - 4

(. هعصاق هبطخ  ۀبطخ 192( ، نامه ( . 5 - 5
ۀمان 27. ، نامه ( . 6 - 6

ۀبطخ 25. ، نامه ( . 7 - 7
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(1) هلاهجلا .» لهأل  هعیش  هلالّضلا و  لهأل 

.تماما -

ّیماما

دشاب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لصفالب  تماما  هب  دقتعم  هعیـش و  هک  یـسک  هب  ، مالک ثیدح و  ، لاجر حالطـصا  رد.ماما  هب  بوسنم 
هّماـع و ، هّیماـما - .دـنا ّتنــس  لـها  دوـصقم  هـک  هّماـع  لـباقم  رد  دــنیوگ ، یم  مـه  « هّصاـخ ،» صاخــشا هنوـگنیا  هـب  ، دوـش یم  هـتفگ 

.يرشع ینثا  ، عّیشت ، هّصاخ

هّیماما

دنرامـش یم  یهلا  بصنم  ار  تماما  دنراد و  هدیقع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لصفالب  تماما  هب  هک  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش و  هب 
تماما و بوجو  هب  دـقتعم  هیماما  : دـیوگ دـیفم  خیـش.دوش  یم  هتفگ  « هّیماما  » دوش یم  نییعت  لوسر  ادـخ و  ّصن  یهلا و  بصن  اب  هک 

دقتعم ار  اـهنیا  ۀـمه  هکره  دـندقتعم و  لوـصا  نیا  همه  هب  هک  دـنوش  یم  هدـناوخ  ماـن  نیا  هـب  تـهج  نآ  زا  دـنا و  ّصن  تمـصع و 
ملعا و ، ّصن ، تمـصع نوچمه  یطیارـش  «، ماما  » رد تسا و  لوسر  ثیداحا  نآرق و  تاـیآ  ، هدـیقع نیا  ياـنبم  .تسا (2) یماما  ، دشاب
رب نیا  روحم  نوچ.دنراد  هدیقع  رظتنم  بیاغ  ماما  هب  دـنناد و  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  رد  ار  تماما  دـنلئاق...و و  ندوب  لضفا 
هب ، نارگید يأر  هن  دـنناد  یم  صاخ  ّصن  اب  ار  تماما  مدرم و  باختنا  هن  ، تسا لوسر  ادـخ و  يوس  زا  ماما  ندوب  یباصتنا  هب  هدـیقع 

نیـشناج ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ، یلج ّصن  هب  هک  ییاه  هقرف  مومع  مان  هیماما ، :» دسیون یم  ادـخهد.دنا  هتفگ  هّیماما  داقتعا  نیا  ناوریپ 
یکی هک  دنرظتنم  تسین و  یلاخ  ماما  زا  هاگ  چیه  ایند  تسا و  یقاب  یلع  نادنزرف  رد  تماما  هک  دندقتعم  دـنناد و  یم  مالـسا  ربمغیپ 

زا سپ  تعامج  ّتنـس و  لها  ، نانیا لباقم  رد.دنک  طسق  دادو و  لدع  زا  رپ  ار  ایند  دـنک و  جورخ  روهظ و  نامزلا  رخآ  رد  نایولع  زا 
هقرف مالـسا ، رگید  بهاذم  لثم  زین  هیماما  رد  هتبلا  (3) دنناد .» یم  طونم  نانآ  بیوصت  ناناملـسم و  ياروش  هب  ار  تفالخ  رما  ، ربمغیپ

.تسا « هیرشع ینثا  ۀیماما  » نانآ نیرت  لماک  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياه 

.ریدغ ، تماما ، یسانش هعیش  ، عّیشت -

ص:100

(. رانلا همئأ  ات 886( ياه 883  ثیدح  «، همکحلا نازیم  :» ك.ر زین  ، ران ماما  هنیمز  رد  هبطخ 139. ، نامه ( . 1 - 1
،ج 37 ص 1. راونالا راحب  ( . 2 - 2

.هّیماما ةژاو  ،ج 2  همان تغل  ( . 3 - 3
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تناما ۀضرع  تناما و 

دندز هناوید  نم  مان  هب  لاف  ۀعرق  دیشک  تسناوتن  تناما  راب  نامسآ 

ضرع » ۀـیآ.تسا هتفریذـپ  ار  نآ  ناسنا  هدرک و  هضرع  یتسه  رب  دـنوادخ  هک  تسا  ینیگنـس  تناما  ، تیب لها  نانمؤم و  ریما  تیالو 
نینچ تناما  ۀیآ.تسا  هدش  لیوأت  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تناما  نیا  ، تایاور یخرب  رد  دراد و  یفلتخم  ياهریـسفت  «، تناما
یلع تیالو  نآ  زا  دوصقم  دـیامرف  یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  (1) ..ِلابِْجلا .  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  یَلَع  َهَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اـّنِإ  تسا :

: دیامرف یم  هک  يرگید  ۀیآ  رد  (2) نینمؤملا .» ریمأ  هیالو  یه  :» تسا مالّسلا  هیلع 

تماما مادکره  هک  تسا  ناماما  هب  باطخ  هک  هدمآ  يدّدعتم  تایاور  رد  (3) دیراپسب » شلها  هب  ار  اهتناما  دهد  یم  روتسد  دنوادخ  »
اضر ماما  قداص و  ماما  زا  یثیداحا  رد  .دراپسب (4) يدعب  ماما  هب  ار  ییاوشیپ  ياهتیلوؤسم  حالس و  باتک و  نوچمه  تماما  عیادو  و 

دّمحم لآ  دّمحم و  تفرعم  تیالو و  ّبح و  ار  تناما  ، قداص ترضح  .تسا (5)و  « تیالو » نامه ، تناما هک  هدش  لقن  مالّسلا  امهیلع 
تناما یخرب  زین  اهناسنا.دبلط  یم  ناوارف  يدّهعت  ّتیفرظ و  ، یلمع يداقتعا و  میظع  راب  نیا  لّمحت  »و  يریذپ تیالو  .درامش (6)« یم 

.تّدوم ۀیآ  ، تماما ، تیالو - .دندرکن لمع  ، یهلا تناما  نیا  هب  تبسن  دوخ  ۀفیظو  هب  دندوبن و  یبوخ  راد 

رما

هب ینآرق  دربراـک  رد  دوش و  یم  هتفگ  يزیچ  اـی  هثداـح  اـی  نخـس  اـی  راـکره و  يارب  ماـع  يا  هملک  مه  ، تسا ناـمرف  ياـنعم  هب  مه 
ای ، توکلم کلم و  ملاع  ینعی  ، تسا هملک  نیا  رد  يرگید  حالطصا  مه  قلخ  ملاع  رما و  ملاع  .تسا (7) هدمآ  ینعم  هجو و  هدراهچ 

.سوفن (8) لوقع و  ملاع 

، ندوب هعیش  ، تماما هب  ةدیقع  ، تیالو زا  تسا  زیمآ  هیانک  يریبعت  ، یعیش حالطصا  رد  اّما 

ص:101

هیآ 33. ، بازحا ( . 1 - 1
،ج 23 ص 275 و 280. راونألا راحب  ( . 2 - 2

هیآ 4. ، ءاسن ( . 3 - 3
،ص 107. رابخالا یناعم  ،ج 23 ص 276، راونألا راحب  ( . 4 - 4

(. رفک قح  ریغب  اهاعّدا  نم  ، هیالولا هنامالا  :) ،ص 110 رابخالا یناعم  ،ص 279 ح 19 و 20، نامه ( . 5 - 5
،ص 108. رابخألا یناعم  ( . 6 - 6

.نآرق هوجو  ( . 7 - 7
.ادخهد ، همان تغل  ( . 8 - 8
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رد ، دربراک نیا  رتشیب  مالّسلا و  هیلع  مئاق  مایق  يدهم و  ترضح  روهظ  ، تیب لها  گنهرف  ، نانآ يربهر  تیالو و  شریذپ  ، ناماما ماقم 
اب ، یعیـش گنهرف  ناماما و  هب  طوبرم  نوؤش  زا  ، هّیقت طیارـش  رطاـخ  هب  هدـش و  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  تسا  یتاـیاور 

ياهرادـید ثیدـح و  لقن  دـمآو و  تفر  ۀلیـسو  هب  همئأ  رما  يایحا  رب  دـیکأت  يددـعتم  تایاور  رد.درک  یم  دای  « ام رما  » ای «، رما » ریبعت
یف نوروازتملا  ، انتّدوم یف  نّوباحتملا  ، انتیالو یف  نولذابتملا  انتعیـش  :» مالّـسلا هیلع  یلع  مالک  : لثم ، تسا هدـش...و  يرادازع  لـباقتم و 
هار رد  دننک و  یم  یتسود  مه  اب  ام  تّدوم  هار  رد  ، دنرگیدکی هب  ششخبو  لذب  لها  ام  تیالو  هار  رد  ام  نایعیش  ،(1) ...انرمأ » ءایحإ 

دیهـش ، دریمب رما  نیا  هب  هدـیقع  اب  امـش  زا  سکره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماما.دـننک  یم  رادـید  ار  رگیدـکی  اـم  ناـمرف  ياـیحا 
ّرس انرمأ  ّنإ  :» راوشد تسا و  هدیـشوپ  ناهنپ و  ّرـس  ام  رما  : دیامرف یم  ترـضح  نآ  هک  تسا  یتایاور  زین.دریمب  رتسب  رد  دنچره  ، تسا

نامیا تیب و  لها  يالاو  فراعم  باـن و  دـیحوت  ، دراوم هنوگنیا  رد  رما  نیا  هک  (2) ...بعصتسم » بعص  انرمأ  ّنإ  «،» ...ّرس یف  روتـسم 
.تسا تیب  لها  هب  صوصخم  تفرعم  صلاخ و 

موصعم ماما  يربهر  تیب و  لها  تیمکاح  يارب  شـالت  يا و  هّیقت  روما  یتالیکـشت و  یناـهنپ و  تاـطابترا  هب  هراـشا  مه  يدراوم  رد 
نم ّهنإف  هعذت  انرما و ال  متکا  ! یّلعم ای  :» دیامرف یم  سینخ  نب  یلعم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.دـنامب  زار  تروص  هب  دـیاب  هک  تسا 

شاـف ار  نآ  نـک و  ناـمتک  ار  اــم  رما  ! یلعم يا  ،(3) هل » دـحاجلاک  اـنرمأل  عیذـملا  و...اینّدـلا  یف  هّللا  هّزعأ  هعیذـی  ـال  اـنرمأ و  مـتک 
هک تسا  یسک  نوچ  ، دنک اشفا  ار  ام  رما  سکره  و...دنک  یم  شزیزع  ایند  رد  دنوادخ  دنکن  شاف  دناشوپب و  ار  ام  رما  سکره  ، زاسن

لتق مه  نآ  ، هدمآ رامش  هب  همئأ  لتق  رد  تکراشم  لثم  هک  تسا  يّدح  ات  ، رارـسا هنوگنیا  ياشفا  رابنایز  ریثأت.تسا  هدرک  راکنا  ار  ام 
سکره ،(4) أطخ » انلتقی  مل  ادـمع و  انلتق  نمک  وهف  انرمأ  نم  ائیـش  انیلع  عاذا  نم  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح.اطخ  هن  دـمع 
اوعیذـت و ال  :» دومرف زین  !و  اطخ هب  هن  ، تسا هتـشک  دـمع  هب  ار  ام  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ، دـنک شخپ  ام  دـض  رب  ار  ام  « رما » زا يزیچ 

، هلهأ ّالإ  هب  اوثّدحت  انرمأ و ال 

ص:102

،ج 11 ص 147. هعیشلا لئاسو  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 66. ءاضیبلا هّجحملا  ( . 2 - 2

،ج 11 ص 465،ح 23. هعیشلا لئاسو  ( . 3 - 3
،ص 496،ح 16. نامه ( . 4 - 4
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نآ دینکن و  رشتنم  شاف و  ار  ام  « رما ،» (1) انّرـس » اوعیذت  هّللا و ال  مکمحر  اوفرـصنإ  ، انّودع نم  هنؤم  انیلع  ّدشأ  انرمأ  انیلع  عیذملا  ّنإف 
دیدرگرب و ، تسام نمـشد  زا  شیب  ام  رب  وا  تمحز  ، دنک شاف  ام  دض  رب  ار  ام  « رما » سکره هکارچ  ، دیراذگن نایم  رد  شلها  اب  زج  ار 

.دینکن شاف  ار  ام  زار  دنک و  ناتتمحر  ادخ  ، دیورب

تیادـه دروم  رد  همئأ  دولآزار  ناهنپ و  روما  زا  زیمآ  هیانک  يا  هژاو  «، رما » هک دـیآ  یمرب  ، تسین مک  هک  تاـیاور  هنوگنیا  عومجم  زا 
.هّیقت .دیجنس (2)- ار  نیبطاخم  ّتیفرظ  مه  ، تخاسن شاف  مه  ، تفگ شلها  هب  دیاب  مه  هک  ، تسا تیالو  يربهر و  تّما و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما 

ریما و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  دوخ  ناماما و  ۀمه  هچرگ.نانمؤم  ياوشیپ  يانعم  هب  ، مالّسلا هیلع  یلع  ترـضح  ّصاخ  بقل 
هدـش هدـیزگرب  تماـما  هب  لوسر  ادـخ و  يوـس  زا  قـحب  هک  تسا  ترـضح  نآ  یـصاصتخا  باـقلا  زا  نیا  نکیل  ، دـننانمؤم ياوـشیپ 

هیلع قداص  ماما  تمدـخ  يدرم  .تسین (3) زیاـج  اور و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  رب  زج  بقل  نیا  قـالطا  ، یخرب داـقتعا  رد.تسا 
هّللا ، نینمؤملا ریمأل  ّالإ  حلـصی  مسإ ال  اذـه  ، هم :» دومرف یتحاران  ضارتعا و  اب  ترـضح  ، داد مالـس  بقل  نیا  اـب  وا  رب  دیـسر و  مالّـسلا 

هدـیمان مسا  نیا  هب  ار  وا  دـنوادخ  ، تسین هتـسیاش  نینمؤملا  ریما  رب  زج  مان  نیا  ، شاب تکاس  ،(4) ...هریغ » دـحا  هب  ّمسی  مل  هب و  هاّـمس 
نانمؤم ریما  ار  دوخ  ، ادخ لوسر  تفالخ  یعدمره  هک  تسا  نآ  يارب  ، دیکأت نیا  دیاش.دنا  هدیمانن  مان  نیا  هب  ار  یسک  وا  زج  تسا و 

نییعت دنوادخ  يوس  زا  ترضح  نآ  يارب  بقل  نیا  هک  تسا  تایاور  رد.دنامب  ظوفحم  شلها  يارب  بقل  نیا  میرح  دنکن و  یفّرعم 
زا یتیاور  رد.تسا  هدـش  یم  هدـناوخ  بقل  نیا  اب  مه  ربمایپ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدوب و  نآ  غالبا  رومأم  ادـخ  لوسر  هدـش و 

.تسا هتشاد  ناگتشرف  دزن  ار  بقل  نیا  زین  مدآ  تقلخ  زا  شیپ  ترضح  نآ  هک  هدمآ  هفیذح 

ص:103

،ح 18. نامه ( . 1 - 1
هعاذا ص 369. نامتک ص 221 و  هیقت ص 217، ناسل ص 113، ظفح  : باوبا ج 2  «، یفاک لوصا  :» ك.ر ( . 2 - 2

.دینک هاگن  ج 37 ص 290  «، راونألا راحب  » رد ثحب  نیا  تایاور  هب  ( . 3 - 3
،ج 1 ص 276. یشایع ریسفت  ( . 4 - 4
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عمج ار  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  بقل  نینمؤملا  ریما  هکنیا  هب  طوبرم  تایاور  هک  دراد  « نیقیلا » مان هب  یّلقتـسم  فیلأت  سوواط  نب  دّیس 
وبا نوـچمه  باحـصا  زا  یعمج  هـب  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلــص  ادـخ  لوـسر  هـک  تـسا  رتاوـت  یعّدـم  دـیفم  خیــش.تسا  هدرک  يروآ 

اب یلع  ترـضح  هب  ، مخ ریدغ  زور  رد  هک  داد  نامرف  هدیرب  دوعـسم و  نب  هّللا  دبع  ، رـسای راّمع  ، ینامی ۀفیذح  ، رذ وبا  ، دادقم ، رمع ، رکب
هدومرف .دـنداد (1)و  مالـس  ناونع  نیمه  اب  وا  رب  دنتـساخرب و  نانآ  دـنیوگب و  تینهت  ار  تفالخ  تیالو و  ماقم  ، نینمؤملا ریما  ناونع 

نیمه اب  ، تایاور یخرب  قبط  مه  ربمایپ  دوخ.دـیهد  مالـس  نینمؤملا  ریما  ناونع  هب  ، یلع هب  (2) نینمؤملا » هرمإب  ّیلع  یلع  اومّلـس  :» دوب
هب.دوب رکب  وبا  تفالخ  هب  ضارتعا  رد  ناناملسم  زا  یخرب  دنتسم  ، ربمایپ روتسد  نیا.تسا  هداد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مالس  باوج  بقل 

شیپ ، دنا هدرک  تعیب  رکب  وبا  اب  مدرم  دـید  تشگرب و  نوچ.دوب  ماش  رد  ربمایپ  تافو  ماگنه  هدـیرب  ، مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  تیاور 
یلع رب  شلوسر  ادـخ و  يوس  زا  بجاو  یفیلکت  ناونع  هب  اـم  هک  يدرک  شوـمارف  رگم  ، رکب وـبا  يا  : تفگ وا  سلجم  رد  تفر و  وا 

نادناخ نیا  يارب  ار  تموکح  تّوبن و  زگره  ادـخ  : تفگ دروآ و  هناهب  رکب  وبا  ؟ میدرک مالـس  « نینمؤملا ریما   » ناونع هب  مالّـسلا  هیلع 
(3) دنک ! یمن  عمج  اجکی 

هزیر همه  نادنمـشناد  هکارچ  ، هدش هتفرگ  ( ماعط ۀتخودنا  ) ملعلا هریم  زا  بقل  نیا  نوچ  ، هدش هدـیمان  نانمؤم  ریما  يو  يرگید  لقن  رد 
باطخ وا  هب  ای  دای  بقل  نیا  اب  ترـضح  نآ  زا  هک  هدمآ  يددعتم  عبانم  رد  .دنیوا (4) شناد  ۀمشچ  زا  بارس  وا و  ملع  ةرفـس  راوخ 

.تسا (5) هدش 

.تسا نانمؤم  ۀمه  رب  وا  نامیا  يرترب  هقباس و  تمظع و  قمع و  ۀناشن  وا و  ياه  بقل  نیرتزیمآراختفا  نیرتگرزب و  زا  نیا 

دمآ ریما  نینمؤم  رب  هک  ریسا  دشن  ّیلو  ّیلع  سفن  کی  دشن  سفن  ریسا 

دمآ ریز  هب  رس  هکنآ  دشن  دنلبرس  هک  اجک ؟ قلخ  ریما  اجک و  سفن  ریسا 

دمآ ریطخ  نینچ  ماقمدنلب و  نینچ  يو  ربهر  هک  یتّلم  نآ  رب  داب  دورد 

.مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  -

ص:104

،ص 19. دیفم « یلاما ،» ،ص 132 سوواط نب  دّیس  «، نیقیلا ،» ،ص 43 دیفم خیش  «، هّیداقتعالا تکنلا  ( .» 1 - 1
،ج 3 ص 53. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 2 - 2

.نامه ( . 3 - 3
،ص 55. نامه ( . 4 - 4

،ج 10 ص 350. یلع ماما  ۀمانشناد  ( . 5 - 5
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رابنا

وج و مدنگ و  ناریا  میدق  ناهاشداپ  هدوب و  نایناساس  ةرود  دابآ  ياهرهـش  زا.دادغب  برغ  يرتمولیک  دودح 70  رد  نهک  يرهش  مان 
.دندرک یم  هریخذ  رابنا و  نآ  رد  نایرکشل  يارب  هاک 

يزرم رهش  نیا  .تخاس (1) کلملاراد  ار  اجنآ  یـسابع  ۀفیلخ  نیلوا  حاّفـس  دش و  حتف  دیلو  نب  دـلاخ  تسد  هب  يرجه  لاس 12  رد 
لاس رد  هیواعم  هاپس  يوس  زا  ، دوب مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  ورملق  رد  تارف و  دور  قرش  رد  ماش و  نیمزرـس  قارع و  نایم  هک 
هاپس نآ  يولج  یـسک  دندرک و  يرگتراغ  هدش و  دراو  اه  هناخ  هب  دنتـشک و  ار  اجنآ  رادنامرف  ، تفرگ رارق  مجاهت  دروم  يرجه   38

ینامرفان یتسـس و  زا  دـناوخارف و  ادـخ  نانمـشد  اب  داهج  هب  ار  مدرم  دـناوخ و  يا  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.داتسیان  مجاهم 
اب ترـضح  مه  راب  کی.تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّتیمولظم  تبرغ و  زا  یکاـح  ، نآ نحل  هبطخ و  نیا  .درک (2) شهوکن  هفوـک  مدرم 
هک هدوهیب  راتفر  نیا  زا  ار  نانآ  ماما  هک  دندیود  یم  وا  شیپاشیپ  دندمآ و  لابقتسا  هب  اجنآ  ناناقهد  تشذگ ، یم  رابنا  زا  دوخ  هاپس 

ورملق - .درک تکرح  سپـس  ، دنام اجنآ  زور  ود  ترـضح  .درک (3) یهن  ، دوب نیطالـس  اب  دروخرب  رد  نانآ  یمیدـق  قـالخا  ةدـنامزاب 
.مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم  ، نینمؤملا ریما  تموکح 

باصتنا باختنا و 

هک تسا  نآ  هب  دقتعم  ، هعیش.تسا ثحب  تفالخ  تماما و  ندوب  یباختنا  یباصتنا و  رس  رب  ، ّتنـس لها  هعیـش و  نایم  ، تماما ثحب  رد 
هدـیقع نیا  رب  تسا و  ّصاخ  ّصن  دـنوادخ و  رما  هب  یباصتنا و  يرما  توبن  دوخ  لثم  ، نیملـسم تماما  تفالخ و  ربماـیپ و  ینیـشناج 

رظن دـقع و  ّلح و  لها  مدرم و  يوس  زا  هفیلخ  باـختنا  هب  دـقتعم  ّتنـس  لـها  اـّما.دراد  یخیراـت  یثیدـح و  ینآرق و  ناوارف  لـیالد 
يأر اب  مّوس  ۀفیلخ  دش و  نییعت  رکب  وبا  بصن  اب  مّود  ۀفیلخ  نوچ  ، دنراد هدیقع  لّوا  ۀفیلخ  ةرابرد  اهنت  لصا  نیا  هب  دنچره  ، دنیاروش

ار تفالخ  تماما و  رما  رد  باختنا  ۀیرظن  ندوب  هیاپ  یب  ناشن  ، یگتفشآ نیا  هرفن و  شش  ياروش 

ص:105

،ج 2 ص 2940. ادخهد ، همان تغل  ( . 1 - 1
هبطخ 27. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

تمکح 37. ، نامه ( . 3 - 3
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دشابن و ادـخ  يوس  زا  ینامرف  ّصن و  هک  دراد  رابتعا  ییاج  ، دـقع لح و  لها  مدرم و  رظن  اروش و  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش.دناسر  یم 
دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ّتیـصو  ادـخ و  رما  فالخ  نیا  دوب و  ّصن  ربارب  رد  داهتجا  ، داتفا قاـفتا  هفیقـس  زور  رد  هچنآ 

رب مه  یباختنا  باصتنا  نیا.تسادخ  يوس  زا  ماما  باصتنا  دنـس  نیرتگرزب  ، نید لامکا  ۀیآ  لوزن  عادولا و  هجح  ریدغ و  ۀثداح  .(1)
: دیوگ نینچ  ینایدابق  ورسخ  رصان.تسا  ترضح  نآ  ياهیگتسیاش  لیاضف و  ساسا 

سلطا هنیسالپ ز  تسنادن  تسا و  روک  لهج  رس  ار ز  یسخ  دیزگب  وت  هب  وکنآ 

سکان لهاج  یکی  هب  بّصعت  يور  زا  اغوغ  هب  هماع  دهد  هک  تماما  تسین  نآ 

سر رد  وت  رابخا  هب  نآرق و  وت ز  ناوخ  رب  ار  یلع  داد  ادخ  هک  تماما  تسا  نآ 

.تفالخ اب  يزاب  ، صن لباقم  رد  داهتجا  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  ، تماما ، ریدغ -

راصتنإلا

زا يدادـعت  نیب  ، لاـس نیدـنچ  هک  تسا  تنرتنیا  ياـه  هکبـش  رد  راـب  نیلوا  يارب  هدـنز  تارظاـنم  اـه و  هثحاـبم  زا  يا  هعومجم  ماـن 
دروم اهتمهت  ،و  اهغورد ، اهفیرحت ، اه ههبـش  ، تاداقتعا زا  يا  هعومجم  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یباّهو  یّنـس و  هعیـش و  ياملع  نیققحم و 

رد هعیـش  تایعافد  یـسانش و  ههبـش  يارب  یبوخ  عبنم  هک  هدـش  پاچ  مه  باـتک  تروص  هب  اـه  هرظاـنم  نیا.تسا  هتفرگ  رارق  ثحب 
.تساهیباهو بصاون و  نادناعم و  ، نافلاخم ياه  ههبش  اهتمهت و  لباقم 

تیب لـها  هعیـش و  زا  عاـفد  یلـصا  فرط  هک  ثحاـبم  نیا  هدـننک  نیودـت  ماـن.تسا  هدـش  رـشتنم  اـه  باـتک  نیا  زا  دـلج  نونکات 9 
.تسا هدش  پاچ  « هریسلا راد  » يوس زا  تسا و  « یلماعلا ،» تسا

دّیـــس ، دــیفم خیـــش  ،: نوــچ یناــّفلؤم  زا  ، دــشاب یم  زین  هعیـــش  ناــملاع  یهقف  یمــالک و  ياــهباتک  زا  يدادــعت  ماــن  «، راــصتنا »
.هعیش ّدض  ياهباتک  دقن  ...و (2)- يدوعسم  ، یکجارک ، یضترم

یشخب متاخ  - رتشگنا

هعیش فاصوا 

یلمع و يرکف و  ياهیگژیو  تیب و  لها  نیتسار  ناوریپ  نایعیش و  تافص  تایصوصخ و 

ص:106

.نیدلا فرش  «، داهتجالا ّصنلا و  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
،ج 2 ص 360. هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  ( . 2 - 2
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ام ۀعیش  یناسک  هچ  ؟ تسیک هعیش  هک  نیوانع  نیا  اب  يرایسب  تایاور  رد.تسا  حرطم  نیموصعم  نانخس  رد  نانآ  لیاضف  یعـضوم و 
یم هدید  زین  هعیش  هب  ییاه  هیصوت  ، تایاور هنوگنیا  رد.تسا  هدمآ  تایصوصخ  یخرب  رکذ...و  ام  نیتسار  یعقاو و  نایعیـش  ؟ دنتـسین

يرکف نافلاخم  اب  ، دنـشاب تنیز  وربآ و  ۀیام  تیب  لها  يارب  ، دنـشاب لمع  لها  ، دـنوشن رورغم  دوخ  ندوب  هعیـش  هب  : هکنیا لیبق  زا  ، دوش
.دنشاب لماع  هاگآ و  ندوب  هعیش  تیلوؤسم  هب  دنشاب و  هتشاد  هتسیاش  لماعت  یمالسا و  راتفر  دوخ 

(1) هینالعلا » رّسلا و  یف  هّللا  نوفاخی  نیّذلا  کتعیش  ! ّیلع ای  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

.دنسرت یم  دنوادخ  زا  راکشآ  ناهن و  رد  هک  دننانآ  ، یلع ای  وت  نایعیش 

ام ناوریپ  (2) رفّظلا .» حتفلا و  لهأ  نامیإلا و  لهأ  ریخلا و  لهأ  يوقّتلا و  لهأ  يدهلا و  لهأ  انتعیش  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یعامتجا و يدرف و  قالخا  ۀنیمز  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما.دـنرفظ  يزوریپ و  لها  نامیا و  لها  ، ریخ لها  ، اوقت لها  ، تیادـه لها 

ّالإ - رباج ای  - نوفرعی اوناک  ام  هعاطأ و  هّللا و  یقّتا  نم  ّالإ  انتعیـش  ام  هّللا  وف  :» تسا هدرک  یفرعم  هنوگنیا  ار  هعیـش  یـسانش ، تیلوؤسم 
هنکـسملا و لهأ  ءارقفلا و  نم  ناریجلل  دـهاعّتلا  نیدـلاولاب و  ّربلا  هالّـصلا و  موّصلا و  هّللا و  رکذ  هرثک  هنامألا و  عّشّختلا و  عضاّوتلاب و 
« ...ءایـشألا یف  مهریاشع  ءانما  اوناک  ریخ و  نم  ّالإ  ساّنلا  نع  نسلألا  ّفک  نآرقلا و  هوالت  ثیدـحلا و  قدـص  ماـتیألا و  نیمراـغلا و 
اب زج  دـندش  یمن  هتخانــش  ناـنآ  ، رباـج يا.دنتــسین  دنــشاب  وا  عـیطم  سرتادـخ و  هـک  ناـنآ  زج  اـم  نایعیــش  دـنگوس  ادــخ  هـب  (3)

نایاونیب و ناریقف و  زا  ناگیاسمه  هب  یگدیـسر  ، ردام ردـپ و  هب  یکین  ، زامن ، هزور ، ندرک ادـخ  دای  دایز  ، يراد تناـما  ، عوشخ ، عضاوت
دوخ ۀلیبق  ياه  نیما  روما  ۀمه  رد  نانآ  ،و  نتفگن ار  نارگید  یبوخ  زج  ، نآرق توالت  ، ییوگتـسار ، نامیتی ناراکهدب و  هب  یگدیـسر 

.دندوب

شناد ، يدنمــشوه یکریز و  شـالت ، عرو و  : تساــه نـیا  ، هدــش لــقن  يرایــسب  تاــیاور  رد  هـک  هعیــش  رگید  تافــص  هـلمج  زا 
، ییاسراپ ، دهع هب  يرادافو  ، نامتک يرادزار و  ، عضاوت ، یبلط

ص:107

،ج 65 ص 41. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 2 ص 233. یفاک ( . 2 - 2

،ص 74. نامه ( . 3 - 3
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مکـش و ظفح  ، ندوب لمع  لها  ، مارح زا  يرود  ، ندـناوخ بش  زامن  ، زور هنابـش  رد  زاـمن  تعکر  کـی  هاـجنپ و  ، ییوگتـسار ، تداـبع
هب ، تیالو هار  رد  شـشخب  لذـب و  ، ناماما لامعا  هب  ادـتقا  ، ینید ناردارب  اب  راثیا  تاساوم و  ، ندـناوخ تقو  لوا  زامن  ، مارح زا  توهش 

يور هنایم  ، تشذگ ، یتارادم راتفر  ، قح هب  نتفگ  نخس  ، تیب لها  نزح  رورـس و  اب  ندوب  نیگمغ  ندش و  لاحـشوخ  ، نتفر مه  رادید 
ناریـش ، اه هزانج  عییـشت  ، نارامیب تدایع  ، نانیـشنمه اب  وکین  تبحاصم  اج ، یب  لادج  زا  زیهرپ  ، یلام تساوخرد  زا  زیهرپ  ، یگدنز رد 
تافص يرایسب  (1)و  هلعف » هلوق  قّدـص  نم  ّیلع  هعیـش  اّمنإ  » دـشاب ناشراتفگ  قدـص  هاوگ  ناـشراتفر  هکنیا  بش و  نادـهاز  زور و 

یگتسارآ قح و  ناماما  زا  يوریپ  ّتیعبت و  کین و  لامعا  تسرد و  راکفا  اب  ار  هعیش  ، عقاو رد.دجنگ  یمن  رـصتخم  نیا  رد  هک  رگید 
.تسا تقیقح  نیمه  يایوگ  ( عبات ، وریپ ) مه هعیـش  ظفل  هک  هنوگ  نامه  ، تخانـش ناوت  یم  هانگ  مارح و  زا  زیهرپ  کـین و  تافـص  هب 

.تیب لها  قوقح  ، تعاطا ، تماما ، یسانش هعیش  ، عّیشت -(2)

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  - مالّسلا هیلع  یلع  فاصوا 

رمألا ولوا 

.تسا 3 هدش  هداد  نامرف  « رمالا یلوا  » زا تعاطا  هب  نآرق  رد.نامرف  نابحاص  يانعم  هب 

ماما.تسا هدش  ریسفت  نادناخ  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نانیشناج  تیب و  لها  ۀّمئأ  بلاط و  یبا  نب  یلع  هب  رمالا  ولوا 
ثحب دراوم  زا  هیآ  نیا  4 ءایبنألا .» عضاوم  هّللا  مهلعج  هّمئألا ، یف  ّیلع و  یف  یه  :» دیامرف یم  رمالا  یلوا  هیآ  ةرابرد  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
هعیش اّما  ، دنناد یم  عابّتالا  مزال  ار  نید  ياملع  ای  ، دشاب مکاح  هک  ار  سکره  ، نآ رهاظ  قبط  نانآ  تسا و  ّتنس  هعیش و  نایم  زیگنا 

ص:108

ثیدح 9948. ، همکحلا نازیم  ( . 1 - 1
ةژاو «، همکحلا نازیم  ،» ات 150 ص 1  ج 65  «، راونألا راحب  :» دـینک هعلاـطم  عباـنم  نیا  رد  هلمج  زا  ار  یـسانش  هعیـش  ثیداـحا  ( . 2 - 2

تخانش «، » هعیش ثیدح  لهچ  ،» ،ص 226 وا تافص  تامالع و  نمؤم و  باب  نمؤم ص 47 و  لاصخ  باب  ج 2  «، یفاک لوصا  ،» هعیش
ةرامش 1. « یسانش هعیش  ۀمانلصف  ،» یحلاص هّللا  دبع  «، هعیش
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هک هیآ  نیا  هب  دانتسا  اب  هعیـش  همئأ  ( رمالا یلوا  ۀیآ  )- دنناد یم  دنراد  تیالو  نانآ  يوس  زا  هک  نانآ  موصعم و  ناماما  ار  نآ  قادصم 
هدومرف زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.دندرک  یم  جاجتحا  نافلاخم  اب  ، تسا هتخاس  بجاو  ار  تیب  لها  زا  رمالا  یلوا  تعاطا  دـنوادخ 

رد ار  دارفا  ، نانآ زا  يوریپ  تسا و  بجاو  ناشتعاطا  هک  ینانامرف  بحاـص  نارمآ و  (1) تیبلا .» لهأ  نم  هّمئألا  مه  رمألا  ولوا  :» تسا
زا ییاه  هنومن  تسین  دب.دنا  موصعم  هانگ  اطخ و  ره  زا  ادـخ و  صلاخ  ةدـنب  هک  دـننانیا  ، دـهد یم  رارق  لوسر  ادـخ و  تعاطا  ریـسم 

: مینک رورم  رمالا  یلوا  ةرابرد  ار  تنس  لها  ناگرزب  ياههاگدید 

دب ، ماّـکح هـب  :» دـیوگ یم  يرـصب  نـسح  «. دـشاب رگمتــس  هـچرگا  ، تـسا مزـال  هـفیلخ  زا  تعاـطا  :» دـیوگ یم  فـسوی  وـبا  یــضاق 
تـسا نانآ  رب  ، دننک راتفر  يدـب  هب  رگا  ،و  رکـش تسامـش  رب  ،و  رجا تسار  نانآ  ، دـننک راتفر  ییوکین  هب  رگا  ناشیا  هکاریز  ، دـییوگم

«. ربص تسامش  رب  رزو و 

ای ، دـشاب راکهانگ  قساف و  هکنیا  ّتلع  هب  هفیلخ  : دـنا هتفگ  ثیدـح  باحـصا  قیقحت و  لها  روهمج  :» دـیوگ ینـالقاب  رکب  وبا  یـضاق 
،و دوش یمن  علخ  ، دراذـگب اپریز  ار  یهلا  دودـح  دـنک و  عیاـض  ار  قوقح  دـشکب و  ار  مدرم  دریگب و  ار  مدرم  لاوما  دـشاب و  رگمتس 

تسد هب  ار  تردق  روز  هب  هک  ، ّطلسم یصخش  رگا  :» دیوگ نیدلا  ردب  یضاق  « .درک هظعوم  ار  وا  دیاب  هکلب  ، وا هیلع  مایق  تسین  بجاو 
.دشاب رجاف  قساف و  ملاظ و  دنادن و  ار  تعیرش  نیناوق  یّتح  ، تسا هدروآ 

(2) .درک » تعاطا  وا  زا  دیاب 

.تفالخ اب  يزاب  ، رمالا یلوا  ۀیآ  -!؟ اجک نتسناد  تمصع  تیب  لها  ۀّمئأ  یهلا و  موصعم  يایلوا  ار  رمالا  ولوا  ؟و  اجک هاگدید  نیا 

ناملسم نیلّوا 

.تشاد نامیا  رد  ۀقباس  يزاتشیپ و  دوب و  نادرم  زا  ناملسم  نیلوا  هک  تسا  نآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضف  تاراختفا و  زا 

نامیا مّسجت  ، نید ینعم  نامیا  رد  زاتشیپ  نیلوا 

ص:109

،ج 3 ص 15. بقانم ( . 1 - 1
.تسا هدش  لقن  یمیکح ص 132  اضر  دّمحم  « ریدغ ۀسامح  » زا اه  هنومن  ( . 2 - 2

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 166 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_109_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1)و بلاط » یبأ  نب  ّیلع  ملـسأ  نم  لّوأ   » »و ینقّدص یب و  نمآ  نم  لّوأ  ّیلع  :» تسا هدمآ  ادـخ  ربمایپ  ثیداحا  رد  مه  تلیـضف  نیا 
: شراعشا رد  هچ  ، ترضح نآ  ثیداحا  رد  هچ  ، مالّسلا هیلع  یلع  دوخ  نابز  زا  مه 

یملح (2) ناوأ  تغلب  ام  امالغ  اّرط  مالسإلا  یلإ  مکتقبس 

دکّنلا (3) كارشإلا و  هلالضلا و  نم  مهب  یف  ساّنلا  عیمج  هتقّدص و 

همه هک  ینامز  رد  ، ربمایپ توبن  قیدـصت  مود ، رد  دراد و  غولب  ّنس  زا  لـبق  همه و  زا  شیپ  ندروآ  مالـسا  هب  هراـشا  لوا  تیب  رد  هک 
وا دوخ.دوب  لاـس  هد  ندـش  ناملـسم  ماـگنه  ترـضح  نآ  ّنس  هک  تسا  يددـعتم  ثیداـحا  رد.دـندوب  كرـش  یهارمگ و  رد  مدرم 

هیلع هّللا  یّلص  ّیبّنلا  ثعب  :» مدش ناملسم  هبنش  هس  نم  دش و  ثوعبم  هبنـشود  زور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدومرف 
نینمؤملا ریما  ةرابرد  /( هبوت 100  ) َنُولَّوَْألا َنوُِقباّسلا  ۀـیآ َو  هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  (4) ءاثلثلا .» موی  تملـسأ  نینثـإلا و  موی  هلآ  و 
نینمؤملا ریمأ  یف  تلزن  :» تشاد تکرش  تعیب  ود  رد  دناوخ و  زامن  هلبق  ود  هب  تسج و  تقبـس  همه  رب  نامیا  رد  وا  ، تسا هدش  لزان 

هیلع یلع  لیاضف  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  صئاـصخ  -(5) نیتعیبلا .» عیاب  نیتلبقلا و  یّلـص  نامیإلاب و  مهّلک  ساـّنلا  قبـس  مالّـسلا  هیلع 
.مالّسلا

مالّسلا هیلع  یلع  تّیمولظم  - مولظم نیلّوا 

رکذ لها  ۀیآ  - رکّذلا لها 

یغب لها  اب  داهج  - یغب لها 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها 

ماما مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ، مالّـسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ، ترـضح نآ  دوخ  لماش  هک  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  نادناخ 
يوس زا  هک  ، موصعم كاپ و  نامدود  نیا.دوش  یم  ادهشلا  دّیـس  لسن  زا  رگید  موصعم  ناماما  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 

ياهتجح ( ترتع نآرق و  ) نیلقث ناونع  هب  ودره  ،و  میرک نآرق  رانک  رد  ، دنا هدش  هتـشاد  هاگن  موصعم  اطخ  هانگ و  زا  كاپ و  ، دنوادخ
یهلا و

ص:110

،ج 1 ص 178. هسمخلا لئاضف  ،ج 2 ص 6، بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 1 - 1
،ج 4 ص 122. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 2 - 2

،ج 2 ص 7. بقانم ( . 3 - 3
،ج 38 ص 203. راونالا راحب  زین  ، نامه ( . 4 - 4

،ج 38 ص 205. راونالا راحب  ( . 5 - 5
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.دنرشب نایامنهار 

تسا یلج  رون  هدراهچ  ، يادخ دوصقم  تسا  یلزا  يرما  هک  قلخ  ام  تقلخ  زا 

یلع راچ  رفعج و  نیسح و  ارهز و  یسوم  کی  ، نسح ود  ، دّمحم راچ  ناز 

یناوارف تایاور  تسا و  نانآ  ةرابرد  ءاسک  ثیدح  یتا و  له  ةروس  ، تّدوم ۀیآ  ، ریهطت ۀیآ  ، دـنراد رایـسب  لیاضف  ، تمـصع تیب  لها 
ربمایپ نارسمه  لماش  ایآ  ؟و  دنا یناسک  هچ  « تیب لها  » هکنیا ةرابرد  دنچره.تسا  هدش  لقن  نانآ  تلیضف  رد  یّنـس  هعیـش و  بتک  رد 

ابع و لآ  نت  جنپ  ، تسا دـنوادخ  دوصقم  ریهطت (1) ۀیآ  رد  هچنآ  ، هعیـش هاگدید  زا  نکیل  ، تسا يرایـسب  ياهثحب  ، هن ای  دنوش  یم  مه 
.دنا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  ماما  هن 

عوجر نانآ  هب  دیاب  ، تموکح تسایـس و  ، قالخا ریـسفت و  ، ثیدح هقف و  ، ایند نید و  روما  رد  ، دنلطاب قح و  تخانـش  رایعم  ، تیب لها 
نابز زا  يرایـسب  ثیداحا  هک  تسا  هدش  تباث  يرما  ناشیا  لعف  لوق و  تیّجح  ناناملـسم و  يارب  تیب  لها  ینید  ّتیعجرم  .درک (2)

تسا و نانآ  اب  زین  تّما  تماما  نیملـسم و  رب  تیـالو  قح و  تموکح.تسا  هدرک  یفّرعم  نید  تخانـش  عجرم  ار  ناـنآ  ، ادـخ ربماـیپ 
تیب لها  دنداد و  رییغت  ار  تفالخ  تیالو و  ینید و  تکرح  ریـسم  ، بلطایند ناضرغم  دنچره  ، دوب هتکن  نیا  رب  يدیکأت  ، ریدغ ۀـعقاو 

.دندرک نیشن  هناخ  يوزنم و  ار 

شرافـس ود  نیا  هب  کّسمت  هب  ار  ناناملـسم  درک و  یم  حرطم  نآرق  رانک  رد  ار  تیب  لها  هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
ار تیب  لـها  ، ترـضح نآ  (. نیلقث ثیدـح  )- دـنوشن ادـج  یهلا  تّجح  مکحم و  نامـسیر  ود  نـیا  زا  درک  یم  هیـصوت  دوـمرف و  یم 

هاگیاج لیاضف و  زا  هدرک و  یفرعم  نامـسآ  ناگراتـس  نوچمه  ، ادخ ۀناخ  دـننام  ، لیئارـسا ینب  ۀّـطح  باب  لثم  ، حون یتشک  نوچمه 
تّدوم و تعاطا و  تبحم و  تیالو و  هب  هدرک و  شیاتـس  رایـسب  ، ناربمایپ ناگتـشرف و  ادـخ و  دزن  ، ترخآ تمایق و  ایند و  رد  ناـنآ 

یلوبق ۀیام  ار  نآ  هدرمـش و  مزال  ار  نآ  تاعارم  تیب و  لها  قح  نانآ و  تخانـش  ، تسا هدومرف  شرافـس  ناشیا  ترایز  ندرکدای و 
تاجن و ۀلیسو  لامعا و 

ص:111

(. هیآ 33 ، بازحا  ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ( . 1 - 1
«. تیب لها  » لخدم «، اروشاع گنهرف  :» ك.ر ( . 2 - 2
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.تسا هدرک  یفرعم  ترخآ  رد  تداعس 

: تسا رارق  نیا  زا  هدمآ  ثیداحا  رد  هچنآ  هلمج  زا  ، تسا رایسب  تّما  رب  تیب  لها  قوقح 

دای ، نانآ رب  تاولـص  ، دـنویپ هلـص و  ، سمخ تخادرپ  ، میرکت ، ناشیا هب  ادـتقا  ، ناـنآ نتـسناد  مدـقم  ، تیـالو ، ناـنآ هب  کّـسمت  ، تّدوم
مالّـسلا هیلع  یلع.دوش  یم  اـفتکا  ثیدـح  نیا  هب  ، تیب لـها  ةراـبرد  رامـشیب  ثیداـحا  هوبنا  زا  ...و (1) ترایز  ، بئاصم رکذ  ، ناـشیا

تخرد نادناخ ، ام  ،(2) .ملعلا » ندـعم  همحّرلا و  تیب  هکئـالملا و  فلتخم  هلاـسّرلا و  عضوم  هّوبّنلا و  هرجـش  تیبلا  لـهأ  اـّنإ  :» دومرف
.شناد ۀمشچرس  ندعم و  تمحر و  ۀناخ  ناگتشرف و  دمآو  تفر  لحم  تلاسر و  هاگیاج  میتوبن و 

میا هناوج  ، تیالو دنلب  ۀخاش  رب  میا  هناقشاع  لزغ  نوچ  میترتع و  اب 

میا هناد  ماد و  نیمه  ریسا  ام  تسا  يرمع  تسا  شوخ  الب  جنر و  ۀناد  ، قشع ماد  رد 

میا هناهب  کی  رظتنم  ، تسود هار  رد  مینک  ادف  ار  ناج  رس و  ات  میا  هدامآ 

میا هناتسآ  نیا  تبرت  يانشآ  ام  تسین  هلان  کشا و  زجب  هشوت  عاتم و  ار  ام 

میا (3) هناور  ترتع  یپرد  ، میور اجره  میدّمحم  لآ  ۀناخ  ماب  غرم  ام 

هدـش و هتـشون  رایـسب  ياه  باتک  ، تیب لها  يربهر  ییوگلا و  دـعب  بقانم و  لیاضف و  ، قالخا هریـس و  ، یملع ، یخیرات شقن  ةراـبرد 
.درک (4) هعجارم  دیاب  هژیو  ياهباتک  هب.تسین  اهنآ  هب  نتخادرپ  لاجم  اجنیا  هک  هتفرگ  ماجنا  فرژ  ثحابم 

.تیب لها  قوقح  ، بقانم ، نیلقث ثیدح  ، تّدوم ۀیآ  ، ریهطت ۀیآ  ، تیب لها  لیاضف  -

ص:112

.دینک هعلاطم  ، متشه لصف  ، يرهش ير  « هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  » رد ار  قوقح  نیا  هب  طوبرم  تایاور  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 222. یفاک ( . 2 - 2

ص 62. «، رابو گرب  ،» هدنسیون زا  ( . 3 - 3
داؤف دّـمحم  «، ایلعلا مالـسالا  هحلـصم  تیبلا و  لها  ،» غالب ۀسـسؤم  زا  « مهّراـسم ، مهجهنم ، مهماـقم تیبلا  لـها  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 4 - 4

دّمحم دّیس  دیهش  «، هحلاصلا هعامجلا  ءانب  یف  تیبلا  لها  رود  ،» هفرعملا يداه  دّمحم  «، میرکلا نآرقلا  تیبلا و  لها  ،» يدادقملا مظاک 
ۀیآ ،» یئابطابط زیزعلا  دـبع  دّیـس  «، هّیبرعلا هبتکملا  یف  تیبلا  لها  ،» يرهـش ير  دّـمحم  «، هّنـسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لـها  ،» میکح رقاـب 

همالع «، نید ءایحا  رد  همئا  شقن  »و« نیتسردملا ملاعم  ،» يریخـست یلع  دّمحم  «، تیبلا لها  هایح  نم  ،» یفـصالآ يدهم  دّـمحم  « ریهطتلا
ج 2 «، عّیشت فراعملا  هرئاد  ،» هینغم داوج  دّمحم  « نیملسملا دنع  مهئدابم  مهتلزنم و  ، تیبلا لها  ،» یبرثی ییحی  « تماما ۀفـسلف  ،» يرکـسع

.یشرق ربکا  یلع  دّیس  «، یحو نادناخ  ، » ینامرک یتجح  یلع  ، هعیشلا نایعا  زا  همجرت  ، دلج  5« ناموصعم ةریس  ،» ص 605
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قح لها 

عم ّیلع  :» ربمایپ ةدومرف  هب  دـنوش و  یمن  ادـج  مه  زا  تسا و  قح  اب  وا  وا و  اب  قح  تسا و  مّسجم  قح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اـجنآ  زا 
یلع ترـضح  ةدومرف  هب.دنا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  نینمؤملا و  ریما  ناوریپ  زین  قح  لها  سپ  (1) ّیلع ،» عم  ّقحلا  ّقـحلا و 

یم قح  ریـسم  رد  ار  دوخ  ، ترـضح نآ  و.تسا  یلها  ار  مادکره  یلطاب و  تسا و  یقح  ،(2) لهأ » ّلکل  لطاب و  ّقح و  » مالّـسلا هیلع 
رد ، تــسا ربماــیپ  نادــناخ  اــب  قــلطم  ییوــسمه  لــماک و  تــّیعبت  ، ندوــب قــح  لــها  (3) ّقـــحلا .» هّداـــج  یلعل  ّینإ  :» تـــسناد
ای ناشیورد  زا  یهورگ.یهقف  لئاسم  ینابم و  هب  لماک  دـّیقت  یعرـش و  بادآ  یلمع و  ماـکحا  ، یـسایس عضاوم  ، قـالخا ، هدـیقع ، رکف

.قح مالّسلا و  هیلع  یلع  ، یهّللا یلع  ، ّولغ - .دنور یم  ههاریب  ، دنناد یم  « قح لها   » ار دوخ  هک  اه  یهّللا  یلع  تالغ و 

دقع ّلح و  لها 

رد ّتنس  لها  ، دوش یم  صّخـشم  بوصنم و  ربمایپ  ادخ و  يوس  زا  »و  ّصن » ساسارب ربمایپ  هفیلخ  ماما و  دندقتعم  هک  هعیـش  فالخرب 
یم ار  روما  دنا و  مدرم  هّجوت  دامتعا و  دروم  هعماج  رد  هک  نانآ  ینعی  ، دننک یم  هیکت  دقع » ّلح و  لها  » رظن هب  هفیلخ  باختنا  ۀـلأسم 

ۀلأـسم رد  هـلمج  زا  ، دـننک رظن  قاـفتا  يرما  رب  رگا  ، دـنروما ناگدـنریگ  میمــصت  هـک  ییاـملع  : دــنیوگ یم.دــنیاشگ  یم  دــندنب و 
عامجا ، رکب وبا  باختنا  ۀـلأسم  رد  دـنناد و  یم  تفالخ  ّتیعورـشم  تابثا  ياههار  زا  یکی  ار  عامجا  نوچ  نانآ.تسا  یفاک  ، تفالخ

یتح.دـشاب كدـنا  نانآ  رامـش  دـنچره  ، دنتـسناد یفاک  ار  ّرثؤم  ذـفان و  ياه  هرهچ  دـقع و  ّلح و  لها  عامتجا  راچان  ، دوبن مه  مدرم 
.دننک تعیب  وا  اب  همه  تسین  مزال  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  یفاک  هفیلخ  ماما و  اب  ار  رفن  ود  ای  کی  تعیب  ، ّتنـس لها  ياملع  زا  یخرب 

(4)

ّلحم نیدـمتعم  دـقع و  ّلـح و  لـها  رظن  دوش و  هعجارم  ناـگربخ  ناسانـشراک و  رظن  هب  ، مدرم روما  یخرب  رد  تسا  نکمم  دـنچره 
لوسر ادخ و  هک  یلئاسم  رد  هن  اّما  ، دریگب رارق  كالم 

ص:113

،ج 1 ص 98. هسایسلا همامإلا و  ،ج 18 ص 24، دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
هبطخ 16. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

(. حلاص یحبص  هبطخ 197( ، نامه ( . 3 - 3
(. يذمرت 229/13 حیحص  حرش  زا  لقن  هب  ،ج 1،ص 479( تاهبش هب  خساپ  یسانش و  هعیش  ( . 4 - 4
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تفـالخ و رد  دـقع  لـح و  لـها  ءارآ  هب  هـعجارم  تـسا و  روـما  نـیا  زا  زین  تماما.دـنراد  حیرـص  ّصاـخ و  روتـسد  رظن و  اـهنآ  رد 
.تسا « ّصن لباقم  رد  داهتجا  » یعون ، تماما

.تفالخ اب  يزاب  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  ، لیلد یب  ۀفیلخ  ، تعیب ، صن لباقم  رد  داهتجا  -

تعامج تّنس و  لها 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  ّتنـس  شور و  هب  لمع  ، نآرق زا  سپ  نانآ  هکارچ  ، دوش یم  هتفگ  بهذم  یّنـس  ناناملـسم  هب  احالطـصا 
لها.تسا یـسررب  ثحب و  لباق  ، دندنب ياپ  يوبن  ّتنـس  هب  ّدـح  هچ  ات  ّتنـس  لها  هکنیا.دنرمـش  یم  مزال  ار  نیدـشار  يافلخ  هلآ و 

.نّنست ، تعدب ّتنس و  .دراد (1)- زین  « تعدب لها  » لباقم رد  یموهفم  ، دراد هعیش  لباقم  رد  هک  یفیرعت  زجب  ، ّتنس

نامیا

بلقلاب و هفرعم  نامیإلا  :» مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ریبعت  هب  ،و  هدـیقع رواب و  ینعی  ، دراد هک  یجیار  روهـشم و  يانعم  زا  ریغ  ، ناـمیا
ار نامیا  ،و  تادـقتعم هب  رارقا  ۀـلحرم  ار  مالـسا  دراد و  مالـسا  لباقم  رد  هک  ییاـنعم  زا  ریغ  (2)،و  ناکرألاب » لمع  ناـسّللاب و  رارقإ 

یحالطصا هک  دراد  مه  يرگید  يانعم  ،(3) لمع » الب  رارقإ  مالسإلا  ،و  لمع رارقإ و  نامیإلا  :» درمش یم  هدیقع  اب  هارمه  لمع  ۀلحرم 
هب « نمؤم تسا و« هّمئأ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـالو  تماـما و  هب  هدـیقع  ياـنعم  هب  « ناـمیا تسا و« یعیـش  تاـیاور  رد  جـیار 

.دور یم  راک  هب  « هعیش » يانعم

نامیا هدش و  لیوأت  ریسفت و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  هب  نامیا  هب  ، دراد هراشا  نامیا  هب  هک  نآرق  زا  یتایآ  ، يرایسب تایاور  رد 
.تسا هتفر  رامش  هب  ترتع  تیالو  فدارم  یعقاو 

ندوب هعیـش  طرـش  ياـنعم  هب  ( ...و یناـبرق  رد  حـباذ  ، یـضاق ، دـهتجم لـثم  ) دراوم یخرب  رد  ناـمیا  طارتشا  یهقف  حالطـصا  رد  یتـح 
هیلع مظاک  ترضح  هک  هدش  دانتسا  ثیدح  نیا  هب  ، دشاب هعیـش  ینعی  « نامیا  » ياراد دهتجم  هک  تسا  طرـش  ، دیلقت رد  هکنیا  رد.تسا 

: دومرف مالّسلا 

ص:114

ج 2 ص 614. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
مالـسالا و نیب  قرفلا  باب  ص 225( ج 65  «، راونألا راحب  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( حـلاص یحبـص  تمکح 227( ، هغالبلا جـهن  ( . 2 - 2

(. نامیالا
رد ص 27. مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ،ج 2 ص 24 و  یفاک لوصا  ( . 3 - 3
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.ریگن ام  نایعیش  زا  زج  ار  دوخ  نید  ياه  هناشن  راثآ و  ،(1) انتعیش » ریغ  نع  کنید  ملاعم  ّنذخأت  «ال 

ورملق ود  نیا  کیکفت  يارب  هک  یلاثم.تسین  نمؤم  اموزل  ، دشاب ناملـسم  سکره  اّما  ، دنناملـسم دـننمؤم  هک  نانآ  ۀـمه  ، لیلحت نیا  اب 
.تسا فیرظ  ایوگ و  رایسب  ، هدمآ تایاور  رد 

لخاد یلو  ، تسا مرح  ةدودـحم  رد  دراو  یـسک  یهاگ  ، تسا مرح  هبعک و  لثم  مالـسا  نامیا و  : دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نمؤم یلو  ، تسین نمؤم  اّما  تسا  ناملـسم  یـسک  یهاگ  ، تسه زین  مرح  دراو  امتح  ، دـشاب هدـش  هبعک  دراو  سکره  اّما  ، تسین هبعک 

سوماق رد  ، تسا حالطصا  کی  ناونع  هب  ندوب  بهذم  يرفعج  يانعم  هب  نامیا  هکنیا  .دشاب (2) مه  ناملسم  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن 
(3) مهنم .) ناک  نم  : هّیرفعجلا دنع...نمؤملأ  ) دشاب نانآ  زا  هک  تسا  یسک  يرفعج  نایعیش  دزن  نمؤم  تسا و  هدمآ  زین  تاحالطصا 

بصن و ساسارب  ، نیموصعم ۀّـمئأ  تماما  تسا و  ییادـخ  بجاو  ، ناماما زا  تعاطا  تسا و  یهلا  نامرف  ، تیب لها  تّدوم  هکاـجنآ  زا 
ناماما وریپ  لوسر و  ادـخ و  رما  عیطم  هک  تسا  یـسک  زین  یعقاو  نمؤم  سپ  ، تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رما  ّتیـصو و 

لهأ انّبح  :» تسا هدـش  لـقن  زین  هّیفنح  دّـمحم  لوق  زا  (4) رفک .» انـضغب  نامیإ و  انّبح  :» دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما.دـشاب  هعیش 
هب ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور   . ..ِهّللا ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اُونَمآ َو  َنیِذَّلَا  ۀیآ  دروم  رد  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  (5) نامیإلا .» تیبلا 

دروآ و نامیا  نم  هب  هک  سکره  ةرابرد  ؟ تسا هدش  لزان  یناسک  هچ  ةرابرد  هیآ  نیا  یناد  یم  ایآ  : دومرف مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
.دـشاب رما  میلـست  وت  زا  سپ  ناماما  وت و  ربارب  رد  درادـب و  تسود  وت  زا  سپ  ار  وت  نادـناخ  درادـب و  تسود  ار  وت  دـنک و  قیدـصت 

یم هدـناوخارف  ناـمیا  هب  «،) ناـمیإلا یلا  نوعدـت  :» دـیامرف یم  يا  هـیآ  ریـسفت  نمـض  یثیدـح  رد  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زین  (6)
نم لـمعی  نم  «و  هیآ نیا  لـیذ  رد  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  زین  .تسا (7) ناـمیا  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هـب  ینعی  ( دـیوش

هک هدش  تیاور  « ...نمؤم وه  تاحلاّصلا و 

ص:115

(. اوتف تواضق و  عوضوم  رد  هعیش  نایوار  هب  عوجر  بوجو  باب  ،ج 18 ص 109( هعیشلا لئاسو  ( . 1 - 1
،ج 2 ص 28 ح 2. یفاک لوصا  ( . 2 - 2

،ص 27. بیج وبا  يدعس  ، یهقفلا سوماقلا  ( . 3 - 3
،ج 23 ص 368 ح 37. راونألا راحب  ( . 4 - 4

،ص 366 ح 31. نامه ( . 5 - 5

،ص 367 ح 36. نامه ( . 6 - 6

،ص 364 ح 26. نامه ( . 7 - 7
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نایعیش هک  نیتسار  نانمؤم  ةرابرد  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  .ناشنانمـشد (1) نمـشد  دشاب و  دّمحم  لآ  تبحم  هب  نمؤم  : دومرف
(2) اّقح .» نونمؤملا  مه  هتعیش  و  :» دومرف ، دنا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

هب ، تسین ادج  دّهعت  دهع و  زا  یعقاو  نامیا  .تسا (3) مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  عّیـشت و  اب  ینعم  مه  ، هاگن نیا  رد  نامیا  سپ 
هب ابلق  دوب و  دّـهعتم  مزتلم و  نآ  ياضتقم  هب  دـیاب  هکلب  ، تسین زیچ  نآ  هب  ملع  يانعم  هب  اهنت  يزیچ  هب  نامیا  :» ییابطابط ۀـمالع  ریبعت 

نکمم اریز  ، تسا ملع  اهنت  هن  ، نامیا سپ.دوش  ّبترتم  هلمجلا  یف  دـنچره  نآ  رب  یلمع  راثآ  هک  يا  هنوگب  ، تشاد رواب  هدـیقع و  نآ 
یلو ، دنک لمع  مه  یقفانم  تسا  نکمم  نوچ  ، تسا لمع  اهنت  هن  نامیا و  نودـب  ، دـشاب هتـشاد  تیعقاو  کی  هب  ملع  مه  يرفاک  تسا 

رد.تسا ندش  دایز  مک و  لباق  مه  تبـسن  نیا  هب  سپ  ، تسا لمع  داقتعا و  ملع و  زا  يا  هتخیمآ  ، نامیا نوچ  و.دـشاب  هتـشادن  نامیا 
.عّیشت ، یسانش هعیش  .تسا (4)- حرطم  نامیا  تاجرد  بتارم و  زین  تایاور 

ص:116

،ص 360 ح 17. نامه ( . 1 - 1

،ص 358 ح 15. نامه ( . 2 - 2
ات 309. ات 96 و ص 225  ات 390 و ج 65 ص 1  ج 23 ص 354  «، راونألا راحب  :» ك.ر هلمج  زا  عوضوم  نیا  ةرابرد  ( . 3 - 3

،ج 18 ص 282. نازیملا ( . 4 - 4
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ب

داتفارو ، داتفارد هکره  یلع  لآ  اب 

دوبان ، دنک متس  ینمشد و  سکره  مالّـسلا  هیلع  یلع  دالوا  ربمایپ و  نادناخ  اب  هک  تسا  نآ  رب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  داقتعا 
هدومرف ترـضح  نآ.دوش  یم  كـاله  ، دـتفارد قـح  اـب  سکره  ، تسا مّسجم  ّقـح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اـجنآ  زا.دوـش  یم  راوـخ  و 

یّلص ادخ  ربمایپ  ریدغ  زور  رد.دنز  یم  نیمز  رب  ار  وا  قح  ، دنک ینمشد  دتفارد و  قح  اب  سکره  (1) هعرص ،» ّقحلا  عراص  نم  :» تسا
رد «. هلذـخ نم  لذـخا  و...هاداـع  نم  داـع  » درک نیرفن  شنانمـشد  رب  اـعد و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  ناتـسود و  هـلآ  هـیلع و  هـّللا 

هتسناد یهلا  باذع  ار  نانآ  اب  تموصخ  يراتفردب و  رفیک  هتشاد و  رذحرب  تیب  لها  هب  متـس  زا  ار  مدرم  ، ربمایپ مه  يددعتم  تایاور 
بـضغ ّدتـشإ  »و« یترتع یف  یناذآ  یتیب و  لهأ  ملظ  نم  یلع  هّنجلا  تمّرح  «،» مهـضغبا نمل  لیولا  مهّبحا و  نمل  یبوط  :» لیبق زا.تسا 
دوهـشم خیرات  رد  ، دـندرک یلع  لآ  هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  نایـسابع  نایوما و  لاوز  يراتفرگ و  (2) یترتـع .» یف  یناذآ  نم  یلع  هّللا 

.تسا

؟ دنک رحس  ار  بش  هک  دادن  ناما  نادنچ  ار  عمش  هناورپ  قحان  نوخ  هک  يدید 

هدش لقن  نینچ  ُهّللا  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک  ۀیآ  لیذ  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ص:117

تمکح 408. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
لصف 1. «، هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  :» ك.ر ( . 2 - 2
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دوبان ار  دّمحم  لآ  دـهاوخب  هک  نارابج  زا  یـشکرس  رابجره و  (1) هّللا » همـصق  دّـمحم  لآ  هکله  هربابجلا  نم  راّبج  دارأ  امّلک  :» تسا
.دنکش یم  مهرد  ار  وا  دنوادخ  ، دنک

.هنایماع گنهرف  رد  یلع  -

تفالخ اب  يزاب 

دشاب لیاضف  رد  وا  ناسمه  ربمایپ و  ولت  یلات  دیاب  زین  هفیلخ  تسا و  یهلا  يرما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و 
هب تبـسن  هک  يدید  اب  ، ّتنـس لها  اّما.دـناسرب  لامک  دـصقم  هب  ار  يوبن  تّما  ناوراک  دـشک و  شودرب  ار  نیگنـس  راب  نیا  دـناوتب  ات 

هیواعم و لاثما  نترب  یتحار  هب  هک  دنتخود  ییابق  نآ  زا  دنداد و  لّزنت  يداع  يرادمامز  کی  ّدـح  رد  ار  نآ  ، دـنراد هفیلخ  تفالخ و 
.دیآرد مه  لّکوتم  کلملا و  دبع  دیزی و 

میـسرت رکفت و  نآ  دـقن  هب  هک  دراد  موـقلا » اـهب  ءاـج  یتـّلا  هفـالخلا  یف  هرظن  » ناوـنع اـب  ریدـغلا  رد  يا  هدـنزرا  ثـحب  ینیما  ۀـمالع 
(2) میروآ : یم  ار  نآ  زا  يا  هدرشف  هک  دراد  تفالخ  زا  هنوگنآ  یتشادرب  ياهدمایپ 

میسقت دودح و  ۀماقا  ملاظ و  ّدر  ینابزرم و  ییارآرکـشل و  يراد  هدهع  زج  يزیچ  ، تعامج نیا  دزن  هماع  تماما  یمالـسا و  تفالخ 
نید رد  نارگید  اب  وا  ، تسین طرـش  هفیلخ  رد  مدرم  زا  شیب  ملع  رد  یغوبن  چـیه  تسین...و و  گنج  ّجـح و  رد  مدرم  جیـسب  مئانغ و 
علخ تفالخ  زا  دنک  هانگ  متس و  دوش و  قساف  رگا  تسا و  یفاک  دشاب  هتـشاد  شناد  نایـضاق  ةزادنا  هب  رگا  تسا و  ناسمه  یـسانش 

شروش وا  ّدـض  رب  تفلاخم و  وا  اب  تسین  زیاج  یـسکرب  دـب و  ای  دـشاب  بوخ  هچ  ، دـننک تعاطا  وا  زا  هک  تسا  تّما  رب  دوش و  یمن 
.دنک

مه یـسک  دـنتفرگ و  یم  هلـصاف  تنـس  باتک و  مکح  زا  اوتف  تواـضق و  رد  « یـشیامرف تاـباختنا  » ياـفلخ ، هاگدـید نیمه  ساـسارب 
هدومرف هک  دـندروآ  یم  ربمایپ  لوق  زا  هک  یثیدـح  هظحـالم  هب  ناـج و  سرت  زا  ، درک یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ضارتعا و 

! دشاب هکره  ، دینزب ندرگ  ار  وا  دناشکب  هقرفت  هب  ار  تما  راک  دهاوخب  سکره  نم  زا  سپ  : تسا

ص:118

،ج 9 ص 198. راونالا راحب  ( . 1 - 1
ات 152. ،ج 7 ص 145  ریدغلا ( . 2 - 2
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دنیوج و تئارب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  دریگب  تعیب  مدرم  زا  دنیـشن و  ربنم  رب  هفوک  رد  تسناوت  هیواعم  ، هیاپ نیمه  رب 
.تسناد لوسر  ادخ و  اب  تعیب  ار  نآ  داهن و  ندرگ  ار  راوخبارش  دیزی  اب  تعیب  رمع  نب  هّللا  دبع  هک  دوب  انبم  نیمه  رب 

تـسادخ تنطلـس  نیا  ؟ یبّجعت هچ  : تفگ اقلط ، زا  يدرم  تفالخ  زا  دـیزی  نب  دوسا  بجعت  لباقم  رد  هشیاع  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب 
؟ دادن تموکح  لاس  دصراهچ  ار  رصم  نوعرف  رگم  ، دهد یم  دب  کین و  هب  هک 

ارچ سپ  : دنتفگ.درکن عافد  ( هرصاحم ياهزور  رد  ) نامثع زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شیب  سک  چیه  : تفگ ناورم  هک  دوب  هیاپ  نیمه  رب 
! دریگ یمن  ناماس  هویش  نیا  اب  زج  نامتموکح  : تفگ ؟ دیهد یم  مانشد  اهربنم  رب  ار  وا 

مدرم ، تساوخ رظن  مدرم  زا  ینارنخـس  کی  رد  ،و  دریگب تعیب  دـیزی  يارب  تساوخ  یم  ماـش  رد  هیواـعم  یتقو  هک  دوب  اـنبم  نیمه  رب 
ضیرم نامحرلا  دـبع  نوچ  تشاد و  هگن  لد  رد  اّما  ، دـمآ نارگ  هیواعم  رب  نخـس  نیا.تسا  بوخ  دـلاخ  نب  ناـمحرلا  دـبع  : دـنتفگ

.درک نانچ  دشکب و  هدرک  مومسم  ار  وا  داد  روتسد  دوخ  يدوهی  کشزپ  هب  هیواعم  ، دش

ار فرش  یفیرـش و  وت  ایادخ  هک  درک  یم  اعد  دناوخ  یم  زامن  یتقو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  زا  سپ  رمـش  ، ساسا نیمه  رب 
ام هب  نامنارادمامز  : تفگ ؟ دشخبب ار  وت  ادخ  هنوگچ  يا  هتشک  ار  ربمایپ  رسپ  وت  : دنتفگ.شخبب ارم  سپ  مفیرش  مه  نم  ، يراد تسود 

! میدوب رتدب  اهغالا  نیا  زا  میدرک  یم  فّلخت  رگا  میدرک و  تعاطا  ام  دنداد و  روتسد 

هلمح دروم  ، دـندناوخ یم  بلاط  یبا  نب  یلع  لیاضف  زا  قشمد  دجـسم  رد  هک  ار  شناراـی  ییاـط و  رکب  وبا  هک  دوب  ساـسا  نیمه  رب 
.دندرب یلاو  دزن  ار  نانآ  دنداد و  رارق 

رب ، دـنتخیر ار  تیب  لها  ۀعیـش  زا  ناکاپ  نوخ  ، دـندرک دوبان  ار  ترتع  تاسّدـقم  ، دنتـسکش ار  تیب  لها  تمرح  هک  دوب  هیاپ  نیمه  رب 
.دندروآرد تداع  ّتنس و  کی  تروص  هب  ار  نآ  دندرک و  نعل  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ینعی  تیب  لها  رورس  اهلاس  ربانم 

ولج مدـقتم  رب  ار  رّخأتم  ، ساسا یب  ياه  هناهب  تاهیجوت و  اب  دـنداد و  حـیجرت  لضاف  رب  ار  لوضفم  هک  دوب  تفالخ  رد  انبم  نیمه  رب 
تسادق هن  تفالخ  بحاص  رد  هکارچ  ، دنتخادنا

ص:119
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هذخاؤم لاؤس و  دروم  شیاهراک  هب  تبـسن  هن  ، یلاع تبترم  تفرعم و  الاو و  قالخا  هلـضاف و  تاکلم  هن  ، دنتـسناد یم  طرـش  یحور 
! دناوخب زامن  هک  دندوب  عناق  نیمه  هب  ، دندرک یم  شرانکرب  ، دودح يارجا  كرت  یهلا و  ماکحا  یلیطعت  اب  هن  دنتسناد و  یم 

ۀفیلخ دنک و  ربرد  تفالخ  ۀماج  دشکب و  شود  هب  ار  نیگنس  راب  نیا  نکربق  حاّرج  ةدیبع  وبا  هک  تشادن  یعنام  چیه  ، هاگدید نیا  اب 
.دنک داهنشیپ  تفالخ  يارب  ار  وا  ادتبا  رد  لّوا 

دنتفگ دندید و  تحلصم  هب  ار  نآ  دندرک و  يوریپ  هفیلخ  زا  ، لضاف رب  لوضفم  نتـشاد  مدقم  رد  زین  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  يرایـسب 
دوخ و تفالخ  حیحـصت  يارب  دوب  راچان  ، تشاد ار  لوضفم  میدـقت  ۀـّیرظن  هک  هفیلخ.دـنک  یم  هرادا  لـضاف  زا  رتهب  لوضفم  یهاـگ 

.دنک راهظا  نینچ  ، هدرک وا  تیولوا  تیالو و  غالبا  هب  رومأم  ار  ربمایپ  هدوتس و  ار  وا  نآرق  رد  ادخ  هک  یسکرب  نداتفا  ولج 

وبا رمع و  تعیب  اب  اـهنت  رکب  وبا  اـب  تعیب  تفرگ و  لکـش  لـضاف  رب  لوضفم  میدـقت  ةراـبرد  هفیلخ  يأر  اـب  ، تسخن زور  زا  باـختنا 
رد مه  ار  دعس  نب  رشب  ریضح و  نب  دیسا  نوچمه  یناسک  دندرک و  ارجا  حبص  دندیـشک و  هشقن  بش  ، تفریذپ تروص  حاّرج  ةدیبع 

.دندرک تعیب  هب  راداو  دیدهت  روز و  اب  ار  مدرم  دندرک و  میهس  یشیامرف  باختنا  نآ 

نآ.هدیبع وبا  يارب  میانغ  عمج  رمع و  يارب  تواضق  ، رکب وبا  يارب  ییاوشیپ  : دش میسقت  رفن  هس  نایم  لوا  زور  نامه  زا  ینید  فیاظو 
تیـالو راد  هدـهع  نم  : تفگ یم  رکب  وبا  دوخ.دروآ  ناـبز  رب  اـی  دـنادب  رترب  نینمؤملا  ریما  زا  ار  رمع  رکب و  وبا  هک  دوبن  یـسک  زور 

رمع.دورن جک  ات  دننک  شکمک  تساوخ  یم  مدرم  زا  دیآ و  یم  مغارس  نم  ناطیش  یهاگ  متـسین و  امـش  نیرتهب  هک  یلاح  رد  مدش 
یعبط خوش  رطاخ  هب  ای  ، هتخیر يو  هک  ییاهنوخ  وا و  ندوب  ناوج  ۀناهب  هب  یلو  ، تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  تفالخ  هک  تسناد  یم 

رد ار  دوخ  زگره  ،و  دـش یم  كاله  رمع  ، دوبن یلع  رگا  : تفگ اهراب  تفالخ  نارود  رد  دوخ  هک  یلاـحرد  ، دز راـنک  ار  وا  ، ترـضح
.هدعاس ینب  ۀفیقس  ، تنطلس ات  تفالخ  زا  - .دید یمن  مالّسلا  هیلع  یلع  ياپمه  اتمه و  ، لیاضف

هّینطاب

دـنراد و رواب  تادـقتعم  ماکحا و  نید و  زا  دولآزمر  ینورد و  ینطاب و  ریـسفت  یعون  هب  یعیـش  تاداـقتعا  اـب  هک  ییاـه  هقرف  ناونع 
اتدمع.دننک یم  لیوأت  یّصاخ  وحن  هب  ار  نآرق  تایآ 
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دنا و یماما  تفه  ۀعیـش  دوش و  یم  هتفگ  مه  هدحالم  نایئادف و  ، هّیمیلعت ، هّیعبـس ، هّیمرخ ، هطمارق نانآ  هب  دـنا و  نینچ  هّیلیعامـسا  ۀـقرف 
.دنراد (1) یم  ناهنپ  ار  دوخ  تالیکشت  مان و  تاداقتعا و 

هتفگ هّینطاب  نانآ  هب  ، دننک یم  لمع  تعیرـش  نطاب  هب  ناشدوخ  نامگ  هب  دنراد و  یتالیوأت  بهذم  نید و  ماکحا  رد  هکنآ  تهج  هب 
دبع ار  هقرف  نیا  سـسؤم.دنرمش  یم  يداحلا  ار  نانآ  رّکفت  دنهد و  یم  نانآ  هب  ناشنافلاخم  هک  تسا  یناونع  زین  هدـحالم.دوش  یم 

.هعیش ياه  هقرف  - .دنا هتفگ  يزاوها  نومیم  نب  هّللا 

ریدغ غاب 

هناــخباتک ، زبـس ياــضف  هـک  تـسا  ریدــغ » غاــب  » یموـمع یحیرفت  - یگنهرف نکاــما  زا  یکی  ، ناهفــصا رهــش  یقرــش  هیــشاح  رد 
شیامن و نلاس  ، تماما عّیشت و  تخانش  یـصّصخت  ۀناخباتک  ، ینیما ۀمالع  هب  طوبرم  راثآ  ةزوم  ، ناوجون كدوک و  هناخباتک  ، یمومع

ۀمه زا  ، یتّنـس يرامعم  ریذـپلد و  يا  هسدـنه  اب  ، رثا نیا.دراد  ددـعتم  ياه  سالک  يرازگرب  ّلحم  شزرو و  نیمز  ، رختـسا ینارنخس ،
لوط نآ  یناـمتخاس  راـک  هک  لاـس  دـنچ  زا  سپ  « ریدـغ غاـب   » ۀـعومجم.تسا رادروـخرب  یگنهرف  ۀـعومجم  کـی  رد  مزـال  رـصانع 

.يریدغ زکارم  .دش (2)- حاتتفا  لاس 1372 ش  رد  ، دیشک

یغاب

نآرق.دـنک هناّحلـسم  شروش  نایغط و  یمالـسا  تموکح  موصعم و  ماما  تموکح  ّدـض  رب  هک  یـسک  ، یغب لها  ، یـشروش ، رگزواجت
ادخ نامرف  هب  ات  دیگنجب  دشاب  متـس  یغب و  لها  هک  یهورگ  اب  هک  دهد  یم  روتـسد  ، زین ناملـسم  هورگ  ود  راکیپ  لادـج و  رد  میرک 

(3) ِهّللا .  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  دهنب : ندرگ 

دندوب یغب  لها  زراب  قیداصم  زا  ناورهن  نیّفص و  ، لمج نازورفا  گنج  ، مالسا خیرات  رد 

ص:121
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.دندوب « یغب لها  اب  داهج  » هب فّظوم  نآرق  روتسد  هب  شنارای  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  و 

رد »و  هیغابلا هئفلا  کلتاقتس  » دیگنج دنهاوخ  وت  اب  یغاب  یهورگ  هک.دوب  هداد  ربخ  ترضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
هب هیواعم  نازابرـس  تسد  هب  نیّفـص  رد  يو  تشک و  دنهاوخ  راکمتـس  هورگ  »و  هیغاب ۀئف  » ار وا  هک  دوب  هدومرف  زین  رـسای  راّمع  دروم 

راکمتس و ار  نانآ  هتـسناد و  یغب  لها  اب  راکیپ  ناونع  اب  ار  شنانمـشد  اب  دوخ  ةزرابم  ریما  ترـضح  هغالبلا ، جهن  رد.دیـسر  تداهش 
نیطساق و نیثکان و  زا  (1)و  ...ضرألا » یف  داسفلا  ثکّنلا و  یغبلا و  لهأ  لاتقب  هّللا  ینرما  دق  الأ و  :» تسا هدومرف  هدرمش و  رگنایغط 

.دنک یم  دای  نیقرام 

.لیوأت رب  لاتق  ، ناورهن جراوخ  ، یغب لها  اب  داهج  -

مالّسلا هیلع  یلع  ینکش  تب 

کی ، تسا هدرک  ینکش  تب  رابود  عبانم ، لقن  قبط.تسا  خیرات  گرزب  نکش  تب  ، لیلخ میهاربا  نوچمه  ، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما 
يرجه و متـشه  لاس  رد  مه  راب  کی  ، یناهنپ تروص  هب  تثعب  نیزاغآ  ياهلاس  رد  هّکم  رد  روضح  نارود  رد  ترجه و  زا  شیپ  راب 

تب تفر و  هبعک  ماب  هب  تشاذـگ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  شود  رب  اپ  هبعک  راـنک  ، تسخن راـب  رد.هّکم  حـتف  ماـگنه 
دروخ دـنکفا و  نیمز  هب  تسکـش و  ، دوب هدـش  هتـسب  مکحم  نیمز  ات  ماب  زا  يّزلف  ياـه  هتـشر  اـب  دوب و  سم  زا  هک  ار  شیرق  گرزب 

.دمآ دورف  هاگنآ  ، دش

هدی هّللا  عضو  ّلحم  یف  همادقا  عضاو  ّیلع  و 

لبه هک  ار  گرزب  تب  تخیر و  نیمز  هب  دندوب  تب  تصـش  دصیـس و  هک  ار  اه  تب  دش و  هبعک  دراو  هک  هّکم  حـتف  رد  مه  راب  کی 
ۀبعک هک  ، مالّسلا هیلع  یلع  ینکش  تب  .دیرپ (2) نییاپ  نادوان  فرط  زا  دوخ  تسکش و  ار  نآ  دنکفا و  ریز  هب  هبعک  ماب  زا  تشاد  مان 

تلیضف نیا  .تسا (3) هدـمآ  ینـس  هعیـش و  زا  یناوارف  عبانم  رد  ، درک يزاسکاپ  كرـش  رهاظم  اـهتب و  زا  ار  دـیحوت  ۀـناخ  سدـقم و 
رب نتشاذگ  اپ  تسا و  هدوب  هّجوت  دروم  زین  مجع  برع و  نارعاش  نابز  رد  ، گرزب
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.تسا نینمؤملا  ریما  درف  هبرصحنم  ياهتلیضف  تاراختفا و  زا  ، هبعک ياهتب  نتسکش  يارب  ادخ  لوسر  شود 

ار اجنآ  زور  دنچ  تفر و  فئاط  تمس  هب  ، نینح گنج  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  خیراوت  لقن  هب  ، دروم نیا  رب  هوالع 
يرصتخم يریگرد  زا  سپ  ترضح.دننکشب  دندید  یتبره  اجره  هک  درک  مازعا  یهورگ  هارمه  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و  هرصاحم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  ، هتسکش ار  اهتب  دنتفر و  شیپ  دندوب  يو  اب  هک  یهورگ  هارمه  ، تشاد نیکرشم  زا  یـضعب  اب  هک 
اب ییاهنت  هب  یتّدم  دنتفر و  يرانک  هب  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  تفگ و  ریبکت  میظع  حـتف  نیا  رب  مه  ادـخ  ربمایپ.دنتـشگزاب 

.دنتسشن (1) تبحص  هب  مه 

دمآ باتفآ  هک  دباتن  هام  هب  وگب  دمآ  بارت  وب  هک  دلابب  بارت  وگب 

دمآ (2) بارخ  دنک  ار  اه  هدکتب  هک  یسک  شارتم  رگد  تب  هک  نید  یب  رگتب  هب  وگب 

.مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

راونألا راحب 

نیا.تـسا هدـش  نیودـت  يروآدرگ و  شناراـی  (1037-1111 ق)و  یـسلجم ۀـمالع  طسوت  هک  هعیـش  یثیدـح  ۀـعومجم  نیرت  عماج 
یقالخا و تایاور  هعیـش و  تادقتعم  ، نیموصعم ةریـس  ، ءایبنا خیرات  ، عّیـشت ، مالـسا تخانـش  عبانم  نیرت  ینغ  زا  يدلج  ۀعومجم 110 

.تسا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  ماکحا  بادآ و  ننس و 

مهیلع تیب  لها  تیالو و  تماـما و  هب  طوبرم  ثحاـبم  ات 34  دلج 23  زا  ، تسا هدـمآ  هّمئأ  نینمؤملا و  ریما  تاجاجتحا  دلج 10  رد 
همانیگدنز و هب  طوبرم  ات 42  دـلج 35  ، تسا نانآ  ةرابرد  هلزان  تایآ  نادـناخ و  نیا  بقانم  ثیداحا  همئأ و  ماقم  نأش و  مالّـسلا و 

ۀمئأ مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ّقلعتم  ات 53  دلج 43  زا  ، تسا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  یگدنز  ثداوح  لیاضف و 
نانآ ياهیگژیو  لیاضف و  هعیش و  تخانش  هب  دلج.تسا 67 و 68  مالّسلا  هیلع  تجح  ترضح  ات  رگید 
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راحب باتک  ور  نیازا.دراد  صاصتخا  ترـضح  نآ  ظعاوم  تاملک و  اـه و  هبطخ  هب  يا  هدـمع  شخب  دـلج 77  رد.دوش  یم  طوبرم 
لیاضف همئأ و  ةریـس  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  مارم  عّیـشت و  تخانـش  يارب  هعیـش  یثیدـح  ياه  هعومجم  نیرت  بسانم  زا  ار  راونألا 

هتفرگ ماجنا  ییاوتحم  یظفل و  ياه  مجعم  اه و  يراگن  تسرهف  عاونا  ، باتک نیا  يارب.تسناد  ناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
راحب ثیداحا  ظافلأل  سرهفملا  مجعملا  یمق و« ثّدحم  زا  « راحبلا هنیفـس  » باتک هلمج  زا  ، دزاس یم  رت  ناسآ  ار  نآ  زا  يرو  هرهب  هک 

.یمالسا تاغیلبت  رتفد  زا  دلج   14« راونألا

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک  ، یسانش هعیش  ، بقانم -

تینهت ثیدح  - یلع ای  کل  ّخب  ّخب 

ءادب

وا زا  يزیچ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  ناسنا  دروم  رد.تسا  ندـش  راکـشآ  روهظ و  نآ  ياـنعم  ، تسا هعیـش  يداـقتعا  ثحاـبم  زا  یکی 
سپ ملاع و  تقلخ  زا  لبق  زیچ  چیه  تسا و  زیچ  همه  هب  ياناد  هک  دنوادخ  دروم  رد.دش  راکشآ  شیارب  سپس  ، دوب ناهنپ  هدیشوپ و 

یم راکـشآ  راهظا و  ار  نآ  ، هدوبن مولعم  ناـسنا  يارب  هک  ار  يزیچ  ینعی  ، دراد يرگید  موهفم  ، تسین هدیـشوپ  وا  رب  تماـیق  اـت  نآ  زا 
دنوادخ يارب  هلأسم  هک  یلاح  رد  ، تسا هدش  ضوع  ادـخ  رظن  ایوگ  دوش ، یم  حرطم  یعوضوم  ناسنا  یلبق  رّوصت  فالخرب  دـنک و 

لمع هب  هتـسب  هک  یتاردقم  تشونرـس و  رد  رییغت  ای  ، عرـش ماکحا  نآرق و  تایآ  رد  خـسن  هیبش  ، تسا هدوب  تروص  نامه  هب  زاغآ  زا 
.تسا ناسنا 

بحاص اناوت و  تارّدقم  رییغت  رد  ادخ  دنرامـش ، یم  دودحم  ار  شتردـق  هتـسب و  ار  ادـخ  تسد  هک  دوهی  تاداقتعا  فالخرب  نوچ 
نوچمه يزیچ  هب  دـنوادخ  زگره  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  ، میـسانش یم  رت  قـیقد  ار  یهلا  تافـص  ، ءادـب ۀـلأسم  رد.تسا  راـیتخا 

(1) ءادبلا .» لثمب  هّللا  مّظع  ام  »و« ءادبلا لثم  ءیشب  هّللا  دبع  ام  :» تسا هدشن  تدابع  ای  میظعت  ، ءادب

، میدقتعم مه  ءادب  ةرابرد  ، میراد خسن  ةرابرد  هک  هدیقع  نامه  :» تسا هتفگ  دیفم  خیش 
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لیذ رد  ییابطابط  ۀمالع  (1) ءایحا .» زا  سپ  ندـناریم  ، یـشخب تیفاع  زا  سپ  نتخاس  رامیب  ، نتخاـس زاـین  یب  زا  سپ  ندرکریقف  لـثم 
: تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  دراد  یثحب  هدش  دای  ثیدح 

هب ملع  سپـس  ، میریگ یم  يراـک  هب  میمـصت  ییاهتحلـصم  هـب  اـنب  یهاـگ  دـیآ و  یم  دـیدپ  ناـم  يراـیتخا  ياـهراک  رد  اـم  رد  ادـب  »
راکشآ سپس  ، هدوب هدیشوپ  ام  رب  ینعی  ، میهاوخب ار  لوا  فالخرب  يزیچ  دوش و  ضوع  ام  يأر  دوش  یم  ببـس  يرگید  ياهتحلـصم 

ّتلع رگا  تسا و  ریذپان  فّلخت  یمتح و  نآ  ندمآ  دیدپ  ، دشاب مهارف  يا  هدیدپ  ۀّمات  ياهتلع  ۀمه  یتقو  ، نیوکت ملاع  رد.تسا  هدش 
ادب یهلا  ملع  رد  هچرگ  ، دنک یم  قدص  ادـب  دـنک  يریگولج  یـضتقم  ّتلع  يراذـگریثأت  زا  هک  دـشاب  یعناوم  ای  ، دـشابن مهارف  هّمات 
نآ فـالخرب  ، دوـش یم  راکـشآ  هک  یهلا  ملع  یهاـگ  یلو  ، دـناد یم  عناـم  مدـع  ریثأـت و  ياـضتقا  تهج  زا  ار  ءایـشا  ۀـمه  تسین و 
نآ هب  هراشا  تسا  ُِتْبُثی » ُءاشَی َو  ام  ُهّللا  اوُحْمَی   » ۀیآ رد  هچنآ  تسا و  هدوب  راکـشآ  عنام  دوجو  ای  طرـش  نادـقف  اب  هک  تسا  یتروص 

(2) .تسا »

تسا و لاحم  لاعتم  يادخ  رب  ، هتشذگ میمصت  زا  ینامیشپ  ای  حلاصم  هب  لهج  رطاخ  هب  ادخ  میمصت  ندش  ضوع  يانعم  هب  ءادب  سپ 
رد ای  دوخ  ّیلو  ای  شربمایپ  نابز  رب  یتحلـصم  هب  انب  ار  يزیچ  یهاگ  دـنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  یلو  ، تسا هدـش  یفن  مه  تایاور  رد 
یم مه  شیپ  زا  ار  نیا  ادخ  دوش و  یم  هیلوا  تروص  فالخرب  عوضوم  دنک و  یم  وحم  ار  نآ  سپـس  ، دزاس یم  راکـشآ  لاح  رهاظ 
ماما دنزرف  لیعامسا  ةرابرد  هچنآ  ای  ، دمآ شیپ  دنزرف  حبذ  میهاربا و  لیعامـسا و  ترـضح  دروم  رد  هچنآ  لثم  ، درادن یلاکـشا  دناد 
.داد رارق  ماما  ار  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دنوادخ  اّما  ، دشاب ماما  وا  هک  دوب  نآ  هیـضق  رهاظ  هک  داد  يور  مالّـسلا  هیلع  قداص 

(3)

.یسانش هعیش  ، يرفعج بهذم  ، عّیشت .دوش (4)- یم  هتفگ  « هیئادب » نآ هب  نادقتعم  هب  تسا و  هعیش  ّصاخ  ینعم  نیا  هب  ءادب  هب  ةدیقع 
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تعدب تّنس و  - تعدب

نآرق ردارب 

ظفل و ییابیز  تغـالب و  تحاـصف و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاـملک  هکاـجنآ  زا.دوش  یم  هغـالبلا  جـهن  زا  هک  تسا  يریبعت 
یم دای  « نآرقلا خا  » اب نآ  زا  هتـسناد و  نآرق  ردارب  ار  نآ  ور  نیازا  ، تسادـخ مالک  زا  رت  لزاـن  رـشب و  مـالک  زا  رتـالاب  ینعم  ییـالاو 

.دننک

.هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، هغالبلا جهن  ، مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  -

هاطرا نب  رسب 

هب مالّـسلا  هیلع  یلع  تموکح  ورملق  رد  هتـسویپ  ّتیمکح  يارجام  نایاپ  زا  سپ  هک  هیواعم  هاپـس  محر  یب  كاّفـس و  ناهدـنامرف  زا 
تفای یم  تسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هب  اجره  درک و  یم  هلمح  جاّجح  ناوراـک  هب  تخادرپ و  یم  راتـشک  يرگتراـغ و  هنتف و 
يارب نایفوک  هکنیا  زا  داقتنا  هدرک و  دای  نمی  رب  وا  يالیتسا  هلمح و  زا  يا  هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.تشک  یم  ار  ناـنآ 

هقرفت و راچد  ، تسرد یهار  قح و  رب  یماما  نتـشاد  اـب  دـنهد و  یمن  ناـشن  دوخ  زا  یتعاـطا  روضح و  چـیه  ، نازواـجتم زواـجت  عفد 
دوخ يرفن  رازه  دنچ  هاپـس  اب  هک  تشاد  تیرومأم  هیواعم  يوس  زا.تشک  ار  يا  هّدع  درک و  هلمح  مه  هنیدـم  هب  يو  .دنا (1) یتسس 

ار رفن  رازه   30، تشگربو تفر  نیا  رد  خیراوت  لقن  هب  دنیرفایب و  تشحو  بعر و  دـنک و  هلمح  رگید  قطانم  نمی و  ، هنیدـم ، هکم هب 
زا ار  دوخ  لقع  هک  تشذگن  يزیچ.درک  تنعل  نیرفن و  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دنازوس (2) شتآ  رد  ار  يا  هدع  تشک و 

.درم (3) هکنآ  ات  تشگ  هیفس  داد و  تسد 

اهطورش اهطرشب و 

دومرف و نایعیش  عمج  رد  روباشین  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  « بهذلا هلسلس  » ثیدح زا  هتفرگرب  تسا  یحالطصا  ریبعت و 
تماما و طرش  هب  اّما  ، تسناد یهلا  راوتسا  ژد  ار  دیحوت 
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يوس زا  يریظن  یب  لابقتـسا  روباشین  رد  ، تفر یم  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  هک  يرفـس  رد.مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يربهر 
ادـخ زا  لیئربج و  زا  ، ربمایپ زا  شناردـپ  زا  ار  یمالک  ، ترـضح.دیامرفب یثیدـح  هک  دـندرک  تساوخرد  مدرم.تفرگ  ماجنا  نایعیش 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  درک  لقن 

نمیا نم  باذـع  زا  ( دـشاب دّـحوم  (و  دوـش نآ  دراو  سکره  ، تسا نم  راوتـسا  ژد  نـصح و  (، دـیحوت ةدـیقع  ) هـّللا ـالا  هـلا  ـال  ۀـملک 
نخـس نیا  ینعی  ،(1) اهطورـش » نـم  اـنأ  اهطورـشب و  :» دوـمرف دروآ و  نوریب  هواـجک  زا  رـس  سپـس  ، دوـمرف یگنرد  ترــضح.ددرگ 

ادـخ و باذـع  زا  زاس  نمیا  یتظافح و  ژد  یتقو  « دـیحوت » هک تسا  نآ  دـیکأت  نیا  يانعم.میاهطرـش  نآ  زا  یکی  نم  ، دراد ییاهطرش 
نیا سأر  رد  دــشاب و  ناـنآ  زا  تعاــطا  نیموـصعم و  ۀـّـمئأ  تیــالو  هـب  هدــیقع  ، نآ راــنک  رد  هـک  تـسا  رــشب  تداعــس  نماــض 

.دیآ یمرد  نمشد  ریخست  هب  تسا و  ظافح  یب  نابهگن و  یب  ، ژد نیا  هنرگو  ، دشاب مه  « موصعم تماما  ،» يرادنید

یبا نب  یلع  تیالو  يرگید  ثیدـح  رد  ، تسا هدـمآ  رامـش  هب  یهلا  ۀـعلق  ، هّللا الا  هلا  ۀـملک ال  ، ثیدـح نیا  رد  هک  نیا  بلاـج  ۀـتکن 
ود نیا  ۀـجیتن  ،(2) یباذـع ) نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ، ینـصح بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیـالو  ) تسا هدـش  هدرمـش  یهلا  نصح  ، بلاـط

نیا.دنک یم  تابثا  رتهب  ار  « اهطورـش نم  انأ  «و  نامه ، نیا دنا و  یهلا  ژد  هعلق و  ظفاح و  ودره  ، تسا تیالو  دیحوت و  دـنویپ  ، ثیدـح
.بهذلا هلسلس  ثیدح  - .تسا فورعم  زین  « بهذلا هلسلس  » هب شبوخ  رایسب  دنس  ببس  هب  ، ثیدح

هرصب

هتخاـس رمع  نارود  رد  هرـصب.دوب  نینمؤملا  ریما  تموکح  ورملق  وزج.تیوک  ناریا و  زرم  کـیدزن  قارع  یبونج  ياهرهـش  زا  یکی 
نینمؤملا ریما  ّدض  رب  ار  لمج  گنج  دندمآ و  درگ  اجنآ  هشیاع  ریبز و  ، هحلط.دوب هاپـس  مازعا  هاگیاپ  یمزر و  ياهورین  زکرم  دـش و 

هار هب 
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هیلع یلع.دنتشاد  ار  هرصب  تموکح  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط  زا  یتّدم  مادکره  فینح  نب  نامثع  يرعـشا و  یـسوم  وبا.دنتخادنا 
هاپس ار  نانآ  هدرک و  شهوکن  ار  نآ  مدرم  هرـصب  رد  روضح  لمج و  گنج  رد  يزوریپ  زا  سپ  شیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  مالّـسلا 

ةدنیآ ياه  هنتف  ثداوح و  زا  تسا و  هدرمش  تفص  قفانم  نامیپ و  تسس  هدومن و  یفرعم  لمج ) ۀنتف  هب  هراشا  ) اپراهچ ناوریپ  نز و 
.نیثکان ، لمج گنج  .تسا (1)- هدرک  ییوگشیپ  زین  نآ 

هغالبلا جهن  داینب 

نادنمـشیدنا زا  يدادـعت  يرکفمه  اب  لاس 1350  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  هک  تسا  یـشهوژپ  ، یملع يا  هسـسؤم  ماـن 
نیا ياهتیلاعف  ةدمع.تسا  رکفشوخ  لضاف و  نویناحور  زا  « رورپ نید  نیدلا  لامج  دّیس   » نآ سسؤم.دش  سیسأت  ناریا  رد  یمالـسا 

نازومآ و شناد  مومع و  يارب  ییاهباتک  رـشن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هغـالبلا و  جـهن  هب  طوبرم  راـثآ  فیلأـت  قیقحت و  ، داـینب
.تسا یشزومآ  زکارم  رد  نآ  ظفح  باتک و  نیا  ياوتحم  قیمعت  هغالبلا و  جهن  نداد  جاور  يولع و  میلاعت  روحم  رب  نایوجشناد 

زکرم.تسا هدرک  رازگرب  یجراخ  یلخاد و  نادنمشناد  روضح  اب  ، هغالبلا جهن  نوماریپ  هرگنک  شیامه و  تبون  زا 13  شیب  نونکات 
جهن » قـیقحت حیحــصت.تسا و  هدرک  تیلاـعف  هـب  زاــغآ  لاــس 1364 ش  زا  هــک  دراد  يا  هبعـــش  زین  مــق  رد  ، تــسا نارهت  رد  نآ 
ریما ثیداحا  عماج  هغالبلا ، جهن  نینمؤملا و  ریما  یـصّصخت  هناخباتک  سیـسأت  ، اههاگـشناد يارب  یـشزومآ  نوتم  نیودـت  «، هغابـصلا

هب هک  دراد  زین  « هغالبلا جـهن  » ناونع اب  يا  همانلـصف  هسـسؤم  نیا.تسا  داینب  نیا  ياهراک  هلمج  زا  ، هغالبلا جـهن  ۀمانـشناد  نینمؤملا و 
.دزادرپ (2) یم  هغالبلا  جهن  ریدغ و  تیالو و  هب  طوبرم  ثحابم 

.يریدغ زکارم  ، هغالبلا جهن  ةرازه  ةرگنک  ، هغالبلا جهن  -
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رذآ 81 ص 10.  3 «، یمالسا يروهمج  » ۀمانزور : ك.ر ( . 2 - 2
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مشاه ینب 

فورعم ییاقآ  تباجن و  یکاپ و  هب  ، برع نایم  رد  مشاه  ینب.هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  ّدـج  ، فانم دـبع  نب  مشاه  نادـنزرف 
یم راـختفا  دوـخ  ندوـب  « مشاـه لآ  » هب هتـسویپ  دـننادناخ و  نـیا  مراـکم  ثراو  راـبت و  لـسن و  نـیا  زا  تمـصع  تـیب  لـها  دـندوب و 

.تسا قافن  مشاه  ینب  اب  ینمشد  ،(1) قافن » مشاه  ینب  ضغب  :» دومرف ربمایپ.دندرک 

زا هدرمـش و  نیرید  ار  مشاه  ینب  اب  هیما  ینب  لـباقت  زین  ریما  ترـضح  .دـناد (2) یم  مشاه  ةریت  زا  ، دـنا شیرق  زا  هک  ار  ناماما  ، ربمایپ
زین نمشد  اب  دربن  رد  نایمـشاه  تعاجش  (3) بلّطملا .» دبعک  برح  مشاهک و ال  هّیما  سیل  :» دـیوگ یم  نخـس  هّیما  مشاه و  يرباربان 

.تسا روهشم 

(و یمشاه ياهریشمش  تسا و  راصنا  نیرجاهم و  زا  هک  ار  شیوخ  هاپس  ، هیواعم هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.تیب لها  .دشک (4)- یم  وا  خر  هب  ار  ( هّیمشاه فویس 

بارت وبا  - بارت وب 

هغالبلا جهن  حرش  یف  هغابّصلا  جهب 

هغالبلا جهن  ریسفت  یعون  هب  تسا و  باتک  نیا  ییاوتحم  یعوضوم و  نیودت  هک  هغالبلا  جهن  ةرابرد  دنمـشزرا  ياهـشهوژپ  زا  یکی 
باتک نیا.لاجّرلا  سوماق  فلؤم  ( .ش  1374-1281) يرتشوش یقت  دّمحم  خیش  گرزب ، ققحم  رثا  ، دور یم  رامش  هب  هغالبلا  جهن  اب 

عماج یهاگن  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماـما  ثحبم  هتـشگ (5)و  نیودت  ماع  لصف  یّلک و 60  عوـضوم  دـلج و 933  رد 14 
.هداعسلا جهن  ، مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  ، هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، هغالبلا جهن  .تسا (6)- هدش  ثحب 

ص:129

،ج 93 ص 221. راونألا راحب  ( . 1 - 1
هبطخ 144. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

ۀمان 17. ، نامه ( . 3 - 3
ج 3 ص 495. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر هلمج  زا  مشاه  ینب  ةرابرد  ۀمان 28. ، نامه ( . 4 - 4

هدرک رـشتنم  هغالبلا  جهن  داینب  يوس  زا  ییاهـشهوژپ  اب  ار  رثا  نیا  پاچ  نیرتدـیدج  لاس 1376 ش  رد  ریبک  ریما  تاراـشتنا  ( . 5 - 5
.تسا

بیبل « هغالبلا جهن  فینـصت  :» نوچمه ، تسا هتفرگ  تروص  زین  نارگید  يوس  زا  هغالبلا  جهن  یعوضوم  نیودت  دـنامن  هتفگان  ( . 6 - 6
یلع لیلدلا  ، » ینیکـشم یلع  « هغالبلا جـهن  تاعوضوم  یلا  يداهلا  ،» دّـمحم میرک  سیوا  « هغالبلا جـهنل  یعوضوملا  مجعملا  ،» نوضیب

هناققحم رتدنمشزرا و  رایسب  يرتشوش  باتک  اّما  ، رگید راثآ...و  هاوخیداعم  « باتفآ گنهرف  ،» نایراصنا یلع  « هغالبلا جهن  تاعوضوم 
.تسا رتطوسبم  رت و 
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نازحألا تیب 

لها هـب  مـلظ  تفـالخ و  بـصغ  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  تـلحر  زا  سپ  تـیب  لـها  تیموـلظم  دنــس  ، اههودـنا ۀـناخ 
.دوب مولظم  نایرگ و  ، نیگمغ هتسویپ  شردپ  تافو  زا  سپ  همطاف  ترضح.تیب 

یم ردپ  تلحر  غاد  زا  مه  يو.دوب  هاکناج  یتبیصم  ، دندروآ شرهوش  شا و  هناخ  وا و  رس  رب  تفالخ  نابصاغ  هفیقس و  هورگ  هچنآ 
یم رامـش  هب  مکاـح  عضو  هب  ضارتـعا  یعون  زین  شا  هیرگ.شیوـخ  یمـسج  یحور و  مـالآ  زا  مه  ، تفـالخ بصغ  زا  مه  ، تخوـس

هب نانآ  ات  دهد  رارق  شا  هیرگ  يارب  یّصاخ  تقو  ، تسا هدرک  نامتحاران  وا  ۀیرگ  هک  دندمآ  تیاکش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن.تفر 
.دنزادرپب ! تحارتسا

یم « كارا » تخرد ریز  درب و  یم  دوخ  اـب  مه  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  تفر و  یم  هنیدـم  نوریب  هب  ارهز  ترـضح  اـهزور 
یم هناخ  هب  تفر و  یم  ناشغارـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، بورغ کیدزن.تسیرگ  یم  شردپ  رب  ار  زور  مامت  نآ  ۀـیاس  رد  تسـشن و 

یقاـتا وا  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع.تسیرگ  یم  تسـشن و  یم  باـتفآ  ریز  ترـضح.دندرک  عـطق  مه  ار  تـخرد  نآ  نافلاخم.دـندمآ 
.تشاذگ « نازحألا تیب  » ار شمان  تخاس و 

ردـپ اب  تفر و  یم  مغ  ۀـبلک  نآ  هب  اهزور  مالّـسلا  اهیلع  همطاف.تشگ  خـیرات  لوط  رد  وا  ياهتیمولظم  اهمغ و  لبمـس  ، نازحألا تیب 
«. روخم مغ  ، ناتسلگ يزور  دوش  نازحا  ۀبلک  .تشگ (1)« یمرب  دولآ  مغ  ۀناخ  هب  بش  ، تسیرگ یم  درک و  یم  لد  درد 

هدـش لـقن  ، تسیرگ یم  شا  هتـشگ  مگ  فـسوی  رب  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  نازحـالا و  تیب  زا  نخـس  مه  بوـقعی  ترـضح  دروـم  رد 
.تسا (2) مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  بئاصم  رد  یمق  ثّدحم  زا  یباتک  مان  « نازحألا تیب  » .تسا

.مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  -

ءاضقلا هّکد  - تشّطلا تیب 

ص:130

،ج 1 ص 269. یشرقلا فیرش  رقاب  ، نیسحلا مامالا  هایح  ( . 1 - 1
،ج 3 ص 185. هعیرذلا ( . 2 - 2
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يرابجا تعیب 

ترضح نآ  اب  هکنآ  ياج  هب  ، تفالخ نابصاغ  نکیل  ، دوب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  قح  وا  زا  سپ  تفالخ  ، ادخ ربمایپ  ّصن  هب 
هب مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا.دندرک  دیدهت  ار  نافلاخم  دنتفرگ و  تعیب  مدرم  زا  بیرف  عیمطت و  دـیدهت و  اب  تاغیلبت و  اب  ، دـننک تعیب 

، دـنریگب تـعیب  وا  زا  دنتـساوخ  دـندرب و  نوریب  شا  هناـخ  زا  روز  هـب  ار  مالّـسلا  هـیلع  یلع  : يدوعـسم لـقن  هب.دـنتفرگ  تـعیب  راـبجا 
دیشک بقع  تسب و  وا  ، دندرک زاب  ار  وا  تسد.مربمایپ  ردارب  ادخ و  ةدنب  نم  دیشکب  ارم  رگا  : دومرف ! میشک یم  ار  وت  : دنتفگ.تفریذپن

(1) دندرک .) باسح  تعیب  ار  نیا  (و  دندیشک دوب  هتسب  هک  وا  تسد  هب  ار  دوخ  تسد.دیناشگب  ار  نآ  دنتسناوتن  و 

دـندروآ و هتـسب  تسد  ار  وا  هک  تسا  هتخوـسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـثم  یـسک  لاـح  هب  مـلد  زگره  : دـنک یم  لـقن  متاـح  نـب  ّيدـع 
رگید لقن  رد.دوب  هتـسب  شتـسد  هک  یلاح  رد  ، درک تعیب  سپـس  ، میـشک یم  ار  وت  : دنتفگ ؟ منکن تعیب  رگا  : تفگ ، نک تعیب  : دـنتفگ
شرـس ترـضح.منز  یم  ار  تندرگ  : تفگ ؟ هچ منکن  تعیب  رگا  : دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  ، نک تعیب  : تفگ وا  هب  رکب  وبا  : تسا هدمآ 

زا سپ  ترضح  هک  هدرک  لقن  یـضترم  دّیس  .درک (2) زارد  ار  شتـسد  هاگنآ  ! شاب هاوگ  ایادخ  : تفگ تفرگ و  نامـسآ  فرط  هب  ار 
چیه مه  مشاه  ینب  زا  هدش  لقن  .مالّسلا (3) اهیلع  همطاف  تافو  زا  سپ  رگم  دندشن  روسج  یخاتـسگ و  وا  رب  درک و  تعیب  هام  شش 

.درک تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنآ  ات  ، درکن تعیب  سک 

.دوب يزیرنوخ  زا  يریگشیپ  نیملسم و  تدحو  ظفح  يارب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تعیب 

یمن تـعیب  ترــضح  نآ  زا  روز  هـب  رگا.دـینک  تـعیب  نـم  اـب  هـک  مرت  هتــسیاش  نـم  : دوـمرف ، دـش حرطم  تـعیب  ۀـلأسم  یتـقو  اـهراب 
: داد یمن  تّما  قح  ماما و  قح  نابصاغ  هب  تعیب  تسد  زگره  ، دنتفرگ

وا دندرب و  رکب  وبا  دزن  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  تسا  يرگید  لقن  رد  (4)و  انیلع » هب  متددبتساف  اّقح  رمألا  اذه  یف  انل  يرن  اّنک  »
رمألا اذهب  ّقحأ  انأ  :» دومرف ، دنک تعیب  تساوخ  ترضح  زا 

ص:131

.يدوعسم هّیصولا  تابثا  زا  لقن  هب  ،ج 28 ص 308  راونألا راحب  ( . 1 - 1
.یفاش زا  لقن  هب  ،ج 1 ص 307، نیموصعملا هداهش  هعوسوم  ( . 2 - 2

یفاش 3:242. زا  لقن  هب  ،ص 306، نامه ( . 3 - 3

،ج 1 ص 273. یباهش ، هعیشلا مالسالا و  ( . 4 - 4
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اب هک  دیرتراوازس  امش  ، منک یمن  تعیب  امـش  اب  ، مرت هتـسیاش  امـش  زا  تفالخ  هب  نم  (1) ...یل » هعیبلاب  یلوأ  متنأ  مکعیابأ و  ـال  ، مکنم
زورما ، تسوت لام  نآ  زا  یمهس  هک  ، شودب ، رمع يا  : دومرف ترضح  ! ینک تعیب  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت  : تفگ رمع...دینک  تعیب  نم 

یب تفالخ  ، تعیب - .منک یمن  تعیب  وا  اب  مریذپ و  یمن  ار  وت  فرح  ، مسق ادخ  هب  هن  ، ددرگزاب وت  هب  ادرف  ات  نک  مکحم  ار  تفالخ  رما 
.تفالخ بصغ  ، هفیقس ، لیلد

نانکش تعیب  تعیب و 

بادآ و اب  ) دندرک یم  تعیب  مکاح  اب  يدارفا  ای  يدرف  یتقو  هک  هدوب  یـسایس  یقوقح و  ثحابم  یعامتجا و  تادّهعت  زا  یکی  تعیب 
یم مرج  دنــسپان و  ار  نامیپودــهع  نآ  نتــسکش  دــنداهن و  یم  ندرگ  ار  تموـکح  زا  يرادربناــمرف  ( هتــشاد هـک  یـّـصاخ  ةوـیش 

نامیپ (2). قاثیم و  کی  رب  يرادافو  رب  دّهعت  ای  تعاطا  يارب  ای  ( عیب ) دتسوداد کی  رد  ندز  مه  هب  ار  اهتسد  ینعی  تعیب.دندرمش 

تادّـهعت تاعارم  تیمکاح و  ضیوفت  ّتیعر و  مکاح و  نیب  هبناـجود  قفاوت  یعون  یلاو و  تیـالو  شریذـپ  موهفم  هب  ندرک  تعیب 
بوصنم نایاوشیپ  یهلا و  ماّکح  هک  نانآ  زا  تیعبت  موزل  ناماما و  تماما  هعیـش ، هاگدید  زا  دنچره.تسا  مدرم  مکاح و  نیب  لباقتم 

مدرم يربهر  یهلا و  نوناق  يارجا  رد  ار  وا  تسد  ، ماما اب  تّما  تعیب  ، لاـح نیع  رد  اـّما  ، تسین تعیب  هب  هتـسباو  دـندنوادخ ، يوس  زا 
ار تموکح  مدرم و  نیب  لباقتم  یفیلکت  ، تعیب اب  تموکح  شریذپ.یلاو  رب  مه  ، دروآ یم  دـیدپ  یقوقح  مدرم  رب  مه  دـنک و  یم  زاب 

.دنک (3) یم  مازلا 

تسین و اور  نآ  نتـسکش  ضقن و  دروآ و  یم  هدننک  تعیب  شود  رب  تعاطا  دّـهعت  ، تفرگ تروص  رایتخا  اب  هناهاگآ و  ، تعیب یتقو 
.دیآ یم  رامش  هب  یمالساریغ  يراک 

اهنع بغر  نم  هّماع  هعیب  هذه  :» دومرف شترضح  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنانچمه 

ص:132

.دیدحلا یبا  نبا  حرش  زا  لقن  هب  ،ص 274  نامه ( . 1 - 1
.برعلا ناسل  ( . 2 - 2

ج 3 ص 581. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  » زین ، دریگ رارق  هعلاطم  دروم  « ...هعیبلا موزل  باب  ،ج 64« راونألا راحب  رد  ( . 3 - 3
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هدنادرگ يور  مالـسا  زا  ، دنادرگ يور  نآ  زا  سکره  تسا و  یمومع  یتعیب  نیا  (1) هلهأ .» لیبس  ریغ  عبّتا  مالسإلا و  نید  نع  بغر 
سیل :» تسا هدادـن  رارق  ینکـش  تعیب  قـح  ، تعیب نارـضاح  نادـهاش و  يارب  رگید ، ییاـج  رد.تسا  هدـش  ناناملـسم  ریغ  هار  وریپ  و 

(2) عجری .» نأ  دهاّشلل 

هک دوب  یتعیب  ضقن  ینکـش و  نامیپ  زا  ، دمآ شیپ  لمج  گنج  تروص  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  يربهر  تفالخ و  خیرات  رد  هچنآ 
داهج فیلکت  دوب و  هداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شیپ  اهلاس  ار  هثداح  نیا.دندش  بکترم  هرـصب  مدرم  ریبز و  هحلط و 

«، نیثکاّنلا لاـتقب  هّللا  لوسر  ینرما  :» دـیامرف یم  ترـضح  نآ  دوخ.دوب  هدرک  نیعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  مه  ار  نانکـش  ناـمیپ  اـب 
نیطــساقلا و نیثکاـّنلا و  لـتاقأ  نأ  ترما  :» دــیامرف یم  رگید  ییاـج  رد.داد  ناـمرف  نانکــش  ناــمیپ  اــب  گــنج  هـب  ارم  ربماــیپ  (3)

جراوخ ) نیقراـم )و  ماـش نارگمتـس  ) نیطـساق )و  هرـصب نانکـش  ناـمیپ  ) نیثکاـن اـب  هک  مدوب  رومأـم  (4) ترما ،» اـم  تـلعفف  ، نیقراـملا
.مدرک لمع  مدوب  رومأم  هچنآ  قبط  نم  میگنجب و  ( ناورهن

رد هک  ار  یتعیب  ، دوب راوشد  ناشیارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لدـع  لّمحت  دنتـشاد و  لام  تسایر و  رد  عمط  ، قحان هب  هک  یناسک  زا  یخرب 
دیدـپ ار  لمج  ۀـنتف  ، نامثع یهاوخنوخ  ۀـناهب  هب  مدرم و  کـیرحت  اـب  دنتـسکش و  دـندوب  هتـسب  يو  اـب  نینمؤملا  ریما  تفـالخ  زاـغآ 

رماع و نب  هّللا  دـبع  ، مکح نب  ناورم  ، ریبز نب  هّللا  دـبع  ، هشیاع ، ریبز ، هحلط : زا دـندوب  تراـبع  نکـش  ناـمیپ  هورگ  نیا  نارـس.دندروآ 
مامتا اه و  هظعوم  ، اـه هماـن  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما.دوبن  رثا  یب  شروش  نیا  زورب  رد  مه  هیواـعم  ياـه  هسیـسد.هینم  نب  یلعی 

.تسکش ار  لمج  باحصا  ۀنتف  دیگنج و  نانآ  اب  ناوارف  ياهتّجح 

روتـسد ربمایپ  تفرگ و  تروص  یتعیب  يو  تفالخ  تماما و  رب  زین  مخ  ریدـغ  زور  ، دـندرک شتفالخ  زاغآ  رد  ماـما  اـب  هک  یتعیب  زج 
دوخ يالوم  ار  وا  دننک و  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  نارضاح  داد 

ص:133

،ص 130. دیفم ، داشرا ( . 1 - 1
هبطخ 173. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

،ص 726. یسوط خیش  ، یلاما ( . 3 - 3
،ج 1 ص 10. ریدغلا ( . 4 - 4
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نآ رد  ار  دوخ  تسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـشاذگ و  یبآ  تشط  هک  دوب  وحن  نیا  هب  نانز  تعیب.دندرک  تعیب  نانز  یّتح  ، همه.دننادب
رمع رکب و  وبا.تفای  ماجنا  ریدـغ  زور  تعیب  هنوگ  نیدـب  دـنداد و  رارق  ار  دوخ  تسد  ، بآ فرظ  رگید  فرط  رد  مه  نانز  ، داد رارق 

اب « هنمؤم نمؤم و  ّلک  یلوم  يالوم و  تیسما  تحبصا و  بلاط  یبأ  نب  ای  کل  ّخب  ّخب  » فورعم ۀلمج  اب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  زا 
ّدـض رب  ار  لمج  گنج  دنتـسکش و  نامیپ  اهدعب  ود  نیا  اّما  ، دندرک تعیب  ود  نآ  زا  سپ  ریبز  هحلط و  ، نامثع (1) دندرک ، تعیب  يو 

.دنتخادنا هار  هب  مالّسلا  هیلع  یلع 

.تینهت ثیدح  ، نیثکان ، لمج گنج  -

ص:134

.فلتخم ياهترابع  اب  ،ج 1 ص 177  داشرا ،ج 1 ص 271 و  ریدغلا ( . 1 - 1
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پ

تنرتنیا رد  یعیش  ياههاگیاپ 

گرزب کچوک و  هاگیاپ  اهدـص  هکنیا  هب  هّجوت  اب.تسا  هتخادرپ  تنرتنیا  رد  یعیـش  هاـگیاپ  دودـح 1350  یفرعم  هب  هک  یباتک  مان 
ناربراـک هب  یناـسر  عـالطا  لوغـشم  ، فـلتخم ياـهنابز  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  فراـعم  عّیـشت و  بتکم  ةراـبرد  یناـسر  عـالطا 

هـشوگ رد  فلتخم  تاسـسؤم  دارفا و  طّسوت  اههاگیاپ  نیا.تسا  دـیفم  یعیـش  ثحابم  نادـنم  هقالع  يارب  اهتیاس  نیا  زا  عـالطا  ، دـنا
رد نیودت و   hcraesaihs یناسر عالطا  هاگیاپ  يوس  زا  باتک  نیا.تسا  شیازفا  هبور  هتـسویپ  هدش و  يزادـنا  هار  ناهج  رانکو 

هدـمآ لیذ  تاعالطا  ، هاـگیاپره ةراـبرد.تسا  باـتک  نیا  رـشن  ناـمز  اـت  نآ  تاـعالطا  اـعبط  .تـسا (1) هدــش  هـئارا  لاـس 1423 ق 
لاثم ناونع  هب.بلاطم  ةدیکچ  ربامن و  ةرامـش  ، نفلت هرامـش  ، یتسپ سردآ  ، کینورتکلا تسپ  ، نابز ، هاگیاپ مان  تنرتنیا ، سردآ  : تسا
مولع هاگـشناد  ، دـشر ، هعیـش ، هعیـش یللملا  نیب  هاـگیاپ  ، هیقف تیب ، لـها  ، لوسر لآ  هاـگیاپ  ، موصعم هدراـهچ  : ياـههاگیاپ زا  ناوـت  یم 

رد ، فلتخم تاّیرـشن  رد.درب  مان...و  تن  هعیـش  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماـما  هاـگیاپ  ، مالّـسلا هیلع  قداـص  ماـما  ۀکبـش  ، تیب لـها  یمالـسا 
رد زین  ،(3) هعیـش » یتنرتنیا  ياههاگیاپ  » رد نینچمه  (2) تسا ، هدـش  یفرعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  طوبرم  ياـه  تیاـس  یتـالاقم 

.يریدغ زکارم  .تسا (4)- هدش  هدرمشرب  « يولع ياهرازفا  مرن  » رگید يا  هلاقم 

ص:135

.تسا هدش  رشتنم  رد 617 ص  لاس 1382  رد  « ام لیلد  » تاراشتنا يوس  زا  مان  نیمه  اب  ( . 1 - 1
تاحفص 46. ياه 1،2 و 3  هرامش  (، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ۀمان  هژیو  ) نآرق ناتسلگ  ۀیرشن  ( . 2 - 2

ةرامش 1،1383. « هعیش ناوناب  » ۀمانلصف ( . 3 - 3
ناتسمز 1382. ةرامش 56، ، رثوک ۀمانلصف  ( . 4 - 4
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رادمچرپ 

سیئر دربن و  ياه  نادیم  رادمچرپ  يانعم  هب  ، تسا « ءاّوللا بحاص  ،» یثیدح یخیرات و  نوتم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهبقل  زا 
ّتیریدم یهدنامرف و  ندرپس  موهفم  ، هتفر راک  هب  ( مچرپ نتسب  «) ءاول دقع  » هب تبسن  هک  يریباعت  رد.گنج  یهدنامرف  تایلمع و  داتس 

یهدنامرف ندرپس  یعون  تسب ، مچرپ  شیوخ  تایح  رخآ  ياهزور  رد  مه  دـیز  نب  هماسا  يارب  ادـخ  ربمایپ  یتقو.تسا  هتفهن  گنج 
رعـش نیا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مچرپ  رب.دشاب  وا  تسد  رد  مچرپ  هکنیا  اهنت  هن  ، يو زا  يوریپ  هب  نارگید  مازلا  دوب و  وا  هب 

: دوب هتشون 

لجألاب ّالإ  توم  اهلاوهأ ال  یلع  ربصا  لشفلا و  کنم  نکی  الف  اهترشاب  نإ  برحلا 

: رعش نیا  زین.تسین  لجا  اب  زج  یگرم  چیه  ، شاب ابیکش  گنج  ياهساره  رب  ، نکم یتسس  یتخادرپ  گنج  هب  رگا 

هدوع (1) شیرق  نایتف  ریخ  نم  هدوقی  يدهلا  ّیلع و  اذه 

.تسا شیرق  ناناوج  نیرتهب  زا  وا  ۀخاش  ، دنک یم  يربهر  ار  وا  تیاده  هک  تسا  یلع  نیا 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  ددعتم  ياهگنج  رد.تسا  ربمایپ  ياول  بحاص  ، رشحم يارحـص  ترخآ و  ایند و  رد  نینمؤملا  ریما 
ّیلع ّنإ  :» تسا هدمآ  « يربک تاقبط  » رد.تاوزغ رگید  دحا و  گنج  ربیخ ، گنج  لثم.دوب  ترضح  نآ  تسد  هب  ربمایپ  مچرپ  ، زین هلآ 

رد یناوارف  ثیداحا  ادخ  ربمایپ  زا  (2) دهـشم .» ّلک  یف  ردب و  موی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ءاول  بحاص  ناک  بلاط  یبأ  نب 
اب ، موهفم نیا  (4) هرخآلا .» اینّدلا و  یف  یئاول  بحاص  تنأ  ،» (3) یئاول » بحاص  یخأ و  ّیلع  :» هلمج زا  ، تسا هدـش  تیاور  دروم  نیا 
زین .تسا (5) هدـمآ...و  « دـمحلا ءاول  کعم  «،» دـمحلا ءاول  لماح  «،» یئاول هدـیب  «،» یئاول لماح  «،» یتیار بحاـص  » لـثم يرگید  ریباـعت 

تمایق رد  هک  یمچرپ  (6) هّللا .» ّیلو  ّیلع  :» تسا هتشون  نآرب  هک  تسا  گرزب  یمچرپ  لماح  ، تمایق زور  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  : هکنیا
نآ تسد  رد  تسا  لوسر  ترضح  مچرپ  هک  ینارون  تفگش و  ياهیگژیو  اب  ، دراد مان  « دمح ياول  ،» تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب 

تشهب دراو  نآ  اب  ترضح و 

ص:136

،ج 42 ص 60. راونألا راحب  ( . 1 - 1
.قشمد خیرات  يربک و  تاقبط  زا  لقن  هب  ،ج 1 ص 180، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 327. هّمغلا فشک  ( . 3 - 3

،ج 1 ص 327. هّمغلا فشک  ( . 4 - 4
ات 153. ،ص 149  نامه ( . 5 - 5

،ج 7 ص 137. قحلا قاقحا  ( . 6 - 6
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نب یلع  ناتسد  رد  ، ترخآ ایند و  رد  لوسر  ترضح  مچرپ  يرگتیاده  ذوفن و  رادتقا و  تمالع  يدّمحم و  ۀهبج  ناشن  .دوش (1) یم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ.تسا  ترخآ  ایند و  رد  حـالف  ناـمیا و  ۀـهبج  دـنلب  مچرپ  وا  دوخ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 
هینک باقلا و  ، تیار ثیدح  ، ربیخ - .تسا تیادـه  مچرپ  قح و  ۀـناشن  مالّـسلا  هیلع  یلع  (2) يدـهلا ،» هیار  ّقحلا و  هیآ  ّیلع  :» دوـمرف

.مالّسلا هیلع  یلع  ياه 

خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و 

هک تسا  باوج  یب  ياهشسرپ  زا  يا  هنومن  رامـش  نیا  اّما  ، تسین « جنپ هاجنپ و  » هب رـصحنم  ، دیناوخ یم  هچنآ  لیبق  زا  یتالاؤس  هچرگا 
تیب و لها  تّدوم  تماما و  رما  رد  ار  لوسر  ادـخ و  لوق  هک  دـنهدب  دـیاب  یناسک  ار  خـساپ.تسا  نشور  نآ  باوج  هعیـش  دزن  هتبلا 

هگن ار  ترتع  تمرح  قح و  هک  تسا  یناسک  ۀـمکاحم  یعون  ، اـهلاؤس نیا.دـندومیپ  يرگید  هار  دنتـشاذگ و  راـنک  هّمئأ  زا  تعاـطا 
: دیهد شیازفا  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  ات  ار  اهلاؤس  دیناوت  یم  امش.دنتشادن 

یم باـختنا  مدرم  تسین و  مزـال  رگا  ؟و  درکن نییعت  ربماـیپ  ، تنـس لـها  ةدـیقع  هب  ارچ  ، تسا بوخ  نیـشناج  هفیلخ و  نییعت  رگا  -1
هرفن شـش  ياروـش  هب  ار  هفیلخ  باـختنا  ، رمع ارچ  ، تسا یباـصتنا  رگا  ؟و  درک بصن  دوـخ  ینیـشناج  هب  ار  رمع  ، رکب وـبا  ارچ  ، دـننک

؟ درک راذگاو 

جاـحلا هراـما  ، يرادناتــسا یهدـنامرف ، لـثم  یتساـیر  تـسپ و  چــیه  ، ناـمثع رمع و  رکب و  وـبا  ناـمز  رد  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  ارچ  -2
؟ درک رانکرب  ار  اه  یلبق  يوس  زا  هدش  نییعت  ماّکح  نایلاو و  ، دیسر تفالخ  هب  شدوخ  نوچ  ارچ  ؟و  تفریذپن...و

رکب وـبا  هـب  باـستنا  رطاـخ  هـب  اـیآ  دـندرک ؟ مـیرکت  ار  رکب  وـبا  رتـخد  هشیاـع  یلو  ، دنتـشک ار  رکب  یبا  نـب  دّـمحم  ، ناـیوما ارچ  -3
ای.دریگ یم  رارق  يرهم  یب  دروم  یلو  تسا  ربمایپ  رسمه  مه  هجیدخ  دوب ؟ ربمایپ  يرـسمه  رطاخ  هب  ایآ  ! دوب وا  رـسپ  مه  دّمحم  ؟ دوب

؟ درک گنج  ینمشد و  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هشیاع  دوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  رادفرط  رکب  یبا  نب  دّمحم  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب 

یلع و ترضح  دندرکن  ربص  ارچ  ؟ دندرک تعیب  وا  اب  هداد و  يأر  رکب  وبا  هب  كدنا  نارضاح  دش و  لیکشت  تعرس  اب  هفیقس  ارچ  -4
؟ دنیآ هفیقس  هب  دنوش و  غراف  ربمغیپ  نفد  نفک و  زا  مه  سابع 

ص:137

،ج 39 ص 212. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 8 ص 124. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2
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ریــشمش اـب  یلع  اـب  هـک  ناـنآ  ارچ  ؟و  دــش یم  هدرمــش  رتربـتعم  شتیاور  ، دوـب توادــع  رد  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  اـب  سکره  ارچ  -5
؟ تسا رتشیب  هباحص  ۀمه  زا  ناشیا  زا  هدش  لقن  تایاور  ، دنداتفارد

رارقرب یـشمارآ  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ینیـشن  هناخ  نامز  رد.دش  یم  لزان  ناقفانم  ياهرادرک  اهراک و  تّمذم  رد  یتایآ  ، ربمایپ نامز  -6
؟ دندرک تیلاعف  تایح و  دیدجت  زین  ناقفانم  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامز  لثم  ، مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  ندش  لاّعف  اب  ،و  دوب

ۀناخ يور  هب  ربمغیپ  دجسم  رد.ار  یلع  ۀناخ  برد  زجب  تسب  دجسم  هب  ار  اه  هرجح  ۀمه  برد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  -7
؟ تشادن هار  یلع  ۀناخ  هب  يا  هنزور  یّتح  هفیقس  زا  هک  دش  هچ  ، ادخ لوسر  دجسم  هب  یلع  ۀناخ  رد  دوب و  زاب  یلع 

؟ دنتفرن شغارس  دنتسب و  ار  شا  هناخ  رد  ارچ  ، دنتشاد رارقا  وا  ملع  هب  همه  دوب و  همه  زا  ملعا  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنآ  اب  -8

لح و لها  عامجا و  هب  عوجر  نودب  ار  تفالخ  راک  رکب  وبا  ارچ  ؟و  دناوخ شزغل  »و  هتلف » رمع ارچ  ، داتفا قافتا  هفیقـس  رد  ار  هچنآ  -9
؟ درپس يرفن  شش  ياروش  هب  ار  تاباختنا  ، عامجا اب  تروشم  نودب  رمع  ارچ  درب و  شیپ  دوخ  بصن  هب  ، دقع

تسیک دنزرف  هفیقس.دوب  وا  ةدناوخرـسپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رانک  رد  یکدوک  نارود  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  -10
؟ دشاب هتشاد  يأر  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ةدناوخرسپ  دیابن  هک 

ۀیآ اب  سپ  ، دوب مالـسا  ندناسر  لامک  هب  يارب  رگا  ؟و  دوب هچ  يارب  هفیقـس  لیکـشت  ، دیـسر لامک  هب  مالـسا  ، ریدـغ زور  رد  رگا  -11
؟ تسا راگزاس  هنوگچ  مخ  ریدغ  رد  ْمُکَنیِد » ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

لامکا ۀیآ  لوزن  اب  ریدـغ  زور  رد  دوب و  هدـنام  هتفگان  ، نامـسآ نیمز و  طابترا  لاس  لوط 23  رد  هک  دوـب  یّمهم  رما  مادـک  نآ  -12
رگا و  «. هتلاسر تغّلب  امف  «؟ دوب هتفرگن  ماجنا  مالـسا  تلاسر  دش  یمن  هتفگ  زور  نآ  رگا  هک  دوب  مهم  رما  مادک  ؟ تفریذـپ ماجنا  ، نید

؟» ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللا  َو  : » دومرف ادخ  هک  تشاد  میب  هچ  زا  ربمایپ  ، دوبن تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  تماما  ، هلأسم

باقعا و ياهـشیارگ  ، دنـسیونب ار  دوخ  تشذگرـس  ( یلع نامثع و  ، رمع ، رکب وبا  ) رفن راـهچره  دوش و  رازگرب  هقباـسم  کـی  رگا  -13
کیره ةرابرد  ربمایپ  زا  ار  هچنآ  ، دنیوگب ادخ  هار  رد  ار  ناشنادـنزرف  ندرک  ادـف  ، دـنهد شرازگ  مالـسا  هب  ار  دوخ  فالخا  دادـجا و 

تسا هدش  نایب 

ص:138

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


ریطخ تاظحل  نیرتراوشد  رد  ار  ناشروضح  دنسیونب ، دنا  هدیگنج  هتشاد و  تکرـش  اهنآ  رد  هک  ار  ییاهگنج  تاوزغ و  مان  ، دنروایب
؟ دوب دهاوخ  سک  هچ  هدنرب  دش و  دهاوخ  رتشیب  سک  هچ  تازایتما  هقباسم  نیا  رد  ، دنرمشرب كانرطخ  و 

؟ درک یم  زارد  تعیب  يارب  ار  دوخ  تسد  ایآ  ، تشاد روضح  هفیقس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رگا  -14

؟ دوبن ارچ  مالّسلا  هیلع  یلع  ینعی  ، مالسا دنزرف  نیلوا  سپ  ، دنراد روضح  نآرق  مالسا و  نادنزرف  ، هفیقس رد  رگا  -15

رگا ؟و  ناشندـیگنج ای  ، دوب اطخ  طلغ و  ناشتعیب  ایآ  ، دـندیگنج وا  اب  دنتـسکش و  ار  تعیب  سپـس  ، دـندرک تعیب  یلع  اب  هک  نانآ  -16
؟ تسناد لداع  راکتسرد و  ار  هباحص  ۀمه  ناوت  یم  ایآ  سپ  ، دنتفر اطخ  هب  نانآ  دوب و  دب  ینکش  تعیب 

هب ارچ  ، دوبن عامجا  هب  رگا  ؟و  دـناوخ شزغل  هتلف و  ار  نآ  رمع  ارچ  سپ  ، دوب تّما  عامتجا  عاـمجا و  ۀـجیتن  ، رکب وبا  اـب  تعیب  رگا  -17
؟ دننک یم  داهشتسا  دانتسا و  تّما  عامجا 

یلع ّدـض  رب  هـکلب  ، دــشابن نآ  رد  یلع  هـک  یعاـمتجا  عاـمجا و  «، قـحلا عـم  ّیلع  ّیلع و  عـم  ّقـحلا  :» تـسا هدوـمرف  ربماـیپ  رگا  -18
؟ دشاب قح  دناوت  یم  هنوگچ  ، دشاب

دلاخ ، ریبز ، هدابع نب  دعس  ، رذ وبا  ، دادقم ، ناملس بلاط ، یبا  نب  یلع  نوچ  ییاهتیصخش  ارچ  سپ  ، دوب عامجا  هب  هفیقس  تعیب  رگا  -19
؟ دنتشادن روضح  نآ  رد  مشاه  ینب  ۀمه  هدیرب و  ، ینامی ۀفیذح  ، دیعس نب 

یلع ّتیعم  رد  ،و  درکن « هماسا شیج  » رد تکرش  رومأم  ار  رذ  وبا  ناملس و  نوچ  یصاخشا  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ارچ  -20
؟ دومن هنیدم  زا  جورخ  هاپس و  نآ  رد  تکرش  هب  رما  ار...و  رمع  ، رکب وبا  اّما  ، دنتشاد هگن  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع 

ۀمه ناوت  یم  هنوگچ  ، دندرکن تکرـش  مه  يا  هّدع  درک و  تنعل  ار  هماسا  شیج  رد  روضح  زا  ناگدننک  فّلخت  ، ربمایپ هکنآ  اب  -21
!؟ دندوب ربمایپ  نابز  هب  نوعلم  یخرب  هکنآ  اب  ؟ تسناد تلادع  ياراد  ار  هباحص 

زا یخرب  شهوکن  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  رد  هک  ار  تایاور  یخرب  ، ّتنـس لها  ثیدح  بتک  زا  یخرب  دیدج  ياهپاچ  رد  -22
؟ تسیچ راک  نیا  يانعم.دننک  یم  فذح  تسا  يوما  ياه  هرهچ 
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ّیلع ول ال  :» تفگ ، دـنامرد لـئاسم  خـساپ  رد  هک  اـهراب  ارچ  ، تشاد رواـب  نخـس  نیا  هب  «، هّللا باـتک  انبـسح  :» تفگ هک  رمع  رگا  -23
؟» رمع کلهل 

باتک : تفگ رمع.مترتع  ادخ و  باتک  : دییوج کّسمت  ودره  هب  هک  مراذگ  یم  یقاب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  : دومرف ادخ  ربمایپ  -24
؟ دیزگرب دیاب  ار  مادک  ( هّللا باتک  انبسح  ) تسا سب  نامیارب  ادخ 

اهیلع ارهز  ۀمطاف.تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سکره  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  -25
رکب وبا  ای  ار  یلع  ؟ تخانش یم  تشاد و  لوبق  ینامز  ماما  هب  ار  یـسک  هچ  ، تفر ایند  زا  دش و  دیهـش  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  مالّـسلا 

؟ تسیک ام  نامز  رد  ّتنس  لها  نامز  ماما.دسانش  یم  دوخ  نامز  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ، رضاح رصع  رد  هعیش  ؟ ار

ارچ سپ  ، دراد تفالخ  ینیـشناج و  يانعم  يرامیب ، ياهزور  رد  ربمایپ  ياج  هب  رکب  وبا  ندناوخ  زامن  : دنیوگ یم  هک  ّتنـس  لها  -26
؟ درکن نییعت  نیشناج  ادخ  ربمایپ  دندقتعم 

.شتفالخ نارود  رد  مه  مالّسلا  هیلع  یلع.دوب  ریگرد  نیقفانم  اب  دوخ  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  -27

فیعـض ّتیریدـم  رد  مالّـسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  ایآ.تسین  نافلاخم  ینکـشراک  ناقفانم و  ياـهتیلاعف  زا  ینخـس  ، هلـصاف نیا  رد  و 
؟ دندیسر تردق  اونو و  نان  هب  ، هلصاف نآ  رد  ناقفانم  ای  ، دندوب

دقرم ترایز  لسوت و  دنا و  هدرک  ناریو  عیقب  رد  ار  هعیـش  ۀّمئا  روبق  اّما  ، دراد رئاز  حیرـض و  هّبق و  ، دادغب رد  لبنح  نب  دـمحا  ربق  -28
؟ دوش یم  لح  هنوگچ  ضقانت  نیا  ، دننک یم  عنم  ار  ربمایپ 

یم ربمایپ  اب  گنج  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  رفک و  ار  وا  ضغب  نامیا و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبح  هک  یتاـیاور  هب  هّجوت  اـب  -29
؟ دوش یم  هچ  دندیگنج  وا  اب  هک  نانآ  فیلکت  ، تسه مه  ّتنس  لها  بتک  رد  تایاور  نیا  دناد و 

لقن و يولج  رمع  ارچ  ، يوبن ّتنـس  نتفرگارف  نتخومآ و  شناد  هب  ربماـیپ  شرافـس  دراد و  ملع  هب  نآرق  هک  قیوشت  همه  نآ  اـب  -30
؟ تفرگ ار  ثیدح  شراگن 

.دش یم  لمع  دوب و  لالح  رکب  وبا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نامز  رد  جح  عتمت  نانز و  ۀعتم  -31

؟ منک یم  مه  تبوقع  نآ  رب  منک و  یم  مارح  نم  : تفگ یّقح  هچ  اب  رمع 

هب هک  دش  هچ.دوب  وا  ةدنامزاب  زیزع و  رتخد  اهنت  ربمایپ و  راگدای  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  -32
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؟ تساجک نونکا  وا  ربق  ؟ دوش نفد  هنابش  هنایفخم و  درک  تیصو  ارچ  ؟ تشذگرد ربمایپ  تافو  زا  هام  هس  زا  رتمک  ۀلصاف 

کیربت وا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  « ...ّیلع ای  کل  ّخب  ّخب  » نتفگ اب  ، ریدغ زور  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  وزج  رمع  رکب و  وبا  -33
رد دــندرک و  راــکنا  ار  نآ  ، زور داــتفه  زا  سپ  هـک  دــش  هچ.دــنداد  مالــس  ترــضح  نآ  رب  « نینمؤـملا ریما  » ناوـنع هـب  دــنتفگ و 

؟ دندیزگرب تفالخ  هب  ار  يرگید  ، هفیقس

مالّسلا هیلع  یلع  داد  روتسد  ، هنیدم زا  ترضح  نآ  تدمزارد  تبیغ  هار و  لوط  هب  هّجوت  اب  كوبت  هب  تمیزع  ماگنه  ادخ  ربمایپ  -24
؟ تسیچ ینیزگیاج  میمصت و  نیا  يانعم.دنامب  هنیدم  رد 

يا هندرگ  زارف  زا  ار  ربمایپ  رتش  دندیشک  هشقن  هرفن  هدزاود  يا  هّدع  ، كوبت زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تشگزاب  ماگنه  -35
دندوـب هدـناشوپ  ار  دوـخ  ياـهتروص  هـک  ار  ناـنآ  ربماـیپ  بـش  یکیراـت  رد.دنــشکب  هتخادــنا  هّرد  هـب  ار  ترــضح  نآ  دــننامرب و 

.دندوب شیرق  زا  ناشرفن  تشه.تخانش 

؟ تسیچ نانآ  مان 

وا زا  اّما  ، دـناوخب جـح  مسوم  رد  ناکرـشم  رب  هک  داد  رکب  وبا  هب  ار  تئارب  ةروس  تاـیآ  ادـتبا  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  -36
؟ ارچ.درپس مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  تیلوؤسم  تفرگ و 

هاگچیه هک  دیـسیونب  يزیچ  ات  دنروایب  يذغاک  ملق و  داد  روتـسد  ، یگدنز رخآ  ياهزور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  -37
دراد و بت  ربمایپ  : تفگ هک  دـناسر  اـجنآ  هب  ار  تراـسج  تسا و  یفاـک  اـم  يارب  نآرق  : تفگ درک و  يریگولج  رمع.دـنوشن  هارمگ 

؟ دنتشاذگن دوبن و  شناتسود  رمع و  عفن  هب  هک  دسیونب  تساوخ  یم  هچ  ربمایپ  رگم  ! دیوگ یم  نایذه 

مالّسلا هیلع  یلع  زا  رت  ناوج  هک  ار  « دیز نب  هماسا  ،» ربمایپ ارچ  ، دوبن يربهر  ۀتـسیاش  ، ندوب ناوج  رطاخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  -38
؟ درک بصن  رکشل  یهدنامرف  هب  ، دوب

ات دیوشن و  هارمگ  نم  زا  سپ  هک  میـسیونب  يزیچ  ات  دیروایب  یملق  ذغاک و  : تفگ یم  رمع  رخاوا  رد  یـسوم  ترـضح  الثم  رگا  -39
یمن : تـفگ یم  یکی  دـسیونب و  يزیچ  یـسوم  ترــضح  دنتــشاذگ  یمن  رگا  ، دیــشاب هتــشاد  هـبلغ  تموـکح و  ناـهج  رد  تماـیق 

؟ میدرک یم  یتواضق  هچ  وا  ةرابرد  ، تسا سب  ام  يارب  تاروت  ، میهاوخ
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ناونع هب  ار  باـطخ  نب  رمع  هنوگنیا  دـسیونب و  ینتم  اـت  : تفگ وا  هب  دـیبلط و  ار  ناـمثع  ، یگدـنز تاـظحل  نیرخآ  رد  ، رکب وـبا  -40
دنتـشاذگن و ، دـنوشن هارمگ  زگره  هک  دـسیونب  يزیچ  اـت  تساوـخ  مـلق  ذـغاک و  ربماـیپ  یتـقو  ارچ  سپ.درک  نـییعت  دوـخ  نیـشناج 

!؟ هّللا باتک  انبسح  : دنتفگ

دنتفگ یم  دندرک و  یم  يریگولج  مه  زاب  ایآ  ، دنک نییعت  دوخ  ینیشناج  هب  ار  رکب  وبا  دسیونب و  يزیچ  تساوخ  یم  ربمایپ  رگا  -41
؟ دیوگ یم  نایذه  دراد و  بت  ترضح  نآ  هک 

یعقاو تنس  لها  ، دشاب ادخ  ربمایپ  روتسد  ّتیصو و  هب  لمع  يراتفر و  يراتفگ و  ّتنس  زا  يوریپ  «، ندوب تنـس  لها  » يانعم رگا  -42
؟ دوب دنهاوخن  ّتنس  لها  زا  رت  یّنس  ، نایعیش ایآ  ؟و  دنا یناسک  هچ 

دهد روتـسد  میرادن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ثیداحا  تنـس و  هب  يزاین  تسا و  سب  ار  ام  نآرق  : دیوگب یـسک  زورما  رگا  -43
؟ دننک یم  يدروخرب  هچ  وا  اب  ناملسم  تما  ، دریگب ار  ربمایپ  نانخس  رشن  پاچ و  يولج  دننک و  دوبان  ار  اهنآ 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ادخ و  روتسد  هب  ایآ  ، تخادرپ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  گنج  هب  رکشل  نتـسارآ  اب  هک  هشیاع  ایآ  -44
جّربت دنـشاب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  هک  دادـن  نامرف  ربمایپ  نارـسمه  هب  دـنوادخ  رگم  ؟ ترـضح نآ  راگدرورپ و  یهن  اب  اـی  ، دوب هلآ  و 
گنج ۀثداح  هب  هراشا  (؟ دننک یم  سراپ  وا  رب  بئوح  ياهگـس  هک  یـشاب  یـسک  نآ  وت  ادابم  : دومرفن هشیاع  هب  ربمایپ  رگم  ؟و  دـننکن

(. لمج

اب.تسا تسرد  ناشلمع  دـنا و  قح  رب  ( یعفاش یکلام و  ، یلبنح ، یفنح ) هناـگراهچ بهاذـم  ناوریپ  اـهنت  : دـنیوگ یم  تنـس  لـها  -45
نیب هک  یناناملسم  فیلکت  دنتـسیز (1)، یم  ربمایپ  نامز  زا  سپ  لاس  تسیود  دودـح  بهذـم ، راـهچ  نیا  ناـیاوشیپ  هکنیا  هب  هّجوت 

؟ دوش یم  هچ  دنتسیز  یم  هعبرا  بهاذم  نامز  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نامز 

شیپ زا  ایآ  «، هالوم ّیلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  :» دومرف درک و  نییعت  تماـما  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، مخ ریدـغ  رد  ربماـیپ  هکنیا  -46
ارچ ، تفگ ادـخ  بناج  زا  رگا  »و  يوهلا نع  قطنی  ام  و  :» دـیوگ یم  نآرق  نوچ  ، تفگن دوخ  شیپ  زا  ؟ ادـخ بناـج  زا  اـی  تفگ  دوخ 

؟ دندیزگرب يرگید  ّیلو  دندرک و  فلاخم 

ص:142

-80) هفینح وبا  (95-179)و  کلام (، 204-150) یعفاش (، 241-164) لبنح نب  دمحا  : تسا هنوگنیا  نانآ  تافو  دلوت و  خیرات  ( . 1 - 1
(. 150
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ار همطاف  هکره  «) رفک دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  همطاف  يذآ  نم  :» دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ینـس  هعیـش و  ییاور  بتک  رد  -47
هک تفر  ایند  زا  یلاح  رد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  : هک هدـمآ  زین  بلطم  نیا  (. تسا هدـش  رفاـک  درازاـیب  ارم  هکره  هدرزآ و  ارم  درازاـیب 

؟ درک عمج  ناوت  یم  هنوگچ  تیاور  ود  نیا  نایم.دوب  یضاران  نانآ  تسد  زا  نیگمشخ و  رمع  رکب و  وبا  هب  تبسن 

ادـخ و زا  سرت  ، ییوج تقیقح  رطاخ  هب  هک  ، دـنا شیدـنادازآ  نارکفتم  ناـملاع و  ، دـنوش یم  هعیـش  هک  ییاـه  یّنـس  بلغا  ارچ  -48
عمط لوپ و  رطاخ  هب  ای  ، دنرادن یهاگآ  يداقتعا  لئاسم  زا  ای  ، دنوش یم  یّنـس  هک  ینایعیـش  بلغا  اّما  ، دنهد یم  بهذـم  رییغت  تمایق 

؟ دنشک یم  دوخ  بهذم  زا  تسد  يدام 

دوب ییاروش  هچ  نیا  ، يا هتفرگ  تسد  هب  ار  مدرم  رب  تموکح  « اروش » ۀلیـسو هب  رگا  : دوب نیا  رکب  وـبا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاؤـس  -49
رتراوازـس و وت  زا  ریغ  یناسک  ، یتخاس بولغم  ار  ابقر  ، ربمایپ اب  يدـنواشیوخ  لیلد  هب  رگا  ؟و  دـندوب بیاـغ  هرواـشم  ياـه  فرط  هک 

.دندوب (1) ادخ  ربمایپ  هب  رت  کیدزن 

یلع يو  ؟ دوب وت  لام  كدف  هک  يراد  يدـهاش  هچ  : تفگ رکب  وبا.دـیبلط  یم  ار  هدـش  بصغ  كدـف  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ۀـمطاف  -50
دهاش دـیاب  تسا  ملاع  نانز  رورـس  هک  يا  هقیدـص  زا  ایآ  ! تسا رفن  کی  هک  دـنتفریذپن  ار  وا  تداهـش  ، دروآ دـهاش  ار  مالّـسلا  هیلع 

یلع اب  قح  تسا و  قح  اب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ایآ  ، دنتـساوخ یم  دهاش  دندرک و  یم  باسح  یلومعم  ینز  ار  وا  مه  رگا  ؟ تساوخ
رگا ؟ دوـبن یفاـک  دـهاش  ناوـنع  هب  ، تسا ریهطت  ۀـیآ  قادـصم  تسا و  ربماـیپ  ناـج  نوـچ  تسا و  وا  اـب  نآرق  تسا و  نآرق  اـب  ، تسا

هب (2) تفاین ؟ « نیتداهـشلا وذ  » بقل تفریذپن و  رفن  ود  ياج  هب  ار  « تباث نب  همیزخ  » تداهـش ادـخ  ربمایپ  ایآ  ، دوب رفن  کی  وا  : دـنیوگب
؟ تساوخن ارچ  ، دروخب مسق  شیاعّدا  تابثا  يارب  دهاوخب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  زا  مود  دهاش  ياج  هب  تسناوت  یم  رکب  وبا  هوالع 

یّلص ادخ  لوسر  نادناخ  هکنآ  ضرف  رب  ،و  دوبن ربمایپ  نادناخ  زا  یکی  يارب  يروتـسد  ّصن و  ، تفالخ دروم  رد  هکنآ  ضرف  رب  -51
لمع و ، ملع ، داهج ، نامیا ، قالخا ، بسن بسح و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

ص:143

یلوا كریغف  مهمیـصخ  تججح  یبرقلاب  تنک  نإ  ّبیغ و  نوریـشملا  ؟و  اذـهب فیکف  مهروما  تکلم  يروّشلاب  تنک  نإـف  ( . 1 - 1
(. ،ص 12 نینمؤملا ریما  ناوید  تمکح 190 ص 429، ، هغالبلا جهن   ) برقا ّیبنلاب و 

،ص 64. صاصتخا ( . 2 - 2
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هفیلخ باختنا  مسارم  هک  تشاد  یفرع  ای  یلقع  ، یعرش لاکشا  هچ  ، دندوب رگید  ۀباحـص  لثم  هکلب  ، دندوبن رت  صخاش  رترب و  ، قالخا
؟ رادغاد نایرگ و  شا  هداوناخ  دوب و  نیمز  يور  زونه  ربمایپ  دسج  هک  یلاح  رد  دنتشاذگ ؟ یم  ربمایپ  نفد  زا  سپ  يارب  ار  تعیب  و 

ای ، دوب لطاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هار  ای.تسناد  یم  عورشمان  ار  ناشتموکح  تشاد و  تفلاخم  هناگ  هس  يافلخ  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  -51
مادـک رد  قح.دومن  يّربت  نانآ  زا  دـیاب  ، دوب ههاریب  افلخ  هار  رگا  ،و  تسج يرازیب  وا  زا  دـیاب  ، دوب لطاب  یلع  هار  رگا.نانآ  مارم  هار و 

؟ دوب فرط 

ثیدح دنچ  اهنت  ، ّتنس لها  ثیدح  بتک  رد  ارچ  ، دوب ادخ  لوسر  رضحم  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  لاس  همه  نآ  اب  -52
؟ تسا ناوارف  رایسب  ، ربمایپ زا  هشیاع  ثیداحا  اّما  هدش ، لقن  ربمایپ  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تیاور  هب  ، رامش تشگنا 

یم رارــصا  اـب  رمع  ارچ  ، دوـب شوـپ  نـفک  شا  هداوناـخ  مدرم و  مـشچ  ربارب  رد  شرکیپ  تشذــگرد و  ادــخ  ربماـیپ  هـکنیا  اــب  -53
شندرگ ، هدرم ربمایپ  دیوگب  سکره  :» تفگ یم  نانکدیدهت  تشگ و  یم  اهرذگ  اه و  هچوک  رد  ریـشمش  اب  و  «، هدرمن ربمایپ  :» تفگ

گرم رمع  ، دـید ار  ربمایپ  دـسج  دیـسر و  هنیدـم  هب  ( دوب هنیدـم  زا  نوریب  ، ربمایپ تافو  ماـگنه  هک  ) رکب وبا  هک  نیمه  اـّما  «، منز یم  ار 
؟ درک لوبق  ار  ربمایپ 

هزاجا مه  وا  ، دوش نفد  رکب  وبا  ربمایپ و  رانک  رد  دـهد  هزاـجا  تساوخ  هشیاـع  زا  ، گرم لاـح  رد  ندروخ و  رجنخ  زا  سپ  ، رمع -54
نتـساوخ نذا  هب  يزاین  هچ  سپ  ، تسین ثرا  تسا و  تموکح  هب  قلعتم  رکب  وبا  ۀتفگ  هب  ، دراذـگ یم  ياجرب  ربمایپ  ار  هچنآ  رگا.داد 

قاـتا نآ  رد  یّقح  هـک  هشیاـع  ، درب یمن  ثرا  هناـخ  نـیمز  زا  رــسمه  هـکنیا  هـب  هّجوـت  اـب  ، تـسا هـثرو  هـب  طوـبرم  رگا  ؟و  هشیاـع زا 
.دشن هتفرگ  يا  هزاجا  ناثراو  زا  ،و  هشیاع زا  هن  تفرگ  یم  نذا  ناثراو  زا  دیاب  ، تشادن

نیـشناج ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، درک یم  كرت  كوبت  دصق  هب  ار  هنیدم  يزور  دنچ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  یتقو  -55
: تفگن دننکن و  هئطوت  نانمشد  دشاپن و  مه  زا  اهراک  ات  ، داد رارق  هنیدم  رد  دوخ 

ةرادا يارب  ار  یـسک  ّتنـس  لها  داقتعا  هب  ، درک یم  كرت  هشیمه  يارب  ار  ایند  یتقو  هک  دش  روطچ.دـینک  باختنا  ار  یـسک  ناتدوخ 
.نعاطم -؟ درک راذگاو  مدرم  هب  ار  هفیلخ  باختنا  درکن و  نییعت  تلاسر  موادت  روما و 

ص:144
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ءاسک باحصا  - ابع لآ  نت  جنپ 

موش ۀبنش  جنپ 

هارمگ مدرم  هک  دسیونب  يزیچ  ات  درک  ملق  ذـغاک و  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يزور  ، موش ۀبنـش  جـنپ 
هـشیمه يارب  اهتلالـض  اهفالتخا و  يولج  دراذـگب و  شتما  يارب  ار  راگدای  نیرت  هدـنزرا  ربماـیپ  هک  دوب  یتصرف  نیرتهب  نیا.دـنوشن 

دـیوگ و یم  نایذـه  هک  دـنتفگ  یـضعب  دنتـشاذگن و  اـّما.تسا  شیپ  رد  ییاـه  هنتف  هچ  تسناد  یم  ترـضح  نآ  نوچ  ، دوش هتفرگ 
زا سپ  تما  فیلکت  نتخاس  نشور  نیـشناج و  نییعت  ۀـلأسم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر.تسا  یفاک  ام  يارب  ادـخ  باتک 
هک تسناد  یم  اّما.دوب  هدرک  نایب  ار  تماما  رما  دوب و  هدرکن  راذـگورف  یتیعقوم  تصرف و  چـیه  زا  يربمایپ  لاـس  لوط 23  رد  ، دوخ

ههبـش هکنیا  تجح و  مامتا  يارب  راب و  نیرخآ  يارب.دسرب  تفالخ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  دش  دنهاوخ  عنام  بلط  تردـق  نازیگنا  هنتف 
يذـغاک مـلق و  هـک  دوـمرف  شیوـخ  رمع  رخآ  ياـهزور  رد  ، دـشاب نـشور  ترــضح  نآ  ّیــصو  تفـالخ و  تماـما و  دــنامن و  يا 

هدومرف مالـسا  ربمایپ.دنتـشاذگن  دـندرک و  غولـش  ور  نیازا  ، تسا تفـالخ  ةراـبرد  هتکن  نیا  هک  دـندز  یم  سدـح  یخرب...دـنروایب 
.رگید (1) ياهترابع  اب  »و  ادبأ هدعب  اّولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  فتک  هاودب و  ینوتیإ  » ای « هدعب اّولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  ّمله  :» دوب

ار عاضوا  هک  ادـخ  ربمایپ  (. نوگانوگ ياهترابع  اب  ) ...و دـیوگ  یم  نایذـه  ، هتفاـی هبلغ  وا  رب  درد  : تفگ تحاـقو  یخاتـسگ و  اـب  رمع 
بوتکم و يدنس  رثا و  ، ترضح نآ  دنتشاذگن  هرخألاب  دنتفر و  دنتـساخرب و  دنادرگرب ، يور  نانآ  زا  ، درک رظن  فرـص  ، دید هتفـشآ 

.دسیونب دهاوخ  یم  هچ  تاظحل  نیسپاو  نآ  رد  ترضح  هک  دنتسناد  یم  نانآ.دراذگب  ياجرب  هشدخ  لباقریغ 

: تفگ نم  هب  رمع  يزور  هار  رد  ، میدوب هتفر  ماش  رفس  هب  رمع  اب  : دیوگ یم  سابع  نیا 

زا ار  تفالخ  هک  تسا  نآ  يارب  منک  یم  رکف  : تفگ.یناد یم  تدوخ  : متفگ ؟ ارچ ، تسا رطاـخ  هدرزآ  تحاراـن و  یلع  تیومعرـسپ 
يزیچ ادـخ  تساوخ و  يزیچ  ربمایپ.تساوخن  ادـخ  یلو  ، تسا هداد  رارق  وا  يارب  ار  تفالخ  ربماـیپ  هک  تشادـنپ  یم  وا  ، هداد تسد 

: دوزفا !و  رگید

ص:145

.ّتنس لها  هعیش و  زا  رگید  ناوارف  عبانم  ،ج 3 ص 109 و  قدصلا لئالد  ،ج 1 ص 184، دیفم ، داشرا ( . 1 - 1
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ۀمه کیرش  وا  ، عقاورد ...متـشاذگن (1) هنتف  میب  زا  نم  یلو  ، دـنک نییعت  وا  يارب  ار  تفالخ  تساوخ  یم  يراـمیب  تلاـح  رد  ربماـیپ 
.دمآ شیپ  مالسا  خیرات  رد  هک  تسا  یتافارحنا 

نیهوت مالک  نآ  یناسک  ای  یسک  هچ  درک و  يریگولج  یسک  هچ  هکنیا  هب  تبـسن  اّما  ، دننک یم  هراشا  هثداح  لصا  هب  ددعتم  خیراوت 
.دنا هدرک  حیرصت  باطخ  نب  رمع  مان  هب  مه  یخرب  ، یناسک ای  يدرم  ، دنا هتشون  یخرب  ، دنتفگ ربمایپ  تحاس  هب  ار  زیمآ 

تحارـص هـب  دـهاوخ  یم  ار  هـچنآ  ربماـیپ  دنتـشاذگن  هـک  دـناد  یم  هبنـش  جـنپ  زور  نآ  رد  ار  هعجاـف  تبیــصم و  ۀـمه  ، ساـبع نـبا 
نأ نیب  هّللا و  لوسر  نیب  لاـح  اـم  هّیزّرلا  ّلـک  هّیزرلا  ّنإ  :» تسا هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  مـالک  نیا  هلمج  زا  یفلتخم  ریباعت.دـسیونب 

دهاوـخ یم  ار  هـچنآ  ربماـیپ  دنتــشاذگن  هـک  دوـب  نآ  ، تبیــصم ۀـمه  (2) مـهطغل ،» مهفـالتخإ و  نـم  ، باـتکلا کــلذ  مـهل  بـتکی 
و !« سیمخلا موی  ام  سیمخلا و  موی  :» درک یم  دای  نینچ  موش  ۀبنـش  جنپ  خلت و  زور  نآ  زا  اهراب  و.دـندرک  غولـش  فالتخا و  ، دـسیونب

.تسا (3) هدش  دای  مه  « سیمخلا موی  هّیزر  » هب هعقاو  نیا  زا  یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد.دش  یم  يراج  شکشا 

.ذغاک ملق و  ثیدح  ، ثیدح نیودت  زا  يریگولج  ، هّللا باتک  انبسح  ، هتشونان ۀمان 

ریدغ مایپ 

تماما ات  ، تشاد اهنارود  ۀمه  ناناملـسم و  ۀـمه  يارب  یمایپ  هکلب  ، دوبن هتـشذگ  هب  طوبرم  ینامز  ۀـثداح  کی  اهنت  ، مخ ریدـغ  ۀـعقاو 
: درک میسرت  نینچ  ناوت  یم  ار  ریدغ  مایپ.دنهد  رارق  دوخ  نتسیز  ۀحولرس  ار  يولع 

رواب و زا  ییایرد  « ریدغ » .تساهتیاده اهتمارک و  زا  جاّوم  ییایرد  تایح و  بآ  زا  زیربل  يا  همشچ  مه  زونه  ، مالّـسلا هیلع  یلع  « ریدغ »
.دوش باریس  نآ  زا  اهناج  ماک  ات  ، تسا تلالض  نوماه  تریح و  ریوک  رد  ، تریصب

تداعس تاجن و  نامرف  ، دش ثوعبم  توبن  هب  قح  يارح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  زور  نآ 

ص:146

،ج 12 ص 78. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
.يربط خیرات  يربک و  تاقبط  ، لبنح نبا  دنسم  ، ملـسم حیحـص  زا  لقن  هب  ،ج 2 ص 388  بلاط یبا  نب  یلع  ماـمالا  هعوسوم  ( . 2 - 2

«. سیمخلا موی  هّیزر  » لخدم ج 8  «، عّیشت فراعملا  هرئاد  » زین ۀمان 86. ، تاعجارملا
،ص 167. داهتجالا ّصنلا و  ( . 3 - 3
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یناوـخ هبطخ  هب  ، ادـخ ۀـناخ  تراـیز  زا  هتـشگرب  ناـیجاح  عـمج  رد  ریدـغ و  ۀـنهپ  رد  هک  مه  زور  نآ  ، تـشاد فـک  رد  ار  اـهناسنا 
.دوب نانآ  تداعس  نیمضت  تّما و  تیاده  ۀشیدنا  رد  زاب  ، تخادرپ

رد تداهـش  » هب رگید  يوس  زا  ، دوش یم  لصو  ارح » رد  تثعب  » هب ییوس  زا.تسا  « تماما »و« تلاسر » یناـیم ۀـقلح  ، ریدـغ هک  تسا  نیا 
هک تـسا  هدرکرپ  ینامــسآ  ياهتیادــه  كاـپ و  ياـهرواب  زا  ییاـیرد  ، ار ـالبرک  اـت  ارح  ناـیم  ۀلــصاف  دروـخ و  یم  دــنویپ  « ـالبرک

.تسا هتفای  مّسجت  «، ریدغ » رد

ساکعنا « مخ ریدغ  » لالز رد  نید  تماق  تسا و  زیربل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ناج  رب  یحو  نوگراشبآ  شزیر  زا  ، ریدـغ يایرد 
ربمایپ ّتنس  هب  هک  میقتسم  تسا  یطارـص  تماما و  ةولج  رد  تلاسر  ّطخ  موادت  يارب  يدنـس  ، تسا نیبم  باتک  کی  ، ریدغ.دبای یم 

.دوش یم  یهتنم 

تبرغ و قاحم  رد  تیالو  دوب و  دهاوخن  دهاش  ار  تداهش  نوخ و  ياهالبرک  ّتیمولظم و  ياهاروشاع  ، دشاب ریدغ  رادساپ  هک  یتّما 
وخ تملظ  یگریت و  هب  دنراپـسن و  هدید  لد و  دیـشروخ  شبات  هب  ناشاّفخ  نالدروک و  هک  ، غیرد دص  غیرد.دنام و  دـهاوخن  ییاهنت 
یب ریوک  همـشچ و  یب  تشد  ادـخان و  یب  یتشک  غارچ و  یب  یبش  امنهار و  یب  یهار  دنـشاب و  ناپوچ  یب  يا  هلگ  نوچمه  دـننک و 

...بآ

یقفا هب  مشچ  ، دیـسر مخ  ریدـغ  هب  یتقو  هّللا ،» » شدـصقم نامیا و  شراـب  دوب و  قح  شهار  تشگ و  یمرب  تراـیز  زا  هک  يا  هلفاـق 
دوب یناهد  هب  تّما  شوگ  داد و  ناشن  ناگمه  هب  درب و  تسدارف  ار  يدیـشروخ  هک  دید  ار  یتسد  تشاد و  تیادـه  مایپ  هک  تخود 

تمارک و نمرخ  نمرخ  داد و  یم  هیده  ادخ  ناگدنب  يارب  تفرعم  نماد  نماد  دوب و  لصو  ادخ  هب  تفگ و  یم  بیغ  یحو و  زا  هک 
عیطم »و« ادـخ دـبع  » نانچمه دـنوش و  اهر  ، قافن بیرف  سیلبا و  سیبلت  سفن و  ياه  هسوسو  زا  اـت  ، تخیر یم  ناـشیاپ  شیپ  ، تیونعم

؟ دنسرب دصقم  هب  دنیامیپب و  رسدرد  یب  ار  یگدنب  هار  ، ادخ ناگدنب  هک  دراذگ  یم  ناطیش  رگم...یلو.دننامب  « لوسر

ات تفر  یم  هک  دوـب  كانـشطع  ياـهحور  يارب  ییاراوـگ  بآ  ، نازوـس تشد  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  ۀـبطخ 
!؟ دسرب هنشت  ياهناج  هب  ، اراوگ لالز  نیا  هک  دنتشاذگ  رگم  اّما.دزاس  باریس  ار  خیرات  ۀشیمه 

دنوش و هارمگ  هن  ات  ، دراذگب « ماما » تسد رد  ار  « تما » تسد تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ص:147
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خیرات شوگ  هب  دورـس و  ار  « ریدغ ۀبطخ   » ۀنادواج دنلب و  روشنم  هک  دوب  نیا.دنتفیب  سفن  ماد  رد  هن  دـننامب و  هنـشت  هن  ، نادرگرـس هن 
زا اهنامیپ  نآ  تسکـش و  اهدـهع  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  اّما.دـنداد  اهلوق  دـنتفگ و  اهکیربت  دنتـسب و  اهنامیپ  ، زین مدرم.درپس 

.تفر اهدای 

...دندرپس « نایسن » هب ار  اه  « دای  » همه نآ  دندش و  دودرم  ، یحو توبن و  ياهسرد  سالک  رد  ، تما زا  یهورگ  هک  سوسفا 

؟ تفر اجک  ربمغیپ  لآ  اب  افو  تفر ؟ اجک  رگتعیب  تسد  نارازه 

؟ دش یم  هچ  ، دش یم  « یلع » رگ ، هفیلخ دش ؟ یم  هچ  ، دش یم  « یلو » یلوم رگا 

دش نیشن  هناخ  ، یلع اب  تلادع  دش  نیگن  یب  هرابود  متاخ...یلو 

.تسا هدناشن  جوم  هب  شلیاضف  يایرد  زا  ار  مخ  ریدغ  هک  ، مالّسلا هیلع  یلع  مییام و  ، کنیا

ینامـسآ مایپ  غالبا  رومأـم  اـهنت  ، مرکا ربماـیپ.دوب  ادـخ  بختنم  هکلب  ، دوبن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ةدـیزگرب  ، مالّـسلا هیلع  یلع 
.دوب هدناسرن  ماجنا  هب  ار  یهلا  تلاسر  ، دناسر یمن  ار  مایپ  نآ  ، غاد زورمین  نآ  رد  رگا  )و  کیلإ لزنأ  ام  غّلب  ) دوب

میرکت ، ریدغ تشادیمارگ.تسا  نامیگدـنز  هار  نامهار و  غارچ  ام و  تدـحو  روحم  ام و  بتکم  ۀـمانمارم  هک  ، ریدـغ مییام و  کنیا 
رثوک یقاـس  راـقفلا و  وذ  بحاـص  دوجو  رد  رولبتم  ياهتلیـضف  هب  نداـهن  جرا  ریدـغ ، میرکت.تسا  ییادـخ  یحو  ربماـیپ و  تلاـسر 

هب دیـشروخ  نداد  ناـشن  اـهناج و  رد  تیـالو  رذـب  نتـشاک  تمعن و  ماـمتا  نید و  لـیمکت  هب  مارتحا  يادا  ، ریدـغ هب  نداد  اـهب.تسا 
یبلط لامک  دیع  ، يربهر تلادع و  دیع  ، ریدغ هکارچ  ، تسا ناسنا  تمارک  هب  نداهن  جرا  ، ریدغ نتفرگ  دیع.تساهتملظ  رد  ناراتفرگ 

.تساهلد رد  ینیرفآدیما  اه و  هشیدنا  رب  ینکفا  هلعش  دیع  ، ییوج قح  و 

دنکن كرد  دسانشن و  ار  یلع  ، تیرشب هک  تسین  غیرد  ایآ.تسا  « دهع »و« قاثیم »و« نامیپ » دیع ، تسا « ناسنا » زور ّتیرـشب و  زور  ، ریدغ
...!؟ دیوجن یهلا  غورف  نیا  زا  هار  غارچ  دیوشن و  ایرد  نیا  رد  رهم  نماد  دوشن و  باریس  « یسانش یلع  » لالز مزمز  زا  و 

نکیل ، تسا هتفای  ترهـش  « عادولا هّجح   » هب هچرگ  ، لاس نآ  جح  دوب و  ادخ  رما  تعاطا  ، داد ماجنا  مخ  ریدغ  رد  لوسر  هک  ار  یتلاسر 
دـش و لزان  هک  تسا  « غّلب » نامرف نیمه  هب  هراشا  هک  ، هدـش ریبعت  مه  « غـالبإلا هجح   » هب نآ  زا  ، نهک نوتم  رد  رود و  ياـه  هتـشذگ  رد 

نوچ

ص:148
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.تشگ نشور  ، طارص دش و  مامت  تّجح  دمآ و  دورف  « نید لامکا  » ۀیآ ، تفرگ ماجنا  غالبا 

دانتـسا « ریدـغ ۀـبطخ  » هب ، قح تاـبثا  يارب  اـهراب  ، نادـهاش.دندروآ اـهلقن  رد  دنتـشون و  اـهباتک  رد  همه  ، تنـس لـها  هعیـش و  ناـیوار 
تبث دندروآ و  مدرم  تعیب  لوسر و  ۀبطخ  ریدغ و  يارب  دنس  اهدص  ، دوشن راکنا  مّلسم  نشور و  قح  نیا  هکنیا  يارب  نافلؤم.دندرک 

هن لیاضف و  ۀنادوسح  نامتک  هن  دیشروخ و  ۀناجوجل  راکنا  هن  ، دشاب تقیقح  نتخانش  ، فده دشاب و  نایم  رد  « فاصنا  » رگا ات  ، دندرک
.تسا یّلجتم  نآ  رد  تقیقح  ۀمه  هک  ، ریدغ ۀنیآ  ، دنرگنب هنیآ  نیا  هب  «، لوسر ّیصو  »و« ادخ ّیلو  » اب هنادونع  زیتس 

تسا و مولظم  مخ  ریدـغ  دوخ  نوچمه  ، زین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  « ۀـّیریدغ ۀـبطخ  » هک میرواـب  نیا  رب  ، تهج نیا  زا 
روشنم نیا  هک  تساجب  ازـس و  هک  یلاـح  رد  ، تسین حرطم  نادـنچ  ، نآ روهـشم  ۀـلمج  دـنچ  زج  تسا و  هتفرگ  رارق  يرهم  یب  دروم 

، تسا ریسم  نیا  رد  راک  نیرتمک.دریگ  رارق  ریسفت  حرـش و  هعلاطم و  هّجوت و  دروم  ، رتروشرپ رت و  هدرتسگ  رتقیقد و  هچره  ، نادیواج
تقیقح » ياـشامت هب  دربـب و  تذـل  تفرعم ، ۀـنیجنگ  نـیا  جرارپ  ياهرکذـت  اهدـنپ و  اـهتمکح و  شـشخرد  زا  ، ریـصب ياهمـشچ  اـت 

.دنیشنب « بان

هشیدنا هارارف  یلعـشم  نانوچ  نیا  زا  شیب  ار ، « ریدغ » تسیاب یم.میا  هدرک  روصق  ، ریدغ هب  تبـسن  فیلکت  يادا  رد  هک  میرواب  نیا  رب 
ار يرـشب  هعماج  ،و  ادخ لوسر  ۀبطخ  ریدغ و  رد  هتفهن  فرژ  گنهرف  اب  ار  نایوج  تقیقح  ناهوژپ و  نید  میهد و  رارق  يرـشب  ياه 
نآ راگدـنام  ثاریم  ربمایپ و  راگدای  هک  يا  همـشچ  ود  ، میزاـس انـشآ  « ترتع نآرق و  » ینعی ، تفرعم ناـشوج  ضاـیف و  ۀمـشچ  ود  اـب 

هداهن و جرا  ، تسا هداـهن  اـهنآ  رب  « نیلقث » ماـن هک  ار  ودره  نیا  هب  ناکّـسمتم  ناوریپ و  وا  دوخ  تسا و  تماـیق  ۀـنماد  اـت  متاـخ  لوسر 
.تسا هدرک  نیمضت  تلالض » » زا ار  ناشتمالس 

: تسا نیا  « ریدغ » ماغیپ فرح و  ، يرآ...يرآ

.دید (1) دیاب  هدرپ  یب  ار  هرهچ  ، دیچ دیاب  هخاش  زا  ار  هویم  ، دروخ دیاب  همشچرس  زا  ، بآ

.یسانش هعیش  ، عّیشت ، ریدغ گنهرف  -

ص:149

یندـناوخ هک  هدـش  پاچ  یناگیاپلگ  یفاص  هّللا  هیآ  زا  « ریدـغ مایپ  » ناونع اـب  یطوسبم  یملع و  ۀـلاقم  ، هوکـشم ۀمانلـصف  رد  ( . 1 - 1
راهب 1370. ةرامش 30، ، تسا

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 206 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_149_1
http://www.ghaemiyeh.com


هعیش شیادیپ 

هراشا

یهورگ ار  هعیـش  ای  ، دنهد یم  تبـسن  ابـس  نب  هّللا  دبع  هب  ار  هعیـش  شیادیپ  هک  ینالهاج  نیفلاخم و  غیلبت  ءاقلا و  رّوصت و  فالخرب 
هعیش ، دنناد یم  هّیوفص  ای  هیوب  لآ  رصع  ةدییاز  ار  عّیشت  ای  ، دنرامش یم  نامثع  زا  سپ  یسایس  تاشقانم  یپ  رد  هدمآدیدپ  یـسایس و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  توعد  مالسا و  لصا  تمدق  هب  نآ  تمدق  تشاد و  دوجو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نامز  زا 
.ددرگ یمرب 

زا ار  هورگ  نیا  ییادج  زار  زمر و  هعیش و  شیادیپ  ةوحن  .تسا (1) هدش  يدنمدوس  لّصفم و  تافیلأت  رایسب و  ياهثحب  هنیمز  نیا  رد 
: میروآ یم  ییابطابط  ۀمالع  ياه  هتشون  زا  یکی  زا  راصتخا  هب  ّتنس  لها  تیرثکا 

نامه ، دـندش فورعم  ( مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  نایاوشیپ  زا  اوشیپ  نیلوا  «) یلع ۀعیـش  » هب راب  نیلّوا  يارب  هک  ار  هعیـش  شیادـیپ  زاـغآ  »
يدایز تابجوم  تثعب  نامز  لاس  هس  تسیب و  رد  یمالسا  توعد  تفرـشیپ  روهظ و  نایرج  تسناد و  دیاب  مرکا  ربمغیپ  تایح  نامز 

.درک یم  باجیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نارای  نایم  رد  ار  یتیعمج  نینچ  شیادیپ  اعبط  هک  تشاد  ربرد 

دنک توعد  دوخ  نید  هب  ار  دوـخ  رتـکیدزن  ناـشیوخ  هک  تفاـی  تیرومأـم  نآرق  صن  هب  هک  تثعب  ياـهزور  نیلوا  رد  مرکا  ربـمغیپ 
مالّسلا هیلع  یلع.تسا  نم  یصو  نیـشناج و  ریزو و  ، دریگ تقبـس  نم  توعد  تباجا  هب  امـش  زا  کیره  هک  دومرف  ناشیا  هب  احیرص 

لاحم اتداع  دومن و  لبقت  ار  دوخ  ياه  هدعو  تفریذـپ و  ار  وا  نامیا  مرکا  ربمغیپ  تفریذـپ و  ار  مالـسا  هدومن  تردابم  همه  زا  شیپ 
یناـگناگیب هب  ینیـشناج  يریزو و  تمـس  هب  ار  تضهن  ناراـی  زا  یکی  دوـخ  ماـیق  تضهن و  زور  نیلوا  رد  یتـضهن  ربـهر  هک  تـسا 

یلو دناسانشب  دسانشب و  ینیشناج  يریزو و  زایتما  اب  ار  وا  اهنت  ای  دناسانشن  دوخ  راکادف  اپاترس  ناتسود  نارای و  هب  یلو  ، دنک یفرعم 
یقرف هنوگ  چیه  هتفرگ و  هدیدان  ار  وا  ینیشناج  ماقم  مارتحا  لوزعم و  يریزو  فئاظو  زا  ار  وا  ، دوخ توعد  یگدنز و  ةرود  مامت  رد 

.دنراذگن نارگید  وا و  نایم 

مالّسلا هیلع  یلع  هک  هدومرف  حیرـصت  دنا  هدرک  تیاور  هعیـش  ینـس و  هک  رتاوتم  ضیفتـسم و  تیاور  نیدنچ  بجوم  هب  مرکا  ربمغیپ 
ینخسره ، تسا نوصم  تیصعم  اطخ و  زا  ، دوخ لعف  لوق و  رد 

ص:150

دولوم ، عّیـشت » مان هب  ، ینامرک یتجح  یلع  زا  نآ  یـسراف  ۀمجرت  ردـص و  رقاب  دّـمحم  دیهـش  «، هعیـشلا عّیـشتلا و  هأشن  » هلمج زا  ( . 1 - 1
.يرفعج دّمحم  نیسح  «، خیرات ریسم  رد  عّیشت  «،» مالسا یعیبط 
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هیلع یلع.مالـسا  عیارـش  فراعم و  هب  تسا  مدرم  نیرتاناد  دراد و  لـماک  تقباـطم  ینید  توعد  اـب  دـنک  هک  يراـکره  دـیوگ و  هک 
بـش رد  مرکا  ربمغیپ  رتسب  رد  ندـیباوخ  دـننام  ، دوب هدرک  يزیگنا  تفگـش  ياهیراکادـف  هداد و  ماجنا  ییاـهبنارگ  تامدـخ  مالّـسلا 

نیا زا  یکی  رد  يو  ياپ  رگا  هک  دوب  هتفرگ  تروص  يو  تسد  هب  ربیخ  قدنخ و  دحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  هک  یتاحوتف  ترجه و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  مخ  ریدغ  نایرج  رد.دندوب  هدش  نک  هشیر  قح  نانمشد  تسد  هب  نایمالسا  مالسا و  دوبن  نایم  رد  عیاقو 

.دوب هداد  رارق  یلوتم  دوخ  دننام  ار  وا  هدرک و  یفرعم  بصن و  مدرم  ۀّماع  تیالو  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اجنآ  رد 

یلع هب  مرکا  ربمغیپ  هک  یطرفم  ۀـقالع  دوب و  ناگمه  قافتا  دروم  هک  رگید  یـصاصتخا  لیاضف  تازایتما و  نینچ  نیا  تسا  یهیدـب 
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تشاد  یماو  نیا  رب  دـندوب  تقیقح  تلیـضف و  ناگتفیـش  هک  ار  مرکا  ربمغیپ  نارای  زا  يا  هدـع  اـعبط  تشاد 

.تشاد یماو  ترضح  نآ  ۀنیک  دسح و  رب  ار  يا  هدع  هکنانچ  ، دننک يوریپ  يو  زا  دنیآدرگ و  شرود  هب  هتشاد  تسود 

.دوش یم  هدید  رایسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نانخس  رد  « تیب لها  ۀعیش  »و« یلع ۀعیش  » مان اهنیا  ۀمه  زا  هتشذگ 

هباحـص و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  شیپ  ترـضح  نآ  هک  یتلزنم  ماقم و  هب  رظن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  ناهاوخاوه و 
رهاوظ دشاب و  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  تیعجرم  تفالخ و  هک  دنتـشاد  یم  مّلـسم  تشاد  ناناملـسم 

یم دـییأت  ار  نانآ  رظن  تسویپ  روهظ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  يرامیب  ياهزور  رد  هک  یثداوح  زج  زین  لاوحا  عاضوا و 
تیب و لها  دوب و  هدشن  نفد  شرهطم  دسج  زونه  دومرف و  تلحر  مرکا  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  تسرد  نانآ  راظتنا  فالخرب  یلو.درک 

هلجع لامک  اب  دندرب  ار  تیرثکا  ادعب  هک  رگید  يا  هدع  دنتفای  ربخ  ، دندوب یتازیهجت  يراوگوس و  مزاول  مرگرس  هباحـص  زا  يا  هدع 
رد دوخ  شیپ  زا  ، دنهدب یعالطا  نیرتمک  یتح  دننک و  تروشم  ناشناراداوه  مرکا و  ربمغیپ  نادـنواشیوخ  تیب و  لها  اب  هکنآ  یب  و 

هیلع یلع.دـنا  هداد  رارق  هتفای  ماـجنا  يراـک  ربارب  رد  ار  شناراـی  یلع و  دـنا و  هدومن  نیعم  هفیلخ  ، ناناملـسم يارب  یهاوخریخ  ۀـفایق 
عالطا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نفد  زا  غارف  زا  سپ  رامع  دادقم و  ، رذ وبا  ، ناملس ، ریبز ، سابع دننام  وا  ناراداوه  مالّسلا و 
خـساپ یلو  ، دـندرک زین  یتاـعامتجا  هدومن  ضارتعا  نآ  ناـنادرگراک  یباـختنا و  تفـالخ  هب  هدـمآرب  داـقتنا  ماـقم  رد  رما  ناـیرج  زا 

.دوب نیمه  رد  ناناملسم  حالص  هک  دندینش 

ص:151
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هعماـج هب  « یلع ۀعیـش   » ماـن نیمه  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  درک و  ادـج  تیرثـکا  زا  ار  یتـیلقا  هـک  دوـب  فارتـعا  داـقتنا و  نـیا 
ود هب  هعماج  دـنوشن و  فورعم  مان  نیا  هب  هدربمان  تیلقا  هک  دوب  بقارم  تقو  تسایـس  ياضتقم  هب  زین  تفالخ  هاگتـسد  دـیناسانش و 

تعامج زا  فلختم  تعیب و  زا  فلختم  ار  ضرتعم  دندرمـش و  یم  یعامجا  ار  تفـالخ  هکلب  ، ددرگن مسقنم  تیرثکا  تیلقا و  ۀتـسد 
تقو تسایـس  موکحم  نیتسخن  ياهزور  نامه  هعیـش  هتبلا.دـندرک  یم  دای  رگید  تشز  تاریبعت  اب  یهاـگ  دـندیمان و  یم  ناناملـسم 

نتشادن نیملسم و  مالسا و  تحلـصم  تیاعر  روظنم  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  دربب و  شیپ  زا  يراک  ضارتعا  درجم  اب  تسناوتن  ، هدش
مرکا ربمغیپ  ینیشناج  دندشن و  تیرثکا  میلست  هدیقع  تهج  زا  نیـضرتعم  تیعمج  یلو  ، دزن نینوخ  مایق  کی  هب  تسد  یفاک  يورین 

ترضح نآ  هب  اهنت  ار  يونعم  یملع و  ۀعجارم  دنتـسناد و  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  قلط  قح  ار  یملع  تیعجرم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
.دندرک یم  توعد  وا  يوس  هب  دندید و  یماور 

: یملع تیعجرم  ینیشناج و  ۀلأسم  ود 

ندش نشور  تسا  تیمها  لوا  ۀـجرد  رد  هعماج  يارب  هچنآ  هک  دوب  دـقتعم  دوب  هدروآ  تسد  هب  یمالـسا  میلاعت  زا  هچنآ  قبط  هعیش 
دارفا الوا  رگید  ترابع  هب  و.دـشاب  یم  هعماج  نایم  رد  اهنآ  لماک  نایرج  ، نآ یلات  ۀـجرد  رد  تسا و  ینید  گنهرف  مالـسا و  میلاعت 

اج هب  دـننادب و  تسا ) یعقاو  حالـص  هک  يروطب  ) ار دوخ  یناسنا  فیاظو  هدرک  هاـگن  ینیب  عقاو  مشچ  اـب  ناـسنا  ناـهج و  هب  هعماـج 
هک يروطب  ، دیامن ارجا  ظفح و  هعماج  رد  ار  یمالسا  یعقاو  مظن  ینید  تموکح  کی  ایناث.دشاب  ناشهاوخلد  فلاخم  هچرگا  ، دنروآ

یـسک تسد  هب  دوصقم  ود  نیا  و.دنوش  رادروخرب  یعامتجا  يدرف و  تلادع  لماک و  يدازآ  زا  دنتـسرپن و  ادخ  زج  ار  یـسک  مدرم 
هک دنریگ  رارق  ملع  عجرم  ای  مکح  ردصم  یناسک  تسا  نکمم  هنرگو  ، دشاب هتشاد  ییادخ  تینوصم  تمـصع و  هک  دبای  ماجنا  دیاب 

تنطلـس هب  یمالـسا  شخبیدازآ  ۀـلداع  تیالو  اجیردـت  دنـشابن و  ملاس  تناـیخ  اـی  رکف  فارحنا  زا  دوخ  هلّوحم  فیاـظو  ۀـنیمز  رد 
رییغت فیرحت و  شوختـسد  رگید  نایدا  فراعم  دـننام  ینید  كاپ  فراـعم  دوش و  لیدـبت  يرـصیق  ییارـسک و  کـلم  يدادبتـسا و 

اب وا  شور  بیـصم و  دوخ  لاوقا  لاـمعا و  رد  مرکا  ربـمغیپ  قیدـصت  هب  هک  یـسک  اـهنت  ددرگ و  هاوخدوخ  سوـهلاوب و  نادنمـشناد 
تفالخ اب  شیرق  دـنتفگ  یم  تیرثکا  هکنانچ  رگا  و.دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامه  تشاد  لماک  تقباطم  ربمغیپ  تنـس  ادـخ و  باتک 

یلع ۀّقح 

ص:152
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تاکز نداد  رد  هک  یتعامج  اب  هکنانچ  دـنناشنب ، دوخ  ياج  هب  ار  ناشکرـس  دـنراداو و  قح  هب  ار  نیفلاخم  دوب  مزال  ، دـندوب فلاخم 
! دنشکب ار  قح  شیرق  تفلاخم  سرت  زا  هکنیا  هن  ، دندرکن رظن  فرص  تاکز  نتفرگ  زا  دندیگنج و  ، دنتشاد عانتما 

مادهنا یمالسا و  تموکح  شور  داسف  ینعی  نآ  راوگان  ۀلابند  زا  سرت  ، تشادزاب یباختنا  تفالخ  اب  تقفاوم  زا  ار  هعیش  هچنآ  ، يرآ
رد تخاس و  یم  رت  نشور  زور  هبزور  ار  ( ینیب شیپ  ای  ) هدـیقع نیا  زین  ثداوح  يدـعب  نایرج  اقافتا.دوب  نید  ۀـیلاع  تامیلعت  ساـسا 

هتفر ّتیرثکا  مضه  هب  دوخ  رامش  تشگنا  ییادتبا  تارفن  اب  رهاظ  رد  هکنیا  اب  تشگ و  یم  رتراوتسا  دوخ  ةدیقع  رد  زین  هعیـش  هجیتن 
تفرـشیپ و يارب  لاح  نیع  رد  ، دـندیزرو یم  رارـصا  دوخ  ۀـقیرط  هب  توعد  تیب و  لها  زا  یمالـسا  میلاعت  ذـخا  هب  نطاـب  رد  دوب و 

هّماع روما  رد  دـنتفر و  یم  داـهج  هب  ّتیرثکا  شود  هب  شود  هعیـش  دارفا  یّتح  دـندرک و  یمن  ینلع  تفلاـخم  مالـسا  تردـق  ظـفح 
هعیش -(1) .دوـمن » یم  ییاـمنهار  مالـسا  عـفن  هب  ار  ّتیرثـکا  يرورـض  دراوـم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  صخـش  دـندرک و  یم  تلاـخد 

.مخ ریدغ  ، خیرات رد  هعیش  ، عّیشت ، یسانش

نامثع نهاریپ 

ةدافتـسا ، نیفـص گنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  دـض  رب  مدرم  کیرحت  رد  هیواعم  ۀـنابیرفماوع  ياهیراکبیرف  اهگنرین و  زا 
هب هیواعم  ، درب ماش  هب  ( دوب هدـش  هتـشک  نآ  رد  هک  ) ار نامثع  دولآ  نوخ  نهاریپ  ریـشب ، نب  نامعن  یتقو.دوب  نامثع  نهاریپ  زا  یتاغیلبت 
هب مدرم  اهتّدـم  ات.درک  ربخ  ار  مدرم  تخیوآ و  قشمد  عماج  دجـسم  ربنم  رب  ار  نآ  ، یتاغیلبت یناور و  گنج  کی  رد  کیرحت  ناونع 

ناونع هب  نهاریپ  نآ  زا  هیواعم  دـنتخیر و  یم  کشا  نامثع  ندـش  هتـشک  رب  نآ  ندـید  اب  دـندمآ و  یم  نینوخ  نهاریپ  نآ  ياـشامت 
هیلع یلع  تفرگ و  یم  هرهب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ّدـض  رب  ناـشکیرحت  مدرم و  تاـساسحا  نـتخیگنارب  يارب  يا  هلیـسو 

هنوگنامه .دـناوخ (2) یم  ارف  نامثع  یهاوخنوخ  ترـضح و  نآ  اب  گنج  يارب  ار  نایماش  درک و  یم  یفرعم  نامثع  لتاق  ار  مالّـسلا 
لباقم ۀهبج  رد  شتفالخ  نارود  تایح و  لاح  رد  نامثع  دوخ  هک 

ص:153

(. صیخلت اب  ات 10( ،ص 4  مالسا رد  هعیش  ( . 1 - 1
.نیفص هعقو  يربط و  خیرات  زا  لقن  هب  ،ج 6 ص 49، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2
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زین وا  نهاریپ  ، دنتشاد يراتفردب  تموصخ و  مشاه  ینب  اب  هک  دروآ  راک  رس  رب  ار  نایوما  تشاد و  رارق  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع 
.تشگ تمصع  نادناخ  يولع و  تموکح  ّدض  رب  يزورفا  هنتف  ۀیام  شگرم  زا  سپ 

دور یم  راک  هب  شروش  شاشتغا و  داجیا  مدرم و  کیرحت  يارب  يزیچ  زا  يرازبا  ةدافتسا  بیرف و  ناونع  هب  « نامثع نهاریپ  » حالطصا
: دنیوگ یم  ، ددرگ اولب  هنتف و  ۀیام  يزیچ  رگا  و 

.ندرک هزین  رب  نآرق  - .تسا هدش  نامثع  نهاریپ  هب  لیدبت 

سیمخلا هطرش  - مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناگرم  شیپ 

یهلا نامیپ 

رد.تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  مهیلع  هّمئأ  تماما  تیالو و  هب  تایاور  یخرب  رد  ، راگدرورپ قاثیم  هتـسب و  ناسنا  اب  دنوادخ  هک  يدهع 
درک دهع  ربمایپ  اب  دنوادخ  هک  دیوگ  یم  يدّدعتم  تایاور  .تسا (2) هدش  ریسفت  تماما  هب  دهع  زین  َنیِِملاّظلا (1) يِدْهَع  ُلانَی  ۀیآ ال 
ذخا هّللا  ّنإ  :» تسا هتفرگ  نامیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دروم  رد  زین  ناربماـیپ  زا  ، دـنک نییعت  تیاـصو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک 

هب هدنیآ  ياه  هنتف  ثداوح و  زا  نداد  ربخ  نمض  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  نومـضم  نیا  (3)و  ّیلع » هیالوب  نیّیبنلا  دهع 
هیلع یلع  زا  ادخ  لوسر  نتفرگ  نامیپ  زین  .تسا (4) هدمآ  يددعتم  ثیداحا  رد  ، دنک ربص  هک  تفرگ  نامیپ  وا  زا  ، بلاط یبا  نب  یلع 

.تسا ربمایپ  اب  یهلا  يدهع  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  هدش  نایب  مه  یثیدح  رد.دگنجب  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  هک  مالّـسلا 
(5)

.تناما -

نیثکان - نانکش نامیپ 

ص:154

ۀیآ 124. ، هرقب ( . 1 - 1
،ج 25 ص 202. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 26 ص 281،ج 11 ص 262. نامه ( . 3 - 3
ج 27 ص 217 و ج 28 ص 45. «، راونألا راحب  :» هلمج زا  ( . 4 - 4

،ج 37 ص 141. نامه ( . 5 - 5
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ت

سیلبا يراذگجات 

رانک ار  ریدـغ  ماما  دـش و  هتـشاذگ  اپریز  وا  تیـصو  ، ربمایپ زا  سپ  یتقو.دوب  « موصعم ماما  » ّتیروحم اب  ادـخ  نید  موادـت  ، ریدـغ مایپ 
.دش زاب  لوسر  ادخ و  نامرف  نایصع  يارب  هار  ، دندز

عمج رد  سیلبا  ، درک نییعت  ینیشناج  هب  تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  ربمایپ  هک  ریدغ  زور  : تسا هدومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
سپ هک  ناقفانم.دوشن  ادخ  تیصعم  زگره  رگید  ، دریگب ناماس  راک  نیا  رگا  : تفگ ، دندیسرپ ار  ّتلع.دیشک  دنلب  يا  هحیـص  شنارای 
رتشیپ نم  : تفگ دیـشک و  يدایرف  مه  زاب  سیلبا  ، هدـش ناگناوید  لثم  دـیوگ و  یم  نخـس  يوه  يور  زا  ربمایپ  : دـنتفگ ، بصن نیا  زا 

رفاـک ادـخ  لوسر  هب  مه  ، دنتـسکش ناـمیپ  مه  ناـنیا  تشگن و  رفاـک  ادـخ  هب  یلو  تسکـش  ناـمیپ  وا  ، مدرتسگ ماد  مدآ  بیرف  يارب 
تخت رب  هتـسارآ  داهن و  رـس  رب  جات  سیلبا  ، دـندروآ راک  رـس  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  نوچ  ، ربمایپ تلحر  زا  سپ.دنتـشگ 
مکاح یماما  هکنآ  اـت  دوشن  تعاـطا  ادـخ  رگید  هک  ، دـینک يداـش  : تفگ درک و  عمج  ار  دوخ  ماـظن  هداـیپ  ماـظن و  هراوس  تسـشن و 
ةرهوج نوچ  ، تسا سیلبا  يراذـگجات  زور  ، تماما زا  تما  نتخاـس  مورحم  يولع و  تفـالخ  بصغ  زور  هک  تسا  نیا  ...ددرگ (1)

.دش هتفرگ  مدرم  زا  ، تیالو ریدغ و 

.هدعاس ینب  ۀفیقس  -

ص:155

،ج 28 ص 257. راونألا راحب  ( . 1 - 1
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خیرات رد  هعیش  - هعیش خیرات 

مالسالا مولعل  هعیشلا  سیسأت 

يافوتم ) یلماعلا ردصلا  نسح  دّیس  فیلأت  تسا ، هدرک  نییبت  یمالـسا  مولع  هب  ار  هعیـش  تمدخ  هک  تسا  ییاهباتک  نیرتهب  هلمج  زا 
زا کــیره  رد  ار  هعیــش  تاــفیلأت  راــثآ و  یلـــصفره  رد  تــسا و  لــصف  راتفگــشیپ و 14  کــی  ياراد  باــتک  نــیا  (. 1354 ق

ار قالخا  ینآرق و  مولع  ، دـیاقع مالک و  ، نید لوصا  ، هقف ، ثیدـح ، خـیرات هریـس و  ، رعـش ، عیدـب نایب و  ، تغل فرـص ، ، وحن : تاعوضوم
فلتخم مولع  رد  هعیش  یماگـشیپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  نامز  زا  عّیـشت  شیادیپ  ةرابرد  مه  یثحب  تسا و  هدرک  یفرعم 

پاچ نیودت و  « مالسالا نونف  هعیشلا و  » مان اب  فلؤم  دوخ  يوس  زا  زین  نآ  ۀصالخ  ، دش پاچ  دادغب  رد  لاس 1354 ق  رد  باتک.دراد 
.تسا هتشگ  همجرت  زین  یسراف  هب  هدش و  رشتنم  ددعتم  ياهپاچ  باتک ، نیا  زا.دش 

.یسانش هعیش  ، ریدغ یسانشباتک  -

لّسوت كّربت و 

ناـیباّهو هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  هلأـسم ، نیا.راـگدرورپ  هاـگرد  هـب  نداد  رارق  هلیـسو  ینعی  لّـسوت  نتـسج و  تـکرب  ینعی  كّربـت 
راک هب  میرک  نآرق  رد  اهراب  « كرابم »و« تکرب » .دراد یثیدح  ینآرق و  ۀـشیر  هک  یلاح  رد  ، دـنناد یم  كرـش  ار  نآ  دـننآ و  فلاخم 

: تفگ شناردارب  هب  فسوی  هکنیا  .دنا (1) هدش  هدرمش  « كرابم » نیعم صاخشا  ،و  صاخ ياهنامز  ، اهناکم هتفر و 

هک دنتشاد  ادخ  بناج  زا  يدهع  قودنص  لیئارسا  ینب  موق  ای  دوش (2)، انیب  شناگدید  ات  دینکفیب  مردپ  ةرهچ  هب  دیربب و  ارم  نهاریپ 
.تسج كّربت  یسدقم  يایشا  زا  ناوت  یم  هک  تسا  نآ  ناشن  (3) دوب ، نانآ  شمارآ  ۀیام  دندرک و  یم  لمح  ار  نآ  ناگتشرف 

یم ترضح  نآ  دزن  ار  دوخ  نادنزرف  یهاگ  دنتسج (4)و  یم  كربت  ترضح  نآ  راثآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رصع  رد 
رس ياهوم  ای  ، دنتسج یم  كّربت  وا  يوضو  بآ  ای  ربمایپ  ياذغ  ةدنام  یقاب  زا  ای  ، دنوش كّربتم  دشکب و  ناشرس  رب  تسد  ات  دندروآ 

ناونع هب  ، ندیشارت ماگنه  ار  وا 

ص:156

هیآ 48. دوه  هیآ 31، میرم  هیآ 96، نارمع  لآ  هیآ 1، ءارسا  هیآ 3، ناخد  «، میرک نآرق  :» ك.ر ( . 1 - 1
هیآ 93. ، فسوی ( . 2 - 2

هیآ 248. ، هرقب ( . 3 - 3
،ص 7. لوسرلا راثآب  هباحّصلا  كّربت  ( . 4 - 4
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یم كّربـت  دوـب  هدـنام  وا  زا  هـچره  رتـشگنا و  ، فرظ ، ریـشمش ، اـصع ، هرز زا  زین  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  سپ  دنتـشاد و  یمرب  كّربـت 
دوخ يدوخ  هب  ، هچراپ نهآ و  بوچ و  گنس و  هنرگو  ، دوب یهلا  كاپ و  دوجو  نآ  هب  ءایشا  نیا  باستنا  رطاخ  هب  اهنیا  ۀمه.دنتـسج 

.دنسوبب ای  دنیوج  كربت  نآ  زا  ات  درادن  یتسادق 

شلها و شکاـخ و  هنیدـم و  يارب  يوـبن  تنـس  رد  هدـش و  هدرمـش  یهلا  مرتـحم  مرح  هرّوـنم  ۀـنیدم  رگا  :» دـسیون یم  ینیما  ۀـمالع 
زیچره ، لصا نیمه  ياـنبم  رب  تسا و  ربمغیپ  ادـخ و  هب  باـستنا  ناـمه  رطاـخ  هب  ، تسا هدـش  ناـیب  ناوارف  ياهـشزرا  اـجنآ  نینوفدـم 

یم ادیپ  شزرا  ، دشاب هتشاد  نمؤم  دارفا  ادهش و  نیقیّدص و  یهلا و  يایلوا  ءایصوا و  ناربمایپ و  هب  باستنا  ّقلعت و  یعون  هک  يرگید 
(1) .دبای » یم  تفارش  دنک و 

يازع مچرپ  ربق و  گنس  حیرض و  رب  دننید و  يایلوا  سوب  ناتسآ  ، تیب لها  ناقـشاع  رگا  «. درک یندیـسوب  ار  گنـس  ، تداهـش » يرآ
قشع و زا  یـشان  همه  همه و  ، دـنلئاق شزرا  رّهطم  ياـهمرح  راوج  رد  ندـش  نفد  يارب  دـنیوج و  یم  كّربت  ـالبرک  تبرت  ینیـسح و 
گنـس و ، رهاظ هب  هچرگا  اههاگترایز  رد.تسا  دـنوادخ  سدـقم  تاذ  هب  بّرقت  يارب  یهار  تسادـخ و  صلاـخ  ناگدـنب  هب  تبحم 

اهنیا هب  نانآ  هب  باستنا  تسا و  راهطا  ۀّـمئأ  هب  نازادـگ  یقـشع  فرژ و  یتّبحم  ، نطاب رد  اـّما  ، تسا حیرـض  هناتـسآ و  رد و  بوچ و 
لالب ارهز و  ترـضح  زا  ، دنک یم  دای  ار  هباحـص  نتـسج  كربت  زا  يددعتم  ياه  هنومن  ریدغلا  رد  ینیما  ۀـمالع.دشخب  یم  تسادـق 
لها ناـگرزب  هک  دروآ  یم  دروم  اـههد  وا  .دـنک (3) یم  دای  اهمرح  هب  اه  هزانج  لاـقتنا  زا  دروآ (2)و  یم  هنومن  نارگید  یـشبح و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تراـیز  تاّبحتـسم  زا  دنتـسج و  یم  كربـت  وا  زا  هدـنام  ياـجرب  راـثآ  ربماـیپ و  ربـق  هب  زین  ّتنس 
.دناد یم  كرش  ار  روما  هنوگنیا  هک  تسا  لیلد  یب  هّیمیت  نبا  ياهاعدا.دندرمش  یم  سّدقم  نکاما  يوبن و  راثآ  هب  نتسج  كربت  ، ار

(4)

يارب َهَلیِـسَْولا (5)و  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  دـییوجب َو  بّرقت  ۀلیـسو  ، دـنوادخ هاگرد  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  نآرق.تسا  هنوگ  نیمه  زین  لّـسوت 
رافغتسا و ربمایپ و  دزن  نتفر  ، ناهانگ شزرمآ 

ص:157

،ص 161. انتّنس انتریس و  ( . 1 - 1
.دعب هب  ،ج 5 ص 146  ریدغلا ( . 2 - 2

ات 85. ،ص 66  نامه ( . 3 - 3
.هدنسیون زا  ، ریدغلا فراعم  اب  ییانشآ  تاوزج  يرس  زا  « لّسوت كربت و  :» ك.ر ( . 4 - 4

هیآ 35. ، هدئام ( . 5 - 5
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َرَفْغَتْـسا َهّللا َو  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  دناد : یم  رثؤم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یهاوخ  شزرمآ 
رافغتسا ادخ  هاگـشیپ  رد  دندمآ و  یم  وت  دزن  ، دندرک متـس  دوخ  رب  هک  یماگنه  ، نانآ رگا  ًامیِحَر (1) ًاباّوَت  َهّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل 

دیحوت اـب  زین  لّـسوت  سپ.دـنتفای  یم  ناـبرهم  ریذـپ و  هبوـت  ار  ادـخ  ، درک یم  شزرمآ  بلط  ناـنآ  قـح  رد  مه  ربماـیپ  دـندرک و  یم 
تلاح نیب  یقرف  دنا و  هدش  لّسوتم  ءاسک  باحـصا  نت  جنپ  وا و  نادناخ  ربمایپ و  هب  زین  نیـشیپ  يایبنا  ، تایاور قبط.تسین  راگزاسان 
ناوارف ياه  هنومن  زین  ّتنس  لها  عبانم  رد  .دنا (2) هدش  لّسوتم  نانآ  هب  نیموصعم  ّدلوت  زا  شیپ  یتح  ءایبنا.تسین  نانآ  ةدرم  ای  هدنز 
شزرمآ يارب  يو  نداد  رارق  عیفش  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  وا  هب  لّسوت  ربمایپ و  دقرم  رانک  رد  روضح  ، ترایز بادآ  زا  هک  هدش  لقن 

.تسا (3) هدش  هدرمش  ناهانگ 

ار نانآ  ، دـنراد ادـخ  دزن  هک  یتلزنم  برق و  هاج و  رطاخ  هب  هکلب  ، تسا ناـنآ  زا  نتـساوخ  تجاـح  ياـنعم  هب  هن  ، تیب لـها  هب  لّـسوت 
ۀمه.دـنناگدنب یلوم و  نایم  ضیف  ۀطـساو  یهلا و  ضیف  يراجم  نانآ  هک  ارچ  ،» میبلطب ادـخ  زا  ار  نامتجاح  ات  میهد  یم  رارق  هلیـسو 

ملاع رد  هک  میراد  هدیقع  لاح  نیع  رد.دـندرگ  یم  هطـساو  هلیـسو و  لابند  ، ناگرزب دزن  ناشیاه  هتـساوخ  هب  نتفای  تسد  يارب  دارفا 
ماجنا هعیشریغ  هعیش و  نارئاز  طّسوت  نید  يایلوا  روبق  رانک  رّهطم و  ياهمرح  رد  هچنآ.تسین  ناحبس  يادخ  زج  يرثؤم  چیه  ، یتسه

، تسا هدـمآ  لّـسوت  ياـعد  رد  رّرکم  هک  يا  هلمج  (4) تسا »؟ راگزاسان  دـیحوت  اب  نیا  ياـجک.تسین  لّـسوت  ناـمه  زج  ، دریگ یم 
یلإ کب  انلّسوت  انعفشتسا و  انهّجوت و  ّانإ  :» تسادخ هاگشیپ  رد  نیموصعم  تهاجو  برق و  رطاخ  هب  نداد  رارق  هطـساو  نیمه  يایوگ 

(5) هّللا .» دنع  انل  عفشإ  هّللا ، دنع  اهیجو  ای  ، انتاجاح يدی  نیب  كانمّدق  هّللا و 

هدـش لقن  اهتجاح  ندـمآرب  يارب  لّسوت  نوگانوگ  ياهاعد  تیب و  لها  هب  لّسوت  هعقر و  نتـشون  تیفیک  ، نیموصعم ياه  هیـصوت  رد 
هچنآ دننک  تابثا  ات  ، دنراد تاهبـش  عفد  لّسوت و  كربت و  ۀلأسم  نییبت  رد  يدـنمدوس  تافیلأت  اهثحب و  ، ناققحم ناملاع و  .تسا (6)

ناوریپ

ص:158

ۀیآ 64. ، ءاسن ( . 1 - 1
ات 334. ،ج 26 ص 319  راونألا راحب  ( . 2 - 2

(. فیرشلا هربقب  عافشتسألا  لّسوتلا و  ج 5 ص 143( «، ریدغلا :» ك.ر ( . 3 - 3
،ص 144،و ج 3 ص 293. نامه ( . 4 - 4

،ج 99 ص 249. راونألا راحب  ( . 5 - 5
ات 254. ،ص 231  نامه ( . 6 - 6
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اب یهلا و  يایلوا  هب  تبحم  زا  هتساخرب  (1)و  درادن ، يوبن  ّتنـس  نید و  ياهدومنهر  دیحوت و  اب  یتریاغم  ، دنهد یم  ماجنا  تیب  لها 
.تساتکی دنوادخ  هب  بّرقت  فده 

.ّتیباهو ، هعیش دض  ياهباتک  دقن  -

اروشاع يارب  ریدغ  ۀبرجت 

مـسارم ییاپرب  ایحا و  ، دای ، رکذ گنهرف  ۀیاس  رد  ، نآ نوزفازور  شـشوج  ندنام و  هدنز  »و  اروشاع ۀعقاو  » يریذپانراکنا یگنادواج و 
ییادصورـس ییاروشاـع  زور  رد  یناـمثع  تـلود  ياـفلخ  زا  یکی  دـنیوگ.تسا  هثداـح  نآ  ناگتـشک  رب  هحوـن  هـیرگ و  يرادازع و 

یم هعقاو  نآ  زا  لاـس  رازه  : تفگ.تسادهـشلا دّیـس  يرادازع  مسارم  اروشاـع و  زور  : تفگ ؟ تسا ربخ  هچ  : دیـسرپ شریزو  زا  ، دـینش
ار هعقاو  دنتشاد و  روضح  رفن  رازهدص  هک  نیا  دامتعا  هب  ، مخ ریدغ  ةرابرد  ام  : تفگ ؟ تسازع هحون و  يارب  تبسانم  هچ  نآلا  ، درذگ

رکنم ار  هثداح  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  اب  ، نآ زا  سپ  هام  ود  ،و  میدـمآ هاتوک  ، دندینـش ار  ربمایپ  مالک  دـندید و 
مـسارم هحون و  ، زور نآ  دای  هب  هلاس  همه  هک  تسا  نیا.دوش  رارکت  هلأسم  نیا  دیابن  اروشاع  ةرابرد  : میتفگ.دندرک فیرحت  ای  دـندش 

.دوشن شومارف  ات  مینک  یم  اپرب 

اب رصاعم  لسن  دشابن و  راک  رد  زور  نآ  تشادیمارگ  هعقاو و  نآ  مخ و  ریدغ  دیع  رگا  زین  نونکا.دوب  اروشاع  يارب  ریدغ  ۀبرجت  نیا 
ماجنا هتسیاش  تاغیلبت  نآ  روحم  رب  دننادن و  ار  یعیش  داقتعا  نیا  تادنتسم  دنشابن و  انـشآ  تماما  تیالو و  ثحابم  ریدغ و  گنهرف 
هوکش اب  دیاب  ریدغ  دیع  دیآ و  یم  راک  هب  هبرجت  نامه  مه  زورما  سپ.دراد  دوجو  ییادزریدغ  ای  فیرحت  ای  یـشومارف  رطخ  ، دریگن

- .ددرگ لقتنم  هدنیآ  ياهلـسن  هب  بان  رواب  نیا  دوش و  رازگرب  شا  یتیبرت  داعبا  یـسایس و  ۀفـسلف  يریدغ و  ياوتحم  ۀـمه  اب  مامت و 
.ریدغ دیع  ، ریدغ زور  لامعا  بادآ و 

ییالو تیبرت 

دروآ یم  دیدپ  ار  نانآ  ّتبحم  ، تیب لها  تخانـش  تفرعم و  ینعی  ، تسا یلوط  ۀـطبار  «، تعاطا »و« تبحم «،» تفرعم » نایم هک  اجنآ  زا 
یهارمه تعاطا و  هب  مه  تبحم  قشع و  و 

ص:159

يدـمحا یلع  « كربتلا ،» دـیمحلا دـبع  بئاص  « لسّوتلا هرایزلا و  ،» و 37 ص 33  ج 1  «، نیتسردــملا ملاـعم  :» ك.ر هـلمج  زا  ( . 1 - 1
ج 10 ص 304. «، نازیملا ،» ،ج 1 ص 154 و 169 یناوضر « تاهبش هب  خساپ  یسانش و  هعیش  ،» یجنایم
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تیبرت بیدأت و  ربمایپ  نادناخ  ّتبحم  اب  ار  ناتنادنزرف  هک  هدش  شرافـس  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  میلاعت  رد  ، دناشک یم  یگنرمه  و 
ساسارب ار  ناتنادنزرف  ،(1) نآرقلا » یتیب و  لهأ  ّبح  یّبح و  یلع  مکدالوأ  اوبّدأ  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  ةدومرف  هب.دـینک 
نادنزرف تداعـس  حالف و  نماض  مه  ، تسا نیدلاو  ۀفیظو  مه  ، ییالو تیبرت  نیا.دـینک  تیبرت  نآرق  منادـناخ و  تبحم  نم و  ّتبحم 

مه مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما.تسا  هداد  رارق  تلاسر  رجا  هتخاس و  بجاو  ار  ناشتّدوم  ، دنوادخ هک  تسا  تیب  لها  قح  يادا  مه  ، تسا
.تسامش رب  ادخ  قح  نیا  هک  ، دیرادب تسود  ار  ناتربمایپ  نادناخ  (2) مکیلع ،» هّللا  ّقح  ّهنإف  ، مکّیبن لآ  ّبحب  مکیلع  :» تسا هدومرف 

یمالـسا و ۀـعماج  رد  تاراشتنا  تاعوبطم و  اه و  هناسر  هعماـج و  یتیبرت  یگنهرف و  روما  ناـّیلوتم  ناـّیبرم و  شقن  ، تسا ّمهم  هچنآ 
یلـسن تیبرت  يارب  یلمع  ياه  همانرب  ییارجا و  ياه  هویـش  تسا  لـّمأت  لـباق  هچنآ  تسین ، يدـیدرت  ، عوضوم لـصا  رد.تسا  یعیش 

ناونع هب  ، داعبا تاهج و  ۀـمه  رد  نانآ  زا  مه  دنـشاب و  ناـنآ  رادتـسود  مه  ، دنـسانشب ار  تیب  لـها  تمـصع و  نادـناخ  مه  هک  تسا 
يرنه تادیلوت  یمومع و  راکفا  رد  راذگرثا  ياه  هرهچ  زاس و  گنهرف  زکارم  ناّیبرم و  ریثأت.دـننک  يوریپ  ، رترب ياه  هوسا  اهوگلا و 

.دنروآ يور  يدربراک  ییارجا و  ياه  هویش  هب  دیاب  ییوگ  یّلک  ياج  هب  تسا و  رایسب  دروم  نیا  رد  ، یعمج ياه  هناسر  هعماج و 

: دشاب راذگرثا  دناوت  یم  لیبق  نیا  زا  یلمع  ییاه  هویش  ، تلاسر نادناخ  هب  يراتفر  یحور و  ششک  گنهرف و  نیا  داجیا  رد 

.ّدلوت يرادراب و  نارود  رد  يزاس  تیصخش  یتیبرت و  ياه  هنیمز  زا  يریگ  هرهب  -1

.البرک (3) تبرت  تارف و  بآ  نوچ  ییاه  هلوقم  اب  نادازون  نایم  دنویپ  داجیا  -2

.ناکدوک يارب  ، دّمحم لآ  ّبح  يورخا  يویند و  جیاتن  راثآ و  تلیضف و  نایب  -3

.لیلجت هب  هتخیمآ  زیمآریدقت و  ياهدروخرب  عون  اب  ، ناکدوک رظن  رد  نادناخ  نیا  ّتبحم  نداد  هولج  شزرا  -4

.نانآ تداهش  تدالو و  مایا  رد  رئاعش  سلاجم و  ییاپرب  شیاتس و  ، میرکت ، میظعت -5

ص:160

،ج 18 ص 498. قحلا قاقحا  ( . 1 - 1
ثیدح 6169. ، مکحلا ررغ  ( . 2 - 2

.دوش هعجارم  « تارف »و« تبرت » لخدم « اروشاع گنهرف  » هب ، دروم نیا  رد  ( . 3 - 3
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.يرنه یبدا و  رثؤم  ياهبلاق  اب  نادناخ  نیا  ییوگلا  ياه  هرهچ  یفّرعم  -6

.ربمایپ تیب  لها  دای  مان و  اب  نیریش  تارطاخ  یگدنز و  ياهیشوخ  ندز  هرگ  -7

.ادز ّتبحم  لماوع  زا  زیهرپ  از و  تبحم  لماوع  زا  يریگ  هرهب  -8

.تیب لها  اب  طابترا  رد  نادنزرف  يارب  صاخ  يونعم  یحور و  ياضف  داجیا  -9

.یلمع ياه  هنومن  نادناخ و  نیا  رادمان  ناگتفیش  ناگدادلد و  ناقشاع و  یفرعم  -10

.موصعم هدراهچ  یگدنز  تیصخش و  روحم  رب  فلتخم  حوطس  رد  نوگانوگ  تاقباسم  يرازگرب  -11

.تیب لها  روحم  رب  یبهذم  ینید و  لفاحم  ییاپرب و  شوجدوخ و  یمدرم و  ياهلّکشت  اهتئیه و  تیوقت  سیسأت و  -12

یهدوگلا و يزاس و  همانرب  راک...و  یـشزرو  ، يرنه ، یملع ياه  هرهچ  ةزادـنا  هب  مه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ةراـبرد  رگا  ، کـش یب 
تسود بوبحم و  ياه  هرهچ  ناونع  هب  ون  لسن  ناج  لد و  قمع  رد  نیموصعم  تیصخش  ، دریگ تروص  يراگن  لاح  حرش  یفّرعم و 

ّبح دراذـگ و  یم  ياجرب  هعماج  رد  ار  دوخ  راگدـنام  راثآ  ، ییالو تیبرت  دریگ و  یم  اـج  يوریپ  يریگوگلا و  ۀتـسیاش  ینتـشاد و 
ۀیآ ، مالّـسلا هیلع  یلع  ّبـح  .ددرگ (1)- یم  رادوـمن  هعیـش  نادـنزرف  رد  ، عّیـشت نشور  ۀـصخاش  کـی  ناوـنع  هـب  مالّـسلا  هـیلع  یلع 

.یبرقلا يوذ  ، تیب لها  ، تیب لها  قوقح  ، تّدوم

نّنست

ینیـشناج رد  مدرم و  يأر  هفیقـس و  تاباختنا  هب  دقتعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  سپ  تفالخ  هلأسم  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ 
هک هورگ  نیا.دـندقتعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـمثع و  ، رمع ، رکب وـبا  : نیدـشار ياـفلخ  تفـالخ  هب  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

ياوشیپ راـهچ  وریپ  دـنوش و  یم  میـسقت  بهذـم  هقرف و  راـهچ  هب  اوتف  یهقف و  لـئاسم  رد  ، دـنهد یم  لیکـشت  ار  ناناملـسم  تیرثکا 
زا یهاگ.دوش  یم  هتفگ  یلبنح  یعفاش و  ، یکلام ، یفنح نانآ  هب  ور  نیازا  دـنا و  لـبنح  نب  دـمحا  یعفاـش و  کـلام ، ، هفینح وبا  ، دوخ

.دوش یم  دای  مه  « تعامج ّتنس و  لها  » هب نانآ 

يارجام رد  لمع و  رد  اریز  ، تعامج لها  هن  ، دنا ّتنس  لها  هن  ، ناشناونع مان و  فالخرب 

ص:161

.هدنسیون زا  « رترب قشع  :» ك.ر ، ناناوجون ناکدوک و  رد  تیب  لها  تبحم  داجیا  ياههار  ییالو و  تیبرت  ۀنیمز  رد  ( . 1 - 1
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اپریز ار  ریدـغ  زور  تعیب  دـندرک و  لمع  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ینیـشناج  ةراـبرد  لوسر  ادـخ و  روتـسد  فـالخرب  ، هفیقس
تفالخ رس  رب  هک  یشکمشک  اب  دندرک و  ینکش  تعیب  ینکش و  ّتنـس  دوخ ، یبلط  تسایر  نیمأت  يویند و  عفانم  يارب  دنتـشاذگ و 

دیدپ یمالـسا  تّما  رد  ار  تدحو  تعامج و  ّدض  فالتخا و  رذـب  نیلوا  ، دـنداد ماجنا  ربمایپ  روتـسد  زا  هک  یفّلخت  دـندروآ و  شیپ 
.دندروآ

هن ، ناشنارـس هن  ، دنتـسین دـندوبن و  نآ  هب  دـّیقم  ـالمع  نوـچ  ، تـسا تسرداـن  ، دـنناد یم  ربماـیپ  تنـس  وریپ  ار  دوـخ  ، ّتنـس لـها  رگا 
مد ناوت  یم  هنوگچ  ، دوخ نیـشناج  هفیلخ و  ةرابرد  ربمایپ  حیرـص  بصن  ّصن و  نآرق و  ۀیآ  اب  تفلاخم  يأر و  هب  لمع  اب.ناشناوریپ 

تفالخ و تیاصو و  لیاضف و  ۀـمه  رد  همه و  رب  ار  نانمؤم  ریما  يرترب  ، دروم اهدـص  رد  رمع  کی  ادـخ  ربماـیپ  دز ؟ « ّتنـس لـها  » زا
هک تسناد  يا  هنزو  لقث و  ود  ار  ترتع  نآرق و  درک و  بصن  نیملـسم  رب  تیالو  هب  ار  وا  مه  مخ  ریدغ  رد  درک و  نایب  ار  وا  تماما 

ۀمه شیرق و  نانکـش  ّتنـس  هفیقـس و  ناوریپ  هنوگچ.دـناوخارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تعاـطا  هب  ار  تّما  دـنریذپان و  ییادـج  مه  زا 
؟ دنناد یم  « ّتنس » لها ار  دوخ  ، بهذم نیا  ناوریپ 

دنا « نایعیـش ،» دنتـسه دـندوب و  وا  رما  عـیطم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمرف  هب  شوـگ  هک  نیتـسار  ّتنـس  لـها  ، عـقاورد
يریرقت یلمع و  یلوق و  ّتنـس  هب  دنناد و  یم  مزال  نآرق  رما  هب  ار  رمألا  یلوا  تعاطا  دنراد و  هدـیقع  « تیب لها  » تماما هب  نوچ  ،(1)

ّتنـس  » زا يوریپ  زج  يزیچ  ، عّیـشت رگم  »و  تسا مالـسا  بهاذـم  نیرت  یّنـس  هعیـش  » هک نخـس  نیا  تسابیز  هچ  و.دـندنب  ياـپ  ربماـیپ 
اهلمع و ؟ تسا ّتنس  لها  هعیش و  یـسک  هچ  سپ  تسا ؟ لوسر  ترـضح  ّتنـس  هب  يدنب  ياپ  زج  «، نّنـست » يانعم رگم  ؟و  تسا « يوبن

رـسدوخ یتارفن  ارچ  ؟ دنا هداد  لیکـشت  ار  نآ  یناسک  هچ  ؟ تسا يا  هفیقـس  هچ  نیا  :» داژن كاپ  دیهـش  لوق  هب.دهد  یم  ناشن  عضاوم 
مکاـح نآ  رب  یهلا  متـسیس  کـی  اـیآ  ؟ یـسایس ياـتدوک  اـی  لوـسر  ّتنــس  اـی  تـسا  باـتک  ّصن  ؟ دـنا هـتخادرپ  تیلاـعف  هـب  نآ  رد 

(2) ییارجا .»؟ هچ  هصق و  هچ  هب  نتفای  تسد  ؟ تسیچ نآ  لیکشت  زا  دوصقم  ؟ تسا

ص:162

، توریب « قرشملا سمش  » رشن ، دینک هعجارم  « هّنـسلا لها  مه  هعیـشلا  » مان هب  یناجیت  دّمحم  رتکد  رگنـشور  دنمدوس و  باتک  هب  ( . 1 - 1
.يرهم داوج  دّمحم  دّیس  زا  « یعقاو تنس  لها  » مان هب  ، تسا هدش  همجرت  زین  یسراف  هب  باتک  نیا.ق   1413

ص 10. (، 1) هفیقس رد  هدشمگ  یمولظم  ( . 2 - 2
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لباقم رد  ینعی  ، دراد مه  يرگید  يانعم  دراد ، رارق  هیماما  ۀعیـش  لباقم  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یبهاذـم  هب  هک  هنوگنامه  ، ّتنـس لـها 
.دیریگ یم  رارق  ناراذگتعدب  لباقم  نایارگ  تنس  تسا و  جیار  یّنس  هعیش و  نایم  رد  ، حالطصا نیا.تعدب  لها 

ریما درادن و  داقتعا  نادب  هعیش  هک  يزیچ  دوش ، یم  هتفگ  زین  دندقتعم  ( رمع رکب و  وبا  ) نیخیـش ّتنـس  هب  هک  نانآ  هب  ّتنـس  لها  هتبلا 
زین هعیـش  يرکف  طخ  ناوریپ  هب.هن  ار  نیخیـش  ّتنـس  یلو  ، تفریذـپ یم  ار  ربمایپ  تنـس  نآرق و  هب  لمع  ، تفالخ ياروش  رد  ناـنمؤم 

.دننک یم  ّدر  ار  موصعمریغ  تفالخ  نیخیش و  تنس  هک  دوش  یم  هتفگ  « ضفاور  » ور نیازا 

.تعدب تنس و  ، یضفار ، یسانش هعیش  -

عّیشت

یهورگ هب  ینید  حالطصا  رد  هعیش.تسا  ناوریپ  ناراداوه و  ، وریپ هورگ  ، تیعمج هورگ و  يانعم  هب  هعیش.تسا  « هعیش » ۀشیر زا  عّیـشت 
یهلا ّصن  رما و  اب  ار  نانآ  مه  ، دنزرو یم  قشع  تبحم و  ربمایپ  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  مه  هک  دوش  یم  هتفگ  ناناملـسم  زا 

موصعم ناماما  ییاوشیپ  تماما و  هب  مه  دنسانش و  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لصف  الب  قح و  رب  نانیـشناج  ، ربمایپ بصن  و 
.دوش یم  هدیمان  « عّیشت » يداقتعا نینچ.دنهن  یم  ندرگ  اه  هنیمز  ۀمه  رد 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  میتسه  یبهذم  وریپ  هک  میرختفم  ام  :» دیامرف یم  رضاح  نرق  رد  هعیش  رگایحا  ، هّرـس سّدق  ینیمخ  ماما 
رومأم ، دویق مامت  زا  هدـش  اهر  ةدـنب  نیا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هدوب و  یلاـعت  دـنوادخ  رما  هب  نآ  سّـسؤم  هلآ  و 

(1) تساهیگدرب .» لالغا و  مامت  زا  رشب  ندرکاهر 

مایق هشیمه  دوخ  ۀتفر  تسد  زا  قوقح  يربارب  تلادع و  يارب  مدرم  ، خیرات لبقام  رد  تسا و  هدوب  يراکادف  بهذـم  ، عّیـشت بهذـم  »
(2) دنا .» هداد  نوخ  هشیمه  ، دنا هدرک 

يارجام ربمایپ و  توف  نامز  هب  ار  نآ  شیادیپ  ای  ، دنناد یم  ابس  نب  هّللا  دبع  راکفا  ۀتخاس  يا  هقرف  ار  هعیـش  هک  نانآ  نخـس  فالخرب 
نامز زا  عّیـشت  رذب  ، دنـسانش یم  هیوب  لآ  ةرود  ةدـیدپ  ار  هعیـش  یتح  ای  ، دـنهد یم  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ةرود  ای  هفیقس 

هب ار  شیوخ  ناگتسب  تفای  تیرومأم  هک  تثعب  تسخن  ياهزور  نامه  رد  دش و  هدناشفا  ادخ  ربمایپ 

ص:163

،ج 21 ص 171. رون ۀفیحص  ( . 1 - 1
،ج 4 ص 22. نامه ( . 2 - 2
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هیلع یلع.تسا  نم  ّیـصو  نیـشناج و  ریزو و  ، دریگ تقبـس  نم  توعد  تباـجا  هب  سکره  : دومرف اتحارـص  ، دـنک توـعد  ادـخ  نید 
.درک یفرعم  شیوخ  ینیشناج  تیاصو و  هب  اجنامه  رد  ار  وا  ادخ  لوسر  تفریذپ و  ار  مالـسا  دومن و  تردابم  همه  زا  شیپ  مالّـسلا 

(1)

یناوارف عقاوم  رد  ربمایپ  ، لاس لوط 23  رد  دش (2)و  هدرب  راک  هب  اهراب  اهراب و  ترضح  نآ  نابز  زا  ربمایپ  نامز  رد  « یلع ۀعیـش  » ریبعت
رد تسناد و  مزال  ناگمه  رب  ار  وا  تعاطا  دومرف و  یفرعم  ینوگانوگ  ریباعت  اـب  شیوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

یلع تماما  هب  داقتعا  عّیـشت و  سپ.درک  نییعت  ناناملـسم  ۀـمه  يربهر  تیالو و  هب  ار  وا  رت  حیرـص  رت و  نشور  مخ ،» ریدـغ  » ۀـثداح
نییعت ادخ و  ةدیزگرب  هک  ار  يدـعب  ناماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ، هعیـش دوب و  حرطم  ادـخ  ربمایپ  نامز  زا  ، وا ینیـشناج  مالّـسلا و  هیلع 

یم ماکحا  نّیبم  نآرق و  رّـسفم  مّلعم و  لمع و  قالخا و  يوگلا  یـسایس و  ینید ، روحم  ناونع  هب  ، دـندوب مرکا  ربمایپ  يوس  زا  ةدـش 
.دنتسناد یم  ضرف  دوخ  رب  ار  هّمئا  تیالو  شریذپ  نانآ و  زا  ّتیعبت  دنتخانش و 

تسا ییادج  زرم  نآ  ّدر  لوبق و  تسا  ییادخ  ضرف  امش  يّالوت 

تسا لوبق  ياضما  رهم و  تیالو  تسا  لوسر  نید  رد  هک  ار  سک  نآره 

زا یـضعب  یتقو.دوب  هفیقـس  يارجام  زا  صّخـشم ، ۀعومجم  کی  تروص  هب  نآ  روهظ  هورگ و  نیا  یجراخ  يریگ  لکـش  ۀـنیمز  اّما 
ياهدزمان زا  یکی  ناونع  هب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  ، دـندمآ درگ  هفیلخ  باختنا  يارب  هفیقـس  رد  راصنا  نیرجاهم و  لـیابق و  نارس 

رادافو ربمایپ  ۀیـصوت  هب  هک  نانآ.دـیماجنا  رکب  وبا  باختنا  هب  ربمایپ  روتـسد  فالخرب  هفیقـس  ۀـجیتن  یلو  ، دوب اهنابز  رـس  رب  تفـالخ 
دندمآ و درگ  تفالخ  يارب  وا  یگتسیاش  مالّسلا و  هیلع  یلع  تماما  هب  داقتعا  روحم  رب  ، دنتشادن لوبق  ار  هفیقـس  درواتـسد  دندنام و 

نب لضف  ، بلطملا دبع  نب  سابع  نوچ  یناسک  مان.دندز  یم  زابرـس  هفیلخ  اب  تعیب  زا  دوب و  همطاف  ترـضح  ۀـناخ  ، نانآ عّمجت  ّلحم 
نیمه .دروخ (3) یم  مشچ  هب  نایم  نآ  رد  ، بعک نب  ّیبا  ، رسای رامع  ، دوعـسم نبا  ، رذ وبا  ، ناملـس ، دادقم ، دیعـس نب  دلاخ  ، ریبز سابع ،

عمجت زکرم  ناونع  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ۀناخ  هب  مجاهت  لماوع  زا  هلأسم 

ص:164

،ص 5. ییابطابط همالع  ، مالسا رد  هعیش  ( . 1 - 1
(. ،ج 7 ص 178 راونألا راحب  «) نوزئافلا مه  هتعیش  اذه و  :» هلمج زا  ج 68. «، راونألا راحب  :» ك.ر ( . 2 - 2

،ج 2 ص 124. یبوقعی خیرات  ( . 3 - 3
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.دشکب (1) شتآ  هب  ار  هناخ  تفرگ  میمصت  رمع  ، دنیآ نوریب  هناخ  زا  دندوبن  رضاح  نوچ  نانآ  دوب و  رکب  وبا  تفالخ  نافلاخم 

ماما تداهـش  زا  سپ  تفای و  ناـماس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  ناـمز  رد  اتدـمع  ، هعیـش یـسایس  یعاـمتجا  يریگ  لکـش  بّزحت و 
دندمآ درگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تماما  روحم  رب  یبتجم  ماما  زا  سپ.دندرک  تعیب  وا  اب  هدش  عمج  نسح  ماما  درگ  رب  ، یلع

هب هعیش  تفای (2)و  همادا  زین  دـعب  ياه  هرود  رد  موصعم  ناـماما  هب  تبـسن  داـقتعا  نیا.دـگنجب  هیواـعم  اـب  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  و 
هدیمان ( ناگدننکّدر )- نایـضفار هب  دندوب  دـنب  ياپ  هّمئأ  تماما  هب  دنتـشادن و  لوبق  ار  نایـسابع  نایوما و  تفالخ  هک  یهورگ  ناونع 

ّدر ار  بصاغ  رئاج و  يافلخ  تموکح  هک  دوب  نآ  هعیـش  راختفا  یلو  ، تفر یم  راک  هب  نیهوت  کی  ناونع  هب  هچرگ  ، بقل نیا.دندش 
.تشادن لوبق  درک و  یم 

یخیراـت و نوتم  رد  دـش و  یم  قـالطا  هعیـش ) يوغل  ياـنعم  هب  هّجوـت  اـب  ) مه ناـفلاخم  هب  تبـسن  ، ناوریپ ناوـنع  هب  هعیـش  حالطـصا 
ماما نخـس  رد  ) نایفـس وبا  لآ  ۀعیـش  مه  ، تسا هدوب  موصعم  ناماما  اب  نانآ  يربهر  هک  دوش  یم  هدـید  تیب  لـها  ۀعیـش  مه  ، تاـیاور

يرکف و ضراعت  ۀناشن  نیا  دـش و  یم  هتفگ  يوما  يافلخ  دـیزی و  هیواعم و  ناوریپ  هب  هک  هّیما  ینب  ۀعیـش  )و  اروشاع زور  رد  نیـسح 
.تسا نایرج  ود  نادناخ و  ود  نیا  ییانبم  فالتخا 

يرگید ياهـصخاش  مه  یهقف  ، يرکف يداقتعا ، رگید  لئاسم  رد  ، ناماما مالّـسلا و  هیلع  یلع  تفـالخ  تماـما و  ۀـلأسم  زا  ریغ  ، عّیـشت
، یهلا لدع  ، ءادـب ، میـسجت هیبشت و  ، ّولغ ، نآرق ، دـیحوت نوچمه  یلئاسم  ، دراد لئاسم  نیمه  رد  هشیر  یعیـش  دّدـعتم  ياه  هقرف  دراد و 
رد ، هقف رد  یلمع  لوصا  ، بیوصت هئطخت و  داهتجا ، ، عامجا لقع و  هاگیاج  ، عرش ماکحا  طابنتسا  هار  ، ماما نییعت  هار  ، هّیقت ، ایبنا تمصع 

یمالسا تاداقتعا  زا  يا  هدرشف  ییابطابط  ۀمالع  .دوش (3) هعجارم  رتطوسبم  ياهباتک  هب  دریگ و  رارق  هّجوت  دروم  دیاب  عّیشت  تخانش 
رظن زا 

ص:165

،ج 1 ص 19. يرونید هبیتق  نبا  ، هسایّسلا همامالا و  ( . 1 - 1
ماما یلع و  ماما  نوچ  ، دوش یم  هتفگ  هعیش  ، دنتسین دقتعم  ماما  هدزاود  تماما  هب  هک  مه...و  هّیدیز  نوچ  يرگید  ياه  هقرف  هب  ( . 2 - 2

.دنراد لوبق  ار  مالّسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و 
انا اذامل  «،»؟ دیوگ یم  هچ  هعیش  (،» عّیشت ةژاو  «) عّیـشت فراعملا  هرئاد  «،» ام نییآ  تسا  نیا  :» ك.ر ، عّیـشت تخانـش  رد  هلمج  زا  ( . 3 - 3

هیمالسالا فراعملا  هرئاد  «،» مالسا رد  هعیش  «،» هملاعم هتأشن و  عّیشتلا  «،» ماهوألا قیاقحلا و  نیب  هعیشلا  «،»؟ یعیش
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یمومع و تیاده  ، یـسانشربمغیپ رایتخا ، ربج و  ردـق و  اضق و  ، ادـخ تافـص  تاذ و  ، یـسانشادخ ثحابم  رد  ار  یماما  هدزاود  ۀـعیش 
ماما و قرف  ، یسانش ماما  ، تمایق خزرب و  ملاع  ، گرم تقیقح  حور و  ، یسانشداعم نآرق ، مالـسا و  ربمغیپ  ، تمـصع ، توبن ، یـصوصخ

.یضفار ، تعاطا ، تیاصو ، ریدغ ، تماما ، تیب لها  ، یسانش هعیش  .تسا (1)- هدروآ  ّتیودهم  یبن و 

يوفص عّیشت  يولع و  عّیشت 

تکرح ، از لمع  ، یبـالقنا یهاـگن  ، تشاد عّیـشت  زا  هک  یهاـگن  یّقلت و  درب و  یم  راـک  هب  ار  نآ  یتعیرـش  یلع  رتکد  هک  یحالطـصا 
داهن و یم  مان  « يولع عّیـشت  ،» تشادرب نیا  هب  دوب و  راـکبیرف  ياههاگتـسد  یتوغاـط و  ياهتردـق  ملظ و  اـب  ریذـپان  شزاـس  نیرفآ و 
بلط و تیفاع  دزاسب و  روج  ماّکح  اب  دـشاب و  يرادازع  نتخیر و  کشا  هقـالع و  زاربا  ّتبحم و  ةدودـحم  رد  افرـص  هک  ار  یعّیـشت 

نیا.تفای جاور  یعّیـشت  نینچ  هّیوفـص  نارود  رد  هکنیا  ظاـحل  هب  ، درک یم  یفرعم  « يوفـص عّیـشت  » دـشاب تیلوؤسم  یب  راکـشزاس و 
نوچمه یثحاـبم  رد  ار  عّیـشت  عون  ود  نیا  تواـفت  يو.تسا  هدـش  حیرـشت  طوـسبم  روـط  هب  وا  زا  ماـن  نیمه  اـب  یباـتک  رد  هاگدـید 

ار ریز  يدنب  عمج  ، نآ نایاپ  رد  هدرک و  کیکفت  میـسرت و  ، تبیغ ، راظتنا ، اعد ، لدع ، دیلقت ، تعافـش ، تیالو ، تمـصع ، تماما ، تیاصو
(: تسا هتفگ  هچنآ  زا  ییاه  هنومن  ) تسا هدروآ 

، ّتبحم تسا و  لهج  عّیشت  يوفص  عّیشت  ، ّتبحم تسا و  تخانش  عّیشت  يولع  عّیشت 

، تعدب عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا ّتنس  عّیشت  يولع  عّیشت 

، مسا عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا مسر  عّیشت  يولع  عّیشت 

، شیاتس عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا يوریپ  عّیشت  يولع  عّیشت 

، دومج عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا داهتجا  عّیشت  يولع  عّیشت 

، اهتیلوؤسم ۀمه  لیطعت  عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا تیلوؤسم  عّیشت  يولع  عّیشت 

، تیدوبع عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا يدازآ  عّیشت  يولع  عّیشت 

، البرک ۀعجاف  عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسالبرک بالقنا  عّیشت  يولع  عّیشت 

ص:166

ات 150. ،ص 67  مالسا رد  هعیش  ( . 1 - 1
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، گرم عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا تداهش  عّیشت  يولع  عّیشت 

، ّبلقت يارب  لّسوت  عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا لماکت  يارب  لسوت  عّیشت  يولع  عّیشت 

، نیسح رب  هیرگ  يوفص  عّیشت  ، تسا نیسح  يرای  عّیشت  يولع  عّیشت 

، يوفص تنطلس  عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا يولع  تماما  عّیشت  يولع  عّیشت 

، وسرت ةراکیب  ۀّیقت  عّیشت  يوفص  عّیشت  ، تسا ریلد  زرابم  ۀیقت  عّیشت  يولع  عّیشت 

(1) يرآ !» » عّیشت يوفص  عّیشت  ، تسا « هن » عّیشت يولع  عّیشت 

.یسررب دقن و  لباق  مه  یخرب  ، تسا یبدا  هنارعاش و  یخرب  ، تاریبعت نیا  هتبلا 

.یعیش دض  ياهباتک  دقن  ، ریدغ مایپ  ، عّیشت ، یسانش هعیش  -

ناریا عّیشت و 

يددـعتم لـماوع  زا  رثأـتم  دراد و  نهک  يا  هقباـس  زین  ناریا  رد  هعیـش  شرتـسگ  ذوفن.تسا و  ناریا  ، یعیـش ياـهروشک  نیرتـمهم  زا 
یبلق شیارگ  ، نونکات همئأ  رصع  زا  رهـش  نیا  رد  گرزب  نایوار  هعیـش و  ناملاع  دوجو  تیب و  لها  مرح  ناونع  هب  ، مق ّتیعقوم.تسا 
دوجو (، ونابرهـش  ) مالّـسلا هیلع  داجـس  ماـما  رداـم  قیرط  زا  تیب  لـها  اـب  ناـیناریا  يدـنواشیوخ  ربماـیپ و  نادـناخ  هب  مدرم  تبحم  و 

مالّـسلا و هیلع  اضر  ترـضح  دـقرم  دوجو  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ناراداوه  ربمایپ و  باحـصا  نایم  رد  یـسراف  ناملـس  نوچ  یتیـصخش 
زاـس هنیمز  ، ير هقطنم  رد  میظعلا  دـبع  ترـضح  روضح  روـشک و  نیا  رد  يرایـسب  ناـگدازماما  مالّـسلا و  اـهیلع  هموـصعم  ترـضح 

هب ، نایناریا شریذپ  عّیـشت و  ذوفن  لصا  دنچره  تسا و  هدـش  تیب  لها  بهذـم  یعیـش و  رّکفت  هب  موب  زرم و  نیا  مدرم  رتشیب  شیارگ 
.تسا هدوب  بان  مالسا  زا  نایسابع  نایوما و  فارحنا  بتکم و  نیا  ّتیناقح  رطاخ 

رد نایولع  تموکح  ناسارخ و  ۀـقطنم  رد  نایعیـش  ياهمایق  ، نایـسابع ّدـض  رب  یناسارخ  ملـسم  وبا  جورخ  ، ناریا هب  تاداس  ترجاهم 
رد نایعیش  روضح  عّیشت و  بهذم  جیورت  هیوب و  لآ  ندیسر  تردق  هب  ،و  ناریا رد  هیلیعامسا  روضح  ، قهیب رد  نارادبرس  ناتـسربط و 

ار ییوجقح  اّما.دوش  یم  یهتنم  يرسارس  یعیش  تموکح  لیکـشت  نایوفـص و  رـصع  هب  تیاهن  رد  هک  هدوب  رگید  لماوع  زا  زین  ير 
.تسناد دیاب  نایناریا  عّیشت  یلصا  ۀشیر 

ص:167

ص 262. «(، 9» راثآ هعومجم  ) يوفص عّیشت  يولع و  عّیشت  ( . 1 - 1
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اب ار  دوخ  حور  یناریا  ، تسا زیچ  کی  ناشندش  ناملسم  یلـصا  تلع  نایناریا و  عّیـشت  هک  تسا  نیا  تقیقح  : يرهطم دیهـش  ریبعت  هب 
گنهرف و ۀقباس  هوالع  هب  دندوب و  شوهاب  یمدرم  اعبط  هک  ناریا  مدرم.تفای  مالسا  رد  ار  شیوخ  ۀتشگ  مگ  دید و  راگزاس  مالـسا 

.دندرک تمدخ  نآ  هب  دنداد و  ناشن  یگتفیش  مالسا  هب  تبسن  رگید  ّتلمره  زا  شیب  ، دنتشاد نّدمت 

زا تلاـسر  نادـناخ  هب  ناـیناریا  هّجوـت  لـیلد  نیمه  هب  ، دنتـشاد هّجوـت  مالـسا  رد  ینعم  حور و  هـب  رگید  تـلمره  زا  شیب  ناریا  مدرم 
نادـناخ دزن  رد  ار  مالـسا  ینعم  مالـسا و  حور  نایناریا  ینعی  ، تفای يرتشیب  ذوفن  ناـیناریا  ناـیم  رد  عّیـشت  دوب و  رتشیب  رگید  ّتلمره 

.دندوب (1) نایناریا  حور  یعقاو  ياهزاین  اهشسرپ و  يوگخساپ  هک  دندوب  تلاسر  نادناخ  طقف  دنتفای ، تلاسر 

رظن ریز  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  رب  ینتبم  شتموکح  تسا و  عّیـشت  نآ  یمـسر  بهذـم  هک  ناهج  روشک  اـهنت  ، زورما
روهظ نارظتنم  هاگیاپ  هعیـش و  هقف  تلاسر و  نادـناخ  مولع  رـشن  هاگیاپ  نیرت  میظع  دوش و  یم  هرادا  هیقف  یلو  یعیـش و  عجرم  کی 

.تسا (2) « ناریا » روشک ، تسا مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

.خیرات رد  هعیش  -

هّیلیضفت

ناسنا و نیرترب  مدرم و  لضفا  ادـخ  ربمایپ  زا  سپ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دوش  یم  هتفگ  ناناملـسم  زا  ییاه  هقرف  ۀـمه  هب 
ۀمه نامیا و  ، اوقت ، تواخس ، تعاجش ، ملع رد  ترضح  نآ  يرترب  لیلد  هب  مه  نآ  ، دنناد یم  تماما  تفالخ و  يارب  درف  نیرت  هتسیاش 

.ناگمه رب  لیاضف 

ياهجاجتحا رد  اهراب  زین  ترـضح  نآ  دوخ  ، تسا هتـسناد  ریخ  فاصوا  رد  همه  لضفا  ار  یلع  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ 
هقرف زا  یضعب  هب  مه  یهاگ  ، یّلک ناونع  نیا  زا  ریغ.تسا  هدرک  هراشا  نارگید  رب  دوخ  ياه  يرترب  هب  ، تیالو تماما و  يارب  شیوخ 

یعیش ّصاخ  ياه 

ص:168

)ص 122. راشتنا ، لوا پاچ  ) ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ  ( . 1 - 1
یضترم دیهش  « ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ  ،» نایرفعج لوسر  «، ناریا رد  عّیشت  خیرات  :» ك.ر هلمج  زا  ، ناریا عّیـشت و  ةرابرد  ( . 2 - 2

روهظ للع  ،» ینامرک تاکشم  دمحا  «، ناریا رد  عّیشت  خیرات  ،» یناغماد یباحـصا  »م- ناریا رد  عّیـشت  راشتنا  خیرات  ،» لّوا شخب  ، يرهطم
ۀطبار و« «، عّیشت ریس  مالسا و  ردص  رد  ناملسم  نایناریا  ،» یماهلا دواد  «، نایناریا ندوب  هعیش  زار  ،» هدازدادح رقاب  دّمحم  «، ناریا رد  عّیشت 

هاگشناد نیلوا  ،» ولزگارق یتواکذ  همجرت  ، یبیش یفطصم  لماک  «، فوصت عّیشت و  ،» يدراهتشا يدّمحم  دّمحم  «، عّیشت مالسا و  اب  ناریا 
عّیشت مالسا و  شرتسگ  ياه  هشیر  » ۀلاقم ةرامش 44 و 45،1373 ش، « هوکشم » ۀمانلصف ،ج 5 ص 91، داژن كاپ  دیهش  « ربمایپ نیرخآ  و 

«. ناریا رد 
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رکب و وبا  تفالخ  رد  ، دنراد لوبق  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیلـضفا  مه  ّتنـس  لها  زا  یخرب  نوچ.تسا  هدـش  هتفگ  « هّیلیـضفت »
جهن حرـش  ۀـمدقم  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لثم  ، لضفا رب  لوضفم  مدـقت  رب  دـنوش  یم  دـقتعم  راچان  هب  دـنوش و  یم  لکـشم  راچد  رمع 

.هغالبلا (1)

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، مالّسلا هیلع  یلع  ّتیلضفا  ، لوضفم تماما  -

بهاذم نیب  بیرقت 

لوـط رد.تـسا  دــنیاشوخان  ، دــماجنایب یمالــسا » تـّما  » رد هـقرفت  ضراـعت و  ییادــج و  فـالتخا و  هـب  رگا  هدــیقع  رد  فـالتخا 
هتخاس طلسم  ار  نمشد  هتسکش و  ار  تما  هوکـش  هک  هدوب  لهاج  ناتـسود  هاگآ و  نانمـشد  يوس  زا  اهیزیگنا  هقرفت  يرایـسب  ، خیرات

دیآ و دیدپ  نانآ  نیب  بیرقت  تفلا و  ، بهاذم یهقف  يداقتعا و  تافالتخا  ۀمه  اب  دـنا  هدیـشوک  ناهاگآ  نازوسلد و  ور  نیازا.تسا 
.دوش هتخادرپ  یملع  هناتسود و  یطیحم  ملاس و  يّوج  رد  مه  یفالتخا  لئاسم  هب 

اـهباتک و ، تایرــشن هدـش و  سیــسأت  فدـه  نـیا  يارب  ییاـهداهن  اـه و  هســسؤم  ، دـنا هدوـب  تدــحو  بـیرقت و  ماگــشیپ  یناـسک 
یثنخ هقرفت  داجیا  رد  ار  نانمـشد  شقن  مه  ات  ، دـنا هدـش  هنحـص  دراو  ، فدـه نیا  هب  یبایتسد  يارب  ییاهتـسشن  اهرانیمـس و  ، تالاقم

ياهثحب قیرط  زا  مه  دننک و  یسررب  ار  تدحو  داجیا  ياههار  مه  ، دنهد شیازفا  مه  هب  تبسن  ار  بهاذم  ناوریپ  تخانـش  مه  ، دننک
.تسیز مهافت  اب  یلو  ، تشاد فلتخم  دیاقع  ناوت  یم  هک  دنهد  ناشن  ، هناملاع بّصعت و  زا  رود  ملاس و 

رد یگدنیامن  هب  يدرجورب  هّللا  هیآ  يوس  زا  (1990-1907) یمق یقت  دّمحم  خیش  موحرم  مازعا  رصم (2)، رد  « بیرقتلا راد  » سیسأت
میلس خیش  اب  نیدلا  فرش  دّیـس  تارظانم  (، لاس 1960 م رد  ) يرفعج بهذم  ندرمش  تیمسر  هب  رد  توتلـش  خیـش  ياوتف  ، زکرم نآ 
مکح اب  ، بالقنا يزوریپ  زا  سپ  « بهاذـملا نیب  بیرقتلا  عمجم  » سیـسأت ، ناریا رد  تدـحو  ۀـتفه  يرازگرب  «، تاـعجارملا » باـتک رد 

راشتنا لاس 1369 ش، رد  يربهر  مظعم  ماقم 

ص:169

«. هّیلیضفت » ةژاو ج 5  «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر ( . 1 - 1
رـشتنم ار  « مالـسالا هلاـسر  » ۀـلجم دـش و  سیـسأت  هرهاـق  رد  « هیمالـسالا بهاذـملا  نیب  بیرقتلا  راد  لاـس 1947 م« رد  ادــتبا  ( . 2 - 2

.دیماجنا توتلش  خیش  يوس  زا  هعیش  هقف  هب  لمع  تیعورشم  ياوتف  رودص  هب  یّنس  هعیش و  ناملاع  ياهشالت  سپس  ، تخاس
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.تسا تامادقا  نیا  زا  ییاه  هشوگ  یمالسا ،» تدحو  سنارفنک  » ۀلاس همه  يرازگرب  ، ناریا رد  « بیرقتلا هلاسر  » ۀمانلصف

رد یماگ  (1) یمالـسإلا » ألملا  یف  فوفّـصلا  دّـحوی  ، ریدـغلا » ناونع اـب  ریدـغلا  رد  وا  ثحب  عوضوم و  نیا  هب  ینیما  ۀـمالع  نتخادرپ 
.دوشن ییادج  هقرفت و  يارب  يرازبا  ، فالتخا دروم  ثحابم  یملع  حرط  ات  ، تسا ریسم  نیمه 

ناسکی اههاگدـید  اه و  هزیگنا  مه  یهاگ  ّتنـس ، لها  فرط  زا  مه  ، دریگ یم  ماـجنا  یعیـش  لـفاحم  يوس  زا  مه  ، یبیرقت ياهـشالت 
تاهبش هب  خساپ  مه  یهاگ  ، تسا یندوتس  مهافت  بیرقت و  داجیا  يارب  شالت  نیملسم و  تدحو  ۀلأسم  هب  مامتها  لصا  نکیل  ، تسین

.تسا تدحو  نیا  زاس  هنیمز  ، هنانکفا هقرفت  ياه  هئطوت  ياشفا  تاماهّتا و  اهغورد و  ّدر  و 

يارب ، زیگنارب فـالخ  لـئاسم  حرط  زا  نتـشاد  رذـح  رب  یمالـسا و  تاـکرتشم  رب  دـیکأت  اـب  هک  دـنا  هدوـبن  مک  زین  تدـحو  ناـیدانم 
فـشاک ، يروهال لابقا  ، يدابآ دـسا  نیدـلا  لامج  دّیـس  نوچمه  دـنا ، هدرک  تدـهاجم  یمالـسا  تما  هوکـش  تزع و  ندـنادرگزاب 

: يروهال لابقا  لوق  هب.ینیمخ  ماما  ، يدرجورب هّللا  هیآ  ، ردص یسوم  ماما  ، نیدلا فرش  ، ءاطغلا

دنچ نوچ و  ناهج  ردنا  وشم  مگ  دنبم  یمیلقا  هب  لد  ، یتسا ملسم 

مور ماش و  ددرگ  هوای  وا  لد  رد  موبوزرم  ردنا  ملسم  دجنگن  یم 

تسین مالسا  زجب  وا  موبوزرم  تسین  ماش  مور و  دنه و  زا  ام  بلق 

تسا هدروآ  یکی  يوس  ییود  زا  تسا  هدرک  ناملسم  وت  مان  هکنآ 

يا هدنام  يدوب  هچنآ  ، وت رب  ياو  يا  هدرک  ناغفا  كرت و  ار  نتشیوخ 

عرش مالـسا و  دیحوت  رد  یبهذم  يا و  هقرف  تافالتخا  نتخاس  وحم  مه  ینارگید.دراد  مالـسا  روحم  رب  ماوقا  تدحو  رب  دیکأت  ، لابقا
ساسا هب  هّجوت  .دنناد (2) یم  تدحو  هار  ار  يدّمحم 

ص:170

.همدقم ،ج 8، ریدغلا ( . 1 - 1
هدـحولا ،» يوضرلا یـضترم  دّیـس  « هیمالـسالا هدـحولا  لیبس  یف  :» دـینک هّجوت  بیرقت  تدـحو و  ۀـنیمز  رد  عبانم  زا  یخرب  هب  ( . 2 - 2

لها نیب  بیرقتلا  هلأسم  ،» نوگانوگ ناگدنـسیون  « تاسارد راکفا و  ، هیمالـسالا هدـحولا  لوح  ،» میکحلا رقاب  دّـمحم  دّیـس  «، هیمالـسالا
هدحو بوجو  ، » يدابریش دمحا  نب  لامج  «، قّرفتلا كرت  هعامجلا و  موزل  بوجو  ،» يرافقلا هّللا  دبع  نب  رصان  ، دلج  2« هعیشلا هنسلا و 
قیرط رد  ،» ءاملع تارـضاحم  بیرقتلا ،» ءادن  ،» میکحلا یقت  دّـمحم  « بهاذـملا نیب  بیرقتلا  هّصق  ،» یتونایبلا دـیجملا  دـبع  « نیملـسملا

غورف » ۀلجم «، تدحو سنارفنک  تالاقم  ،» بسن ینیسح  اضر  دّیس  «، یمالسا تدحو 
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: تسا هتفای  ساکعنا  نینچ  زین  لابقا  رعش  رد  ، تدحو روحم  ناونع  هب  بتکم 

شاب مالسا  ةداز  ، ناملس وچمه  شاب  مامعا  ما و  باب و  زا  غراف 

يا هدرک  تّوخا  راک  رد  هنخر  يا  هدرک  ّتلم  وزج  ار  بسن  رگ 

ام دنویپ  بسن  دنباپ  تسین  ام  دنویپ  برع  مور و  زا  تسین 

میا هتسویپ  رگدکی  اب  تهج  نیز  میا  هتسب  يزاجح  بوبحم  هب  لد 

یکی (1) ناج  نکیل  ، دودعم ناشمسج  یکی  نامیا  کیل  ، دودعم نانمؤم 

.توتلش خیش  ياوتف  ، تماما ، هّیقت ، ّتیباهو ، یمالسا تدحو  ریدغلا و  -

هّیقت

ینعی هــّیقت.دراد  یعرــش  یلقع و  ياــنبم  تــسا و  ییاور  ياــه  هزوــمآ  یعیــش و  تاداــقتعا  زا  ینآرق و  ماــکحا  زا  یکی  « هــّیقت »
نافلاخم نارفاک و  نایم  رد  ناملسم  کی  یتقو.نانمـشد  رطخ  زا  تینوصم  تهج  نتـشاد  ناهنپ  ار  دوخ  دیاقع  ، ندرکاورپ ، يرادهگن

وا یعقاو  ةدیقع  هب  یپ  هک  دنک  یم  لمع  دـیوگ و  یم  نخـس  يا  هنوگ  هب  ، دـشاب كانمیب  دوخ  ناج  لام و  رب  نانآ  يوس  زا  دـشاب و 
.دنناسرن وا  هب  يدنزگ  دنربن و 

ۀجنکـش ریز  هک  زین  رـسای  راّمع  ناتـساد  رد.دراد  ناکرـشم  ربارب  رد  هیقت  هب  هراـشا  ًهاـُقت (2) ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ّـالِإ  ۀـیآ  ، میرک نآرق  رد 
هدرک اضما  ار  وا  لمع  نآرق  ، دوب نآ  فالخرب  شا  يدـیحوت  ةدـیقع  هک  تفگ  ار  ینانخـس  ، شرداـم ردـپ و  تداهـش  زا  سپ  ، راـفک

زین ادخ  ربمایپ.داهن  مان  « یهارکا ۀیقت  » ناوت یم  ار  نیا  هک  ِنامیِْإلِاب 3، ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  ّالِإ  ِِهنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللِاب  َرَفَک  ْنَم  تسا :
.4 دعف » اوداع  نإ  :» دومرف درک و  دییأت  ار  وا  راک 

ص:171

،ص 193. يروهال لابقا  تاّیلک  ( . 1 - 1
هیآ 28. ، نارمع لآ  ( . 2 - 2
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نینچ .يویند (1) ینید و  ررـض  رطاخ  هب  ، ناـفلاخم زا  هدـیقع  نتـشاد  هدیـشوپ  قح و  ناـمتک  : دـیوگ یم  هیقت  ةراـبرد  ، قودـص خـیش 
ءزج ، دـنناسرب رازآ  دنـشاب و  تیرثکا  تردـق و  رد  نافلاخم  هک  یطیارـش  رد  يراـکناهنپ  طاـیتحا و  اـب  قفاوم  لوقعم و  هک  يراـتفر 
همئأ هعیش و  رب  راشف  داجیا  نتشک و  يارب  نانآ  ییوج  هناهب  نایسابع و  نایوما و  ۀطلس  ، هّمئأ رـصع  رد.تسا  هعیـش  ینید  ياه  هزومآ 

هب نانآ  ناوریپ  ناج  ات  ، دـننک لمع  ای  دـننزب  فرح  هیقت  اب  یهقف  يداقتعا و  لئاسم  یخرب  رد  دـش  یم  ببـس  یهاگ  ، ناـشناراداوه و 
سرت يور  زا  ای  ، دیاقع ظفح  يارب  هّیقت  یهاگ  هتبلا.دشاب  هتفریذپ  لوقعم و  دـناوت  یم  زین  ّتیلقا  رد  هورگره  ةرابرد  نیا.دـتفین  رطخ 

ۀیقت »و« یفوـخ ۀـیقت  » ار نآ  هک  ، تدـحو ظـفح  يارب  يریگرد و  فـالتخا و  داـجیا  زا  زیهرپ  رطاـخ  هب  مـه  یهاـگ  ، تـسا نمـشد  زا 
.دنیوگ یم  « یتارادم ۀیقت  » ار نیا  »و  ینامتک

هک یـسک  تسا و  نمؤم  یتظافح  رپس  هّیقت  ،(2) هل » هّیقت  نمل ال  نامیإ  نمؤملا و ال  سرت  هّیقّتلا  ّنإ  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
زین فـهک  باحـصا  راـتفر  رد  ار  هیقت  ، ثیداـحا رد.تسا  هدـش  لـقن  زین  رگید  ياـهتروص  هب  نومـضم  نیا.درادـن  نید  ، درادـن هـّیقت 
ماما .دندرک (3) یم  راتفر  نایحیـسم  نامه  لثم  رهاظ  رد  دـنداد و  یمن  زورب  ار  نآ  ، اتکی يادـخ  هب  یبلق  داقتعا  اب  هک  دـنا  هدرمـشرب 
نیا ناـیم  رد  امــش  دــیامرف  یم  ، ناـمیا تظاـفح  يارب  شناوریپ  يوـس  زا  هـیقت  تاـعارم  هـب  هیــصوت  نمــض  ، مالـّـسلا هـیلع  قداـص 

ار اهنآ  ۀمه  تسا  روبنز  لد  رد  يدهـش  هچ  هک  دننادب  ناگدنرپ  رگا  ، دیناگدنرپ نایم  رد  لسع  روبنز  نوچمه  ( هعیـش نافلاخم  ) مدرم
هب راکـشآ  ناهن و  رد  دنروخ و  یم  ناشیاهنابز  اب  ار  امـش  ، تسا نادناخ  ام  تبحم  امـش  لد  رد  هک  دننادب  رگا  زین  نانیا  ، دـنروخ یم 
نم هب  هک  دننک  یم  راداو  ار  امـش  نم  زا  سپ  : دیامرف یم  دوخ  نارای  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دنهد (4) یم  ییاهتبسن  امش 
رقاب ماما  .مدّمحم (5) نییآ  رب  نم  نوچ  ، دییوجن تئارب  نم  زا  یلو  ، دـینک ییوگدـب  نم  زا  درادـن  یعنام  ، دـش نینچ  رگا  ، دـییوگب دـب 

.تسا نم  ناردپ  نم و  نید  هیقت  ،(6) یئابآ » نید  ینید و  هّیقّتلا  :» دومرف یم  زین  مالّسلا  هیلع 

یهاگ ، تسا بجاو  یهاگ.دراد  تیعقوم  تخانش  هب  زاین  ، شتیمها موزل و  ۀمه  اب  ، هّیقت

ص:172

(. دیفم خیش  ةرگنک  پاچ  ،ص 115( داقتعألا حیحصت  ( . 1 - 1
،ج 11 ص 468. هعیشلا لئاسو  ( . 2 - 2

،ج 2 ص 218 ج 8. یفاک لوصا  ( . 3 - 3
(. تسا هدرک  رکذ  ثیدح  ینیلک 23  موحرم  ، هّیقتلا باب  رد  ،ح 5( نامه ( . 4 - 4

،ص 219،ح 10. نامه ( . 5 - 5

،ص 219،ح 10. نامه ( . 6 - 6

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 229 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_172_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_172_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_172_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_172_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_172_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_172_6
http://www.ghaemiyeh.com


یم رارق  لـمع  دروـم  هعیــش  رد  هـک  ار  یثیدــح  ینآرق و  روتــسد  نـیا  « هـّیمیت نـبا  » نوـچمه یناـسک  هـچرگ  ! مارح یهاـگ  زیاـج و 
ّرـش زا  نمؤم  ظفح  ناـمیا و  ظـفح  يارب  یلماـع  ، هّیقت هک  تسین  هدیـشوپ  ناـهاگآ  رب.دـنزات  یم  هعیـش  رب  دـنناد و  یم  « قاـفن ،» دریگ

يارب یکسمتسم  هناهب و  دیابن  زگره  دراد و  یلقع  يانبم  تسا و  یمارم  يرادزار  راتتسا و  نامتک و  لوصا  تیاعر  یعون  نانمشد و 
.دوش رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناملاظ و  اب  هزرابم  فیلکت  ندرکاهر  هفیظو و  كرت 

هیقت یتازرابم  یبتکم و  ياه  همانرب  رد  يرادزار  ّتیهام  ، تسا هتفر  راک  هب  عوضوم  نیا  ةرابرد  یثیدح  ینید و  عبانم  رد  هک  يریباعت 
بلج ، هلماجم ، يّرـس تدابع  ، رارـسا نامتک  ، ارادـم ، باـجح ، ءاـبخ ، زرح ، مدر ، ّدـس ، نیـصح نصح  ، هّنج ، هیقت : دـننام ، دـهد یم  ناـشن  ار 

ظفح و مه  ، تسا مالـسا  ظفح  مه  ، تسا هتفهن  هیقت  رد  هک  یفادـها  .سرت (1) ، هحسامم ، هعاذا مدع  ، ناسللا ظفح  ، هیروت ، همون ، تّدوم
رد ناملـسم  ظفح  ، نارفاک ربارب  رد  ناج  ظفح  ، اه همانرب  ندرک  ناـهنپ  ، رگید ياـه  هقرف  ربارب  رد  هعیـش  ّتیوه  ظـفح  ، اـهورین ةریخذ 

.تبیغ رصع  رد  مه  ، تسا هدوب  هّمئأ  رصع  رد  مه  هفیظو  نیا  ماجنا.رگید  نایدا  ناوریپ  ربارب 

نامیا و راهظا  ، غورد هب  دـشاب و  رفاک  یـسک  هک  تساـج  نآ  قاـفن  هک  یلاـح  رد  ، دـنا هتـشادنپ  قاـفن  یعون  ار  هّیقت  ، هعیـش ناـفلاخم 
.تسا نآ  سکعرب  هّیقت  رد  دنک و  یناملسم 

هتخادرپ شماسقا  طیارش و  دراوم و  دودح و  ّدح و  نآ و  نییبت  هب  یناهیقف  هتشذگ  رد  ، یعیـش گنهرف  رد  هیقت  عوضوم  ّتیمها  هبانب 
.درک (3) هعجارم  ناوت  یم  زین  نآ  تایاور  لقتسم و  عبانم  هب  ، هّیقت ثحابم  اب  ییانشآ  يارب  .دنا (2) هتشاگن  یّلقتسم  ياهفیلأت  و 

ص:173

يرتسبش ص 47. یبیط  «، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، هیقت » زا هتفرگرب  ( . 1 - 1
لها دنع  هیقتلا  ،» يرتسبـش یبیط  دـمحا  دّیـس  «، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، هیقت :» هلمج زا  ص 403، ج 4  «، هعیرذلا :» ك.ر ( . 2 - 2

.یلماعلا ریصق  یفطصم  « تیبلا
ج 10 «، همکحلا نازیم  ،» ج 72 ص 393 «، راونألا راحب  ،» ج 2 ص 217 «، یفاک ،» »ج 11 ص 459 هعیشلا لئاسو  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 3 - 3
هب نآ  ۀمجرت  مشاه و  رماث  هیمالسالا ،» قرفلا  بهاذملا و  دنع  هیقتلا  عقاو  ،» ج 5 ص 38 «، عّیشت فراعملا  هرئاد  (» باب 557 ص 665(
هّللا تمعن  «، طابنتـسا رد  هیقت  شقن  هاگیاج و  ،» فراع قداص  دّمحم  زا  « یعیـشریغ یمالـسا  ياه  هقرف  بهاذم و  هاگدـید  زا  هیقت  » مان

رکفلا یف  هـیقتلا  ،» دار یقثاو  نیـسح  دّـمحم  یهقف » ياهلالدتــسا  رد  هـیقت  هاـگیاج  یناـبم و  ،» ینارهت یلع  « مالــسا رد  هـیقت  ،» يرفص
.یبیشلا لماک  « اهرّوطت اهلوصا و  ، هّیقتلا ،» هلاسرلا زکرم  « یمالسالا
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يولع يریدغ و  تاحیملت 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ، مخ ریدغ  تماما ، ةرابرد  هک  یثیداحا  تایآ.تسا و  رایـسب  یـسراف  تایبدا  رب  تایاور  تایآ و  ریثأت 
رد هک  تسا  نآ  « حـیملت » یبدا تعنـص.تسا  هتفر  راـک  هب  ( رثـن رعـش و   ) یبدا نوتم  رد  هراـشا  تروـص  هب  ، تسوا بقاـنم  لـیاضف و  و 
نآ هب  رظان  یعون  هب  هتفر  راک  هب  ریبعت  دوش و  ینمض  يا  هراشا  ، ریطاسا ای  یخیرات  ۀعقاو  ، ثیدح ، هیآ کی  هب  یتاملک  ندروآ  اب  ، رعش

ای نینمؤـملا  ریما  بقاـنم  يواـح  ثیداـحا  تاـیآ و  هب  یتاراـشا  ، يوـلع يریدـغ و  تاـحیملت  ور  نـیازا  .دـشاب (1) مالک  اـی  ناتـساد 
.تسا ماما  نآ  ةرابرد  هک  تسا  ییاهدادخر 

مالّسلا هیلع  یلع  ترـضح  باقلا  فاصوا و  زا  یخرب.دشک  یم  ازارد  هب  ، مادکره رد  هراشا  حیـضوت  تاحیملت و  هنوگنیا  ندرمـشرب 
نیگن ، قح داز  هناـخ  ، راوس لدـلد  هاـش  ، رثوک یقاـس.دوش  یم  داـی  اـه  نآ  زا  دروم  دـنچ  اـهنت  : تسا حـیملت  تعنـص  زا  رادروخرب  زین 

نیفیـس و براض  ، یبن ملع  هگرد  ، قطان نآرق  ، ّالوت نصح  ، هاچ سینا  ، هّللا ناسل  ، لیبّسلا هانیدـه  ّانإ  نطاـب  ، ناـکما هش  ، اـّمنإ جاـت  ، هبعک
ياب ۀطقن  ، انحتف ّانإ  تیار  ، رد ردژا  ریـش  ، ینولـس تخت  هش  ، یفک لق  رهپـس  رهم  ، فشک ول  هاشداپ  ، هبعک فدـص  رهوگ  ، نیحمر نعاط 
ةدـبز ، بارحم رمقلا  قش  ، بارحم رد  ّقشنم  هاـم  ، قلف رادـیب  مشچ  ، لاـمعا نازیم  ، لدـع يوزارت  ربماـیپ ، ریزو  ، اـب تحت  ۀـطقن  ، هّللا مسب 
گناب ، ردفص ردیح  ، الو ياول  ، ءاضترا ریرس  ناطلس  ، مرح مرحم  ، یتفال فیرشت  ، یتا له  عیقوت  ، دنوادخ لولسم  فیـس  ، راهچ تشه و 

.لتق دق 

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  -

لّسوت كّربت و  - لّسوت

يّربت یّلوت و 

تّما ۀـفیظو  زین  نانآ  اب  یگتـسبمه  یتسود و  ، تیالو.دـنیادخ يایلوا  ، ربمایپ كاپ  ترتع  زین  ، رگید ناـماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماـما 
اب یتسود  تمصع و  نادناخ  اب  یتسود.تسا  نمؤم 

ص:174

ای یلثم  ای  یناتـساد  هب  مالک  نمـض  رد  ، هدنیوگ هک  تسا  نآ  عیدب  حالطـصا  رد  ندرک و  هراشا  مشچ  ۀشوگ  هب  ینعی  حیملت  ( . 1 - 1
هک شتآ  نیا  بر  ای  دراد : میهاربا  رب  شتآ  ندش  درـس  هثداح  هب  هراشا  هک  ظفاح  رعـش  نیا  لثم  ، دنک هراشا  فورعم  یثیدـح  هیآ و 

،ص 328) ییامه ، تغالب نونف   ) لیلخ رب  يدرک  هک  ناس  نآ  نک  درس  تسا  نم  ناج  رد 
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ینورد دنویپ.تسا  نید  عورف  زا  یهلا و  تابجاو  زا  يّربت  ّیلوت.يّربت و  ناشنانمـشد  اب  ینمـشد  يرازیب و  تسا و  « ّیلوت » ناشناتـسود
رکفمه و ناتـسود  اب  نانآ  بّزحت  لّکـشت و  زین  ، بتکم کی  هب  نادقتعم  نایم  رد  تسردان  ياه  هلـصاف  ندرب  نایم  زا  ینید و  ۀعماج 
یّطخ و مـه  ّیلوـت و  مـه  ، دـنراد تیـالو  مـه  ، مـه هـب  تبـسن  ناـنمؤم  دراد و  ماـن  يّربـت  ّیلوـت و  ، نانمـشد اـب  هلباـقم  تـهج و  مـه 

لماع ، ناشنانمـشد زا  ینادرگیور  تسا و  یهلا  ضرف  نانآ  اب  یتسود.تسا  تیب  لها  هب  تبـسن  ، گنهرف نیا  ۀتـسجرب  داـمن.یهارمه 
ام و تیالو  ، نید لاـمک  ،(1) انّودـع » نم  هئاربلا  انتیالو و  نیّدـلا  لاـمک  :» مالّـسلا هیلع  اـضر  ماـما  ةدومرف  هب.تسا  دـنوادخ  هب  بّرقت 

یّتلا هّنجلا  لخدی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  ّبحأ  نم  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ.تسام  نانمـشد  زا  يرازیب 
هدـنز نم  گرم  تاـیح و  هب  دراد  تسود  سکره  (2) ...يدـهلا » هّمئأ  نیرهاّـطلا  هتیّرذ  بلاـط و  یبأ  نب  ّیلع  ّلوتیلف  ّیبر  یندـعو 

، تیاده ناماما  وا  كاپ  لسن  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ، دوش دراو  هداد  هدعو  مراگدرورپ  هک  یتشهب  هب  دریمب و  دـنامب و 
: تسا هدمآ  نینچ  هدش و  دیکأت  يّربت  ّیلوت و  روحم  ودره  رب  يرگید  ثیدح  رد.دنک  « ّیلوت »

هّیلو و ّلوتیل  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  ّلوتیلف  هدیب ، ّیبر  هّللا  اهـسرغ  یّتلا  ندع  هّنج  لخدـی  یتتیم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  دارأ  نم  »
(3) ...هّودع .» داعیل 

یهاگ ، تسا نیمه  یعقاو  ۀعیـش  ناشن  هک  تسا  يّربت  یلوت و  تاداعم و  تالاوم و  نیا  رب  دـیکأت  ، هعیـش بتکم  ّمهم  ياـه  هزومآ  زا 
ترتع اب  نانآ  برح  حلـص و  ، نارگید اب  حلـص  گـنج و  ینمـشد و  یتسود و  روحم  تسا و  هدـش  ناـیب  « برح »و« ملـس » ریبعت اـب  مه 

نمل ّیلو  مکبراح و  نمل  برح  مکملاس و  نمل  ملس  » ریبعت هب  ، تس « اهراعـش نییبت  »و« عضاوم مالعا  » یعون هک  یترایز  نوتم  رد.تسا 
مکل و لاوم  :» تسا هدـمآ  زین  هریبـک  ۀـعماج  تراـیز  رد  (، اروشاـع تراـیز  لـثم   ) میروخ یمرب  داـیز  « مکاداـع نمل  ّودـع  مکـالاو و 
نیطایـّـشلا و توغاّـطلا و  تـبجلا و  نـم  مکءادـعأ و  نـم  ّلـج  ّزع و  هـّللا  یلإ  تـئرب  «،» مـهل داـعم  مکءادــعأل و  ضغبم  مکءاـیلوأل 

« .مکتیالو نم  نیقراملا  مکّقحل و  نیدحاجلا  ، مکل نیملاّظلا  ، مهبزح

ص:175

،ص 378. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 291. بقانم ( . 2 - 2
،ج 1 ص 209. یفاک ( . 3 - 3
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یلع نییعت  زا  سپ  ترـضح  نآ.تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ۀـّیریدغ  ۀـبطخ  مخ و  ریدـغ  راگدای  ، هزومآ ّطخ و  نیا 
نیرفن و وا  ناگدنراذگاو  نافلاخم و  نانمشد و  رب  درک و  اعد  ار  وا  نایلاوم  نارادتسود و  ، نیملسم تماما  تفالخ و  هب  مالّـسلا  هیلع 
ناتـسود و هب  تبـسن  يربت  ّیلوت و  سپ  «. هلذخ نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللأ  :» داتـسرف تنعل 

.تسا (1) خیرات  لوط  رد  نایعیش  يارب  يریدغ  یقشمرس  يوبن و  یّطخ  ، تیب لها  نافلاخم 

.یبرقلا يوذ  ، مالّسلا هیلع  یلع  ّبح  ، ریدغ مایپ  ، یلوم ، تّدوم ۀیآ  ، تیالو -

ص:176

ص 51 ج 27  «، راونألا راـحب  :» ك.ر ، ناـشنافلاخم اـب  ینمـشد  ضغب و  همئأ و  تیـالو  تبحم و  هب  طوبرم  ثیداـحا  ةراـبرد  ( . 1 - 1
(. مهئادعا هاداعم  مهضغب و  مهّبح و  مهتیالو و  باوبا  )
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ث

رانید نب  تباث 

ماما ، رقاب ماما  ، داجس ماما  ) هعیـش ۀّمئأ  ۀبترمدنلب  باحـصا  ثیدح و  نایوار  ، هتـسجرب نایعیـش  زا  يو.تسا  یلامث  ةزمح  وبا  یلـصا  مان 
نامقل نوچمه  ، شیوخ نامز  رد  هزمح  وبا  : تسا هدومرف  يو  ةراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما.دوب  ( مالّـسلا مهیلع  مظاک  ماما  قداص و 
فراعم ینغ  عبانم  زا  هک  ار  هزمح  وبا  ياـعد  .تسا (1) هدرک  تمدـخ  نادـناخ  ام  زا  رفن  راهچ  هب  يو  هک  ارچ  ، دوب شدوخ  نامز  رد 

.تشذگرد ای 180  لاس 150  رد.تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  وا  ، تسا یهلا 

يزودنا تورث 

الط و نتـشابنا  زا  میرک  نآرق  دوش و  یم  هتفگ  مه  « زنک » نآ هب  هک  تسا  لام  نتـشابنا  يزودـنا و  تورث  ، یعاـمتجا ياـهتفآ  زا  یکی 
هیلع ریما  ترضح  (2) ..َهَّضِْفلا ..  َبَهَّذـلا َو  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو  تسا : هداد  باذـع  ةدـعو  هدرک و  شهوـکن  نآ  ندرکن  قاـفنا  هرقن و 

: تخودنا یمن  يزیچ  دوخ  دوب و  فلاخم  يزودنا  تورث  اب  ، درک هئارا  ار  لدع  طسق و  تموکح  يوگلا  هک  مالّسلا 

ص:177

،ج 4 ص 10. هعیشلا نایعا  ( . 1 - 1
هیآ 34 و 35. ، هبوت ( . 2 - 2
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تورث » ره راــنک  رد  تـسناد و  یم  عورــشم  ار  هدروآداــب  هتــشابنا و  ياــهتورث  هـن  (1)و  ...اربـت » مکاـیند  نـم  تزنک  اـم  هـّللا  وـف  »
يرایـسب دوب و  یعاـمتجا  تفآ  ، يزودـنا لاـم  هب  شیارگ  هک  تسیز  یم  يا  هناـمز  رد  دـید و  یم  ار  يا  هدـش  هاـبت  ّقح  ، يا « هروفوم

دهز و هب  توعد  هغالبلا و  جـهن  رد  ترـضح  نآ  ناوارف  ياهرادشه.دنتـسویپ  یم  « يوما ةرفـس   » هب دـنتخیرگ و  یم  « يولع لدـع  » زا
نب ناـمحرلا  دـبع  ، ریبز ، هحلط ياهیزودـنا  تورث  .دوـب (2) تـفآ  نآ  اـب  هلباـقم  يارب  یگدزاــیند  لاــم و  زا  شهوـکن  ییاــسراپ و 

.تسا فارحنا  نیا  هاوگ  ، لاملا تیب  زا  مه  نآ  ، نارگید هیواعم و  ، صاعورمع ، نامثع ، فوع

رد ییاه  هناـخ  ، ریبز.تشاد دوخ  راد  هنازخ  دزن  مهرد  نویلیم  کـی  راـنید و  رازه   150، گرم ماگنه  نامثع  : دنک یم  لقن  يدوعـسم 
نامحرلا دـبع.داهن  ياجرب  زینک  مالغ و  رازه  بسا و  رازه  ، تورث راـنید  رازه  رب 50  هوالع  تشاد و  هیردنکسا  رصم و  ، هفوک ، هرـصب

زین يرگید  ناسک  دیسر و  یم  رازه  هب 84  شا  ییاراد  متشه  کی  تشاد و  دنفـسوگ  رازه  رتش و 10  رازه  ، بسا دص  زین  فوع  نب 
.دندوب (3) هتخودنا  تورث  دودح  نیمه  رد 

.يولع تموکح  ، يولع لدع  -

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تاقث 

دـندوب و نانیمطا  دروم  هقث و  ، نانمؤم ریما  باحـصا  زا  يرایـسب  هچرگ.دـندوب  ترـضح  نآ  قوثو  دروم  هک  تسا  يرفن  هد  ، دوصقم
.دنا هراشا  دروم  یّصاخ  لیلد  هب  ، عمج نیا  نکیل  ، دوش یم  دای  هک  تسین  يرفن  هد  رد  رصحنم  ، ترضح نآ  تاقث 

زا مشخ  زاربا  نمض  ترضح  ، دندیسرپ نیشیپ  يافلخ  ةرابرد  ار  وا  رظن  یتقو  ، ناورهن زا  تشگزاب  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
يا هدوهیب  ياهلاؤس  نینچ  ، تسا هدیـسر  تداهـش  هب  نآ  یلاو  هتفرگ و  رارق  هیواعم  لاغـشا  دروم  رـصم  هک  یطیارـش  نینچ  رد  هکنیا 

يا همان  ، دننک یم 

ص:178

.فینح نب  نامثع  هب  ۀمان 45  ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
.یتسرپایند ایند و  ثحب  ، متفه شخب  «، هغالبلا جهن  رد  يریس  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( - 2 - 2

،ج 2 ص 332. بهذلا جورم  ( - 3 - 3
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یب ياهییوج  هناهب  ربمایپ و  زا  سپ  خـیرات  راوگان  ثداوح  نیـشیپ و  ۀـفیلخ  هس  يایاضق  فالخ و  لئاسم  هب  نآ  رد  تشون و  لّصفم 
هد هک  داد  روتسد  « عفار یبا  نب  هّللا  دیبع  » دوخ بتاک  هب  تخادرپ و  تفالخ  یسایس و  هنحص  زا  ترضح  نتـشاذگ  رانک  يارب  ساسا 
نب ّرز  ، هلئاو نب  رماع  لیفطلا  وبا  ، هتابن نب  غبـصا  : زا دندوب  ترابع  ماما  رظن  دروم  رفن  هد  نآ.دنک  رـضاح  يو  دزن  ار  ّقثوم  دارفا  زا  نت 

روتسد ماما  .رارز (1) نب  ورمع  دایز و  نب  لیمک  ، سیق نب  همقلع  روعا ، ثراح  ، بّرـضم نب  هثراح  ، ریهز نب  بدـنج  ، هیریوج ، شیبح
هتـشاد روضح  مه  رفن  هد  نیا  هک  یلاح  رد  ، دناوخب مدرم  رب  ار  نآ  هلمجره  عفار  یبا  نب  هّللا  دـیبع  دـنریگب و  ار  بوتکم  نآ  هک  داد 

.دنمان یم  مه  « هرشع تاقث   » ار رفن  هد  نیا  .دنهدب (2) ادخ  باتک  زا  ار  وا  خساپ  ، درک يرگ  هنتف  یسک  رگا  ات  ، دنشاب

ياـهنایرج لـیلحت  رکب و  وبا  اـب  تعیب  هفیقـس و  خـلت  ناتـساد  تفـالخ و  بصغ  هیلع  هماـناعّدا  یعون  ، لّـصفم بوتکم و  روشنم  نیا 
تسا و رادیب  ياهنادجو  دنلب و  ياهحور  ناتـسآ  رد  یمّلظت  يولع و  عورـشم  تفالخ  ّدض  نازورفا  گنج  وا و  تموکح  اب  فلاخم 

ّینإ » هک نایاپ  رد  هلمج  نیا  اب  ،و  يدمحم نییآ  مالـسا و  يالاو  تمعن  هب  تبـسن  یـساپسان  ناهارمه و  نارای و  یتسـس  زا  يا  هوکش 
ضوع گنر  قح و  هار  رد  ار  دوخ  يافو  يرادیاپ و  تابث و  ، (3) هیلع » متنک  ام  یلع  یل  متسل  سمأ و  هیلع  تنک  ام  یلع  مویلا  مکل 

.سیمخلا هطرش  ، مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - .دوش یم  روآدای  ار  ناهارمه  نتسکش  دهع  ندرک و 

نیلقث

ربمایپ راگدای  هک  میظع  نیگنـس و  ثاریم  ود  ینعی  نیلقث.دـنا  هدـناوخ  مه  لقث  تروص  هب.شزرااب  ، سیفن ، نیگنـس ینعی  ، لـقث ۀـینثت 
يرگید )و  ربکا لقث  ) نآرق یکی  ، تسا تّما  نایم 

ص:179

.دوش یم  هدید  عبانم  رد  يرصتخم  ياهتوافت  اهمان  دروم  رد  ( . 1 - 1
ج 30 ص 7 «، راونألا راحب  ص 154 و« «، هسایسلا همامإلا و  ،» »ج 1 ص 149 همکحلا نداعم  » رد ار  همان  لـصفم  لـماک و  نتم  ( . 2 - 2

ربکا یلع  «، تسایس تموکح و  ،» ج 5 ص 215 «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر زین  ، دینیبب ،ص 173  سوواط نب  دیس  « هجحملا فشک  و«
جهن حرش  ) تسا هدروآ  رکب  یبا  نب  دّمحم  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  ۀبطخ  ناونع  هب  رت  هصالخ  ار  نآ  ، دیدحلا یبا  نبا.يرکاذ 

(. ،ج 6 ص 94 هغالبلا
،ج 1 ص 170. همکحلا نداعم  ( . 3 - 3
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نتـشاذگ ياجرب  ، مه زا  نیلقث  يریذپان  ییادج  ، نیلقث هب  کّسمت  ترورـض  ، یناوارف تایاور  رد  .(1) رغـصا ) لقث  ) تیب لها  ترتع و 
هک تسا  روهـشم  ثیداحا  زا  « نیلقث ثیدـح  » .تسا هدـش  حرطم  رثوک  ضوح  رب  نیلقث  دورو  ربماـیپ و  يوس  زا  تما  ناـیم  رد  نیلقث 

(2) یترتع .» هّللا و  باتک  ، نیلقّثلا مکیف  كرات  ّینا  :» دناسر یم  ار  تیب  لها  تلیضف 

رگید نارادناج  رب  هورگ  ود  نیا  هکارچ  ِنالَقَّثلا (3) ،) َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس  تسا ( هدش  هتفگ  مه  سنا  نج و  هب  نیلقث  ، ینآرق دربراک  رد 
.دنراد (4) يرترب 

.ترتع نآرق و  ، ترتع ، نیلقث ثیدح  -

هّیوث

هیلع ریما  ترضح  ّصاخ  باحصا  زا  یهورگ  نفد  ّلحم  هک  ، فرـشا فجن  هب  هفوک  ریـسم  پچ  تمـس  ، هنانح کیدزن  تسا  یّلت  مان 
.دـناوخب زامن  تعکر  ود  تسا  ّبحتـسم  ، دـسر یم  اـجنآ  هب  یتقو  یلوم  مرح  رئاز  هک  هدـش  هیـصوت  ، تراـیز بتک  رد.تسا  مالّـسلا 

.تساجنآ (6) مه  هبعش  نب  هریغم  يرعشا و  یسوم  وبا  ربق  هک  هدش  هتفگ  (5)

ص:180

«. لقث » هژاو ، نیرحبلا عمجم  ( . 1 - 1
،ج 3 ص 8 و 17. هادهلا تابثا  ( . 2 - 2

هیآ 31. ، نمحرلا ( . 3 - 3
.نیرحبلا عمجم  ( . 4 - 4

،ج 97 ص 282. راونألا راحب  ( . 5 - 5
.تسا هشیر  نیمه  زا  ، هاگتماقا هاگمارآ و  يانعم  هب  مه  « يوثم » ۀملک « يوث » ةژاو ، نیرحبلا عمجم  ( . 6 - 6
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ج

ّیلع نم  انأ  یّنم و  ّیلع  - ربمغیپ ناج 

هفحج

یخرب.تسا نیمزرـس  نیا  یکیدزن  رد  مخ  ریدـغ  ۀـقطنم.ّجح  ياهتاقیم  زا  یکی  هّکم و  یبرغ  لامـش  يرتمولیک  رد 156  يا  هـقطنم 
هفحج رد  يربهر  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نییعت  ناناملـسم و  يارب  عادولا  هّجح  رد  ربمایپ  ندـناوخ  هبطخ  مخ و  ریدـغ  ۀـعقاو  دـنا  هتفگ 

.تسا هدوب 

.مخ ریدغ  -

فرج

رد يزور  دنچ  دز و  ودرا  اجنآ  رد  ، دوب هدرک  مازعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یهاپـس  اب  دـیز  نب  هماسا  هک  تسا  یناکم 
ات ، دنتـشگرب دنتفر و  ای  ، دـنتفرن بلط  تردـق  نازاب  تسایـس  اّما  ، دـندنویپب هماسا  هب  مدرم  هک  تشاد  دـیکأت  ربمایپ.دـنام  هاگودرا  نآ 

.هماسا شیج  - .تشذگرد ربمایپ  هکنآ 

يولع رعش  ةراونشج 

هناخریبد رتفد  هب  ناریا  رسارس  زا  رعاش  زا 370  رعش  دش و 850  رازگرب  يرعش  ةراونشج  ( مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  لاس 1379( رد 
.دش پاچ  « ناهج دنویپ  تروص   » مان اب  ، دوب رعاش  زا 23  يراعشا  يواح  هک  اهنآ  ةدیزگ.دیسر 

ص:181
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يرفعج بهذم  - هّیرفعج

ثیدح نیودت  زا  يریگولج 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  نیودت  شراگن و  لقن و  زا  يریگولج  ، مالـسا ردص  رد  تامادقا  نیرت  یگنهرف  دـض  زا  یکی 
ماـجنا ربماـیپ  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  یگتخیمآ  زا  يریگوـلج  نآرق و  ندوـب  یفاـک  ۀـناهب  هـب  هـک  ، دوـب مود  ۀـفیلخ  ناـمز  رد  هـلآ 

رکب وبا  نامز  زا  ، راک نیا.دوب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نینمؤملا و  ریما  لـیاضف  رـشن  زا  يریگولج  ةزیگنا  ، نآ نطاـب  رد  یلو  ، تفرگ
تبث شراـگن و  تفاـی و  جاور  ( دـینکن لـقن  ادـخ  ربماـیپ  زا  ار  يزیچ  «) ائیــش هـّللا  لوـسر  نـع  اوثّدـحت  ـال   » راعــش اـب  دــش و  زاـغآ 

ثیداحا لقن  ثیدـح و  لعج  رازاب  نانآ  دوخ  دـنچره  ، تفای همادا  نایوما  تیمکاـح  ناـمز  اـت  درک و  هولج  دنـسپان  يرما  ، ثیداـحا
.دنداد ناوارف  ياهلوپ  نازاس ، ثیدح  هب  دندیشخب و  جاور  ار  یگتخاس 

یّلص ادخ  لوسر  زا  مدرم  ياه  هدینش  زا  یشخب  مه  ، تخاس مورحم  ثیداحا  زا  يرایسب  زا  ار  تّما  مه  «، ثیدح عنم  » موش تکرح  اب 
ياه هقرفت  يرکف و  ياهتّتـشت  یخرب  ، زین دـش و  دـعب  ياـه  هرود  رد  ثیدـح  لـعج  زاـس  هنیمز  مه  تشگ و  شومارف  هلآ  هیلع و  هّللا 

ثیدح لقن  رطاخ  هب  ار  ربمایپ  باحـصا  زا  سانـشرس  ياه  هرهچ  یخرب  یتح  ، تسایـس نیا  يارجا  رد  رمع.تشاد ، یپرد  ار  یمالک 
رد دـندرک و  یم  عانتما  يوبن  ثیدـح  شراـگن  لـقن و  زا  فلتخم  ياـهاج  رد  .داد (1) رارق  سبح  برـض و  دروـم  ، ترـضح نآ  زا 
ریغ يزیچ  سکره  دیسیونن و  نم  لوق  زا  يزیچ  : تسا هدومرف  هک  دنداد  یم  تبسن  ربمایپ  لوق  زا  یثیداحا  هب  ار  نآ  ، دوخ راک  هیجوت 

.دندنازوس ای  ، دندرب نیب  زا  ار  اهنآ  ، دندوب هتشون  ار  ثیداحا  زا  ییاه  هعومجم  هک  یناسک  ور  نیازا.دنک  وحم  ار  نآ  هتشون ، نآرق  زا 
(2)

مهیلع تیب  لها  ، دومرف یم  ثیداـحا  مولع و  تباـتک  تبث و  هب  هیـصوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  ، هویـش نیا  فـالخرب 
هب مه  ، دـندرک یم  ربمایپ  زا  ثیدـح  لقن  مه  یفراعم  ییاـعد و  ياـه  هعومجم  نآرق و  ریـسفت  ، مولع ، ثیداـحا ۀـنیمز  رد  زین  مالّـسلا 

رد افلخ  راک.دنتخادرپ  یم  باتک  نتشون 

ص:182

ات 302. ج 6 ص 294  «، ریدغلا :» ك.ر ( . 1 - 1
،ص 46. هّیدّمحملا هّنسلا  یلع  ءاوضا  ( . 2 - 2
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اب هچنآ  دوش و  وحم  شومارف و  مه  لئاضف  ثیداحا  نآ  نمـض  رد  ات  ، تشاد یـسایس  دعب  ، ثیدح شراگن  لقن و  زا  یّلک  يریگولج 
زور ناـمه  زا  نیا  .ددرگن (1)و  حرط  رگید  ۀـمئأ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  دوشن و  لقن  ، تسا راـگزاسان  ناـنآ  تساـیس 
زیمآ تراسج  ینانخـس  اب  دنوشن و  هارمگ  ات  دسیونب  شتافو  زا  لبق  تساوخ  یم  ار  هچنآ  ، لوسر ترـضح  دنتـشاذگن  هک  دـش  زاغآ 

.تسا یفاک  نامیارب  ادخ  باتک  : دنتفگ ، ربمایپ هب  تبسن 

.نعاطم ، هّللا باتک  انبسح  ، موش ۀبنش  جنپ  ، هتشونان ۀمان  -

لمج گنج 

هتشک زا  سپ  (. نیثکان )- تشاد نکش  نامیپ  نایـشروش  اب  ، ندیـسر تفالخ  هب  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یگنج  نیتسخن 
زا یکدـنا  زج  ، روـشرپ ریگارف و  یتـعیب  ، دـندرک تـعیب  تفـالخ  يارب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  اـب  مدرم  ، يرجه لاس 35  رد  ناـمثع  ندـش 

هیلع یلع  دندید  نوچ  یلو  ، دندرک تعیب  تسپ  تسایر و  دیما  هب  هک  دـندوب  ناگدـننک  تعیب  نیلوا  زا  ریبز  هحلط.نامثع و  نایفارطا 
دنتسکش نامیپ  نانآ  دش  ببس  ، نایوما تاکیرحت  ریما و  ترضح  ۀنالداع  شور  نانآ و  ۀنیک  دسح و  ، دهد یمن  هدوهیب  زایتما  مالّسلا 

زاـغآ ناـمثع  یهاوـخنوخ  ۀـناهب  هب  تفلاـخم  ۀـمزمز  هتـسویپ و  ناـنآ  هب  رگید  نانکـش  نامیپ.دـنتفر  هّکم  هب  هرمع  ماـجنا  مسا  هـب  و 
نهاریپ اّما  ! دوب هداد  اوتف  وا  نتـشک  هب  دوب و  ناـمثع  لـتق  یلـصا  ناـکّرحم  زا  دوخ  هکنآ  اـب  تسویپ و  ناـنآ  عمج  هب  مه  هشیاع.دـش 

.تخادنا (2) هار  هب  هنتف  درک و  ملع  ار  نامثع 

ّدـض رب  هئطوت  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اب  تیّدض  رد  ، دنتـشاد ّتیعقوم  قباوس و  هزیگنا و  رکف و  رد  هک  ییاهتوافت  ۀمه  اب  ، نانکـش نامیپ 
ربمایپ و رسمه  ناونع  هب  وا  یعامتجا  ۀهجو  زا  ات  ، دنتخاس دوخ  هارمه  ار  هشیاع  دندش و  هارمه  دندرک و  فالتئا  وا  عورشم  تموکح 

لوا ۀفیلخ  رتخد 

ص:183

ملاـعم ، » ص 294 ج 6  «، ریدــغلا :» ك.ر هـلمج  زا  ، دروـم نـیا  رد  ،ص 415. یلـالجلا اـضر  دّـمحم  ، هفیرـشلا هنـسلا  نیودـت  ( . 1 - 1
.یناتسرهش ینیسح  یلع  دّیس  «، اه هشیدنا  ۀشیب  رد  یشتآ  ،» ،ص 75 نیدلا فرش  « داهتجالا ّصنلا و  ،» ،ج 1 يرکسع همالع  « نیتسردملا

،ج 2 ص 29. مالسا خیرات  رد  هشیاع  شقن  ،ج 6 ص 219، دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 2 - 2
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هنتف نیا  اب  هلباقم  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.دنتخاس  شیوخ  تیلاعف  هاگیاپ  ار  اجنآ  دنتفر و  هرـصب  هب  نانآ  .دننک (1) هدافتسا 
هب هرـصب  هب  نتفر  ریـسم  رد  هشیاع  هاپـس.دنا  هتفگ  رفن  ار 900  شدادعت  هک  درک  جیـسب  يوس  نآ  هب  یهاپـس  هنیدـم  زا  دـش و  هدامآ 

، ددرگرب تساوخ.دوب  هداد  رادشه  ار  وا  هک  داتفا  ربمایپ  زا  یثیدـح  دای  هب.دـندرک  یم  سراپ  اجنآ  ناگـس  هک  دیـسر  « بأوح » ۀـقطنم
رقتـسم هرـصب  یحاون  رد  نانکـش  نامیپ.دهد  همادا  ار  هار  دش  ببـس  ، میا هتـشذگ  بأوح  زا  دـنتفگ  هک  یناسک  غورد  تداهـش  یلو 

اب دنتشاد  ییوج  هزیتس  رـس  نیثکان  رگا  هک  داد  روتـسد  ، ندیناهاگآ رادشه و  نمـض  تشون و  هرـصب  رادنامرف  هب  يا  همان  ماما.دندش 
لاغشا ار  نآ  زا  یشخب  يزادنا و  تسد  هرصب  هب  نانکش  نامیپ  ، دش ماجنا  ییاهوگتفگ.دنسرب  شناهارمه  ترضح و  ات  دگنجب  نانآ 

یلاو هیلع  دنتسکش و  نامیپ  مهزاب  نانکش  نامیپ  دمآ ، شیپ  هاتوک  یـسب  شتآ  تفرگرد و  یگنج  هرامالا  راد  فارطا  رد  دندرک و 
.دندرک تراغ  ار  لاملا  تیب  دندیروش و  ( فینح نب  نامثع  ) هفوک

زا مه  یناسک.دندوب  هتسویپ  ترضح  نآ  هب  ریسم  رد  مه  یناسک.دوب  قارع  بونج  رد  هک  دندیسر  راق  يذ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هاپس 
ریگرد نیثکان  زیگنا  هنتف  بلطایند و  هورگ  اب  ، ماما يوجقح  هاپـس.دنتسویپ  وا  هب  راق  يذ  رد  دـنتفگ و  کـیبل  ماـما  یناوخارف  هب  ، هفوک
یتخــس تسکــش  نایــشروش.دیشکن  لوـط  رتـشیب  زور  کـی  دــش و  عورــش  لاـس 36  یلوـالا  يداــمج  رد  لــمج  گنج.دــندش 

.دندش هتشک  فرط  ود  زا  رفن  نارازه  ، دندروخ

هتـشک نکـش  نامیپ  لماوع  تسد  هب  هنیدـم  هب  تشگزاـب  ریـسم  رد  ، دوب هدـش  فرـصنم  گـنج  زا  ، ماـما اـب  تاـقالم  یپ  رد  هک  ریبز 
دندش و هتسکش  مهرد  نیثکان  دندیگنج و  هناروالد  مالّسلا  هیلع  یلع  هاپـس  ناگدنمزر.دیـسر  لتق  هب  گنج  نیمه  رد  مه  هحلط.دش 
هک رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  ماما.تشاد  يراتفر  شوخ  راظتنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  وا.دـمآ  دورف  نیمز  رب  يو  هشیاع ، رتش  ندـش  یپ  اب 

هارمه ار  هشیاع  ، ماما روتسد  هب.دربب  هرصب  هب  ار  شرهاوخ  ات  تفگ  ، دوب هشیاع  ردارب 

ص:184

هیلع یلع  ماما.تفای  ترهـش  لمج  گنج  هب  گنج  نیا  ، دوب راوس  رتش  رب  هنتف  نیا  رد  هشیاع  نوچ.تسا  رتش  يانعم  هب  لمج  ( . 1 - 1
دای ( همیهبلا عابتا  هئرملا و  دنج  ) ناویح ناوریپ  نز و  هاپس  ناونع  هب  نانکش  نامیپ  نآ  زا  هرصب و  مدرم  زا  هغالبلا  جهن  رد  مه  مالّـسلا 

(. هبطخ 13 ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ) تسا هدرک 
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تمیق هب  نانکش  نامیپ  ۀنتف  ، تفای رارقتـسا  هرـصب  رد  ماما.دندرب  هنیدم  هب  هرـصب  زا  ، دندوب هدیـشوپ  نادرم  سابل  هک  نانز  زا  يا  هدع 
زا یسایس  ، يداقتعا ، يرکف ثحابم  رظن  زا  ینوگانوگ  ياهدمایپ  ، لمج گنج  یلو  تفرگ ، نایاپ  فرط  ود  زا  دیهش  هتشک و  نارازه 

تـسا هتکنرپ  ینالوط و  رایـسب  لمج  گنج  ۀثداح.دش  راگدنام  ، خیرات ياهتربع  زا  مهم  یـسرد  ناونع  هب  تشاذـگ و  ياج  رب  دوخ 
.هشیاع ، ریبز ، هحلط ، نیثکان ، نانکش تعیب  تعیب و  .دناوخ (1)- دیاب  خیرات  بتک  رد  ار  ارجام  لیصفت.دش  هراشا  نآ  یّلک  سؤر  هب  هک 

قدنخ گنج 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  میظع  زاس و  تشونرس  شقن  و.داتفا  قافتا  هنیدم  برغ  رد  ( يرجه لاس 5  ) ربمایپ نامز  رد  قدنخ  دربن 
دراو نمشد  ات  دندنک  قدنخ  هنیدم  رود  یسراف  ناملـس  داهنـشیپ  هب.دندرک  هرـصاحم  ار  هنیدم  نیکرـشم  هاپـس.تسا  یندرکدای  ، نآ

دنتفرگ و رارق  ناناملـسم  يورایور  ینادیم  رد  دنتـشذگ و  قدنخ  زا  روآ  مان  ناعاجـش  زا  يدادعت  اب  ّدودـبع  نب  ورمع.دوشن  هنیدـم 
كرّـشلا یلإ  هّلک  ناـمیإلا  زرب  » فورعم ۀـلمج.تفر  وا  نادـیم  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما.دادـن  باوـج  یـسک  دـندیبلط و  زراـبم 

يدربن.درک اعد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش (2)و  هدینش  ربمایپ  نابز  زا  ( تسا هتفرگ  رارق  كرش  ۀمه  ربارب  رد  نامیا  ۀمه  «) هّلک
ناناملسم دوس  هب  دربن  دنتخیرگ و  نیکرشم  هاپـس  دروآرد و  ياپ  زا  ار  ّدودبع  نب  ورمع  یتبرـض  اب  نینمؤملا  ریما  تفرگرد و  تخس 

.تفای نایاپ 

هدابع لدعت  قدنخلا  موی  ورمعل  ّیلع  هبرضل  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ، زاس تشونرـس  اتمه و  یب  تبرـض  نآ  ةرابرد 
ّیلع لتق  ، ّیلع هزرابمل  : لثم ) فلتخم ياهریبعت  اب  شیاتس  نیا.تسناد  سنا  ّنج و  تدابع  شزرا  اب  ربارب  ار  تبرض  نآ  (3)و  نیلقّثلا »

.تسا هدمآ  ( ...و

ص:185

راحب ، » »ج 2،ص 357 بهذـلا جورم  ،» رگید تادـلجم  »ج 9 و  دیدحلا یبا  نبا  حرـش  ،» دـیفم خیـش  « لمجلا :» ك.ر : هلمج زا  ( . 1 - 1
دبع حاتفلا  دبع  « بلاط یبا  نب  یلع  ماما  ،» »ج 9 یلع ماما  ۀمانشناد  ،» ج 5 «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ،» »ج 32 ص 171 راونالا

.يرکسع یضترم  «، مالسا خیرات  رد  هشیاع  شقن  (،» لمج ۀعجاف  ،ج 3( دوصقملا
،ج 20 ص 215. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 4 ص 86. یلائّللا یلاوع  ( . 3 - 3

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_185_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_185_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_185_3
http://www.ghaemiyeh.com


هدرک تراسج  وا  ، تسـشن ّدودـبع  نب  ورمع  ۀنیـس  يور  یتبرـض  زا  سپ  یتقو.تسا  ّمهم  زین  دربن  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  صالخا 
راک نیا  ّتلع  یتقو.درک  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  تشگرب و  هرابود  تفر ، هار  مدق  دنچ  تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، دنکفا ناهد  بآ 

رد ، صالخا نیا  دـشاب (1). ادـخ  رطاـخ  هب  طـقف  متـساوخ  یم  هکلب  ، مشکب ار  وا  تینابـصع  رطاـخ  هب  متـساوخن  : دوـمرف ، دندیـسرپ ار 
: تسا هدمآ  يولوم  فورعم  ياهرعش 

منت رومأم  هن  مّقح  ةدنب  منز  یم  قح  یپ  زا  غیت  نم  : تفگ

اوگ (2) دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف  اوه  ریش  متسین  ، مّقح ریش 

زا دـمآ و  ردارب  نیلاب  رب  ورمع  رهاوخ  نوچ  دـنکن و  وا  نت  زا  هرز  هک  ، تسا روهـشم  زین  نمـشد  ۀتـشک  اب  ماـما  ۀـنادرمناوج  دروخرب 
.تسا هتشک  ار  وا  گرزب  يدرمناوج  هک  تفگ  تسیرگن و  ردارب  رب  ، هتشک ار  وا  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسناد  دیسرپ و  وا  ةدنـشک 

.لیوأت رب  لاتق  - .دور یم  رامش  هب  ترضح  نآ  لیاضف  تاراختفا و  زا  زین  نیا  (3)

ربیخ - ربیخ گنج 

نیّفص گنج 

نیّفـص ۀـقطنم  رد  ماـش  ۀـهبج  رد  وا  ناـفلاخم  ندیــسر و  تفـالخ  هـب  زا  سپ  مالـّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ناـیم  هـک  یگنج 
تردق رب  ّطلست  رکف  هب  ، دندوب تلاسر  نادناخ  مالسا و  نیرید  نمشد  هک  نایوما  ، مالسا تیمکاح  يزوریپ و  اب  (. نیطساق )- تفرگرد
هتشامگ تموکح  هب  فلتخم  ياهاج  رد  هیما  ینب  زا  يدارفا  ، نامثع تفالخ  نارود  رد.دنریگب  ماقتنا  مالـسا  زا  ات  دنداتفا  تموکح  و 

قطانم نآ  رب  ّطلـست  لاـس  تفای و 20  همادا  مه  نامثع  ناـمز  رد  دوب و  هدـش  هتـشامگ  ماـش  تیـالو  هب  رمع  ناـمز  زا  هیواعم.دـندش 
زا یکی  مه  هیواعم.تشاذـگ  رانک  راک  زا  ار  نالهاان  درک و  عورـش  ار  تاحالـصا  ، دیـسر تفالخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو.تشاد 

دوب نانآ 

ص:186

،ج 41 ص 51. راونألا راحب  ،ج 2 ص 115، بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 1 - 1
.تسا هاوگ  فّفخم  « اوگ ،» ات 3810 ياهتیب 3721  ، لّوا رتفد  ، يونثم ( . 2 - 2

،ج 1 ص 107. داشرا ( . 3 - 3
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هب ار  وا  شا  هنیرید  ینمشد  تفریذپن و  ار  ماما  نامرف  تشاذگ و  نایغط  هب  رـس  هیواعم.دوب  هدز  مه  هب  یطاسب  دوخ  يارب  ماش  رد  هک 
دوخ هک  وا.تشاداو  ماما  تموکح  ورملق  هب  نوخیبش  فلتخم و  قطانم  رد  بوشآ  داجیا  اهراک و  رد  ینکـشراک  ماما و  اب  تفلاـخم 

تابتاکم داد و  رارق  هناهب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  درک و  کیرحت  زین  ار  نارگید  ، تفرن ماما  تفالخ  راب  ریز  ، تشاد تفـالخ  رد  عمط 
داد و یم  ناشن  یخاتـسگ  وا  ، داد یم  رادـشه  درک و  یم  تحیـصن  ار  وا  هتـسویپ  ماما.تفرگ  ماجنا  نینمؤملا  ریما  وا و  نیب  يددـعتم 

.درک یم  گنج  هب  دیدهت  دز و  یم  تمهت 

نتخاس هرـسکی  اهزواجت و  عفد  وا و  ۀـنتف  ندـناشنورف  يارب  دـش  دـیماان  وا  ندـمآ  هار  هب  زا  یتقو  ، رایـسب ياهتجح  مامتا  زا  سپ  ماما 
هیواعم اب  مه  صاعورمع.درک  جیـسب  ورین  اج  نامه  زا  ، دوب هدـش  ّرقتـسم  هفوک  رد  لمج  گنج  زا  سپ  هک  ماما.دـش  مّمـصم  شراک 

.دوب هدنامن  یقاب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  یغاب  یغای و  نایوج  هنتف  اب  گنج  زج  یهار.دش  تسدمه 

ئطاش » زا دوخ  ریـسم  رد.تشاد  رارق  هفوک  یکیدزن  هک  دوب  « هلیخن » شتکرح أدـبم.درک  تکرح  ماـش  يوس  هب  شیوخ  هاپـس  اـب  ماـما 
.دوب ماش  قارع و  نیب  يزرم  رهـش  نیرخآ  هّقر.تشذـگ  هّقر  هریزجلا و  ، رابنا ، نیادـم البرک ، ، طاـباس ، بعکرید ، لـباب ، نیبق ۀـبق  «، سرن

رب يریگرد.دنتشگ  رقتسم  دوب  تارف  برغ  رد  هک  نیّفص  نیمزرـس  رد  دندش و  ماش  ۀقطنم  دراو  ،و  دنتـشذگ تارف  زا  نآ  زا  سپ  (1)
زین هیواعم  هاپس  يور  هب  ار  نآ  یلو  دندش  ّطلـسم  بآ  رب  ماما  نارای  تیاهن ، رد  دمآ و  شیپ  تیعقوم  نیمه  رد  بآ  هار  فّرـصت  رس 

تّجح مامتا  يارب  ییاهن  یناسر  مایپ  مه  زاب.دـندوب  هتفای  یماظن  شیارآ  ، هدـش رازراک  ةدامآ  ، يوس ود  زا  رفن  نارازه.دنتـشاذگ  زاـب 
هاپـس.دیسر یم  رفن  رازه  هب 100  ادودـح  هدـش ، لـقن  هک  یفلتخم  راـمآ  اـب  نینمؤملا  ریما  نارای.دیـشخبن  يدوس  یلو  ، تفرگ ماـجنا 

.دنا (2) هتشون  رازه  ات 130  رازه  زا 60  مه  ار  هیواعم 

هلیل » مان هب  دربن  تخـس  ياهبـش  زا  یکی  تشاد و  همادا  اهدربن  زورره  تفای و  تّدـش  يریگرد  گنج و  ، رفـص هام  تسخن  ياـهزور 
دننام زین  ترـضح  نارای  زا  یخرب.دـندش  هتـشک  فرط  ود  زا  رفن  رازه  تفگـش 36  بش  نآ  رد  (. ریرهلا هلیل  )- تسا فورعم  « ریرهلا

، رسای راّمع 

ص:187

مالّسلا ج 9 ص 195. هیلع  یلع  ماما  ۀمانشناد  ( . 1 - 1
،ص 203. نامه ( . 2 - 2
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هک سپ  نآ  زا.دندوب  اهیریگرد  زا  عطقم  نآ  يادهش  زا  ناهیت  مثیه  وبا  ، لیدب نب  هّللا  دبع  ، لاقرم مشاه  ، تباث نب  همیزخ  ، ینرق سیوا 
هدع دش و  هتسب  راک  هب  حرطم و  صاع  ورمع  يوس  زا  « ندرک هزین  رب  نآرق  » گنرین دوب ، هتفرگ  رارق  تسکش  ۀناتـسآ  رد  هیواعم  هاپس 

ثعشا نانآ  سأر  رد  دیسر و  یم  رفن  رازه  هب 20  ناشدادعت.دندیشک  گنج  زا  تسد  دندروخ و  بیرف  ، ماما هاپـس  رد  حول  هداس  يا 
.درک یم  يزیگنا  هنتف  هک  دوب  سیق  نب 

هاپس زا  يا  هّدع.دش  لیمحت  ترضح  نآ  رب  هک  یتّیمکح  ، دش هدیشک  هحلاصم  ّتیمکح و  هب  راک  داتفا و  یگتـسدود  ماما  هاپـس  نایم 
دنتفاترب و ماما  تعاطا  زا  رـس  هک  دندش  جراوخ  نامه  نانآ.دنک  هبوت  هک  دنتـساوخ  ماما  زا  ، ّتیمکح ندوب  هابتـشا  رب  هدـیقع  اب  ، ماما

هتـشک نایماش  زا  رازه  ماما و 45  نازابرـس  زا  رازه  تشاد و 25  رایـسب  تافلت  ، نیفـص گنج.دش  هتـسب  ناورهن  گنج  ۀفطن  هنوگنیا 
تاـفلت زا  ریغ.دیـشک  لوط  شناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  دربن  نیا  هاـم  هک 18  تسا  فورعم.تسا  هدـش  لـقن  مـه  يرگید  راـمآ  .دندش (1)

یلع تموکح  ورملق  ندش  رت  هتفشآ  دنوش و  یم  هتخانـش  « نیقرام » مان هب  هک  ، ّتیمکح يارجام  زا  سپ  جراوخ  هورگ  شیادیپ  ، یناج
حلص نامیپ  ضقن  تراغ و  ینماان و  بعر و  داجیا  نآ و  میرح  هب  هیواعم  هب  هتسباو  ياهورین  رّرکم  تازواجت  رطاخ  هب  مالّـسلا  هیلع 

یب یلو  ، درک یم  نازواجتم  اب  داهج  رب  قیوشت  ار  ناراـی  هتـسویپ  ، رخاوا نآ  رد  ماـما.دوب  گـنج  نیا  رگید  ياهدـمایپ  زا  ، وا يوس  زا 
.درک (2) ناشنیرفن  یتح  ، دروآ هوتس  هب  درک و  لد  هب  نوخ  ار  وا  شنارای  یتسس  یلاح و 

تعیب تعیب و  ، نیطـساق .دـناوخ (3)- دـیاب  یثیدـح  یخیراـت و  عباـنم  رد  ار  نآ  لیـصفت.دوب  نیفــص  ۀـعقاو  زا  ارذـگ  یلاـمجا  ، نـیا
.لیوأت رب  لاتق  ، هیواعم ، ندرک هزین  رب  نآرق  ، نانکش

ص:188

،ج 2 ص 394. بهذلا جورم  ( . 1 - 1
ۀبطخ 27. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

و ص 365  ج 32  «، راونألا راـحب  ،» ج 9 «، یلع ماما  ۀمانـشناد  ،» ج 5 «، بلاـط یبا  نـب  یلع  ماـمإلا  هعوـسوم  :» ك.ر هـلمج  زا  ( . 3 - 3
نآ ۀمجرت  یفقث و  «، تاراغلا ،» محازم نب  رصن  « نیفـص هعقو  ،» ،ج 4 داّقع « بلاط یبا  نب  یلع  ماما  ،» ج 8 «، دیدحلا یبا  نبا  حرش  ،» 447
لاس جـنپ  رد  یلع  ماما  ياهگنج  » ماـن هب  شا  همجرت  مثعا و  نبا  « تاـحوتف ،» نیـسح هط  « يربکلا هنتفلا  «،» نیفـص راـکیپ  » ماـن هب  باـتک 
لاس ثداوح  «، ریثا نبا  لـماک   » »و يربط خـیرات  ،» ص 374 ج 2  «، بهذـلا جورم  ،» هداز مظان  «، تماما یّلجت  ،» یناحور دـمحا  « توکس

.37
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ناورهن گنج 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  نازابرس  زا  یخرب  ندروخ  بیرف  هیواعم و  هاپس  ندرک  هزین  رب  نآرق  ۀلأسم  نیفص و  گنج  هب  ، جراوخ شیادیپ 
یلع اب  دنگنجن و  هیواعم  اب  دنتفرگ  میمـصت  ، دندروخ بیرف  هک  یهورگ.ددرگ  یمرب  گنج  نتفای  هلـصیف  ّتیمکح و  ندـمآ  شیپ  و 

هب نت  هورگ ، نآ  راـشف  ریز  مالّـسلا  هیلع  یلع.دـننک  تفلاـخم  دوب  نمـشد  ۀـهبج  تسکـش  اـت  دربن  ۀـمادا  راتـساوخ  هک  مالّـسلا  هیلع 
هدوبن قح  دوس  هب  تیمکح  هک  دـش  نشور  دـندرک و  تنایخ  ییوس  زا  یحول و  هداـس  ییوس  زا  تیمکح  نارواد  یلو.داد  ّتیمکح 

هیلع یلع  دنتـسناد و  رفک  ار  نآ  شریذپ  دندرک و  شروش  ّتیمکح  هیلع  ، دندوب هدرک  شریذپ  هب  راداو  ار  ماما  هک  دارفا  نامه.تسا 
.تفریذپن ماما  هک  دیامن  هبوت  دنک و  رارقا  شیوخ  رفک  هب  هک  دنتساوخ  دندرک و  ریفکت  ار  مالّسلا 

زا نانآ.دندنام  « ءارورح » رد دـندشن و  هفوک  دراو  دـندش  یم  رفن  رازه  هدزاود  هک  جراوخ  ، هفوک هب  ماما  نایهاپـس و  تشگزاب  زا  سپ 
یمنرب دوخ  ياه  يزاسوج  اهداقتنا و  اـهفرح و  زا  تسد  جراوخ  دیـسرن و  ییاـج  هب  اهوگتفگ.دـندرک  یم  ییوگدـب  داـقتنا و  ماـما 

شرسمه باّبخ و  نب  هّللا  دبع  ، دندناسر جوا  هب  ار  يرگ  هنتف  نانآ  اّما.تشاذگ  ناشیاهر  دش  دیماان  نانآ  حالصا  زا  هک  ماما.دنتـشاد 
مالّسلا هیلع  یلع  ترضح.دنتشک  مه  ار  ماما  ةداتسرف  ، دنک قیقحت  ات  داتسرف  نانآ  دزن  ار  یـسک  ترـضح.دنتشک  ار  رگید  نز  دنچ  و 

ۀمه ، گنج زا  يریگـشیپ  نانآ و  تیادـه  يارب  شالت  کیپ و  نداتـسرف  تناتم و  تیارد و  اب  ماما.دـنتفر  نانآ  دزن  شیوخ  نارای  اـب 
مامتا ۀـمه  زا  سپ.دـنتفرگ  تراسا  هب  ار  یناسک  دـندرک و  ترارـش  لتق و  مهزاب  نانآ  اّما  ، تفگ اهنخـس  نانآ  اـب  دومیپ و  ار  اـههار 

هک دندوب  رفن  رازه   12 «، بقانم » لقن هب.دنا  هدرک  لقن  فلتخم  ار  نایناورهن  رامـش.تفرگ  ناشیا  اب  ندـیگنج  هب  میمـصت  ماما  اهتّجح 
.دندنام (1) یقاب  رفن  رازه  دنتشگرب و 4  دنتساوخ و  ناما  ناشرفن  رازه  اهتبحص 8  ظعاوم و  یپرد 

شیوخ نارای  هب  ماما.تفرگرد  تخـس  نینوخ و  يدربن  دـنتخات و  ناـنآ  رب  ماـما  نارای.دـندوب  جراوخ  يزادـناریت  هلمح و  رگزاـغآ 
دنوش و یمن  هتشک  رفن  هد  امش  زا  دنگوس  ادخ  هب  : دومرف

ص:189

هّمغلا ج 1 ص 367. فشک  ،ج 3 ص 189، بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 1 - 1
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زا سپ  »و  هرشع مهنم  ملسی  هرشع و ال  مکنم  لتقی  هّللا ال  وف  :» دوب هدومرف  ماما  هک  دش  زین  نانچ  دننام و  یمن  هدنز  رفن  هد  زین  نانآ  زا 
لقن هب  .دـنتخیرگ (1) رفن  تشه  جراوخ  يرفن  رازهراـهچ  عـمج  زا  دـندش و  دیهـش  رفن  هن  ماـما  ناراـی  زا  هک  تشگ  موـلعم  گـنج 

ار يرگیجراخ  ۀشیدنا  رگید  ياهاج  نمی و  رد  دـنتخیرگ و  فلتخم  ياهرهـش  هب  ، دـندرب رد  هب  ملاس  ناج  هک  يرفن  هن  نآ  ، خـیراوت
گنج ۀعقاو.دناسر  تداهش  هب  ار  نینمؤملا  ریما  ماجنارـس  هک  دوب  يرارف  جراوخ  نیمه  زا  یکی  مجلم  نب  نامحرلا  دبع.دنداد  جاور 

.دننک (2) هعجارم  لّصفم  عبانم  خیرات و  بتک  هب  نابلاط  ، تسا ینالوط  ناورهن 

.نیقرام ، لیوأت رب  لاتق  ، یغب لها  اب  داهج  ، ناورهن جراوخ  -

یغب لها  اب  داهج 

.یلاو تموکح و  ای  صخش  ّدض  رب  هچ  ، تسا يّدعت  ملظ و  ، ّدح زا  زواجت  يانعم  هب  یغب 

یهورگ اـی  یـسک  یناـمرفان  شروش و  زا  تسا  تراـبع  « یغب ،» تسا حرطم  یـسایس  یعاـمتجا و  دـعب  رد  ینید و  گـنهرف  رد  هچنآ 
هیلع یلع  تموکح  ناـمز  رد  هنتف  نیا.ّتینما  عاـضوا و  ندز  مه  هب  بوشآ و  داـجیا  دـصق  هب  یعرـش  ینوناـق و  تموکح  هب  تبـسن 

عورشم تموکح  ّدض  رب  ( نیقرام ) ناورهن جراوخ  )و  نیطـساق ) ماش ناراکزواجت  )و  نیثکان ) هرـصب نانکـش  نامیپ  دمآ و  شیپ  مالّـسلا 
اب ، گنج هس  رد  ریما  ترضح  دمآ و  شیپ  رگ  هنتف  نایشروش  بوکرس  نانآ و  اب  هزرابم  فیلکت  ، یغب نیا  اب  دندیروش و  نانمؤم  ریما 

.دیگنج یلخاد  نازیگنا  هنتف 

لها دنک و« متس  رگید  هورگ  رب  هک  یهورگ  ّدض  رب  دهد  یم  نامرف  هک  دوب  نآرق  ۀیآ  ، نانآ اب  ندیگنج  رد  نینمؤملا  ریما  کسمتسم 
ْتََغب ْنِإَف  امُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  ددرگ : قح  عباـت  دـنهنب و  ندرگ  ادـخ  مکح  هب  اـت  دـیگنجب  دـشاب  « یغب

یَلَع امُهادْحِإ 

ص:190

،ج 2 ص 273. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
خیرات ،» ج 33 «، راونألا راـحب  ،» »ج 6 بلاـط یبا  نـب  یلع  ماـمإلا  هعوـسوم  ،» ج 9 «، یلع ماـما  ۀمانـشناد  :» عباـنم نـیا  هـلمج  زا  ( . 2 - 2
ياغوغ  ) ،ج 6 داّقع « بلاـط یبا  نب  یلع  ماـما  ،» ص 206 ج 2  «، دـیدحلا یبا  نبا  حرـش  ،» لاـس 37 ثداوح  «، ریثا نبا  لـماک  »و« يربط

.هشخرد لالج  نیفلاخم » لابق  رد  یلع  ترضح  یسایس  عضاوم  ،» هداز مظان  « تماما یّلجت  ،» یناحبس « تیالو غورف  (،» ناورهن
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.(1) ..ِهّللا .  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألَا 

ادـخ لوسر  راوشد و  تسا  يداهج  ، دـنتفا یمرد  موصعم  ماما  قح و  تموکح  اب  اّما  ، دنناملـسم رهاظ  هب  هک  یناسک  اب  داهج  عون  نیا 
یلع اب  هکنآ  یگنج (2). یم  لیوأت  ساسا  رب  وت  مدیگنج و  لیزنت  ساسا  رب  نم  هک  دوب  هدومرف  ترضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.تسا بجاو  وا  اب  گنج  رده و  شنوخ  تسا و  ربمایپ  فلاخم  نید و  زا  جراخ  ، یغای ، رفاک دگنجب ، بلاط  یبا  نب 

نولتاقی موق  :» ثیدح نیا  هلمج  زا  تسا (3)، هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  هک  تسا  یناوارف  ثیداحا  نومـضم  نیا 
(4) ...مهداهج » هّللا  ّقح  یف  نوکی  ، لطابلا یلع  مه  ّقحلا و  یلع  وه  اّیلع و 

گنج هنوگ  ود  ،(5) اوؤیفی » یّتح  هیغابلا  هئفلا  لاتق  ،و  اوملسی یّتح  هرفاکلا  هئفلا  لاتق  : نالاتق لاتقلا  :» مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  ةدومرف  هب 
میلست دندرگرب و  شیوخ  نایغط  زا  ات  ، راکزواجت یغب و  هورگ  اب  گنج  يرگید  دنوش ، ناملـسم  ات  رفاک  هورگ  اب  گنج  یکی  ، تسا

.دنوش

رب درک و  بیقعت  دیاب  ار  ناشنایرارف  دیگنج و  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  یهدـنامزاس  تالیکـشت و  رگا  ، یغب لها  هورگ  اب  زین  یهقف  رظن  زا 
عمج هرابود  هک  دنشاب  هتشادن  یتالیکشت  یهدنامزاس و  هبقع و  هکنآ  رگم  ، تشگ دیاب  مه  ار  ناشناریسا  تخات و  مه  ناشناحورجم 

.دننزب (6) شروش  هب  تسد  دنوش و 

.دزاس یم  نشور  ار  یغب  لها  اب  داـهج  فیلکت  تسا و  نارگید  يارب  تجح  ، داد ماـجنا  گـنج  هس  نآ  رد  نینمؤملا  ریما  هک  يراـک 
: درک یم  بیقعت  ار  ریز  ياهفده  ، ترضح نآ  لمع  ةویش  یلخاد و  نازواجتم  اب  ترضح  نآ  دربن  (7)

ص:191

ۀیآ 9. ، تارجح ( . 1 - 1
.دینک هعجارم  « لیوأت رب  لاتق  » ثحب هب  ( . 2 - 2

همالع يوس  زا  نآ  یهقف  طوسبم  ثحب  زین  (، نینمؤملا ریما  ایلع  براـح  نم  مکح  باـب  ،ج 32 ص 319( راونألا راحب  : ك.ر ( . 3 - 3
ات 342. ،ص 327  نامه ، یسلجم

،ج 32 ص 305. راونألا راحب  ( . 4 - 4

،ج 32 ص 305. راونألا راحب  ( . 5 - 5
.یغب لها  لاتق  هب  طوبرم  ثیداحا  ( دعب هب  باب 27(ص 54  ات  باب 24  ،ج 11  هعیشلا لئاسو  ( . 6 - 6

»ص 689 ناراکزواجت ّدض  رب  یلخاد  داهج  » طوسبم ثحب  ، یسراف نیدلا  لالج  « مالـسا یلماکت  بالقنا  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 7 - 7
.دعب هب 
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.شتفالخ يّدصت  تیعورشم  تابثا  -1

.نآ ۀمادا  تیعورشم  تابثا  -2

( یغب ) نیفلاخم ۀناحلسم  زواجت  شور  تابثا  -3

تسا یلخاد  حّلسم  ناراکزواجت  ّدض  رب  داهج  شناوریپ  وا و  راک  هکنیا  تابثا  -4

نیفلاخم رفک  ۀقباس  يداقتعا و  تیهام  ندناسانش  -5

نانآ یلهاج  یعاجترا و  ياهفده  یفرعم  -6

تسا « یغب لها  » اب دربن  نیقفانم و  عاجترا  راثآ  ندودز  یپرد  ماما  هکنیا  میهفت  -7

تماما و تاّصتخم  زا  يربهر  نیا  تسا و  نآ  ربهر  رادمچرپ و  وا  تسا و  ناملـسمره  ۀـفیظو  یلخاد  ناراکزواجت  ّدـض  رب  داهج  -8
.تسا (1) یبهذم  يربهر 

هب رـسای  رامع  یتقو  ، نیفـص گنج  رد  دوب و  هداتفا  اج  ، مالـسا ربمایپ  تاملک  زا  ماهلا  اب  ، راکزواجت هورگ  یغب و  لها  اب  دربن  گنهرف 
یم ار  وا  راــکزواجت  هورگ  )(2) هیغابلا » هئفلا  هلتقت  » دوب هدومرف  وا  ةرابرد  ادـخ  ربماـیپ  دـندوب  هدینـش  هک  ناناملـسم  ، دیـسر تداـهش 

یناسک ياههاگدید  یثیدح  عبانم  رد.تسا  بجاو  قح و  نانآ  اب  دربن  دـنا و  یغب  لها  ، نایماش هورگ  هک  دـش  نیقی  ناشیا  رب  ( دنـشک
ماما دربن  هک  هدمآ  ّتنس  لها  نایاوشیپ  ، هملس ما  ، رـسای رامع  رمع ، نب  هّللا  دبع  ، هفیذح ، يردخ دیعـس  وبا  ، يراصنا بویا  وبا  نوچمه 

.دنا (3) هدرمش  قحرب  اهدربن  نآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هتسناد و  یغب  لها  اب  دربن  ، هورگ نآ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

.ناورهن گنج  ، لیوأت رب  لاتق  ، نیطساق ، نیقرام ، نیثکان ، ناورهن جراوخ  -

نارتش زاهج 

يارجا رد  ، دیـسر مخ  ریدـغ  هب  نوچ  عادولا  هّجح  زا  تشگزاب  رد  ربمایپ.دوش  یم  دای  مخ  ریدـغ  یخیراـت  ۀـعقاو  رد  رتشیب  ریبعت  نیا 
نینمؤملا ریما  تماما  تیاصو و  غالبا  دروم  رد  ادخ  نامرف 

ص:192

،ص 704. لوا پاچ  ، مالسا یلماکت  بالقنا  ( . 1 - 1
(. ،ج 6 ص 131 بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم.هباحص  زا  رفن  لقن 27  هب  ، تسا رتاوتم  ثیدح  ،ج 4 ص 472( هباصألا ( . 2 - 2

ج 5 ص 53. «، بلاط یبا  نب  یلع  مامإلا  هعوسوم  :» ك.ر ( . 3 - 3
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نآ يارب  نارتش  زاـهج  زا  يربـنم  ، رفن رازهدـص  زا  شیب  هوبنا  رد  ارحـص  نآ  رد.دـنوش  عمج  دـنیآ و  دورف  همه  داد  روتـسد  ، مدرم هب 
بـصن دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درک و  داریا  ار  هّیریدغ  ۀبطخ  تفر و  نآ  يالاب  ربمایپ.دـندرک  اپرب  ترـضح 

یم راوس  نآ  رب  هک  تسا  نارتش  نالاپ  زاهج و  نامه  ، لحر بتق و  باتقا و  ، تسا « لاحر »و« لبإلا باتقآ   » یخیرات ياـهلقن  ریبعت.درک 
.دنوش (1)

.تیالو ثیدح  ، مخ ریدغ  ۀعقاو  -

هماسا شیج 

ةدامآ ترـضح  نآ  رمع  رخآ  ياهزور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  روتـسد  هب  «، دـیز نب  هماسا  » یهدـنامرف هب  هک  یهاـپس 
.تسب داهج  مچرپ  هماسا  يارب  ربمایپ  دوخ  دش و  هتوم  هب  تمیزع 

یم قیوشت  مه  مشاه  ینب  زا  ریغ  هب  ار  شیرق  نارـس  دنک و  چوک  هماسا  هاپـس  هک  تشاد  ناوارف  رارـصا  ، هلأسم ّتیمها  لیلد  هب  ربمایپ 
شیج اوزّهج  » ۀـلمج رارکت  اـب  اـّما  ، دوـب وا  تلاـسک  نارود  ربماـیپ و  رمع  رخآ  ياـهزور  هـکنآ  اب.دــندنویپب  هاپــس  نآ  هـب  اـت  دوـمرف 

نافلاخم زا  هنیدم  دنورب و  هتفای  رارقتسا  اجنآ  رد  هماسا  هک  یهاگودرا  هب  باحصا  هک  تساوخ  یم...و  « هماسا شیج  اوذفنأ  »و« هماسا
نآ توف  زا  سپ  يزیگنا  هنتف  يارب  ، ربمایپ لاح  تماخو  ندید  اب  يا  هدع.دشاب  یلاخ  ترضح  نآ  تافو  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
زا ناگدننک  فّلخت  دش و  تحاران  ادخ  ربمایپ.دنتخاس  هناهب  ار  هماسا  ندوب  ناوج  دندیزرو و  لّلعت  هاپس  نآ  هب  نتسویپ  زا  ، ترـضح

هماسا هاپس  هاگرارق  هب  مه  یضعب  (2) هنع .» فّلخت  نم  هّللا  نعل  ، هماسا شیج  اوزّهج  :» درک تنعل  ار  هماسا  هب  نتـسویپ  نامرف و  يارجا 
.دنتشگرب هنیدم  هب  هرابود  دنتفر و 

.تسا نیمّلکتم  نیخروم و  نایم  ناوارف  ثحب  دروم  « هماسا شیج  زا  فّلخت  » عوضوم

يزیر همانرب  ناشن  تسا و  یندوشخبان  ییاطخ  ، هماسا هاپس  هب  دارفا  نتـسویپ  يارب  رارـصا  همه  نآ  زا  سپ  ، ربمایپ روتـسد  زا  یچیپرس 
.دور یم  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ندز  رانک  تموکح و  نتفرگ  تسد  هب  يارب  نابلط  تردق 

ص:193

،ج 1 ص 175. داشرا ،ج 1 ص 10، ریدغلا ( . 1 - 1
،ص 99. داهتجألا صنلا و  ( . 2 - 2
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دوخ زا  دندیزرو و  لّلعت  ، هاگودرا هب  نتفر  زا  ادتبا  نانآ  :» دسیون یم  ربمایپ  نخس  عیاقو و  نآ  لقن  زا  سپ  نیدلا  فرش  دّیـس  موحرم 
ار شیوخ  تموکح  تسایـس و  ياه  هیاپ  ات  ، دنتـشاد هگن  هنیدـم  رد  ار  دوخ  دـندنام و  بقع  هاپـس  زا  مه  دـعب  ، دـنداد ناشن  ینیگنس 

ربارب رد  داهتجا   » دراوم زا  رگید  یکی  نیا  دنداد و  حیجرت  ادخ  ربمایپ  حیرـص  نامرف  هب  تبـسن  دّـهعت  رب  ار  راک  نیا  دـننک و  میکحت 
رارقتسا تفلاخم  نودب  شمارآ و  اب  نینمؤملا  ریما  تفالخ  دشاب و  یلاخ  نانآ  دوجو  زا  مالسا  ۀمـصاع  تساوخ  یم  ربمایپ.دوب  « ّصن

نانآ یلو  ، دـنامن یقاب  عازن  يارب  يا  هنیمز  ات  هتفرگ  نایاپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـن  هب  تفـالخ  راـک  هک  دـننیبب  ، دـندرگرب یتقو  دـبای و 
وا هب  نتـسویپ  نتفر و  رد  مه  دـندرک و  ضارتعا  دوب  هلاس  یناوج 17  هک  هماسا  یهدنامرف  هب  مه  ، دـندش ربمایپ  ریبدـت  ّتین و  هّجوتم 

(1) .دندروآ » شیپ  ار  هفیقس  يارجام  هاگنآ  ، تشذگرد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هکنآ  ات  ، دندرک گنرد 

.هفیقس ۀنتف  رامشزور  ، دیز نب  هماسا  ، هفیقس ، ّصن لباقم  رد  داهتجا  -

ص:194

یهدـنامرف رب  يو  دـیکأت  مازعا و  نیا  هب  ربماـیپ  ماـمتها  هماـسا و  شیج  زا  فّلخت  زا  ناـنآ  فادـها  ةراـبرد  ،ص 100. نامه ( . 1 - 1
(. ،ج 1 ص 120 یلع نب  نسحلا  مامالا  هایح  ) تسا یندناوخ  هک  دراد  یبلاج  لیلحت  یشرقلا  فیرش  رقاب  داتسا  هماسا ،
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چ

هاچ مالّسلا و  هیلع  یلع  - هاچ

تسار پچ و 

یلع هار  ، میقتسم طارص.دنک  یم  رود  دصقم  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  تسار  پچ و  هب  شیارگ  «، میقتسم طارص  تسار و« هار  لباقم  رد 
.تسا ترتع  نآرق و  هب  کّسمت  تیب و  لها  مالّسلا و  هیلع 

.دشاب هدمآرب  تیب  لها  ام  يوس  زا  هکنآ  رگم  دیبای  یمن  یحیحص  شناد  زگره  ، دیورب برغ  قرش و  هب  : دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(1)

.تسین بیرف  زج  يرگد  توعد  هار و  ره  میترتع  نآرق و  یپ  ناگدرپسلد  ام 

یهارمگ ار  راسی  نیمی و  تسار و  پچ و  ، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا و  هدش  شهوکن  تسار  پچ و  هب  لودـع  زا  ، تایاور رد 
مه يوبن و  ّتنس  يارجا  مه  ، تسا تّوبن  راثآ  نآرق و  ياقب  نماض  مه  هک  درامش  یم  یلصا  ةداج  ار  میقتـسم  طسو و  هار  هتـسناد و 
یم یهارمگ  ریـسم  ار  تسار  پچ و  هار  زین  (2) ...هّداّجلا .» یه  یطسولا  قیرّطلا  هّلـضم و  لامّـشلا  نیمیلا و  :» تسا تیفاع  نآ  ماجرف 

زا )و  ّیغلا کلاسم  یف  انعظ  الامش  انیمی و  اوذخأ  ۀبطخ 150:و  :) دناد

ص:195

،ج 1 ص 399. یفاک ( . 1 - 1
ۀبطخ 16. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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دینک و تّمذم  ار  ناشهار  هک  دیامرف  یم  هیـصوت  دنک و  یم  شهوکن  لدتعم  هنایم و  هار  لباقم  رد  يور  تسار  يور و  پچ  عونره 
ۀبطخ 222: :) دیرادب ناشرذحرب  یهابت  تکاله و  زا 

هتکن يرصب  نسح  زا  یسک  هک  یـسلجم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  (. هکلهلا نم  هورّذح  قیرّطلا و  هیلإ  اوّمذ  الامـش  انیمی و  ذخأ  نم  و 
.دوشن (1) تفای  ام  دزن  زج  شناد  ملع و  مسق  ادخ  هب  دورب ، تسار  ای  دورب  پچ  يرصب  نسح  : دومرف ، درک لقن  يا 

تـسار پچ و  ۀـهاریب  هب  ، ادـخ ّیلو  تماما  اب  ات  ، دـهد ناـشن  تما  هب  ار  نشور  تسار و  هار  تساوخ  یم  ، مخ ریدـغ  رد  ادـخ  ربماـیپ 
.دنوشن فرحنم 

.میقتسم طارص  -

مالّسلا هیلع  یلع  رابآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀمشچ 

مالّسلا هیلع  موصعم  هدراهچ 

زین دنوادخ.دراد  نیموصعم  ۀّمئأ  ناربمایپ و  تمـصع  هب  داقتعا  هعیـش.تسا  هعیـش  ماما  هدزاود  ارهز و  ۀـمطاف  مرکا و  ربمایپ  ، دوصقم
ّنا :» مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  ریبعت  هب.تسا  هدـیرفآ  ناهج  تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  ار  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  رون 
رسپ يا  : دنـسرپ یم  ترـضح  نآ  زا  «. انحاورأ یهف  ماع  فلأ  رـشع  هعبرأب  قلخلا  قلخ  لبق  ارون  رـشع  هعبرأ  قلخ  یلاعت  كرابت و  هّللا 
مئاق نانآ  نیرخآ  هک  ، نیـسح لسن  زا  ناماما  نیـسح و  ، نسح همطاف ، ، یلع ، دّـمحم : دـیامرف یم  ؟ دـننایک ، كاپ رون  هدراهچ  نآ  ! ربمایپ

.دنک (2) یم  كاپ  یملظ  روجره و  زا  ار  نیمز  دشک و  یم  ار  لاّجد  دنک و  یم  مایق  یتبیغ  زا  سپ  تسا و 

مک شیب و  یب  ، هدراچ دوجو  زا  ملق  حول و  ام  هب  دیوگ  یم  شاف 

هتخیوآ کلف  زا  لبح  هدراچ  هتخیر  مهرد  يوسیگ  هدراچ 

نکزاس یتسه  دیشروخ  هدراچ  نکزاورپ  کلف  هام  هدراچ 

هدمآ دادما  هب  رضخ  هدراچ  هدمآ  داب  رد  سایلا  هدراچ 

ص:196

(. یفاک ج 1 ص 51 ) انهیه ّالإ  ملعلا  دجوی  ام  هّللا  وف  ، الامش انیمی و  نسحلا  بهذیلف  ( . 1 - 1
لقن ناربمایپ  قاثیم  تیب و  لها  ربمایپ و  رون  تقلخ  زاغآ  ةرابرد  يرایـسب  تایاور  ، ذخأم نیا  رد  ،ج 15 ص 23. راونألا راحب  ( . 2 - 2

.تسا هدش 
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نامک نیگنر  زا  رت  نیگنر  یکیره  نامسآ  تفه  رد  زاورپ  هدراچ 

لامک يانیس  هب  ، یسوم هدراچ  لامج  فسوی  یناعنک  هدراچ 

لگ بآ و  زا  ادج  حور  هدراچ  لصتم  ایرد  هب  حون  هدراچ 

شورخ رد  اپارس  لیس  هدراچ  شوج  دیراورم  يایرد  هدراچ 

نیبم نآرق  ریسفت  هدراچ  نید  رادرس  هدراچ  ، رس هدراچ 

نک بآ  دالوپ  ریشمش  هدراچ  ندل  ملع  هنیجنگ  هدراچ 

هتخوس اپارس  عمش  هدراچ  هتخورفا  ۀناورپ  هدراچ 

هتخیر رغاس  هب  دهش  هدراچ  هتخیمآ  رکش  ریش  هدراچ 

وه رارسا  ةداب  زا  شون  هعرج  وبس  ماج و  یب  تسمرس  هدراچ 

هدش یقاب  هتشگ و  ّکبر  هجو  هدش  یقاس  ةراوخیم  هدراچ 

هدمآ (1) رون  یلع  رون  مهّلک  هدمآ  روصنم  روصنم  هدراچ 

.تیب لها  لیاضف  ، تمصع ، ترتع ، تیب لها  -

هعیش تخانش  رد  باتک  دصراهچ 

ۀمالع ۀماندای  » باتک رد  لاس 1352 ش  رد  هک  تسا  « یمیکح اضر  دّمحم  » داتسا زا  هحفـص  رد 70  یلّـصفم  هناّققحم و  ۀلاقم  ناونع 
هب تسد  هعیش  تادقتعم  ندناسانـش  رد  دننک و  یم  یفرعم  دب  ار  هعیـش  هک  یـضرغم  ناگدنـسیون  هب  تسا  یخـساپ.دش  پاچ  « ینیما
یم یفرعم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیب و  لـها  لـیاضف  بقاـنم و  رد  ّتنـس  لـها  ناـفلؤم  زا  زین  باـتک  يو.دـننز 140  یم  فیرحت 

.دهد ناشن  ار  رگید  ناگدنسیون  یخرب  ملق  ندوب  هناضرغم  ات  ، دنک

یبرع یسراف و  دیدج و  میدق و  تافیلأت  زا  تسا  یقیفلت  دراد و  ییابفلا  بیترت  ، هدمآ « هعیش تخانـش  رد  باتک   400» ۀلاقم رد  هچنآ 
تاقبط »و« هعیرذلا » نوچمه ییاهباتک  ، تسرهف نیا  رد.دنک  یم  نییبت  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ار  هعیش  تادقتعم  رکفت و  مارم و  هک 

ص:197

رویرهش 1371. ناهیک 12  ، یساقآ اضر  دّمحم  دای  هدنز  ، هعیش ۀمان  يونثم  زا  يا  هدیزگ  ( . 1 - 1

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 254 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_197_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناونع تسیب.تسا  هدش  یفرعم  يرتشیب  لیصفت  اب  يدنه  نیسح  دماح  ریم  « راونألا تاقبع  ینارهت و« گرزب  اقآ  خیش  زا  « هعیشلا مالعا 
: میروآ یم  هنومن  يارب  ار  مان  نیا 400  زا 

لئاوا «،» هعیــشلا ناـیعا  «،» اــهلوصا هعیــشلا و  لــصا  «،» فّـطلا بدا  «،» قـحلا قاــقحا  «،» هادــهلا تاــبثا  «،» شیرق نمؤـم  بلاــط  وـبا  »
زارف نیرت  ساسح  «،» هاورلا عماج  «،» همکاحم حیرـشت و  «،» مالـسإلا مولعل  هعیـشلا  سیـسأت  «،» ناقرفلا نایب  «،» راونـألا راـحب  «،» تـالاقملا

انتریـس «،» قدـصلا لـئالد  «،» هّیعیــشلا هّیمالــسالا  فراـعملا  هرئاد  «،» تیـالو تفـالخ و  «،» ناریا مالــسا و  لـباقتم  تامدـخ  «، » خـیرات
«. نسحلا حلص  »و« انتنس

، یسانش هعیش  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک  -

.هعیش ّدض  ياهباتک  دقن  ، هعیرذلا ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانش  هلاقم 

ص:198
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ح

مالّسلا هیلع  یلع  ّبح 

ادخ و لوسر  هب  تبـسن  یـسانش  قح  ۀناشن  مه  ، هدـش هداد  رارق  « تلاسر رجا  » هک ، مالـسا ربمایپ  نادـناخ  اب  یتسود  تیب و  لها  تّدوم 
صخاش ، تیب لها  ّتبحم.تسا  ترخآ  رد  حالف  يراگتـسر و  بجوم  مه  ، ایند رد  ناسنا  لاـمک  دـشر و  لـماع  مه  ، تسا تیب  لـها 

کحم عّیـشت و  رایعم  دراد و  نایم  نیا  رد  يرترب  یگژیو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبح.تسا  قافن  رفک و  ۀـناشن  ، نانآ ضغب  تسا و  نامیا 
مالّسلا هیلع  یلع  نوچ.اهتیناسنا  اهشزرا و  ، اهیبوخ ، اهتلیضف ۀمه  هب  قشع  ینعی  یلع  هب  تبسن  تبحم  قشع و  تسا و  نامیا  رد  قدص 

.دنا مه  ياتسار  رد  ّتبحم  ود  نیا  نوچ  ، دشاب مه  مالّسلا  هیلع  یلع  رادتسود  دیاب  ادخ  ّبحم  سپ  ، تسادخ بوبحم 

.دـجنگب رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ، دراد هراـشا  یتسود  نیا  راـثآ  دـیاوف و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  یتسود  هب  هک  یثیداـحا 
هتـشاد زاربا  مالّـسلا  هـیلع  یلع  هـب  تبـسن  ار  دوـخ  دـیدش  ۀـقالع  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  یناوارف  ياـه  هنحـص  رد  (1)

تسا و هدومن  یفرعم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هدـنب  نیرت  بوبحم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدرک و  قـیوشت  ّتبحم  نیا  هب  زین  ار  نارگید  ، تسا
یم هار  زا  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  ناــسرب و  ار  تناگدــنب  نـیرت  بوـبحم  هـک  دــنوادخ  زا  ربماــیپ  تساوـخرد  يوـشم و  ریط  ناتــساد 

، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  .تسا (2) فورعم  ، دسر

ص:199

ج 38. «، راونألا راحب  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 1 - 1
«. هّللا یلا  قلخلا  ّبحا  ّهنا  ریطلا و  ربخ  » باب ،ص 348  نامه ( . 2 - 2
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ادخ رادتسود  ربمایپ  رادتسود  تسا و  ربمایپ  رادتسود  وا  رادتـسود  (1) ...هّللا ،» ّبحأ  دقف  ینّبحأ  نم  ینّبحأ و  دـقف  هّبحأ  نم  :» دومرف
(2) هدابع .» ّیلع  ّبح  :» تسا هدومرف  تسا و 

بجاو وا  تبحم  ، تسا ربماـیپ  ادـخ و  ّبح  وا  ّبح  : تسا رارق  نیا  زا  ، تسا مالّـسلا  هـیلع  یلع  ّبـح  ةراـبرد  هـک  یتاـیاور  نومـضم 
یم لوـبق  شلاـمعا  ، دـسر یم  ینمیا  هب  ، دوـش یم  تیادـه  ناـسنا  وا  ّبح  اـب  ، تسا لاـمعا  لـضفا  تـمعن و  ، تداـبع وا  ّبـح  ، تـسا

زا تاجن  طارـص و  رب  مدق  تابث  ۀیام  طارـص و  زا  روبع  زاوج  تسا و  رورـس  ۀـیام  گرم  ماگنه  ، دوش یم  هدـیزرمآ  شناهانگ  ، دوش
سّدقم قشع  نیا  ياهدمایپ  ، ترضح نآ  رادتسود  تسا و  یهلا  یتبهوم  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ّبح  .تسا (3) تشهب  هب  دورو  خزود و 

مه زا  ، درادـب تسود  ارم  یهوـک  رگا  (4) تفاـهتل » لـبج  ینّبحأ  ول  :» دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما.دـنک  یم  لّـمحت  مه  ار 
.دشک یم  شود  هب  ار  الوم  قشع  نیگنس  راب  هک  تسا  رتراوتسا  هوک  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀعیش.دشاپ  یمورف 

یم تیبرت  مالّـسلا  مهیلع  یلع  دالوا  یلع و  ّتبحم  اب  مه  ار  دوخ  نادنزرف  دنا و  هدـش  تیبرت  گنهرف  نیا  ساسارب  ، تیب لها  ناوریپ 
ریبعت هب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبح  اب  هک  دنراودیما  دنراد و  ترخآ  ایند و  رد  سدـقم  تبحم  نیا  يزاسراک  هب  دـیما  مشچ  دـننک و 

مالّـسلا هیلع  یلع  ّتبحم  ، تایاور ریبعت  هب.دنوش  بایماک  ، دـنز یمن  ررـض  ناسنا  هب  نآ  دوجو  اب  يزیچ  هک  تسا  يا  هنـسح  ، تایاور
هراب نیا  رد  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یعفاـش  (5) بلاط .» یبأ  نب  ّیلع  ّبح  نمؤملا  هفیحـص  ناونع  :» تسا نمؤم  لاـمعا  ۀـمان  ۀـحولرس 

: تسا هدورس  نینچ 

بتاک الب  اّطخ  دق  نارطس  هطسو  ادبل  یبلق  ّقش  ول 

بناج (6) یف  تیبلا  لهأ  ّبح  بناج و  یف  دیحّوتلا  عرّشلا و 

لها ّتبحم  رگید  يوس  ، دیحوت عرـش و  وس  کی  : دـسیونب یـسک  هکنآ  یب  ، هدـش هتـشون  رطـس  ود  نآ  نایم  رد  ، دنفاکـشب ار  ملد  رگا 
.تیب

تیاده ریسم  رد  ار  ام  تبحم  نیا  هکنیا  ظاحل  هب  مه  ، تسا تّدوم  ۀیآ  ياضتقم  هب  مه  ، مالّسلا هیلع  یلع  ّبح  زین  هنایماع  تایبدا  رد 
مّسجم ياهتلیضف  هب  نداهن  جرا  مه  ، دهد یم  رارق  یهلا 

ص:200

،ج 11 ص 187. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 1 - 1
،ص 194. نامه ( . 2 - 2

ات 237. ج 11 ص 179  «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر ( . 3 - 3
تمکح 111. ، هغالبلا جهن  ( . 4 - 4

،ج 7 ص 248. قحلا قاقحا  ،ج 27 ص 142، راونألا راحب  ( . 5 - 5
،ج 9 ص 687. قحلا قاقحا  ( . 6 - 6
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وا هدرک و  مالّسلا  هیلع  یلع  ّبح  هب  شرافـس  ار  ام  ربمایپ  مه  ، تساوقت نیقی و  نامیا و  لها  ۀمه  ياوشیپ  نوچ  مه  ، تسوا دوجو  رد 
.تسا (1) هتسناد  ادخ  شدوخ و  رظن  رد  درف  نیرت  بوبحم  ار 

.ّيوشم ریط  ثیدح  ، یبرقلا يوذ  ، تّدوم ۀیآ  ، مالّسلا هیلع  یلع  نعل  ّبس و  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

یسانش تجح 

دنوادخ يوس  زا  ناماما  ناربمایپ.ناهرب و  لیلد و  ، يزیچ ّدر  ای  تابثا  يارب  ، دوش یم  جاجتحا  لالدتـسا و  نآ  هب  هچنآ  ینعی  «، تّجح »
دنوادخ.میهد یم  یهاوگ  رگید  ناماما  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندوب  تّجح  هب  زین  ناذا  رد.دنا  هدش  هداد  رارق  تجح  ناونع  هب 

ای ناهن  ییاهتجح  دنـسانشب ، ار  یهلا  ياهرایعم  ساسارب  یگدنز  هار  دنوش و  انـشآ  وا  نید  اب  دنـسانشب و  ار  وا  ناگدـنب ، هکنآ  يارب 
هیلع مظاـک  ماـما  ةدومرف  هب.دـنناربمایپ  يایـصوا  اـیبنا و  راکـشآ ، تجح  ، تسا « لـقع » ینطاـب ناـهن و  تّجح.تسا  هداد  رارق  راکـشآ 

هنطابلا اّمأ  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئألا  ءایبنألا و  لسّرلاف و  هرهاـظلا  اـّمأف  ، هنطاـب هّجح  هرهاـظ و  هّجح  : نیتّجح ساـّنلا  یلع  هّلل  ّنإ  :» مالّـسلا
ناگدـنب و نایم  ادـخ  تجح  ار  « لقع مدرم و« رب  ادـخ  تجح  ار  « ربمایپ ،» مالّـسلا هیلع  قداص  ماـما  يرگید  ثیدـح  رد  (2) لوقعلاف .»

(3) لقعلا .» هّللا  نیب  دابعلا و  نیب  امیف  هّجحلا  ّیبّنلا و  دابعلا  یلع  هّللا  هّجح  :» تسا هدرک  یفرعم  راگدرورپ 

یهلا یعرـش و  تجح  هب  یکّتم  شلامعا  تادقتعم و  دشاب و  « تجح » ياراد هک  دوش  یم  لوبق  راگدرورپ  دزن  یـسک  لمع  هدـیقع و 
يرورـض اـهدرکلمع  عـضاوم و  ، اـهراتفر ، اـهرواب هـب  ندیـشخب  تّـجح  ّتیعورـشم و  يارب  یهلا  ياـهتّجح  تخانـش  ور  نیازا.دـشاب 

ار شربمایپ  ، میـسانش یمن  ار  شربماـیپ  هنرگو  دناسانـشب  اـم  هب  ار  شدوخ  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ، تبیغ رـصع  ياـعد  رد.تسا 
ّمهّللأ...کـسفن ینفّرع  ّمهّللأ  :» دـش میهاوـخ  رد  هب  نید  زا  هـنرگو  دناسانـشب  ار  شتّجح  ، میـسانش یمن  ار  شتّجح  هـنرگو  دناسانـشب 

(4) ینید .» نع  تللض  کتّجح  ینفّرعت  مل  نإ  ّکنإف  ، کتّجح ینفّرع 

ص:201

«. یلع ماما  ّبح  » ۀلاقم ج 3 ص 241  «، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ۀمانشناد  :» ك.ر ( . 1 - 1
،ص 386. لوقعلا فحت  ،ج 1 ص 16، یفاک لوصا  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 25 ح 22. یفاک لوصا  ( . 3 - 3
،ج 1 ص 337 ح 5. نامه ( . 4 - 4
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ظعاوم و ، ناشیگدـنز هریـس و  ، نانآ یهن  رما و  مالک و  ، ناماما دوخ  تخانـش  ، تسا یـسانش  ماـما  ثحب  ناـمه  ، یـسانش تجح  ثحب 
تخانش ، ناشیا اب  تفلاخم  زا  زیهرپ  ، ناشربارب رد  ندوب  میلست  ، ناش يرترب  تمـصع و  ملع و  هب  هدیقع  ، ناشماقم نأش و  ، ناشیاهتیاده

هب هدیقع  ترورض  ، ملاع رد  تّجح  دوجو  ترورض  ، هّمئأ ياهیگژیو  (1) میراد ، نانآ  هب  تبـسن  ام  هک  یفیاظو  ، دنراد ام  رب  هک  یّقح 
...و ّصاخ  ّۀلدا  اب  ناشتماما  تابثا  ، وا زا  ّتیعبت  یهلا و  تّجح 

.تسا هعیش  قطنم  رد  یسانش  تجح  ياهلصفرس  زا  اهنیا  ۀمه 

هداهن و « هّجحلا باتک  » ار اهنآ  مان  هداد و  صاصتخا  تماما  ثحابم  هب  ار  « یفاک لوصا  » باـتک لّوا  دـلج  ةدـمع  شخب  ینیلک  موحرم 
یم مامت  مدرم  رب  ، ماما دوجو  اب  ادـخ  تجح  دـنام و  یمن  تّجح  زا  یلاخ  ادـخ  نیمز  .تسا (2) هدروآ  باب  نیا  رد  ثیدح  اهدـص 

رد تعاط  دـّبعت و  یهلا و  تّجح  ماما و  تخاـنش  .تسا (3) يرگید  رب  تجح  یکی  ، دـننامن یقاـب  رفن  ود  زج  نـیمز  رد  رگا  دوـش و 
یلو دریمب  سکره  هک  هدـش  تیاور  ناماما  ربمایپ و  نابز  زا  تقیقح  نیا  فلتخم  ياهترابع  اـب.تسا  مالـسا  ناـمیا و  طرـش  وا  ربارب 

هک يوبن  مالک  هلمج  زا.تسا  ّتیلهاج  گرم  وا  گرم  ، دشابن یماما  تعاطا  رد  ای  ، دشاب هتشادن  یماما  ای  ، دسانـشن ار  دوخ  نامز  ماما 
(4) هّیلهاج .» هتیم  هتتیمف  مامإ  هل  سیل  تام و  نم  :» دومرف

نانمؤم ریما  يارب  ، حاتتفا ياعد  رد  ، مینک یم  دای  « هقلخ یلع  هّللا  هّجح  ای  » ناونع اـب  ار  موصعم  هدراـهچ  کـت  کـت  ، لّـسوت ياـعد  رد 
اینّدـلا و لهأ  یلع  هّللا  جـجح  «و  ریبعت اب  نیموصعم  همئأ  زا  زین  هریبک  ۀـعماج  ترایز  رد  هتفر و  راک  هب  « کقلخ یلع  کتّجح  «و  ریبعت
لصف و ، حلـص گنج و  ، هشیدنا لمع و  رد  رایعم  ، یبتکم نمؤم  کی  يارب  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدـش  دای  « هتّیرب یلع  اججح  و« هرخآلا »

ولج هن  ، داد قیبطت  وا  اب  ار  دوخ  تخانـش و  ار  تجح  دـیاب  سپ  ، تسا « یهلا تجح  » نامه ، ینمـشد یتسود و  ، تیالو تئارب و  ، لـصو
ناشتمـصع ملع و  اوقت و  قدص و  لیلد  هب  ، هّمئأ.درک ارچو  نوچ  وا  راک  رد  هن  ، دومن یهاتوک  هن  ، درک ینامرفان  هن  ، دنام بقع  هن  ، داتفا

زا دراد و  ناهرب  مکح  نانآ  يداع  مالک  ، ناشندوب تّجح  ببس  هب  و 

ص:202

ات 395. ،ص 357  هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 1 - 1
.تسا یهلا  ججح  ياهیگژیو  تّجح و  تماما و  زا  ثحب  ج 23  «، راونألا راحب  » باتک نینچمه  ( . 2 - 2

(. (ج 1 ص 177 و 179 یفاک لوصا  رد  هّجحلا  باتک  ياهباب  زا  باب  هس  ناونع  ( . 3 - 3
،ج 1 ص 376 ح 2. یفاک لوصا  ( . 4 - 4
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یم یهلا  ياهتجح  نیا  هب  باطخ  هعماج  ترایز  نامه  رد  ور  نیازا.دـنا  تّجح  لـیلد و  ناـشدوخ  هکارچ  ، تساوخ لـیلد  دـیابن  نآ 
هلهأ و متنأ  مکیلإ و  مکنم و  مکیف و  مکعم و  ّقحلا  قهاز و  مکّقح  یف  رّصقملا  ،و  قحال مکل  مزّاللا  ،و  قرام مکنع  بغاّرلاف  :» مییوگ

« ...مکدنع باطخلا  لصف  مکیلع و  مهباسح  مکیلإ و  قلخلا  بایإ  مکدنع و  هّوبّنلا  ثاریم  هندعم و 

زا سپ  دنـسانشب و  ار  یهلا  تجح  مدرم  ات  دوب ، ادخ  رما  هب  ربمایپ و  يوس  زا  « تّجح » نییعت یفرعم و  ، داتفا قافّتا  مخ  ریدـغ  رد  هچنآ 
همئأ و مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ور  نیازا.دـش  مامت  ناگمه  رب  تّجح  ربمایپ  ۀـبطخ  اب  ، ریدـغ زور  رد.دـننک  تعاطا  وا  زا  ربمایپ 

نیرت نشور  ار  نآ  دـندرک و  یم  « جاجتحا ،» دوب یهلا  تجح  هک  ریدـغ  ۀـثداح  هب  ، يولع ۀعیـشره  نید و  ياملع  راداـفو و  باحـصا 
»و موصعم ۀّمئأ  بهذم  » هب لمع  »و  تیب لها  ّطخ   » رد تکرح  زین  زورما.دنتـسناد  یم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  رب  لیلد 

یلوا » ناونع هب  ار  ناـنیا  زا  تعاـطا  دـنوادخ  نوچ  ، دـشاب هتـشاد  « تّجح » يرادـنید رد  ناـسنا  هک  دوش  یم  بجوم  «، ترتع » زا يوریپ 
زا هدـش  نییعت  ياهتجح  هعیـش  ياهقف  ، زین مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  رـصع  رد.درک  دـهاوخ  لاؤس  نآ  زا  هتخاـس و  بجاو  « رمـألا

ار اهقف  ، تبیغ رـصع  يارب  ، تسادـخ تّجح  دوخ  هک  نامز  ماما.دـننید  ماکحا  رد  لمع  یتسرد  راـیعم  روحم و  ترـضح و  نآ  يوس 
هّجح انأ  مکیلع و  یتّجح  مّهنإف  ، انثیداحأ هاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اـّما  و  :» تسا هدرک  یفرعم  مدرم  رب  شیوخ  تجح 

(1) هّللا .»

هیلع یلع  ترضح.دوش  یم  هتفگ  نید  مان  هب  هچنآ  لوبق  ّدر و  شجنس و  روحم  رایعم و  تسا و  مدرم  رب  دنوادخ  رگید  تّجح  ، نآرق
هدـنهد و نامرف  ، نآرق (2) .هقلخ » یلع  هـّللا  هّـجح  ، قطاـن تماـص  رجاز و  رمآ  نآرقلاـف  :» دـناد یم  ادـخ  تـجح  ار  نآرق  زین  مالّـسلا 

.تسوا ناگدنب  رب  ادخ  تجح  ، تسایوگ تکاس  تسا و  هدنرادزاب 

عّیشت تیناقح  ، ریذپانراکنا يوق و  ياهتّجح  رب  هیکت  اب  دنتشاد و  هعیش  نیملکتم  املع و  باحصا و  نیموصعم و  ۀّمئأ  هک  یتاجاجتحا 
ار هعیش  تجح  ، تاجاجتحا هنوگنیا  هب  عوجر  تسا و  « یسانش تجح  » زا ثحب  رگید  ياهروحم  زا  ، دنا هدرک  تباث  ار  تیب  لها  هار  و 

.هدشانم جاجتحا و  ، تمصع ، نیلقث ، ترتع نآرق و  ، تماما - .دزاس یم  رت  يوق 

ص:203

،ج 18 ص 101. هعیشلا لئاسو  ( . 1 - 1
(. حلاص یحبص  هبطخ 183( ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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عادولا هّجح 

داد و ماجنا  ناناملسم  زا  يرایسب  عمج  هارمه  يرجه  مهد  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یّجح  نیرخآ  ، نیـسپاو جح 
تماما هب  یهلا  رما  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  «، مخ ریدـغ   » ۀـقطنم رد  هنیدـم  هب  تشگزاـب  رد  ، جـح لاـمعا  ناـیاپ  زا  سپ 

نآ رد  ار  ناـیجاح  تیعمج.تفر  اـیند  زا  دـعب  هاـم  هس  دودـح  دادـن و  ماـجنا  یّجح  ربماـیپ  رگید  نآ ، زا  سپ.درک  بـصن  نیملـسم 
.رتشیب رازه و   124، رازه  120، رازه  114، رازه نوچمه 90  ، دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ، لاس

.دندوب (1) دمآ  جح  هب  نمی  هّکم و  زا  هک  نانآ  رب  هوالع  ، دندمآ جح  هب  ترضح  نآ  اب  هک  دندوب  یناسک  نانیا 

رد خیرات  بتک  ۀمه  رد  لّصفم  روط  هب  نآ  ناتـساد.دنا  هتفگ  مه  مامتلا  هجح  ، لامکلا هجح  ، غالبلا هّجح  ، مالـسإلا هّجح  ، ار جـح  نیا 
.تسا (2) هدمآ  يرجه  مهد  لاس  يایاضق 

.ریدغ نایوار  ، یلوم ، هّیریدغ ۀبطخ  ، نید لامکا  ۀیآ  ، غیلبت ۀیآ  ، مخ ریدغ  ، ریدغ دیع  ، مخ ریدغ  ۀعقاو  -

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - يدع نب  رجح 

تاخاؤم - تّوخا ثیدح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  - تراما ثیدح 

تماما ثیدح 

َُکلِعاج یِّنِإ   ) دیسر تماما  هب  ، یهلا تاءالتبا  اهنومزآ و  ندنارذگ  زا  سپ  میهاربا  ترـضح  یتح  هک  تسا  عیفر  سب  یماقم  ، تماما
تماما.دراد و ادـخ  نید  ۀـبناج  همه  دـنلب و  فادـها  هب  ناناملـسم  یمومع  تیادـه  رد  مهم  یـشقن  زین  تّما  تماـما  ( . ًاـمامِإ ِساـّنِلل 
دوش و یم  هدیزگرب  ادـخ  يوس  زا  ّیـصو  ماما و  هک  تسا  دـنوادخ  ربمایپ  تلاسر  هار  موادـت  يارب  هنارگن  هدـنیآ  يریبدـت  تیاصو ،
هب ار  نینمؤملا  ریما  ، شیوخ رمع  لوط  رد  اهراب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر.دـنک  یم  غالبا  ار  تّما  ماما  دوخ و  ّیـصو  ، ربماـیپ

« ماما » ناونع هب  وا  زا  درک و  نییعت  ناناملسم  تماما 

ص:204

،ج 1 ص 9. ریدغلا ( . 1 - 1
عادولا هّجح  ،» يولهدناکلا ایرکز  دّمحم  «، عادولا هجح  ،» یـسلدنا مزح  نبا  «، عادولا هجح  :» ك.ر هلمج  زا  عادولا  هجح  ةرابرد  ( . 2 - 2

«. خیرات زارف  نیرتساسح  دار و« یقثاو  «، تیبلا لهأ  اهاور  امک 
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یفرعم تّما  ماـما  نیملـسم و  ماـما  ، یقّتم ره  ، ناملـسمره ، نمؤمره ماـما  ار  يو  تسناد و  دـنوادخ  يوـس  زا  ار  وا  تماـما  درک و  داـی 
وت ، یلع ای  (1) يدعب .» یتّمأ  مامإ  یتفیلخ و  یّیـصو و  تنأ  ! ّیلع ای  :» يوبن ثیدـح  نیا  هلمج  زا  ، تسا رایـسب  ثیداحا  هنوگ  نیا.درک 

يدی عفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ّنإ  :»... دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما.ینم  زا  سپ  نم  تّما  ماما  نم و  نیشناج  نم ، ّیصو 
هیلع یلع  ناتسد  مخ  ریدغ  رد  ، ادخ ربمایپ  (2) مهمامإ .» نیملسملا و  یلوم  هلعجف  امهیطبإ  ضایب  یلإ  ساّنلا  رظن  یّتح  ّمخ  ریدغب  ّیلع 

ربمایپ زین.داد  رارق  ناناملسم  ماما  الوم و  ار  وا  سپ  ، دندرک هاگن  ود  نآ  لغب  ریز  يدیفـس  هب  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  درب  الاب  ار  مالّـسلا 
: هکنیا تسامش و  تسرپرس  ّیلو و  اوشیپ و  ، یلع نیا  .(3) مکّیلو » مکمامإ و  ّیلع  اذه  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا 

.تیاصو ، تیالو ، رمألا ولوا  ، راّدلا موی  ثیدح  ، تماما -(4) همامإ .» ّیلعف  همامإ  تنک  نم  »

يداه رذنم و  ۀیآ  - راذنا ثیدح 

رشع ینثا  ۀّمئأ  - هناگ هدزاود  يایصوا  ثیدح 

هّطح باب  ثیدح 

دراو دـش  هتفگ  ناـنآ  هـب  هـک  تـسا  هدـمآ  رـصم  زا  ترجه  زا  سپ  سدـقملا  تـیب  هـب  لیئارـسا  ینب  دورو  ةراـبرد  ، مـیرک نآرق  رد 
ۀیآ فارعا  هیآ 58، ، هرقب ) دوش هدیزرمآ  امش  ناهانگ  ات  «، هّطح :» دییوگب دیتفیب و  هدجس  هب  ، دورو ماگنه  دیوش و  ( ادخ رهـش  ) میلـشروا

زا نانآ  ، ییاور عبانم  نآرق و  لقن  هب  هتبلا.دـنوش  هدـیزرمآ  ات  دـنتفگ  یم  هّطح  نآ  زا  دورو  ماـگنه  هک  يرد  ینعی  «، هّطح باـب  (» 161
هب تاـیاور  رد  ربماـیپ  تـیب  لـها  هکنیا.دـنتفگ  یم  مدـنگ ) ) هـطنح نآ  ياـج  هـب  دـندرک و  یم  ضوـع  ار  هـملک  نآ  ءازهتــسا  يور 
زا يرادروـخرب  یهلا و  تمحر  شزرمآ و  ۀلیـسو  ناـنآ  تیـالو  تبحم و  نادـناخ و  نیا  ینعی  ، دـنا هدـش  یفرعم  « هّطح باـب  » ناوـنع

ندیـسر یهلا و  تمحر  لومـش  زاس  هنیمز  ابع  لآ  نت  جنپ  تیب و  لها  تیالو  شریذپ  تسا و  یگدنز  رد  تکرب  ناوارف و  ياهتمعن 
.تسا يدبا  تداعس  هب 

دش و لزان  نانآ  رب  یهلا  رفیک  ، دندرک ضوع  ءازهتسا  يور  زا  ار  هژاو  نآ  هک  لیئارسا  ینب 

ص:205

،ص 669. نیدلا لامک  ،ص 434، قودص یلاما  ( . 1 - 1
،ص 351. رابخألا یناعم  ( . 2 - 2
،ج 1 ص 151. جاجتحا ( . 3 - 3
،ص 66. رابخألا یناعم  ( . 4 - 4
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ادخ ربمایپ  (1)و  هّطح » باب  انأ  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما.دنمورحم  تداعـس  زا  زین  تیب  لها  ناگدـننکاهر.دندش  نوعاط  راچد 
لثم :» دومرف زین  (2) .ارفاک » ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  هّطح  باب  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
ینب یف  هّطح  باب  لـثم  یتیب  لـهأ  لـثم  :» دومرف زین  (3)و  کله .» هلخدـی  مل  نم  اجن و  هلخد  نم  ، هّطح باـب  لـثم...مکیف  یتیب  لـهأ 
ینب ۀّـطح  باب  رد  : هک دـنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  زا  ، ثیدـح نیا  لـقن  زا  سپ  یـسلجم  ۀـمالع  (4) لیئارسا .»

دنتفریذپن دننک و  رارقا  نانآ  تلیضف  هب  عوضخ و  اهنآ  ربارب  رد  هک  دش  رما  نانآ  هب  دوب و  هدش  هتـشون  هّمئأ  ربمایپ و  ياهمان  ، لیئارـسا
.دش لزان  نانآ  رب  باذع  و 

یم ناشن  لاعتم  يادخ  دزن  ار  نانآ  ماقم  نأش و  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ربمایپ و  نادناخ  ّمهم  لیاضف  زا  ، ثیدح نیا 
.نآرق رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ، تیب لها  لیاضف  .دهد (5)-

راّدلا موی  ثیدح  - توعد ءدب  ثیدح 

هیبشت ثیدح 

ياهیگژیو تافـص و  رد  ار  نانمؤم  ریما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  ، ثیدـح نیا  رد.دوش  یم  هتفگ  مه  هابـشا  ثیدـح  نآ  هب 
هک تسا  نیا  ثیدـح  نومـضم.تسا  هدومن  مّسجت  ترـضح  نآ  دوجو  رد  ار  ناـنآ  لـیاضف  هدرک و  هیبـشت  یهلا  ياـیبنا  هب  فلتخم 

دّمحم هب  ، شتّنس رد  یـسیع  هب  ، شتاجانم رد  یـسوم  هب  ، شقلخ رد  میهاربا  هب  ، شمهف رد  حون  هب  ، شملع رد  مدآ  هب  دهاوخب  سکره 
یبا نب  یلع  دندید  ؟ دـیآ یم  تسیک  دـننیبب  ات  دندیـشک  ندرگ  همه.دـیآ  یم  هک  درگنب  يدرم  نیا  هب  ، درگنب شلامک  ّتیمامت و  رد 
یف یـسوم  یلإ  ،و  هقلخ یف  میهاربإ  یلإ  همهف و  یف  حوـن  یلإ  هملع و  یف  مدآ  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم  :» دـیآ یم  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط 

، لبقملا لجّرلا  اذه  یلإ  رظنیلف  هلامک  همامت و  یف  دّمحم  یلإ  هتّنس و  یف  یسیع  یلإ  و  هتاجانم ،

ص:206

،ج 4 ص 9. راونألا راحب  ( . 1 - 1

،ج 4 ص 9. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 4 ص 9. راونألا راحب  ( . 3 - 3

،ج 4 ص 9. راونألا راحب  ( . 4 - 4
باتکلا و یف  تیبلا  لها  ،» ج 23 ص 104 «، راونألا راحب  ،» ج 7 ص 143 «، قحلا قاقحا  :» ك.ر هلمج  زا  ، ثیدـح نیا  ةرابرد  ( . 5 - 5

ج 10 ص 280. «، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  همانشناد  ،» »ص 89 هنّسلا
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(1) لبج .» نم  ّطحنی  ببص و  نم  علقنی  اّمنأک  بلاط  یبا  نب  ّیلعب  مه  اذإف  ساّنلا  لواطتف 

.تسا هدش  لقن  يرتشیب  تهابش  هوجو  يرتلصفم  ثیداحا  رد.تسا  هدش  لقن  فلتخم  ياهترابع  هب  ثیدح 

تـشه ، میهاربا هب  تهابـش  تشه  ، حوـن هب  تهابـش  تشه  ، مدآ هـب  تهابـش  هد  نآ  رد  ، هدرک لـقن  هـک  ار  يرگید  نـتم  ینیما  ۀـمالع 
تهابش تشه  ، نامیلس هب  تهابش  تشه  ، حیسم ياسیع  هب  تهابش  تشه  ، میلک ياسوم  هب  تهابـش  تشه  ، قیدص فسوی  هب  تهابش 

.تسا (2) هدش  رکذ  یسیع  هب  تهابش  تشه  اّیرکز و  نب  ییحی  هب  تهابش  تشه  بّویا ، هب 

تسین یلع  زج  تقلخ  راوطا  رد  هک  یسیع  یسوم و  یلع  ، دمحا ، یلع

تسین یلع  زج  تّوبن  رود  رد  هک  حون  یلع  ثیش و  یلع  ، مدآ ، یلع

نیا رکذ  «. يراد اهنت  وت  ، دـنراد همه  نابوخ  هچنآ  » .تسوا تیـصخش  تیعماـج  هب  هراـشا  یهلا  ياـیبنا  هب  ترـضح  نآ  ریظنت  هیبشت و 
هتـسیاش » ساـسارب تـّما  يربـهر  هـکارچ  ، تـسا تفـالخ  تماـما و  يارب  وا  یگتـسیاش  هـب  هراـشا  ، لوـسر ترـضح  ناـبز  زا  لـیاضف 

یم رامـش  هب  « هفیلخ دنیـشن و« یم  ربمایپ  ياج  هب  هکنآ  دراد و  ار  مزـال  ياهیگتـسیاش  ۀـمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تسا و  « يرـالاس
.دشاب (3) ادخ  ربمایپ  هیبش  رتشیب  هچره  فاصوا  رد  دیاب  ، دور

.تبقنم رازه  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

تینهت ثیدح 

اب ای  ، دنتفگ تینهت  ار  شتیالو  ترضح ، نآ  هب  دندمآ و  یناسک  ، تفالخ هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن  زا  سپ  ، مخ ریدغ  زور 
ییوگ تینهت  کیربت و  هب و  هب  فدارم  هک  « ّخب ّخـب  » ریبعت اب  ای  ( بلاط وبا  رـسپ  يا  ، داب اراوگ  وت  رب  «) بلاط یبأ  نب  ای  کئنهیل  » ترابع
تینهت نیا  »و  هنمؤم نمؤم و  ّلک  یلوم  يالوم و  تحبـصأ  ! ّیلع ای  کل  ّخـب  ّخـب  :» تفگ هک  دوب  باطخ  نب  رمع  نانآ  ۀـلمج  زا.تسا 

يا همیخ  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  داد  روتسد.دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رما  هب  اهییوگ 

ص:207

(. تسا هدمآ  ءایبنا  لاصخ  ناونع  اب  نآ  ثیداحا  ، دعب هب  ،ج 39 ص 35  راونألا راحب  .) ،ج 3 ص 355 ریدغلا ( . 1 - 1
،ص 356. نامه ( . 2 - 2

لولدـم موهفم و  ایبنا و  هب  يو  ياهتهابـش  ةرابرد  يدـنمدوس  ثحابم  يدوعـسملا  لضاف  دّـمحم  « هّیولعلا رارـسالا  » باـتک رد  ( . 3 - 3
(. مق ، داشرالا غیلبتلل و  هماعلا  هیمالسالا  هسسؤملا  : رشان (، ات 330 (ص 177  تسا هدمآ  تایاور  هنوگنیا 
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.دننک مالس  وا  رب  « نینمؤملا ریما  » ناونع هب  دنیوگب و  کیربت  ترضح  نآ  هب  هدش و  دراو  هتـسد  هتـسد  تساوخ  ناناملـسم  زا  دندز و 
(1)

ناـنآ زا  یکی  رمع  هک  ، دـندرک مورحم  تفـالخ  زا  ار  وا  دـنتخادرپ و  تفلاـخم  هب  دـعب  يدـنچ  ناـیوگ  تینهت  نآ  زا  یخرب  دـنچره 
هب ییوگ  تینهت  ، ّتنـس لها  ددعتم  عبانم  زا  ینیما  ۀمالع.دندوب  ییوگ  تینهت  نآ  رد  نازاتـشیپ  زا  مه  ریبز  ، هحلط ، نامثع ، رکب وبا.دوب 

تینهت نیا.دهد  یم  رارق  ثحب  دروم  ریدغ  زور  ندوب  دیع  اب  طابترا  رد  ار  نآ  (2)و  ذخأم ) دودح 60  ) دنک یم  لقن  ار  ترضح  نآ 
کیربت مهم  بصنم  نیا  رب  دـندیمهف و  ار  يربهر  تفالخ و  موهفم  « یلوم » هملک ریدـغ و  ثیدـح  زا  نانآ  هک  تسا  نآ  لیلد  ، ییوگ

.دنتفگ

.نانکش تعیب  تعیب و  ، مخ ریدغ  -

نیلقث ثیدح 

ياهزور رد  زین  ، هیریدغ ۀـبطخ  رد  مخ و  ریدـغ  رد  ، فیخ دجـسم  رد  ، هفرع زور  رد  هلمج  زا  ، اهراب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ 
دوخ زا  سپ  هک  درک  دای  نیگنـس  راگدای  ود  اهبنارگ و  ثاریم  ود  نیا  زا  دومرف و  دـیکأت  ترتع  نآرق و  يالاو  هاگیاج  رب  ، رمع رخآ 

ياـهتروص هب  ثیدـح  نتم  ؟ دـیدرک هچ  راـگدای  ود  نیا  اـب  هک  درک  مهاوخ  لاؤس  امـش  زا  تماـیق  رد  دومرف  دراذـگ و  یم  ياـجرب 
ءامّـسلا و نیب  دودـمم  لبح  هّللا  باتک  یترتع ، ّلج و  ّزع و  هّللا  باـتک  : نیلقّثلا مکیف  كراـت  ّینإ  :» هلمج زا  ، تسا هدـش  لـقن  فلتخم 

نم (3) ینوفلخت .» اذامب  اورظناف  ، ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اـقرتفی  نل  اـمّهنأ  ینربخأ  ریبخلا  فیطّللا  ّنإ  یتیب و  لـهأ  یترتع  ضرـألا و 
تسا و نیمز  نامـسآ و  نایم  هدیـشک  يا  هتـشر  ، ادخ باتک.منادناخ  لاعتم و  دنوادخ  باتک  : مراذگ یم  نیگنـس  زیچ  ود  امـش  نایم 

نم رب  ( رثوک ) ضوح رانک  ات  ، دـنوش یمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  هاـگآ  فیطل و  يادـخ  ، دـننم نادـناخ  مترتع 
؟ درک دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  نم  زا  سپ  نانآ  اب  دیرگنب  سپ  ، دنوش دراو 

ص:208

،ج 1 ص 176. داشرا ( . 1 - 1
،ج 1 ص 384. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  زین  ،ج 1 ص 273  ریدغلا ( . 2 - 2

(. سلجم 64 ،ص 500( قودص یلاما  ،ص 90، رابخالا یناعم  ( . 3 - 3
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نیا هب  کّسمت  نوچ  : تفگ ؟ دـنیوگ نیلقث  ود  نیا  هب  ارچ  دندیـسرپ  بلعث  سابع  وبا  زا.تسا  نیگنـس  نیزو و  يانعم  هب  لقث  ای  لـقث 
.تسا هدمآ  دشاب  تظافح  دنمزاین  هک  یسیفن  زیچره  رفس ، ۀشوت  ، عاتم يانعم  هب  زین  .تسا (1) نیگنس  ، ود

ای :» تسا هدمآ  لیمک  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نانخس  رد.تسا  هدش  دای  « رغـصا لقث  »و« ربکا لقث  » ناونع اب  ود  نیا  زا  يدّدعتم  تایاور  رد 
نانآ هک  دـناسر  یم  مه  ، تسا ربمایپ  تیب  لها  يارب  یتبقنم  مه  ، ثیدـح نیا  (2) ربکألا .» لقّثلا  نآرقلا  رغـصألا و  لقّثلا  نحن  لـیمک 

نآرق و » يریذپان کیکفت  هب  مه  ، دـناسر یم  ار  نیموصعم  ۀّـمئأ  ربمایپ و  نادـناخ  ینید  یملع و  تیعجرم  مه  ، دـننآرق نیرق  لدـع و 
ادـخ لوسر  يرگن  هدـنیآ.تسا  يراگتـسر  تداعـس و  بجوم  مه  اب  ود  نیا  هب  کّسمت  هکنیا  تسا و  هدـش  حیرـصت  نآ  رد  « ترتع

هب ترتع  نآرق و  ۀـیاس  رد  ار  نید  قح و  نشور  هار  هک  درک  یم  باجیا  یهارمگ  زا  يرود  تّما و  حالف  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
.تسناد یم  « یهارمگ  » عنام ار  نآ  تشاد و  دیکأت  « ود نآ  هب  کّسمت  » ۀلأسم رب  ترضح.دهد  ناشن  شیوخ  تما 

تیعماج.دراد نآرق  هک  ار  یشقن  نامه  دوش ، یم  نشور  نانآ  نتسناد  باطخلا  لصف  روما و  ۀمه  رد  ترتع  زا  تیعبت  موزل  اجنیا  زا 
یم نشور  ثیدح  نیا  زا  نانآ  هب  عوجر  ترورـض  ود و  نآ  یهارمه  ّتیعم و  راگدای و  ود  نیا  زا  ییوج  تیاده  ترتع و  باتک و 
هار نآ  رد  ییاطخ  تسا و  یهلا  یحو  نآرق  هک  هنوگ  نامه.دـیآ  یم  تسد  هب  زین  ترتع  همئأ و  تمـصع  ، ثیدـح نیا  زا  زین.ددرگ 
نآ زا  دنیوج و  کّسمت  ودره  هب  هک  داد  نامرف  رطاخ  نیمه  هب.دننوصم  اطخ  هانگ و  سفن و  ياوه  زا  دنموصعم و  زین  ناماما  ، درادـن

.دندرگن هارمگ  ات  دنوشن  ادج  ود 

،و نیعبات زا  رفن  باحصا و 19  زا  رفن   34، دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  باحصا  زا  يرایـسب  رامـش  تسا و  رتاوتم  ثیداحا  زا  ، ثیدح نیا 
هدرک لقن  ّتنـس  لها  يوار  زا 74  ار  نآ  هّللا  رون  یضاق  موحرم.تسا  هدش  هدرمـش  حیحـص  ثیدح  یّنـس  هعیـش و  ياملع  يوس  زا 

.هیریدغ ۀبطخ  ، تیب لها  ، ترتع نآرق و  ، تّدوم ۀیآ  .تسا (3)- هدش  هراشا  نآ  نایوار  دانسا و  هب  نوگانوگ  عبانم  رد  تسا و 

ص:209

يانعم هب  )و  طیحملا سوماق  ) دراد تظفاحم  هب  زاین  هک  یـسیفن  زیچره  مه  ، تسا رفـس  ۀـشوت  عاتم و  يانعم  هب  مه  لقث  ، نامه ( . 1 - 1
.تسا هدمآ  مه  نیگنس 

.یلوفزد یلامک  «، ریبک لقث  ، ترتع :» ك.ر زین  ،ص 29. یفطصملا هراشب  زا  لقن  هب  ،ص 120  هنّسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 2 - 2
)ج تاقبع ۀصالخ  «) راهزألا تاحفن  دعب و ص 294،و« هب  ج 1 ص 32  «، ریدغلا :» ك.ر زین  ،ج 8 ص 308، قحلا قاقحا  ( . 3 - 3
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تیالو ۀیآ  - متاخ ثیدح 

تفالخ ثیدح 

ةژاو هک  تسین  يدیدرت  ، دـنک یمن  تلالد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  تماما و  رب  هک  دوش  کیکـشت  مه  یناونع  هملکره و  ةرابرد 
تایح ياـهزور  نیـسپاو  اـت  تثعب  زاـغآ  زا  اـهراب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ.تسا  هلأـسم  نیا  رد  حیرـص  ، هفیلخ تفـالخ و 

دـیدرت و راـچد  هدـنیآ  رد  مالـسا  تما  اـت  ، تسا هدرک  دـیکأت  حیرـصت و  ، شیوخ زا  سپ  يارب  نینمؤـملا  ریما  ندوـب  « هفیلخ » رب ، دوـخ
!... ّیلع ای  :» تسا هدومرف.تسا  لوسر  ترضح  يرگن  هدنیآ  زا  یکاح  نیا  دنوشن و  یهارمگ 

ای :» دومرف و.مدـیزگرب  تفـالخ  هب  مراـگدرورپ  ناـمرف  هب  ار  وت  ، ینم نیـشناج  وـت  ! یلع اـی  (1) ّیبر .» رمأـب  کتفلختـسإ  یتـفیلخ  تنأ 
یّیـصو و تنأ  ! ّیلع ای  :» دومرف هدرک و  ناـیب  هدرتسگ  ار  تفـالخ  نیا  ۀـنماد  یثیدـح  رد  (2) يدـعب .» نم  هفیلخلا  ماـمإلا و  تنأ  ! ّیلع
نم و تایح  رد  یتسه ، متّما  منادناخ و  رب  نم  نیـشناج  ّیـصو و  وت  ، یلع ای  (3) یتوم » دـعب  یتایح و  یف  ، یتّما یلهأ و  یلع  یتفیلخ 

.تیاصو ، لصفالب ۀفیلخ  ، راّدلا موی  ثیدح  ، تفالخ - .نم گرم  زا  سپ 

راّدلا موی  ثیدح  - راد ثیدح 

نیشناج هدزاود  ثیدح 

ۀناگ هدزاود  ناماما  دوصقم ، هک  دنک  یم  یفرعم  رفن  هدزاود  ار  دوخ  نانیـشناج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  ، ررکم ثیداحا  رد 
رشع ینثا  يدعب  نوکی  ،» (4) شیرق » نم  مهّلک  هفیلخ  رـشع  ینثإ  مکیلع  نوکی  وأ  هعاّسلا  موقت  یّتح  امئاق  نیّدـلا  لازی  ال  :» دـنا هعیش 

شیرق زا  همه  هک  دـننک  تموکح  امـش  رب  هفیلخ  هدزاود  هکنآ  ات  ، تمایق ییاپرب  اـت  تساـجرباپ  نید  نیا  (5) شیرق » نم  مـهّلک  اریما 
.شیرق زا  همه  ، دوب دهاوخ  ریما  هدزاود  نم  زا  سپ.دنا 

ترضح نآ  دییأت  دیکأت و  دروم  هک  ربمغیپ  نیشناج  هدزاود.تسا  هتفرگ  لکش  هدمآ و  دیدپ  انبم  نیمه  رب  يرشع  ینثا  ۀعیـش  دیاقع 
هن نآ  قادصم  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  ، تسا

ص:210

،ج 4 ص 179. هیقفلا هرضحی  نم ال  ( . 1 - 1
،ج 26 ص 349. راونألا راحب  ( . 2 - 2

.قودص یلاما  لاصخ و  زا  لقن  هب  ،ج 2 ص 145  بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 3 - 3
،ج 36 ص 239 ح 38. راونألا راحب  ( . 4 - 4

،ص 234 ح 20. نامه ( . 5 - 5
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نآ زین  هعیـش  ماـما  هدزاود  رب  رگم  ، تسین قبطنم  مادـک  چـیه  رب  هدـش  داـی  ددـع  نوچ  ، ساـبع ینب  هن  ، هّیما ینب  هن  ، دـننیدشار ياـفلخ 
.هعیش ناماما  ، رشع ینثا  ۀّمئأ  -(1) لیئارسإ .» ینب  ءابقن  هّدعک  رشع  انثإ  يدعب  ءافلخلا  :» دومرف ترضح 

تیار ثیدح 

یم هتفگ  زین  « ربیخ ثیدح  » ثیدح نیا  هب.دراد  ربیخ  حتف  دربن  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  مچرپ  يراذـگاو  هب  هراشا  هک  یثیدـح 
ادتبا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  ، دندش یمن  میلـست  دندوب و  هتفرگ  عضوم  دوخ  ياه  هعلق  رد  نایدوهی  هک  ربیخ  گنج  رد.دوش 

حتف نودــب  تـفر و  مـه  وا  ، درپــس رمع  هـب  سپــس.دربن  شیپ  زا  يراــک  یلو  تـفر  هـعلق  حــتف  يارب  وا  ، داد رکب  وــبا  هـب  ار  مـچرپ 
دنراد تسود  ار  وا  مه  لوسر  ادخ و  دراد ، تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  : دومرف ربمایپ.تشگرب 
هّبحی هلوسر و  هّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  هیاّرلا  ّنیطعال  :» دزیرگ یمن  نادیم  زا  زگره  يو  دهد و  یم  رارق  وا  تسد  هب  ار  حتف  دنوادخ  و 

مالّـسلا هیلع  یلع.تسا  هدمآ  فلتخم  ياهتروص  هب  اهلقن  رد  زین  يوبن  مالک  نیا  .(2) راّرفب » سیل  هیدی  یلع  هّللا  حـتفی  هلوسر ، هّللا و 
هدوشگ مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ربیخ  داد و  وا  هب  ار  مچرپ  لوسر  ترـضح.تفای  افـش  ربمایپ  تکرب  هب  ، تشاد درد  مشچ  هکنآ  اب 

یم رامـش  هب  نینمؤملا  ریما  ياهیگژیو  زا  هدمآ و  بقانم  تافیلأت  ییاور و  ياه  هعومجم  خیرات و  بتک  رد  گرزب  تلیـضف  نیا.دش 
.دور

رادمچرپ .درک (3)- نایب  رعـش  هب  ار  تبقنم  نیا  تساوخ و  هزاجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هعقاو  نآ  رد  تباث  نب  ناسح 
.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

سمشلا ّدر  ثیدح 

نآ رطاـخ  هب  دیـشروخ  هک  تسا  نآ  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  یعطق  روهـشم و  لـیاضف  زا  یکی.دیـشروخ  تشگزاـب  ياـنعم  هـب 
زا سپ  رگید  راب  ، ربمایپ نامز  رد  راب  کی  ، تسا هتشگزاب  ترضح 

ص:211

،ص 230 ح 10. نامه ( . 1 - 1
قاقحا ،ص 36، همهملا لوـصفلا  ص 8، ،ج 39  راونألا راـحب  ص 349، ،ج 3  ماشه نبا  ةریـس  ص 337، ،ج 1  هعیـشلا نایعا  ( . 2 - 2

،ج 5 ص 463 و ج 16 ص 220. قحلا
،ج 39 ص 15. راونألا راحب  ( . 3 - 3
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یلع اـهّدری  مل  نیتّرم و  سمّـشلا  ّیلع  ّدر  یلاـعت  كراـبت و  هّللا  ّنإ  :» تسا تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  .ترـضح (1) نآ  تافو 
یسک يارب  نم  يارب  زج  تسا و  هدنادرگرب  نم  رب  ار  دیـشروخ  رابود  دنوادخ  (2) يریغ .» هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هّما  نم  دحأ 
اوجن هب  وا  اب  دنوادخ  نانخس  لاقتنا  رد  دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  یتقو  ، دیفم خیش  لقن  هب.تسا  هدنادرگنرب  ار  نآ  ، دّمحم تّما  زا 

.درک بورغ  دیشروخ  هکنآ  ات  ، دوب مالّسلا  هیلع  یلع  يوناز  رب  ربمایپ  رس.تفر  لاح  زا  ربمایپ  ، تسشن

هب.تفگ ترضح  هب  ار  هیضق  مالّسلا  هیلع  یلع  ، تشگرب يداع  لاح  هب  یتقو.دناوخ  ار  رصع  زامن  هراشا  اب  هتسشن و  مالّسلا  هیلع  یلع 
تشگرب و دیشروخ  ، درک اعد  ترضح.دناوخب  هداتسیا  ار  شزامن  دناوتب  ات  ددرگرب  دیشروخ  ات  درک  اعد  ریما  ترضح  ، ربمایپ ۀیصوت 

لیاسو اهبکرم و  نداد  روبع  لوغـشم  شنارای  هک  تارف  زا  روبع  ماـگنه  مه  رگید  راـب  کـی.درک  بورغ  هراـبود  ، ماـما زاـمن  زا  سپ 
ماما اب  ار  رـصع  زامن  نانآ  تشگرب و  دیـشروخ  ترـضح  ياعد  هب  ، دـنناوخب ترـضح  اـب  ار  رـصع  زاـمن  دنتـسناوتن  يا  هدـع  ، دـندوب

.دش (3) شخپ  اج  همه  رد  هیضق  نآ  ربخ  دندناوخ و 

اضق (4) رد  دتفین  وا  زاین  اب  زامن  ات  باتفآ  تعجر  درک  قرشم  هب  برغم  رد  هکنآ 

تایاور قبط  دوبن و  يا  هزات  زیچ  هعقاو  نیا  هتبلا  .تسا (5) هدش  هراشا  هعقاو  نیا  هب  فلتخم  ياهترابع  اب  ، یخیرات یثیدح و  عبانم  رد 
ّدر دجسم  » رهـش فارطا  دجاسم  زا  یکی  ، هنیدم رد  .تسا (6) هداتفا  قافتا  نامیلـس  عشوی و  نوچمه  زین  نیـشیپ  ناربمایپ  یخرب  يارب 

.تسا هدش  هتخاس  هثداح  عوقو  ّلحم  رد  هک  تسا  سمشلا »

يارب هداعلا و  قراخ  يا  هدیدپ  ییوس  زا  ،و  تسا نینمؤملا  ریما  يارب  گرزب  یتلیضف  هک  اجنآ  زا  ، هدمآ ثیداحا  رد  هک  تلیـضف  نیا 
یعیبط ریغ  هیضق و  لصا  ای  عبانم  ای  نایوار  هب  تبسن  دنا و  هدمآرب  نآ  هب  تبسن  کیکشت  ددصرد  یناسک  ، تسا یندرکنرواب  یخرب 

هک ) ار رگید  تازجعم  مالـسا و  ربمایپ  يارب  ار  رمقلا  قش  ةزجعم  هک  ییادـخ  هکنآ  زا  لفاغ  ، دـنا هتـسیرگن  دـیدرت  ةدـید  هب  نآ  ندوب 
ناشن رگید  ناربمایپ  يارب  ( دنا يداعریغ  يروما  هکلب  ، دنتسین لاحم 

ص:212

،ج 1 ص 445. دیفم ، داشرا ( . 1 - 1

،ج 1 ص 445. دیفم ، داشرا ( . 2 - 2
(. هل سمشلا  ّدر  باب  ج 41 ص 166( «، راونألا راحب  » زین ،ص 94، یلاما ،ج 1 ص 345، داشرا ( . 3 - 3

،ص 10. نیمی نبا  ناوید  ( . 4 - 4
ج 5 ص 512 و ج 16 ص 315. «، قحلا قاقحا  ،» ج 41 ص 166 «، راونألا راحب  :» هلمج زا  ( . 5 - 5

ج 11 ص 75. «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر ( . 6 - 6
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ناقّقحم ناراگن و  خیرات  ناثّدـحم و  زا  يدادـعت  ، تهج نیمه  هب.تسین  یلکـشم  وا  يارب  دیـشروخ  تکرح  ندـنادرگزاب  ، دـهد یم 
نقتم ناوارف و  عبانم  ساسارب  ار  هعقاو  دانسا  نایوار و  دنا و  هتـشاگن  یّلقتـسم  ياهفیلأت  یّتح  هدرک و  ثحب  نآ  ةرابرد  ینـس  هعیش و 

.دنا (1) هدروآ 

.دنا (2) هتخادرپ  نآ  ندوبن  « نکممریغ » تابثا هعقاو و  لیلحت  هب  مه  یخرب 

سّوقم خرچ  نیا  زا  هرهز  نیمز  هب  دمآ  برغم  تشگرب ز  وت  نامرف  هب  دیشروخ 

سک (3) وت  وچ  زین  ناهج  هب  دشابن  دعب  نم  ملاع  هب  وت  لضف  هب  تسا  هدوبن  شیپ  نیز 

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  صیاصخ  ، سمشلا ّدر  دجسم  -

ناملسم نیلّوا  - مالسا هب  قبس  ثیدح 

باوبا ّدس  ثیدح 

هدش هتخاس  دجسم  رانک  رد  هک  دوخ  ۀناخ  هب  بّویا  وبا  ۀناخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  لاقتنا  هنیدم و  دجـسم  يانب  زا  سپ 
یم دمآو  تفر  دجسم  هار  زا  دندش و  رقتـسم  دوخ  ياه  هناخ  رد  زین  هزمح  ، سابع ، رکب وبا  ، رمع ، مالّـسلا هیلع  یلع  نوچ  یناسک  ، دوب
دوب هدش  زاب  دجـسم  هب  اه  هناخ  زا  هک  ییاهرد  ۀمه  داد  روتـسد  ترـضح.تشاد  تمحازم  داجیا  زین  ادخ  ربمایپ  يارب  نیا  دـندرک و 

رد رگم  ، دوش هتسب  اهرد  دوخ و  ياه  هناخ  زا  هن  ، دنوش دراو  دجسم  رد  زا  زامن  يارب  دننک و  دمآو  تفر  يرگید  هار  زا  ،و  دوش هتـسب 
هب نتشاذگ  زاب  نتسب و  : دومرف درک و  ینارنخس  ترـضح.دندز  ییاهفرح  دمآ و  نارگ  يا  هدع  رب  نخـس  نیا.مالّـسلا  هیلع  یلع  ۀناخ 

تایاور رد  دور و  یم  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  یتلیضف  یتّیزم و  ، هّیـضق نیا.مدرک  ارجا  ار  وا  رما  نم  هدوب و  ادخ  رما 
زین 13 راونألا  راحب  رد  .تسا (4) هدرک  لـقن  نآ  يارب  تروص  ینیما 23  ۀمالع.تسا  هدـش  حرطم  زین  فلتخم  ياهترابع  اب  یناوارف 

رمأ هّللا  لوسر  ّنإ  :» نوچ ییاـه  نتم  .تسا (5) هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  رگم  اهرد  نتـسب  هب  ربمایپ  رما  باب  رد  ثیدـح 
كرت مکباوبا و  ّدسب  ینرمأ  هّللا  ّنإ  »و« ّیلع باب  ّالإ  دجسملا  یلإ  باوبألا  اوّدس  »و« ّیلع باب  ّالإ  باوبألا  ّدسب 

ص:213

.يدومحم رقاب  دمحم  «، سمشلا در  ثیدح  نع  سمرلا  فشک  ،» ات 141 ج 3 ص 127  «، ریدغلا :» ك.ر ( . 1 - 1
(. سمشلا ّدر  ثیدح  لوح  ثحب  ج 11 ص 91( «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 2 - 2

.ورسخ رصان  ( . 3 - 3
،ج 9 ص 398. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ،ج 3 ص 202، ریدغلا ( . 4 - 4

،ج 39 ص 19. راونألا راحب  ( . 5 - 5
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قح یعون  هب  هراشا.تسا  ثیداحا  نیا  هب  هراشا  ( هباب ّـالإ  باوبـألا  ّدـس  (و  هدـمآ هبدـن  ياـعد  رد  هچنآ.تسا  هلمج  نآ  زا  « ّیلع باـب 
.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  صیاصخ  - .تسا دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  لثم  وا  قح  هک  تسا  تیالو 

حون ۀنیفس  ثیدح 

دـبای و یم  تاجن  دوش  راوس  نآ  رب  هکره  هک  هدرک  هیبشت  « حون یتشک  » هب ار  دوخ  تیب  لها  اهراب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
نافوط نآ  زا  ، دـندش حون  یتشک  راوس  هک  تاناویح  زا  زین  ناـنمؤم و  زا  سکره  ، حون ناـفوط  رد.دوش  یم  كـاله  دـنامب  اـج  هکره 
لبمـس ، حون یتشک.دـش  قرغ  دوب  حون  رـسپ  رگا  یّتح  دـنام  ادـج  نآ  زا  هک  سکره  دـنتفای و  تاجن  دوب  یهلا  باذـع  هک  ریگملاع 

حون هنیفس  لثم  مکیف  تیب  لهأ  لثم  ّنإ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ.تساه  نافوط  مطالت  رد  ینمیا  اهباقرغ و  زا  تاجن 
رب هک  سکره  ، تسوا موق  زا  حون  یتشک  لثم  ، امش نایم  رد  نم  تیب  لها  لثم  ،(1) قرغ » اهنع  فّلخت  نم  ،و  اجن اهبکر  نم  ، هموق نم 

.دوش یم  قرغ  ، دنامب اج  بقع و  سکره  دبای و  یم  تاجن  دوش  راوس  نآ 

.تسا هدش  نایب  فلتخم  ياهترابع  اب  نیموصعم  هّمئأ  ربمایپ و  ثیداحا  رد  ، نومضم نیا 

یف هیراجلا  کلفلا  نحن  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما.تسا  هدـش  رکذ  تسا  ینعم  نامه  هب  هک  مه  « کـلف » اـب ، هنیفـس ةژاو  زا  ریغ 
نیا رب  سکره  ، میدـیدش جاوما  ینافوط و  ياهایرد  رد  يراج  ياهیتشک  اـم  (2) اهکرت .» نم  قرغی  اهبکر و  نم  نمأی  هرماـغلا  جـّجللا 

ياهنافوط کلهم و  جاوما  ، ثداوح يارو  زا  ربمایپ  ایوگ.دوش  یم  قرغ  دنک  كرت  ار  اهنآ  هکره  ددرگ و  هدوسآ  دوش  راوس  اهیتشک 
قرغ و هدـش  اهجوم  نیا  راچد  يرایـسب  تخاس و  دـهاوخ  اـهبادرگ  جاوما و  شوختـسد  ار  یمالـسا  تما  هک  دـید  یم  ار  نیگمهس 

تماـما تیـالو و  هب  کّـسمت  اـب  تّما  اـت  درک  یفرعم  یـشخب  تاـجن  یتـشک  ناونع  هب  ار  شیوخ  تیب  لـها.تشگ  دـنهاوخ  هارمگ 
ینیسح یتشک  ندوب  شخب  تاجن  هب  زین  هاّجنلا » هنیفس  يدهلا و  حابـصم  نیـسحلا  ّنإ  » فورعم ثیدح  رد.دنوشن  هارمگ  هابت و  ، نانآ

.تسا هدرک  هراشا  اه  هنتف  ثداوح و  جاوما  رد 

ص:214

...و یسربط  جاجتحا  ، یسوط یلاما  ، قودص نیدلا  لامک  زا  لقن  هب  ،ص 87  هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 1 - 1
هّدوملا 76/1. عیبانی  زا  لقن  هب  ،ص 88 نامه ( . 2 - 2
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هب یهتنم  تسرد و  هار  ییوس  زا  ، دـناسر یم  ار  تیب  لـها  ریغ  ياـههار  راـکفا و  طوطخ و  ندوب  هارمگ  وس  کـی  زا  ، هنیفـس ثیدـح 
نیا.دسرب تداعس  هب  تما  ات  ددرگ  هتفریذپ  نانآ  يربهر  دوش و  تعاطا  نادناخ  نیا  زا  هک  تسا  بجاو  سپ.ار  نامیا  نما و  لحاس 

.دنا هدش  یفرعم  شخب  تاجن  حون  نوچمه  ، نادناخ نیا  هدش و  حرطم  ناوارف  زین  تایبدا  رد  یتح  نومضم 

نابیتشک ، حون دشاب  هک  ار  نآ  رحب  جوم  زا  میب  هچ  نابیتشپ  وت  نوچ  دشاب  هک  ار  تّما  راوید  مغ  هچ 

هعلاـطم و اـب  هـک  ناـنآ  زا  یکی  ، تاـفیلخ ناورم  زا  ( مدـش یتـشک  راوـس  «) هنیفّـسلا تـبکر  «و  باـتک يراذـگمان  تـسا  باـب  نـیا  زا 
تاـجن یتـشک  رب  ندـش  راوس  یعون  ار  يداـقتعا  يرکف و  لّوحت  نیا  درب و  یپ  تیب  لـها  بتکم  عّیـشت و  تیناـقح  هب  یـشیدنادازآ 

ثیدح بتک  رد  هک  دور  یم  رامش  هب  تیب  لها  ياهتبقنم  نیرتگرزب  زا  هنیفـس  ثیدح  (. راصبتـسا )- تسناد (1) ربمایپ  ترتع  شخب 
.تیب لها  لیاضف  ، راصبتسا ، تیب لها  .تسا (2)- هدمآ 

بهّذلا هلسلس  ثیدح 

نآ زا  تساوخ  نوچ.دومرف  ترضح  نآ  زا  نایعیش  زیگناروش  لابقتسا  مسارم  رد  روباشین  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یثیدح 
ام شیپ  زا  ربمایپ  رـسپ  يا  دنتفگ  ، دندوب ترـضح  نآ  درگ  ثیدح  باحـصا  نایوار و  ، دورب نومأم  شیپ  ناسارخ  هب  دـچوکب و  رهش 

دروآ و نوریب  ار  شرـس  ، دوـب هتـسشن  هواـجک  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ؟ میربـب هرهب  هـک  ییاـمرف  یمن  یثیدـح  اـیآ  ، يور یم 
شردپ زا  ، داجـس ماما  شردپ  زا  ، رقاب ماما  شردپ  زا  ، قداص ماما  شردپ  زا  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  زا  : دومرف
دنوادخ : تفگ هک  مدینش  لیئربج  زا  : دومرف هک  دینش  ادخ  ربمایپ  زا  وا  هک  دینش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شردپ  زا  ، یلع نب  نیـسح 

نم ۀعلق  رد  هکره  تسا ، نم  ژد  هعلق و  ، هّللا الا  هلا  ال  «) یباذـع نم  نمأ  ینـصح  لخد  نمف  ، ینـصح هّللا  ّالإ  هلإ  ال  :» دـیامرف یم  لاعتم 
: دومرف هرابود  ، درک تکرح  وا  بکرم  نوچ  (، ددرگ نمیا  مباذع  زا  ، دوش دراو 

ص:215

.دینک هعجارم  « راصبتسا » لخدم هب  ( . 1 - 1
»ج 8 ص قحلا قاـقحا  ،» ج 4 (، تاقبع ۀـصالخ  «) راهزالا تاـحفن  :» ك.ر ، نآ نوگاـنوگ  ياـهلقن  ثیدـح و  نیا  عباـنم  يارب  ( . 2 - 2

»ص 87. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ،» ج 23 ص 120 «، راونألا راحب  ،» 269
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.منآ (1) ياهطرش  زا  یکی  نم  ، شیاهطرش اب  «، اهطورش نم  انأ  اهطورشب و  »

رد مالّـسلا  مهیلع  يدـه  ۀّـمئأ  تیالو  موصعم و  يربهر  هک  تسا  لماک  یتقو  مالـسا  دـیحوت و  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  یلیـالد  زا 
نیّدلا لامک  :» هک تسا  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  يرگید  مالک  رد  نومـضم  نیا.تسین  یفاک  تیالو  یب  دـیحوت  دـشاب و  نآ  رانک 

(2) انّودع .» نم  هئأربلا  انتیالو و 

اـضر ترـضح  مالک  رد  هچنآ.تسا  نانآ  ّتبحم  تیب و  لها  تیالو  ، لامعا یلوبق  طرـش  هک  تسا  هدـمآ  زین  يرامـشیب  تاـیاور  رد 
يارب « تیالو » تیروحم هعماج و  رد  يدیحوت  ةدیقع  ندناسر  رمث  هب  رد  موصعم  ماما  تیالو  شقن  ، دنک یم  هولج  رتشیب  مالّـسلا  هیلع 

رقاب ماما.دریگ  یم  تروص  یحیحـص  یتسرپادخ  هن  دوش و  یم  تسرد  دیحوت  هن  ، همئأ زا  « يریذپ تیالو  » نیا نودب.تسا  يرادـنید 
« ...ّریحتم ّلاض  وه  لوبقم و  ریغ  هیعـسف  هّللا  نم  هل  مامإ  هسفن و ال  اهیف  دـهجی  هدابعب  ّلج  ّزع و  هّللا  ناد  نم  ّلـک  :» دومرف مالّـسلا  هیلع 

هتفریذـپ وا  شالت  ، دـشاب هتـشادن  یهلا  ياوشیپ  اّما  ، دـنک يرادـنید  دـنوادخ  يارب  اسرف  تقاط  تمحزرپ و  یتدابع  اب  هک  سکره  (3)
ماما ار و  ادخ  هک  دتسرپ  یم  دسانش و  یم  یـسک  ار  دنوادخ  :» دومرف ترـضح  نآ  زین.تسا  نادرگرـس  هارمگ و  مه  شدوخ  تسین ،

دتسرپ یم  ار  ادخ  ریغ  هتخانش و  ار  ادخ  ریغ  ، دشاب هتشادن  تفرعم  ام  هب  دسانشن و  ار  ادخ  هک  یسک  دشاب و  هتخانـش  ار  نادناخ  ام  زا 
(4) .دوش » یم  هارمگ  هنوگنیا  و 

دنوادـخ هب  اـت  نآ  دنـس  هلـسلس  ۀـمه  هک  تسا  هدـش  روهـشم  ماـن  نیا  هب  تـهج  نآ  يارب  ( ییـالط ةریجنز  ) بهذـلا هلـسلس  ثیدـح 
تشون و الط  ّطخ  هب  ار  نآ  ، دیـسر یناماس  يارما  زا  یکی  هب  نوچ  ثیدح  نیا  هک  هدـش  لقن  تسا و  سیفن  مکحم و  ، ینارون ، دـسرب

یمارتحا ثیدح و  نیمه  ببـس  هب  ارم  تفگ  یم  هک  دـندید  باوخ  رد  ار  وا  شگرم  زا  سپ.دـننک  نفد  شهارمه  هک  درک  ّتیـصو 
.نید لامکا  ۀیآ  ، اهطورش اهطرشب و  ، مالسا هناگجنپ  ناکرا  .دندیزرمآ (5)- مدرک  نآ  هب  هک 

ّيوشم ریط  ثیدح 

وا لباقم  رد  دـندروآ و  هیدـه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ینایرب  غرم.تسا  هدـش  نایرب  غرم  هدـنرپ و  يانعم  هب  ّيوشم  ریط 
یعم لکأی  کیلإ  کقلخ  ّبحأب  ینتئا  ّمهّللا  :» درک اعد  ترضح.دنداهن 

ص:216

،ص 306. قودص یلاما  مالّسلا و  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ،ج 49 ص 123  راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ص 378. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 88. یفاک ،ج 1 ص 90 و  هعیشلا لئاسو  ( . 3 - 3
،ج 1 ص 181 ح 4. یفاک ( . 4 - 4
،ج 3 ص 98. همغلا فشک  ( . 5 - 5
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روضح مه  هصفح  هشیاع و  ، سنا.دروخب اذغ  نیا  زا  نم  اب  ات  ناسرب  نم  يارب  ار  تناگدیرفآ  نیرت  بوبحم  ایادـخ  «، ماعّطلا اذـه  نم 
دش و دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما.دشاب  رمع  رکب و  وبا  ناشردـپ  « ادـخ بوبحم   » نآ هک  دـندرک  اعد  وزرآ و  هصفح  هشیاع.دنتـشاد و 
هعیش و ياهباتک  رد  فلتخم  قرط  زا  دور و  یم  رامش  هب  رتاوتم  هضیفتـسم و  ثیداحا  زا  ، ثیدح نیا  .دندروخ (1) غرم  نآ  زا  ودره 

ریما تلیـضف  هاوگ  ، تسا دنوادخ  دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  ترـضح  نآ  دناسر  یم  هک  ثیدح  نیا  نومـضم.تسا  هدـمآ  ّتنـس  لها 
.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  - .دناسر یم  قلخ  تیاده  يارب  ار  وا  یگتسیاش  تسا و  نانمؤم 

قحلا عم  ّیلع  - قحلا عم  ّیلع  ثیدح 

تیالو ثیدح  - ریدغ ثیدح 

موش ۀبنش  جنپ  - ذغاک ملق و  ثیدح 

ءاسک باحصا  - ءاسک ثیدح 

مالّسلا هیلع  یلع  ینکش  تب  - مانصا رسک  ثیدح 

مالّسلا هیلع  یلع  ّالإ  یتف  -ال  یتف ثیدح ال 

هلهابم - هلهابم ثیدح 

ملعلا هنیدم  ثیدح 

هب ملع  رد  دیاب  ، دوش یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نیشناج  هک  یسک.تسا  « ماما ملع  » عوضوم ، تماما ثحابم  نیرت  يدیلک  زا 
ریما ترضح  يارب  یگژیو  نیا.دشاب  « نیرتاناد ،» رگید تاهج  ریبدت و  یـسایس و  شناد  ، يرواد تواضق و  ، فراعم ، ماکحا ، نآرق ، نید

ار وا  هدش و  روآدای  ار  ترـضح  نآ  ةدرتسگ  شناد  یملع و  ماقم  ، فلتخم ياهترابع  اب  ادـخ  لوسر  اهراب  دوب و  مهارف  مالّـسلا  هیلع 
: یسودرف لوق  هب  ، تسا هتسناد  شیوخ  ملع  رهش  رد 

تسا رد  مّیلع  ، مملع رهش  نم  هک  تسا  ربمغیپ  تفگ  ، نخس نیا  تسرد 

ص:217

ص ج 5  «، قحلا قاـقحا  ،» ص 226 ج 11  «، بلاـط یبا  نـب  یلع  ماـمالا  هعوـسوم  ،» ص 350 ج 38  «، راونـألا راـحب  :» ك.ر ( . 1 - 1
ثیدح رداصم  ، » ج 3 ص 250 «، یلع ماما  ۀمانشناد  ،» ات 150 ،ج 2 ص 105  قشمد خیرات  زا  « بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  همجرت  ،» 318

.یسبطلا رفعج  دّمحم  «، ّریطلا
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ندوـب « مـلعا ناوارف و« مـلع  ، هعیــش دـید  زا  ماـما  ياـهیگژیو  زا  ، دــشاب یم  زین  تـّما  یملع  ینید و  ، يرکف عـجرم  ، ماـما هـک  اـجنآ  زا 
رد مالّسلا  هیلع  یلع  مملع و  رهش  نم  (1) بابلا » تأیلف  تیبلا  دارا  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  » هکنیا نایب  اب  ادـخ  لوسر.تسوا 

ریما ترـضح  هب  ، يوبن مولع  زا  يرو  هرهب  يارب  ات  هدومرف  داشرا  ار  تّما  ، دـیایب رد  زا  ، دـیآ هناـخ  هب  دـهاوخب  سکره  سپ  ، تسا نآ 
نیا ریغ  رد  هک  ، دـنربب هرهب  ، هدیـسر يدـعب  ناـماما  ترـضح و  نآ  هب  لوسر  ترـضح  زا  هک  یموـلع  زا  دـنروآ و  يور  مالّـسلا  هیلع 
یهلا ملع  لـماح  ربماـیپ و  مولع  ثراو  هک  نیموصعم  ۀّـمئأ  هب  مه  ، دـننام یم  مورحم  ، تسرد ناوارف و  ملع  زا  ناـشدوخ  مه  ، تروص

.دوش یم  ملظ  ، دنا

ملع باب  رازه  ربمایپ  : هک لیبق  نیا  زا  ینیماضم  اب  ، دوش یم  طوبرم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیملعا  یملع و  دعب  هب  ثیدح  اهدص 
ملع باب  وا  ، تشون یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک و  یم  ملع  يـالما  ربماـیپ  دـش ، یم  هدوشگ  باـب  رازه  ، مادـکره زا  هک  تخومآ  وا  هب 
ردـق نآ  ، درب یمن  دای  زا  دینـش  یم  هچره  ، دوب تّما  ملعا  یبن و  ملع  ثراو  ، يوبن ياهتمکح  لماح  ادـخ ، لوسر  مولع  نزاـخ  ، ربماـیپ

نآ نانخس.دوب  وا  دزن  ایانم  ایالب و  ملع  ، عیارش ملع  ، نید ملع  ، نآرق ملع  ، دیوگب وا  هب  شمولع  زا  تفای  یمن  ار  یسک  هک  تشاد  ملع 
.دوب لصو  یلزا  تمکح  شناد و  لازیال  عبنم  هب  هک  تسوا  نایاپ  یب  راشرس و  ملع  هاوگ  نیرتایوگ  ، ترضح

سکره هکنیا  دناد و  یم  ملع  ۀـنیدم  باب  ار  وا  ، هدـش لقن  نوگانوگ  تارابع  اب  تسا و  رتاوتم  ثیداحا  زا  هک  « ملعلا هنیدـم  » ثیدـح
ملع رهـش  رد  هکره  ای  ، دیآرد نآ  زا  ، دوش یبن  ملع  رهـش  دراو  دهاوخ  یم  هکره  ای  ، دوش دراو  رد  نآ  زا  ، دـهاوخ یم  تمکح  ملع و 
یم تمکح  سکره  اـی  ، دـش نآ  دراو  ناوت  یمن  ، ملع رهـش  رد  هار  زا  زج  هکنیا  اـی  ، دورب مالّـسلا  هیلع  یلع  غارـس  ، دـیوج یم  ار  یبن 

.نیماضم هنوگنیا...و  دورب  يوبن  تمکح  رهش  رد  غارس  ، دهاوخ

یم ماما  رد  مهم  طیارـش  زا  ار  « ملع  » هکارچ ، دـنک یم  لالدتـسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  رب  ، ثیداـحا هنوگنیا  هب  هعیش 
: دیوگ يولوم  .دناد (2)

ار ملح  باتفآ  یعاعش  نوچ  ار  ملع  ۀنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ 

ص:218

،ج 2 ص 34. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 1 - 1
ج «، بلاط یبا  نب  یلع  ماـمالا  هعوسوم  ،» ،ج 2 ص 28 بوشآ رهـش  نبا  « بقانم :» ك.ر نآ  ياه  هباشم  ثیدـح و  نیا  ةرابرد  ( . 2 - 2
ص ج 7  ص 468 ، ج 5  «، قحلا قاـقحا  ،» ص 200 »ج 40  راونألا راـحب  ،» و 12 )ج 10،11  تاقبع ۀـصالخ  «) راهزالا تاـحفن  ،» 10

همان 66. «، تاعجارملا ،» »ج 5 ص 344 ماصخلا هیافک  ،» ج 10 «، یلع ماما  ۀمانشناد  ،» 459،ج 16 ص 277
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بابل ردنا  روشق  وت  زا  دسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب 

دحا (1) اوفک  هل  ام  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب 

.هاچ مالّسلا و  هیلع  یلع  ، ...یلع ول ال  ، ایانم ایالب و  ملع  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، ینودقفت زا  لبق  ینولس  -

تلزنم ثیدح 

هب تبـسن  نوراه  هاگیاج  نوچمه  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  تبـسن  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاگیاج  هک  ، ثیدح نیا 
اهراب ادخ  ربمایپ  هک  یمالک.تسا  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  لیالد  نیرت  يوق  نیرت و  نشور  زا  ، دـناد یم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

اب هلباقم  يارب  ناناملـسم  ربمایپ.هنیدـم و  رد  ریما  ترـضح  نتـشاذگ  كوبت و  گـنج  هب  تمیزع  ناتـساد  رد  هلمج  زا  ، هدومرف ار  نآ 
ناـقفانم و هک  تـفر  یم  نآ  مـیب  دوـب و  شیپ  رد  تخـس  يزرم و  نورب  ینـالوط و  یـشکرکشل  کی.دـندوب  كوـبت  مزاـع  ناـیمور 

ترضح هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر.دننزب  هبرـض  نیملـسم  مالـسا و  هب  دننک و  يزیگنا  هنتف  ، ربمایپ بایغ  رد  ، زوت نیک  نانمـشد 
یتسرپرـس ار  رهـش  رد  ناگدـنامزاب  مـه  دـنک و  ظـفح  ار  هنیدـم  مـه  اـت  ، تشاذـگ دوـخ  ياـج  هـب  هنیدـم  رد  ار  مالّـسلا  هـیلع  یلع 

دندرک مالّـسلا  هیلع  یلع  ّدض  رب  ینکارپ  هعیاش  ، دندش ماکان  نوچ  ، دندوب هدیـشک  اه  هشقن  ربمایپ  روضح  مدع  يارب  هک  ناقفانم.دنک 
ربمایپ هب  ار  دوخ  ماما.تسا  هدرک  ناکدوک  نانز و  تسرپرس  ار  وا  دربب و  دوخ  اب  هتساوخن  درادن و  تسود  ار  وا  لوسر  ترـضح  هک 

یمن ناماس  وت  ای  نم  روضح  اب  زج  هنیدـم  : دومرف ددرگرب و  هنیدـم  هب  يو  هک  داد  روتـسد  ربمایپ.داد  شرازگ  ار  هعیاش  ّوج  دـناسر و 
ّیبـن ـال  ّهنأ  ّـالإ  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یـضرت  اـمأ  ، یموق یترجه و  راد  یلهأ و  یف  یتـفیلخ  تنأ  :» دوزفا دریگ و 

نوراه ۀلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  يرادن  تسود  ایآ.ینم  موق  نایم  رد  مترجه و  ّلحم  ما و  هداوناخ  رد  نم  نیـشناج  وت  (2) يدعب »؟
ّهنأ ال ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  :» تسا نینچ  رگید  ریبعت  ؟ تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  ، یـشاب یـسوم  هب  تبـسن 

.درپس وا  هب  ار  دوخ  زا  سپ  يربهر  تماعز و  داهن و  وا  شود  رب  ( تّوبن زجب  ) ار ربمایپ  ياهتیلوؤسم  ۀمه  ، مالک نیا  اب  (3) .يدعب » ّیبن 

ص:219

تیب 3763. ، لّوا رتفد  ، يونثم ( . 1 - 1
،ص 74. رابخألا یناعم  ،ج 1 ص 156، دیفم ، داشرا ( . 2 - 2

...و دادغب  خیرات  ، يذمرت ننس  زا  لقن  هب  ،ج 2 ص 149  بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 3 - 3
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املع باحصا و  ، همئأ دانتسا  دروم  هدش و  لقن  رتاوتم  وحن  هب  ّتنس  لها  هعیش و  نوگانوگ  عبانم  رد  ، فلتخم ياهترابع  اب  ، ثیدح نیا 
زور رد  ، راذـنإلا موی  تثعب و  زاـغآ  رد  ، كوبت ۀـثداح  زا  ریغ  ، تسا ددـعتم  مه  نآ  دراوـم  .تسا (1) هتفرگ  رارق  تماـما  ثحاـبم  رد 

زا یعمج  اب  ، کلام نب  سنا  اب  ، هملس ّما  اب  يراتفگ  رد  ، ربیخ حتف  زور  ، دجسم هب  اهرد  نتسب  ماگنه  ، هنیدم هب  ترجه  زا  سپ  تاخاؤم 
.تسا (2) هدومرف  ار  نخس  نیا  زین  عادولا  هجح  رد  باحصا و 

.ددرگ یمرب  میلک  ياسوم  هب  تبسن  نوراه  شقن  هب  زین  تماما  رب  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا 

هط و 35 ات 32   29، فارعا هیآ 142  نوچمه  ، تسا هدش  نایب  لیئارسا  ینب  موق  رد  یـسوم  يارب  نوراه  ینیـشناج  يددعتم  تایآ  رد 
یثیدح رد.تسا  هدش  حرطم  مه  ندوب  هفیلخ  ، تلزنم حرط  رانک  رد  دریگ و  یم  ار  نوؤش  ۀمه  تسا و  ماع  مه  « تلزنم » موهفم ، ناقرف

: دومرف مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر.تسا  هدش  حرطم  نوراه  یسوم و  تبسن  زا  شیب  مه 

هلزنمب ،و  یـسوم نم  نوراه  هلزنمب  ،و  میهاربإ نم  قاحـسإ  هلزنمب  ،و  حون نم  ماس  هلزنمب  ،و  مدآ نم  هّللا  هبه  هلزنمب  یّنم  تنأ  ! ّیلع ای  »
انأ هنم و  تسل  یّنم و  سیلف  کتفالخ  کتّیصو و  دحج  نمف  ، یتفیلخ یّیصو و  تنأ  ّیلع  ای  ، يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسیع  نم  نوعمش 

مهاخـسأ ابلق و  مهعجـشأ  املح و  مهرفوأ  ،و  املع مهرثکأ  ،و  املـس مهمدـقأ  الـضف و  یتّما  لـضفأ  تنأ  ! ّیلع اـی  ، هماـیقلا موی  همـصخ 
(3) ...ریظن » نم  یتّمأ  یف  کل  ام  ،و  ریزولا يدعب و  بحاّصلا  تنأ  ،و  ریمألا يدعب و  مامإلا  تنأ  ! ّیلع ای  ، اّفک

ترازو ثیدح 

بــصنم.دوش یم  تموــکح  يوــس  زا  ییاــهتیلوؤسم  راد  هدــهع  ، ریزو.تـسا يراــی  تدــضاعم و  ، یناــبیتشپ ياــنعم  هـب  ، ترازو
هّللا یّلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  ، دوب یـسوم  ترـضح  هب  تبـسن  نوراه  يارب  هک  هنوگنامه  ، ترازو

زا ربمایپ  يرایسب  ثیداحا  رد  دوب و  مه  هلآ  هیلع و 

ص:220

تاحفن ،» ص 259 »ج 10  ریدغلا ،» ص 1 ج 16  و  ص 428  »ج 7  قـحلا قاـقحا  :» ك.ر ، ثیدـح نیا  نوـتم  عباـنم و  يارب  ( . 1 - 1
هلزنملا و رابخا  » باـب ص 254، ج 37  «، راونألا راـحب  ،» اـت 32 ياه 26  همان  « تاـعجارملا ،» و 18 )ج 17  تاقبع ۀـصالخ  «) راـهزألا

ص 74. «، رابخألا یناعم  «،» هتماما یلع  اهب  لالدتسالا 
همان 32. «، تاعجارملا ،» ج 18 ص 361 «، راهزألا تاحفن  ،» ج 2 ص 152 «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر ( . 2 - 2

،ج 37 ص 254. راونألا راحب  ( . 3 - 3
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اهلقن زا  یکی  ، تسادـخ ربمایپ  زا  سپ  وا  تفالخ  تادنتـسم  هلمج  زا  ، ثیداحا هنوگنیا.درک  یم  دای  دوخ  ریزو  ناونع  هب  نانمؤم  ریما 
ّیـصو و مردارب  ، یلع نـیا  ،(1) مکماــمإ » یتـفیلخ  یثراو و  يریزو و  یّیــصو و  یخأ و  ّیلع  اذــه  :» تـسا نـینچ  هنوـمن  ناوـنع  هـب 

شیوـخ ردارب  ناوـنع  هب  ارم  ادـخ  ربماـیپ  : دوـمرف زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.تسامش  ماـما  نم  ۀـفیلخ  مثراو و  ، مریزو ، منیـشناج
يرّرکم ياهثیدح  (2) اریزو .» هل  ینّصتخا  اخأ و  هسفنل  ینیضر  هّللا  لوسر  ّنإ  :» دینادرگ صوصخم  شیوخ  ترازو  هب  ارم  دیدنسپ و 

ناسآ ار  شراک  ینک و  اطع  شردص  حرش  تساوخ  وت  زا  یسوم  ، اراگدرورپ : درک ضرع  ادخ  هب  ربمایپ  هک  تسا  نومضم  نیا  اب  مه 
ۀیام ار  وا  یهد و  رارق  منادـناخ  زا  نم  ریزو  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  زین  نم  ، یهد رارق  وا  ریزو  ار  نوراه  يزاس و 

ار دوخ  نادنواشیوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  یتقو  مه  تثعب  لیاوا  رد  راّدلا  موی  ثیدح  رد  .ینادرگ (3) نم  یمرگ  تشپ 
: دومرف ، دومن مالعا  ار  شیوخ  تلاسر  ۀلأسم  درک و  توعد 

تیالو ببس  ار  زور  نآ  ینابیتشپ  یهارمه و  يردارب و  هک  ،(4) ...يدعب » یّیصو  یثراو و  یّیلو و  نوکی  ینرزاؤی و  ینیخاؤی و  نم  »
.تفالخ ثیدح  ، تلزنم ثیدح  - .تسناد تیاصو  و 

ّیصو ، تیاصو - تیاصو ثیدح 

تیالو ثیدح 

مالّـسلا و هیلع  یلع  ترـضح  يارب  ثیدـح  نآرق و  رد  ، تسا ییاوشیپ  تماعز و  ، یتسرپرـس «، فّرـصت هب  یلوا  » يانعم هب  هک  تیـالو 
نینمؤملا ریما  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  ناـبز  زا  اـهراب  « تیـالو  » »و یلوم «،» ّیلو » ناونع.تسا هدـش  هداد  رارق  ناـماما 

.تسا دراوم  نآ  زا  یکی  ، هدش حرطم  مخ  ریدغ  رد  هچنآ.تسا  هداد  رارق  نیملسم  يالوم  نینمؤم و  ّیلو  ار  وا  هدش و  قالطا 

هدرمش بجاو  يرگید  ۀیآ  رد  مه  رمألا  یلوا  تعاطا  هدرک و  نایب  ار  نآ   . ..ُُهلوُسَر ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  تیالو  ۀیآ  رد  مه  میرک  نآرق 
(. تیالو ۀیآ  )- تسا هدش 

یلو ناونع  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ، تسا هدش  نایب  فلتخم  ریباعت  اب  هک  تیالو  ثیدح  رد 

ص:221

(. سلجم 72 ،ص 564( قودص یلاما  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 276. داشرا ( . 2 - 2

ج 8 ص 104. «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر ( . 3 - 3
،ج 1 ص 333. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ،ج 38 ص 252 ح 46، راونألا راحب  ( . 4 - 4
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تیالو قیدـصت  وا  تیالو  هب  قیدـصت  تسا و  ربمایپ  تیالو  وا  تیالو  هکنیا  بجاو و  تعاطا  زا  رادروخرب  ربماـیپ و  زا  سپ  نینمؤم 
.تسا هتشگ  حرطم  تسا  يولع  تیالو  شریذپ  ادخ  هب  نامیا  یتسرد  طرش  تسا و  لوسر 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  عادولا  هّجح  زا  تشگزاب  رد  مخ و  ریدـغ  زور  رد  ، هدـش لقن  رتاوت  هب  هک  نآ  نشور  دروم 
«، هاداع نم  داع  هـالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  ، هـالوم ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  :» دومرف ، لّـصفم يا  هبطخ  داریا  زا  سپ  ناناملـسم  هوبنا  عمج  رد 
وا اب  هکره  رادـب و  شتـسود  دـنک  یتسود  وا  اب  هکره  ، ادـنوادخ ، تسوا يالوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  مدوب ، ـالوم  نم  هک  سکره  رب  (1)

دقف كاصع  نم  ینعاطأ و  دـقف  کعاطأ  نمف  يدـعب  ساّنلا  ّیلو  تنأ  ! ّیلع ای  :» دومرف رگید  ياج  رد.شاـب  شنمـشد  دـنک  ینمـشد 
ارم ، دـنک ینامرفان  ار  وت  هکره  هدرک و  تعاطا  ارم  دـنک  تعاطا  ار  وت  سکره  ، ینم زا  سپ  مدرم  تسرپرـس  وت  ، یلع ای  (2) یناصع ،»
زا سپ  نینمؤم  هب  نانمؤم  نیرتراوازس  مالّـسلا  هیلع  یلع  ،(3) يدـعب » نینمؤملاب  نینمؤملا  یلوأ  ّیلع  :» دومرف و.تسا  هدرک  ینامرفان 

.تسا نم 

يرایـسب نیعبات  باحـصا و  زا  ّتنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  تسا و  رتاوتم  ثیداحا  زا  ( ...هالوم تنک  نم  ) ثیدح نیا  هک  دش  هراشا 
عوضوم رانک  زا  دانع  ای  يرهم  یب  اب  ، ریدغ ۀعقاو  خـیرات  لقن  رد  ناخّروم  زا  یخرب  دـنچره  ، تسین راکنا  چـیه  ياج  هدـش و  تیاور 

دنـس هلـسلس  نایوار و  رظن  زا  مه  ، تسا هدـش  ثحب  ینوگانوگ  تاهج  زا  ، ثیدـح نیا  ةرابرد.دـنا  هدرک  بیذـکت  ار  نآ  ای  هتـشذگ 
نیملکتم باحـصا و  هّمئأ و  هک  یتاجاجتحا  مه  ، هدـش ثیدـح  نیا  هب  هک  یلالدتـسا  مه  ، یلوم تیالو و  ياـنعم  رظن  زا  مه  ، ثیدـح

.دراد دوجو  فلتخم  عبانم  رد  ثیدـح  نتم  زا  هک  یفلتخم  ياهلقن  اهترابع و  مه  ، دـنا هدرک  تیـالو  ثیدـح  هب  تماـما  هلأـسم  يارب 
.دینک هعجارم  ، عوضوم اب  طبترم  رگید  ياهلخدم  هب  (4)

...و ریدغ  دیع  ، مخ ریدغ  ۀعقاو  ، نید لامکا  هیآ  ، غیلبت ۀیآ  ، رمألا یلوا  ، تیالو ، هّیریدغ ۀبطخ  ، مخ ریدغ  ، تیالو ۀیآ  ، یلوم -

ص:222

،ج 1 ص 349. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ،ج 1 ص 294 و 295، یفاک لوصا  ( . 1 - 1
،ص 113. دیفم یلاما  ( . 2 - 2

،ج 2 ص 221. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 3 - 3
40،54، ۀمان 36،38 ، «، تاعجارملا ،» »ج 1 ریدغلا ،» و 16 )ج 15  تاقبع ۀـصالخ  «) راهزألا تاحفن  :» ك.ر ، ثیدـح نیا  ةرابرد  ( . 4 - 4

نب یلع  مامالا  هعوسوم  ، » دـعب هب  ج 37 ص 108  «، راونألا راحب  ،» یمق ثدحم  « ریدقلا ضیف  ،» ج 6 ص 225 «، قحلا قاقحا  56 و 58«
ج 2 ص 197. «، بلاط یبا 
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يداه رذنم و  ۀیآ  - تیاده ثیدح 

ملع باب  رازه  - ملع باب  رازه  ثیدح 

راّدلا موی  ثیدح  - راذنإلا موی  ثیدح 

راّدلا موی  ثیدح 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  لیاضف  زا  یکی  دوش و  یم  هتفگ  مه  هریـشعلا  ثیدح  هوعّدلا و  ءدب  ثیدح  راّدلا و  ثیدـح  ، ثیدـح نیا  هب 
تشگ رومأم  ترضح  نآ  دش و  لزان  َنِیبَْرقَْألا (1) َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  ۀیآ َو  یتقو  ، ربمایپ تثعب  لیاوا  رد.تسوا  تماما  لیالد  مالّـسلا و 
دومرف توعد  ار  رفن  لهچ  درک و  رازگرب  يا  هسلج  بلاط  وبا  ۀناخ  ای  دوخ  ۀناخ  رد  ، دنک توعد  مالـسا  هب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  هک 

ار مالـسا  دوش و  مدقـشیپ  ندروآ  نامیا  رد  هک  امـش  زا  کـیره  : دومرف درک و  حرطم  ار  دوخ  توعد  ، ناـنآ هب  نداد  ماـعط  نمـض  و 
هک دوـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اهنت.دادـن  تبثم  خـساپ  یـسک  نارـضاح  زا.تـسا  ناـنمؤم  ّیلو  نـم و  نیـشناج  ، ّیـصو ، مردارب وا  ، دریذـپب

یخأ و اذه  ّنإ  :» تسامش نیب  نم  هفیلخ  نم و  ّیصو  ، نم ردارب  نیا  : دومرف زین  ربمایپ.درک  مالعا  ار  دوخ  شریذپ  نامیا و  تساخرب و 
ار وت  : دنتفگ یم  بلاط  وبا  هب  دنتـساخرب و  ءازهتـسا  يور  زا  نانک و  هدـنخ  هورگ  نآ  «، اوعیطأ هل و  اوعمـساف  ، مکیف یتفیلخ  یّیـصو و 

(2) ینک ! تعاطا  ترسپ  زا  هک  هداد  روتسد 

ربمایپ ای  بلاط  وبا  ۀناخ  رد  نوچ.تسا  هدـش  لقن  هّماع  یعیـش و  ناوارف  عبانم  رد  نوگانوگ  ياهترابع  اب  یخیرات  لقن  ثیدـح و  نیا 
.تسا هتفای  ترهش  راّدلا  موی  ای  راّدلا  ثیدح  هب  ، هدوب

هکلب ، دوبن ندروآ  نامیا  رب  اهنت  ربمایپ  توعد.دنیوگ  یم  مه  راذنإلا  ثیدح  نآ  هب  ، هدوب نادنواشیوخ  راذنا  ۀـیآ  لوزن  زا  سپ  نوچ 
« ...یخأ نوکی  نأ  یلع  رمألا  اذه  یلع  ینرزاوی  مکّیأ  :» دومرف نوچ  ، دوب مه  ینابیتشپ  ینید و  توعد  رد  يراکمه 

راصبتسا - راصبتسا تکرح 

ص:223

هیآ 214. ، ءارعش ( . 1 - 1
یبا نـب  یلع  ماـمالا  هعوـسوم  ،» ص 273 ج 1  «، هعیـشلا نایعا  ،» ص 93،130،218،338 ج 9  و  ص 278  ج 2  «، ریدـغلا ( .» 2 - 2

ص ج 3  و  ص 270  ج 10  «، یلع ماـما  ۀمانـشناد  ،» یعاـفرلا ینیـسحلا  بلاـط  دّیـس  «، رادـلا موی  » باـتک ص 145، ج 1  «، بلاـط
ج 2 ص 26. «، نینمؤملا ریما  ۀمانشناد  ،» 146
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هّیرورح

هفوـک و ناـیم  يا  هقطنم  هک  « ءارورح  » ماـن هب  یناـکم  زا  هتفرگرب  تسا  یماـن  دوـش و  یم  هتفگ  ناورهن  جراوـخ  هب  هک  تسا  یناوـنع 
رد.درک ینارنخس  نانآ  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما.دندوب  هدمآ  درگ  اجنآ  رد  جراوخ  تسا و  ناورهن  ۀناخدور  ریـسم  رد  دادغب 

مکعاـمتجإل هّیرورحلا  متنأ  :» دومرف درک و  داـی  ناوـنع  نیا  اـب  ار  ناـنآ  ماما.دنتـشگرب  رفن  رازه  ود  دودـح  ، ترـضح نآ  نانخـس  یپ 
.ناورهن گنج  ، ناورهن جراوخ  .- (1) ءارورحب »

هّللا بزح  ، مالّسلا هیلع  یلع  بزح 

لدمه رکفمه و  فده و  کی  ، رکف کی  ياراد  دنشاب و  هتشاد  لّکشت  عّمجت و  مه  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هتسد  هورگ و  هب  ، بزح
وا و وریپ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مارم  رکف و  طخ و  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  « یلع بزح  » نیارباـنب .دنشاب (2) هارمه  و 

هدـش یفرعم  لوسر  بزح  ادـخ و  بزح  ناـمه  ، یلع بزح  هدـش و  داـی  « یلع بزح  » زا يددـعتم  تاـیاور  رد.دنـشاب  شناـمرف  عیطم 
تسادخ بزح  یلع  بزح  (3) ناطیّشلا » بزح  هئادعأ  بزح  هّللا و  بزح  ّیلع  بزح  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ.تسا 

.تسا ناطیش  بزح  شنانمشد  بزح  و 

کبزح ّنإ  :» دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  دریگ و  یم  هاوـگ  نخـس  نیا  رب  ار  شیوـخ  تّما  دـنوادخ و  ، ترـضح نآ  زین 
.تسادخ بزح  نم  بزح  تسا و  نم  بزح  وت  بزح  (4) هّللا .» بزح  یبزح  یبزح و 

يّوس نم  ناطیّشلا و  بزح  هیغابلا  هئفلا  هّللا و  بزح  انبزح  ءایبنألا و  طارفأ  انطارفأ  ءابّجنلا و  نحن  :» دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ 
هاپـس ) رگنایغط هورگ  تسادخ و  بزح  ام  بزح  دـنناربمایپ و  ناینیـشیپ  ام  ناینیـشیپ  مینابیجن و  ام  ،(5) اّنم » سیلف  انّودـع  نیب  اـننیب و 

.تسین ام  زا  دنادب  ربارب  ار  نانآ  ام و  هکره  تسا و  ناطیش  بزح  ( ماش

ص:224

.دّربم لماک  زا  لقن  هب  ،ج 2 ص 275  دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
«. بزح » هژاو ، يوفطصم نسح  ، میرکلا نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  ( . 2 - 2

،ج 40 ص 26 و ج 38 ص 95. راونألا راحب  ( . 3 - 3
،ج 38 ص 111. نامه ( . 4 - 4

)ج 3 ص 183. قشمد خیرات  ) بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  همجرت  ( . 5 - 5
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رامش هب  لوسر  ادخ و  ّطخ  هب  ناگتـسباو  هّللا و  بزح  تخانـش  نازیم  رایعم و  صخاش و  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زین  یتایاور  رد 
ملع ار  وا  هک  تسا  نآ  دوصقم  : دومرف ترضح  ، دندیسرپ « ...هالوم تنک  نم  » يانعم ةرابرد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا.تسا  هدمآ 

: دومرف ترضح  نآ  هب  ادخ  ربمایپ  .دوش (1)و  هتخانش  وا  ببس  هب  « هّللا بزح  ،» هقرفت ماگنه  هک  داد  رارق  يا  هناشن  و 

...یلع ای  دنگوس  ادخ  هب  (2) .هّللا » ّودع  فرعی  کب  هّللا و  بزح  فرعی  مل  كالول...ّیلع  ای  هّللا  «و 

.دوش یم  هتخانش  ادخ  نمشد  وت  ۀلیسو  هب  ،و  دندش یمن  هتخانش  هّللا  بزح  ، يدوبن وت  رگا 

ربمایپ.درادـن مالّـسلا  هیلع  یلع  صخـش  هب  صاصتخا  دـشاب و  یم  مه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  ، ندوب صخاش  تیروحم و  نیا 
یتقو (4) هّللا .» بزح  یبزح  یبزح و  مهبزح  :» دوـمرف (3)و  ناطیّـشلا » بزح  مکؤادعأ  هّللا و  بزح  متنأ  :» دومرف نانمؤم  ریما  هب  ادـخ 
فده لکشت و  همانرب و  ّطخ و  نوچ  ، تسه مه  لاعتم  يادخ  بزح  ادخ و  لوسر  بزح  رد  ، دوب مالّسلا  هیلع  یلع  بزح  رد  یـسک 

«. ناطیّـشلا بزح  هیغاـبلا  هئفلا  ،و  هلوـسر هّللا و  بزح  اـنأ  :» دـناد یم  لوـسر  ادـخ و  بزح  رد  ار  دوـخ  مه  ناـنمؤم  ریما  ، تـسا یکی 
هیلع یلع  مه  سپ.دندنوادخ  بزح  رد  هاوخان  هاوخ  ، دـنریگ یم  رارق  ربمایپ  بزح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  بزح  رد  هک  مه  یناسک  (5)
هدـش رگ  هوـلج  نینچ  يوـبن  مـالک  رد  تقیقح  نیا  هک  ، ناـشناوریپ نایعیـش و  مه  ، دـنا « هّللا بزح   » وا نادـنزرف  نادـناخ و  مالّـسلا و 

(7) نوبلاغلا .» مه  هّللا  بزح  هّللا و  بزح  انتعیش  نحن و  (6)،و« هّللا » بزح  کتعیش...ّیلع  ای  :» تسا

روحم انبم و  زین  وا  نیتسار  ناوریپ  تسا ، قح  نییآ  وا و  ياضر  ادخ و  رد  بوذ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نآ  يارب  همه  اهنیا 
.ّقحلا عم  ّیلع  ، ّقح نازیم  ، عّیشت - .دنهد یم  رارق  « یلع ّطخ  » ار دوخ  عضاوم  شیارگ و  لمع و  رکف و 

ص:225

،ج 37 ص 223. راونالا راحب  ( . 1 - 1
،ص 597. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ،ج 36 ص 139 و  نامه ( . 2 - 2

،ج 23 ص 142. نامه ( . 3 - 3
نامه ص 144. ( . 4 - 4

،ج 27 ص 83. نامه ( . 5 - 5

،ج 68 ص 41. نامه ( . 6 - 6

،ج 68 ص 41. نامه ( . 7 - 7
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تباث نب  ناّسح 

يارس هیریدغ  نارعاش  هچرگ.دروآرد  رعش  هب  زور  نامه  اج و  نامه  ار  ریدغ  ۀعقاو  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نامز  رعاش 
ریبعت هب  درک و  اعد  ار  وا  زین  ادخ  لوسر  هک  تسا  ربمایپ  روضح  رد  زور  نامه  رد  ریدغ  رعش  ندورس  وا  راک  ّتیساسح  اّما  ، دنرایـسب

.تسا هدناوخ  رفن  رازهدص  روضح  رد  هتخادرپ و  میظع  أبن  گرزب و  هثداح  نآ  هب  هک  تسا  ییاور  رعش  نیتسخن  ، ینیما ۀمالع 

رعـش ، مالـسا ةرود  رد  مه  تیلهاج  رـصع  رد  مه  هک  نانآ  ) دوب مرـضخم  نارعاش  زا  هنیدـم و  رد  راّجن  ینب  هلیبق  زا  راصنا و  زا  ناّسح 
رد اـّما  ، تشاد مالـسا  رد  یبوـخ  قـباوس  هچرگ  يو.تشذـگرد  يرجه  لاــس 55  رد  درک و  رمع  لاــس  دودح 120  )و  دـنا هدورس 

ریدغلا موی  مهیدانی  :» علطم اب  هک  وا  ۀیریدغ  ةدیصق.درکن  تعیب  وا  اب  تسش و  تسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  حانج  زا  دش و  ینامثع  ، تیاهن
: تیب هس  نیا  رد  هلمج  زا  ، تسا هدرک  دای  تیالو  تماما و  ناونع  هب  ار  ترضح  ، دوش یم  زاغآ  « مهّیبن

ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر  یّننإف  ّیلع  ای  مق  هل  لاقف 

ایلاوم قدص  عابتأ  هل  اونوکف  هّیلو  اذهف  هالوم  تنک  نمف 

ایداعم (1) اّیلع  يداع  يذّلل  نک  هّیلو و  لاو  ّمهّللا  : اعد كانه 

.ریدغ يارعش  -

هّللا باتک  انبسح 

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تفگ  یتـقو  باـطخ  نب  رمع  ار  هلمج  نیا  «. تـسا سب  اـم  يارب  نآرق  ، ادـخ باـتک  » ینعی
ربمایپ.دنوشن هارمگ  يو  زا  سپ  تّما  هک  دسیونب  يزیچ  ات  دنروایب  یملق  ذغاک و  درک  تساوخرد  يرامیب  ماّیا  رمع و  رخآ  ياهزور 
.دوش هتسب  يا  هنتفره  رب  هار  ات  دسیونب  بوتکم  دنس  تروص  هب  تحارص و  اب  ار  نینمؤملا  ریما  ینیشناج  هلأسم  تساوخ  یم 

شیپ نآرق  ، دیوگ یم  نایذه  هدرک و  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  هک  تفگ  ، تراسج لامک  اب  رمع  اّما 

ص:226

ج 6 ص 278. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر زین  ،ج 2 ص 34، ریدغلا ( . 1 - 1
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«. هّللا باتک  انبسح  ، نآرقلا مکدنع  )و  رجهی هّللا  لوسر  ّنإ  ) عجولا هیلع  بلغ  دق  ّیبّنلا  ّنإ  » تسا یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  تسامش و 
تحاراـن دوخ  روضح  رد  ثحبوّرج  زا  مه  ربماـیپ  درک (2)و  تعناـمم  ور  نیا  زا  ، دوب هچ  ادـخ  لوسر  دـصق  هک  تسناد  یم  يو  (1)

.دنورب نوریب  هک  تساوخ  نارضاح  زا  دش و 

یمن ادج  مه  زا  ( ترتع باتک و  ای  ) ّتنس باتک و  هک  دوب  هدومرف  اهراب  « نیلقث » ثیدح قبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هکنآ  اب 
نیـشن هناخ  يارب  ، هویـش نیا  دوب و  « هّللا باتک  انبـسح  » نامه ناـشقطنم  دـندز و  راـنک  ار  ترتع  ، نآرق هب  کّـسمت  اـب  يا  هدـع  ، دـنوش

زور نآ  ، تبیـصم ۀـمه  : تفگ یم  سابع  نبا.دوب  ادـخ  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  نینمؤملا و  ریما  لیاضف  تیاور  عنم  تیب و  لها  نتخاـس 
رکب و وبا  نامز  رد  ، ربمایپ ثیداـحا  لـقن  شراـگن و  زا  يریگولج  .دـسیونب (3) تساوخ  یم  ار  هچنآ  ادـخ  ربمایپ  دنتـشاذگن  هک  دوب 

تیاور دیـسیونن و  ارم  نانخـس  : هدومرف هک  ربمایپ  لوق  زا  یلعج  تایاور  یخرب  هب  دانتـسا  اـب  ار  مدرم  دـش و  یم  لاـمعا  تّدـشب  رمع 
.دندرک (4) یم  يریگولج  ربمایپ  ثیداحا  نیودت  تیاور و  لقن و  زا  اهتّدم...و  دیزاسن  طولخم  نآرق  اب  ار  نآ  دینکن و 

یم دـیدهت  یهاگ  ، دـننک وحم  ار  اهنآ  اـت  دـنداد  یم  روتـسد  ، دـنا هدرک  يروآدرگ  ار  یتاـیاور  یناـسک  دـندش  یم  ربخاـب  رگا  یتح 
.دندنکفا (5) یم  سبح  هب  ای  ، دندرک

تیب لها  تیالو  نافلاخم  ، کلـسم نیا  هب  نادـقتعم  تسا و  موصعم  ۀّـمئأ  ییاوشیپ  تماما و  اـب  لـباقت  رد  «، هّللا باـتک  انبـسح  » رّکفت
كاپ دیهش  ریبعت  هب.تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  تّما  نایم  ار  نیلقث  هک  تسا  ربمایپ  ةدومرف  نآرق و  اب  ّداضت  رد  رکفت  نیا  .دنربمایپ (6)
ثیدح ربارب  رد  هّللا  باتک  انبسح.تسا  بلطم  ّدر  ، هتسناد بجاو  ار  ربمایپ  زا  تعاطا  هک  هفیرش  ۀیآ  ربارب  رد  ، هّللا باتک  انبـسح  :» داژن

دییأت دروم  هک  « یترتع هّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینإ  » نیلقث

ص:227

لئالد ،» ص 81 «، هفیرـشلا هّنـسلا  نیودـت  ،» ریبـعت رد  فـالتخا  اـب  ّتنـس  لـها  ددـعتم  عباـنم  زا  لـقن  هـب  ۀـمان 86  ، تاعجارملا ( . 1 - 1
ج 3 ص 119. «، قدصلا

،ج 3 ص 114. دیدحلا یبا  نبا  حرش  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
.رگید یخیرات  عبانم  ،ج 1 ص 112 و  نیتسردملا ملاعم  ،ج 1 ص 22، یناتسرهش ، لحنلا للملا و  ( . 3 - 3

،ص 263. یلالجلا اضر  دمحم  ، هفیرشلا هنسلا  نیودت  ،ص 46، هّیروبا دومحم  ، هّیدّمحملا هنسلا  یلع  ءاوضا  ( . 4 - 4
،ص 436. هفیرشلا هّنسلا  نیودت  ( . 5 - 5

.باتک ناتسوب  ، یلنیز نیسحمالغ  «، دنام هتشونان  هک  يا  همان  :» ك.ر هلمج  زا  ، هنیمز نیا  رد  ( . 6 - 6
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نّنـست ینـس و  ّتنـس و  لها  ماـن  اـب  چـیه  هّللا  باـتک  انبـسح.تسا  یمارگ  یبن  ةدومرف  ّدر  ، تسا هفیقـس  دنمـشناد  نادـنزرف  تیرثکا 
متنک ال نإ  رکّذـلا  لهأ  اولئـساف  ) اب هّللا  باتک  انبـسح  ( باتک رب  هفاضا  يزیچ  تنـس  ، ّتنـس ياریذـپ  ینعی  یّنـس  (و  درادـن يراـگزاس 

(1) ...دیآ » یمن  رد  روج  ( نوملعت

یکی نتشاذگ  رانک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  یلمع  یلوق و  ةریـس  تیب و  لها  فذح  گنهرف  «، هّللا باتک  انبـسح  » گنهرف
یم ياپ  نآ  رب  ّتنس  لها  هک  ) ار « ّتنـس باتک و  » هچ )و  دیوگ یم  هعیـش  هک  ) میهد رارق  كالم  ار  « ترتع باتک و  » هچ.تسا « نیلقث » زا
لها نوـچ  دور ، یم  ههاریب  هب  ، ترتـع ّتنـس و  زا  نـتفرگ  هلـصاف  نآرق و  رب  هـیکت  هـکنیا  نآ  تـسا و  نـشور  هـتکن  کـی  (، دـنراشف

.تسا دنوادخ  باتک  نّیبم  ، ّتنس دننآرق و  نارّسفم  ، تیب

.نعاطم ، ترتع نآرق و  ، نیلقث ثیدح  ، هتلف ، ثیدح نیودت  زا  يریگولج  ، هتشونان ۀمان  ، موش ۀبنش  جنپ  -

ّقح

ۀنیمز رد  قح.تسادـخ  ياـهمان  زا.دـشاب  راوازـس  یمتح و  ، تسرد ، راوتـسا ، تباـث هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هـب  ، لـطاب لـباقم  رد  قـح 
بلغا.دـنا هتـشاد  لباقت  مه  اب  هتـشاد و  دوجو  لطاب  قح و  ، زاـبرید زا.دور  یم  راـک  هب...و  شاداـپ  ، اـعّدا ، هعقاو ، هدـیقع ، لـمع ، راـتفگ

هّیقب تسا و  قح  یکی  ، بهاذـم ناـیم  زا.تسین  شیب  یکی  قح  یلو.دـناد  یم  قح  ار  شلاـمعا  دـیاقع و  دوخ و  ، هورگره سکره و 
ّلکل لطاب و  ّقح و  :» مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ریبعت  هب.قحان  يرگید  تسا و  قحرب  فرط  کی  زین  تامـصاخم  اهعازن و  رد.لطاب 

دیآ (3)و یم  شیپ  « ههبـش ،» دزیمآرد مه  هب  دوشن و  هتخانـش  لطاب  قح و  یتقو.تسا  یلها  ار  مادکره  لطاب و  تسا و  قح  (2) لهأ »
رگا دـنتفا و  یم  هنتف  رد  دارفا  دـنک و  یم  کمک  مه  یتسرپاوه  دوش و  یم  هتخیمآ  مه  اـب  لـطاب  قح و  هک  تساـجنآ  مه  هنتف  عوقو 

.دوب (4) دهاوخ  رتمک  مدرم  یهارمگ  رت و  ناسآ  نآ  تخانش  ، دنشاب ادج  مه  زا  ود  نیا 

ص:228

،ص 84. هفیقس رد  هدشمگ  یمولظم  ( . 1 - 1
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اب يدارفا  مه  یهاگ.دـنتفا  یم  یهارمگ  هب  دـننک و  یم  دـب  تشادرب  نآ  زا  نـالدرامیب  اّما.دـنک  یم  ناـیب  ار  قح  تسا و  قـح  نآرق 
دهاوخ مه  ار  لطاب  ، دسانشب ار  قح  یـسک  رگا  (. لطابلا اهب  داری  ّقح  هملک   )- دنهد بیرف  ات  دننز  یم  یّقح  فرح  ، لطاب ياه  هزیگنا 
ۀجیتن ، ّتتـشت هقرفت و  همه  نیا  تسا و  ّقح  تخانـش  اه  هقرف  اـههورگ و  صاخـشا و  ندوب  لـطاب  قح و  تخانـش  راـیعم  تخاـنش و 

.تسا قح  تخانش  رد  فعض  یهاتوک و 

دندز هناسفا  هر  ، تقیقح دندیدن  نوچ  هنب  رذع  ار  همه  ّتلم  ود  داتفه و  گنج 

هقرف یمالک و  شکاشک  رد.ترتع  بتکم  دنا و  تیب  لها  ناوریپ  «، قح بهذم  »و« هیجان ۀقرف  » زین ناناملـسم  ۀقرف  هس  داتفه و  نایم  زا 
ّقحلا و عم  ّیلع  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ.دنـشاب  هتـشاد  قح  ياوشیپ  هک  تسا  یهورگ  اب  قح  ، زین ناناملـسم  نایم  يا 
وا رادـم  رئاد  ار  قح  ایادـخ  ، تسا یلع  اب  قح  تسا و  قح  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ،(1) راد » ثیح  هعم  ّقحلا  ردأ  ّمهّللا  ، ّیلع عـم  ّقـحلا 

ناوریپ ، ناهرب تسا و  قح  وا  هار  مالک و  سپ  ، تسا ینتـسسگان  قح  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دیآ  یمرب  نخـس  نیا  زا.نادرگب 
.دخرچ یم  وا  رادم  روحم و  رب  قح  نوچ  ، تسا قح  دیوگب  ماما  هچره  دنّقحرب و  وا 

یم رایعم  هب  لیدـبت  شدوخ  ، دـش مّسجم  قح  قلطم و  ّقح  یـسک  یتقو  اّما  ، دنجنـس یم  قح  اب  ار  صاخـشا  ندوب  لطاب  قح و  هچرگ 
ّقحلا و  :» میناوخ یم  ربمایپ  تیب  لها  ةرابرد  هعماج  ترایز  رد.تخانـش  دـیاب  وا  يرواد  عضوم و  راـتفگ و  لـمع و  اـب  ار  قح  دوش و 

لها امش  ددرگ و  یم  زاب  امش  يوس  هب  امش و  زا  امـش و  رد  تسامـش و  اب  قح  « هندعم هلهأ و  متنأ  مکیلإ و  مکنم و  مکیف و  مکعم و 
ام هب  دیتساوخ  هاگره  هک  دنا  هدومرف  تسا و  هدـش  رداص  هسدـقم  ۀـیحان  زا  هک  « نیـسای لآ  » ترایز رد.دـیّقح  ندـعم  همـشچرس و  و 

رکنملا هب و  مترمأ  ام  فورعملا  هومتطخس و  ام  لطابلا  هومتیضر و  ام  ّقحلاف  :» تسا هدمآ  هلمج  زا  ، دییوگب نینچ  دیشاب  هتـشاد  هّجوت 
فورعم دیهد  روتـسد  امـش  هچره  هب  ، تسا لطاب  دیرادن  شوخ  امـش  هچنآ  ، تسا نامه  قح  دیدنـسپب  امـش  هچنآ  (2) .هنع » متیهن  اـم 
فورعم لطاب و  قح و  تخانش  رد  ار  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ّتیروحم  اقیقد  نیا.تسا  رکنم  ، دینک یهن  امـش  هچره  زا  تسا و 

رکنم و 

ص:229
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!؟ لالّضلا ّالإ  ّقحلا  دعب  اذامف.دهد  یم  ناشن 

یم یفرعم  قح  روحم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ادـخ ، ربماـیپ  یتقو  ، دـنک یم  ناـیب  ار  نادـناخ  نیا  تمـصع  یکاـپ و  «، ریهطت ۀـیآ  » یتـقو
لهج و رابغ  ار  ناگدید  رگا  ، تسا ناسآ  قح  تخانش  ، دنوش یم  هتخانش  تّجح » ،» لوسر ادخ و  يوس  زا  نیموصعم  ۀّمئأ  یتقو  ، دنک

.دشاب هتفرگن  بّصعت 

ناوریپ هچرگ  .ّتیــصاخ (1) یب  رادــیاپان و  یفک  نوـچمه  ار  لــطاب  دــناد و  یم  یقاــب  دــنمدوس و  یبآ  نوـچمه  ار  قــح  ، نآرق
لها زا  موصعم  ناـیاوشیپ  زورما  تسا و  ّقـح  نآ  زا  دـیواج  تلود  یلو  ، دـندز راـنک  ار  قـح  دنتـشاد و  هبلغ  هطلـس و  ینارود  ، لـطاب

.دنا قح  راگدنام  ناشخرد و  ياه  هرهچ  ، تیب

دییامش دییامش و  دییامش و  دیواج  هراومه  لعشم  نازورف 

دنبآ رب  یشقن  نوچ  دنچوپ و  یفک  دنبارس  اه  نمشد  دیّقح و  امش 

دیباسح زور  قح  نازیم  امش  دیباتکلا  ّما  ةزاریش  امش 

دیهابتشا اطخره و  زا  نوصم  دیهاوگ  دیدیهش و  دیماما و 

دییامن قح  ياه  هنییآ  امش  دییامش  اهلد  روشک  ریما 

دیکاپ هار  میقتسم و  طارص  دیکاخ  يور  رد  ادخ  رون  امش 

دیناهن مه  راکشآ و  مه  امش  دیناهج  ناج  امش  مسج و  ناهج 

.دیبالگ (2) ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ناج  لگ  دیباتفآ  تیب  لها  زا  امش 

...یلع لآ  اب  ، قح مالّسلا و  هیلع  یلع  ، یسانش تّجح  ، تمصع ، ریهطت ۀیآ  ، ّتلم ود  داتفه و  ، هیجان ۀقرف  ، قطان نآرق  -

قح مالّسلا و  هیلع  یلع  - تسا یلع  اب  قح 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  قوقح 

قوقح نیا  تخانـش  مه.دـنراد  یفیاظو  فیلاکت و  ، ربمایپ ترتع  موصعم و  ناماما  هب  تبـسن  ، تاـیاور تاـیآ و  هب  اـنب  یمالـسا  تّما 
عفتنی ال  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ.تسین  راک  رد  يراگتـسر  ، ادا تفرعم و  نیا  اب  زج  اهنآ و  يادا  مه  تسا و  يرورض 

هتفرعمب ّالإ  هلمعب  دبع 
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ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


.ام قح  هب  تبسن  شتخانش  اب  رگم  درب  یمن  يا  هرهب  دوخ  لمع  زا  يا  هدنب  چیه  (1) انّقحب »

: تسا رارق  نیا  زا  قوقح  نیا  زا  یشخب 

.یهلا موصعم  ياهتجح  نیا  تفرعم  -1

(. ۀیآ 23 ، يروش ) تسا هدش  حرطم  تلاسر  رجا  ناونع  هب  زین  نآرق  رد  هک  ، تیب لها  هب  تبسن  تّدوم  ّتبحم و  -2

.تسا هدمآ  نآ  ةرابرد  يرایسب  تایاور  هک  ربمایپ  ترتع  هب  کّسمت  -3

.ناماما ییاوشیپ  یتسرپرس و  لوبق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادناخ  نینمؤملا و  ریما  هب  تبسن  تیالو  -4

.یسایس يدابع و  يویند و  ینید و  روما  ۀمه  رد  نارگید  رب  نانآ  نتشاد  مدقم  -5

.نداد رارق  هوسا  ار  ناشیا  نانآ و  هب  نتسج  یسأت  نانآ و  هب  ندرکادتقا  -6

.نانآ زا  تعاطا  يرادربنامرف و  -7

.ناشتافو زا  سپ  ناشتایح و  لاح  رد  ، نانآ هب  تبسن  مارتحا  مارکا و  نتشاد و  یمارگ  -8

.نانآ هب  ( سمخ ) یلام قوقح  تخادرپ  -9

.نانآ هب  ناسحا  یکین و  -10

«. دّمحم » رب تاولص  رد  « دّمحم لآ  » ندوزفا كاپ و  نادناخ  نآ  رب  نداتسرف  تاولص  دورد و  -11

.ناشلیاضف نانآ و  درکدای  رکذ و  -12

.نانآ رب  نتسیرگ  ناشیاهتیمولظم و  اهتبیصم و  رکذ  -13

.ناشتداهش تافو و  زا  سپ  ناشروبق  ترایز  تایح و  لاح  رد  ناماما  ترایز  -14

هیلع و هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  : دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  دروم  ود  هب  .تسا (2) هدـش  لقن  ناوارف  تایاور  ، قوقح نیا  زا  کیره  ةراـبرد 
ناتناماما زا  تعاـطا  هب  (3) هّللا » هیـصعم  مهتیـصعم  ّنإ  هّللا و  هعاط  مهتعاط  ّنإف  ، مهوفلاخت ـال  مکتّمئأ و  هعاـطب  اوکّـسمت  :» دومرف هلآ 

تفلاخم نانآ  اب  دینزب و  گنچ 
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،ص 44 ح 2. دیفم ، یلاما ( . 1 - 1
ات 393. ص 355  «، هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  :» ك.ر ( . 2 - 2

،ص 369. نامه ( . 3 - 3
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هب هراشا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما.تسا  دنوادخ  ینامرفان  نانآ  ینامرفان  تسادخ و  زا  يرادربنامرف  نانآ  تعاطا  هکارچ  ، دینکن
ام يارب  (1) ءازجلا ،» نسح  هناحبـس  هّللا  نم  مهل  هیـالولا و  هعاّـطلا و  ّقـح  ساـّنلا  یلع  اـنل  :» تسا هدوـمرف  تیـالو  تعاـط و  قـح  ود 

.تسوکین شاداپ  ادخ  يوس  زا  زین  نانآ  يارب  ، تسا تیالو  تعاطا و  قح  مدرم  ةدهعرب 

.رمألا یلوا  هیآ  ، تعاطا ، یسانش ماما  ، یسانش تجح  -

تّیمکح

یم یـضار  وا  يرواد  هب  فرط  ود  هکنآ  هب.تسا  عازن  دروـم  ۀـلأسم  رد  صخـش  ود  اـی  هورگ  ود  نـیب  تواـضق  يرواد و  ياـنعم  هـب 
هیواعم رب  عطاق  يزوریپ  ۀناتسآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هاپـس  هک  دمآ  شیپ  نآ  زا  سپ  نیّفـص  گنج  رد  ّتیمکح.دنیوگ  « مکح » دنوش

.دشیدنیب يا  هراچ  هک  تساوخ  صاع  ورمع  زا  دوب و  رارف  رکف  رد  ، دید یم  هدش  مامت  ار  راک  هک  هیواعم  دوب و  هتفرگ  رارق 

نیب نآرق  يرواد  هب  نداد  نت  هب  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ندـناوخارف  درک و  داهنـشیپ  ار  « ندرک هزین  رب  نآرق  » حرط صاـع  ورمع 
(. ندرک هزین  رب  نآرق  )- مصاختم هورگ  ود 

قطان نآرق  دنتسین و  نآرق  باحصا  نانیا  تسا و  گنرین  نیا  هک  دومرف  شنارای  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هچره.داتفا  رگراک  نانآ  ۀئطوت 
ار ام  نوچ  میگنجب  نانیا  اب  هک  تسین  اور  ام  رب  دنتفگ  یعمج  ، میگنج یم  دنتفگ  يا  هدع.داتفا  فالتخا  ناشنایم.دـندادن  شوگ  ، منم

دنتـساوخ مه  ترـضح  نآ  زا  تفرگ و  رارق  دندوب  دربن  كرت  راتـساوخ  هک  هورگ  نآ  راشف  رد  ماما  .دـنناوخ (2) یم  نآرق  مکح  هب 
ناج هک  درک  ساسحا  یلو  ، دریذپن تساوخ  یم  کلام.ددرگرب  مه  رتشا  کلام  دـهد  روتـسد  هک  دـندروآ  راشف  دـنکن و  گنج  هک 

تکرش فرطره  زا  يا  هدنیامن  دوش و  هرکاذم  دش  رارق.دیشک  دربن  زا  تسد  نیگمغ  هتـسکشلد و  ، تسا رطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
دنتشاذگن و ثعـشا  يرگ  هنتف  اب  یلو  ، دتـسرفب دوخ  يوس  زا  ار  سابع  نبا  تساوخ  یم  ماما.دریذپب  ار  ّتیمکح  دش  راچان  ماما.دنک 

لیمحت مه  ار  مکح  ، دـندرک لیمحت  وا  رب  ار  ّتیمکح  لصا  هکناـنچمه  یلو  دوبن  یـضار  ماما.دـندرک  حرطم  ار  يرعـشا  یـسوم  وبا 
.دش نییعت  صاع  ورمع  وس  نآ  زا.دندرک 

نایاپ هب  گنج  راک  ات  دننک  هرکاذم  ود  نآ  دش  رارق  دش و  هتشون  میکحت  رارق  ناونع  هب  ینتم 

ص:232

،ج 5 ص 129 ح 7628. مکحلا ررغ  ( . 1 - 1
،ج 32 ص 529. راونألا راحب  ( . 2 - 2
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یـسوم وبا  ادتبا.دننک  لزع  تموکح  زا  ( ار هیواعم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ) ار فرط  ودره  ، مدرم عمج  رد  هک  دش  نآ  رب  ناشرارق.دـسرب 
هلوـلو.مدرک و بصن  تفـالخ  هب  ار  هیواـعم  نم  : تفگ صاـع  ورمع  سپـس  ، مدرک لزع  تفـالخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نـم  : تـفگ

.دنتشاذگ شروش  هب  رس  ماما  نازابرس  زا  یهورگ  داتفا و  فالتخا 

مالّـسلا هیلع  یلع  ّدـضرب  اتدوک  کی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  يوحن  هب  ، دـش مامت  ماما  نایز  هب  ، تبثم يا  هجیتن  نودـب  ّتیمکح 
نیا اب  دـنتفر و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامرف  زا  ، دوش یم  دای  «، جراوخ  » هب نانآ  زا  هک  يا  هّدـع.تشگ  زاـغآ  اـه  ضارتعا.درک  داـی 

مه وا  ، ّتیمکح شریذپ  اب  نوچ  ، دـنک هبوت  دنتـساوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ، مینک یم  هبوت  ام  ، هدوب رفک  هابتـشا و  ، ّتیمکح هک  داقتعا 
هورگ ۀفطن  اج  نیمه  زا.دندوب  هدرک  لیمحت  ترـضح  رب  نانیا  دوخ  ار  تیمکح  هکارچ  ، تفریذپن مالّـسلا  هیلع  یلع.تسا  هدش  رفاک 

.دش (1) یهتنم  ناورهن  گنج  هب  تیاهن  رد  نانآ  ۀنتف  تفرگ و  لکش  جراوخ 

»و هّلل ّـالإ  مکح  ـال  » راعـش جراوخ و  رّکفت  نآ و  یتسرداـن  یتـسرد و  ّتیمکح و  عوضوم  نوماریپ  یمـالک  یخیراـت و  ياـهباتک  رد 
.دننک هعجارم  رت  لّصفم  عبانم  هب  نیبلاط  هک  هدش  ناوارف  ياهثحب  وا  ّدض  رب  مایق  ماما و  رما  زا  جورخ 

.نیقرام ، قطان نآرق  ، ناورهن جراوخ  ، ندرک هزین  رب  نآرق  ، نیفص گنج  -

يولع تموکح 

ماّـکح و اـفلخ و  ياـه  هلــسلس  ، خــیرات لوـط  رد  هـک  اـجنآ  زا  اـّما  ، تـسین « یمالــسا تموـکح  » ناـمه زج  يزیچ  يوـلع  تموـکح 
رد وا  یتموکح  ةویش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ۀلاسجنپ  تموکح  نارود  دنتـشادنپ ، یم  یمالـسا  ار  شیوخ  تموکح  ، ناهاشداپ

.تسا یمالسا  تموکح  ۀئارا  لباق  مّسجم و  يوگلا  « يولع تموکح  » ناونع هب  فلتخم  ياه  هنیمز 

ص:233

ج «، راونألا راحب  ،» ج 2 «، دـیدحلا یبا  نـبا  حرـش  ،» ،ج 1 دـیفم « داـشرا :» ك.ر ، نآ هـب  طوـبرم  ياـیاضق  تـّیمکح و  دروـم  رد  ( . 1 - 1
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....و نیسح 
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شدوخ هچنآ  ادخ و  ربمایپ  ةریس  ادخ و  مکح  قبط  هک  تفرگ  هدهعرب  ار  تموکح  تیلوؤسم  یطرش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
يارجا رد  لهاست  هحماسم و  شزاس و  نیرتمک  نتـشادن  نآرق و  ماکحا  قیقد  يارجا.دـنک  راتفر  ، دـناد یم  لدـع  دسانـش و  یم  قح 
تموکح ياهیگژیو  زا  ءاشحف  متس و  يرادا و  داسف  اب  عطاق  ۀلباقم  ضیعبت و  زا  يّدج  زیهرپ  تلادع و  لماک  تاعارم  لدع و  قح و 

.دوب ترضح  نآ 

دنب ياپ  ادخ  قوقح  مدرم و  قوقح  هب  مه  ، تشاد یمدرم  تیلوبقم  ینید و  ّتیعورشم  یهلا و  هاگتساخ  هشیر و  مه  ، يولع تموکح 
تشاد و یم  ساپ  ار  ملاس  عورـشم و  ياه  يدازآ  دودح  مه  ، درک یم  ارجا  شتروص  نیرت  هناعطاق  رد  ار  « یعامتجا تلادع  » مه ، دوب
زا يریگولج  لاملا و  تیب  ظـفح  ترـضح و  نآ  یلاـم  شور.تشاد  هناتخـسرس  يا  هزراـبم  ، هئطوت يزادـنارب و  یغب و  هنتف و  اـب  مه 

شناکیدزن یتح  اه  یلیخ  رب  « یلع لدـع  » لّمحت ور  نیازا.دوب  یهلا  ياـضر  نآرق و  مکح  اـب  قبطنم  اـقیقد  یلاـم  ياـه  هدافتـساءوس 
لّمحت شیوخ  تیعقوم  زا  مدرم و  اـب  ار  شتموکح  نارازگراـک  ناـیلاو و  ةدافتـساءوس  راـتفرءوس و  زگره  ، ترـضح نآ.دوب  راوشد 

.دوش اور  دوجوم  نیرت  فیعض  نیرتکچوک و  هب  یمتس  نیرتمک  شتموکح  ورملق  رد  دوبن  رضاح  یتمیق  چیه  هب  درک و  یمن 

هب لیامت  زگره  نایوجزایتما  ناهاوخایند و  ناـبلط و  تصرف  ور  نیازا  ، دنتـسناد یم  ناـگمه  ، عرـش مکح  هب  لـمع  رد  ار  وا  ّتیعطاـق 
هنومن.تفات یمنرب  ار  هنتف  هئطوت و  یلو  داد  یم  داقتنا  يدازآ  شتموکح  نافلاخم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع.دنتـشادن  وا  ندمآ  راک  يور 

قح تموکح  اب  هبراـحم  يزیگنا و  هنتف  ۀـلحرم  رد.دـندز  یمن  هئطوت  هنتف و  هب  تسد  هک  دوب  یتقو  اـت  جراوخ  ياـهفرح  لّـمحت  شا 
.دروآرد ار  هنتف  مشچ  ناورهن  گنج  رد  دادن و  ناما  نانآ  هب  ، يولع

نیا اـب  زج  دوب و  تلادـع  يارجا  متـس و  عفد  لـطاب و  ندودز  قح و  ۀـماقا  يارب  يا  هلیـسو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگدـید  رد  تموکح 
رایعم.درمش یم  رتزیچان  مه  زب  ینیب  بآ  ای  هراپ  شفک  هگنل  کی  زا  یّتح  ار  نآ  تشادن و  يرادمامز  هب  یگتـسبلد  نیرتمک  ، فده

نآ.دــید ناوـت  یم  تـسا  هتفاــی  ترهــش  « رتــشا کــلام  ۀــماندهع  » هـب هـک  وا  یتــموکح  روـشنم  رد  ار  يوـلع  تموـکح  رادــم  و 
نیمأت » مه ، ار « تلادـع قّقحت  » مه ، ار « مدرم تداعـس  نیمأت  » مه ، تسناد یم  شیوخ  تموکح  ياهفدـه  زا  ار  « قح يایحا  » مه ، ترـضح

ۀطبار » مه ، ار « دادبتسا یفن  » مه ، ار « یناسنا تمارک  ظفح  » مه ، ار « یمومع هافر  نیمأت   » مه ، ار « تدحو قّقحت  » مه ، ار « ّتینما

ص:234
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زا دوب و  هدش  راد  هدهع  « فیلکت » کی ناونع  هب  ار  يرادمامز.دوب  « يرالاس هتسیاش  » تموکح وا  تموکح.ار  « مدرم تموکح و  بوخ 
ۀهبج هس  رد  نانمـشد  اب  مه  رگا.تفرگن  هرهب  يزاب  شیوخ  موق و  يزودنا و  تورث  يدنم و  هرهب  يارب  ینادـیم  ناونع  هب  زگره  نآ 
لطاب بوکرس  قح و  زا  عافد  يارب  یبتکم و  ۀناوتشپ  اب  هکلب  ، تسایر تردق و  ظفح  ساسارب  هن  ، دیگنج نیقرام  نیطساق و  نیثکان و 
قفوم تسناوت  داهن و  تشاد  رواب  اهنآ  هب  هک  ییاهنامرآ  اهشزرا و  رس  رب  ناج  دش و  تلادع  هار  دیهش  زین  دوخ.دوب  زواجت  قافن و  و 

.دنک هضرع  نایناهج  ناهج و  هب  هشیمه  يارب  ار  تموکح  لدم  يرادمامز و  ةویش  نیرت  یهلا  نیرت و  ناشخرد  ، نیرت

لئاـسم رد  نمـشد و  تسود و  اـب  دروـخرب  یجراـخ و  یلخاد و  ياـه  هنیمز  رد  نآ  داـعبا  »و  يوـلع تموـکح  » ياـهیگژیو تخاـنش 
نیا ۀلـصوح  زا...و  ناضراعم  اب  لباقت  گنج و  ةویـش  ، یعامتجا تلادـع  ، نوناق يارجا  نالوؤسم ، بصن  لزع و  ، يرادا ، ییاضق ، یلام
جهن رد  شترـضح  نانخـس  ۀـعلاطم  زین  تفـالخ و  ةرود  رد  ترــضح  نآ  یگدـنز  يراـتفر و  ةریــس  ۀـعلاطم.تسا  نوریب  رــصتخم 

.تسا « يولع تموکح  » یفرعم يارب  صخاش  نیرتایوگ  ، هغالبلا

.درک (1) هعجارم  اهنآ  هب  دیاب  هک  هدش  هتشاگن  زین  يدنمشزرا  راثآ  هنیمز  نیا  رد 

.يولع تسایس  ، یلع ةریس  ، یلع ياهتواضق  ، تلادع ، یلع لدع  -

ص:235

لـضاف «، یلع ماما  هاگدید  زا  يرادروشک  نییآ  ،» بطق دّیـس  «، مالـسا رد  یعامتجا  تلادع  :» ك.ر یـسراف  ياهباتک  ۀـلمج  زا  ( . 1 - 1
یسایس لوصا  تمکح  ،» هداز مظان  « تماما یلجت  ،» هغالبلا جهن  داینب  « هغالبلا جهن  رد  یمالسا  تموکح  ياه  هویش  لوصا و  ،» ینارکنل

هداز لوـسر  « یلع ترــضح  یهاوختلادــع  تموـکح  ،» شخبحرف ساــبع  « یلع هاــگن  رد  تموــکح  ،» يرفعج یقت  دـّـمحم  « مالــسا
دّمحم « تموکح ۀمانماظن  ، » يرکاذ ربکا  یلع  « بلاط یبا  نب  یلع  نارازگراک  يامیس  ،» ینارهت داشلد  یفطصم  « باتفآ تلود  ،» ییوخ

اـضر دّیـس  « یلع هار  ،» نایفیرظ اضرمالغ  مالـسا » رد  تلود  نید و  ،» يرون نیـسح  « هغالبلا جـهن  رد  لاملا  تیب  ،» لضاف دّـمحم  مظاـک 
رب یلیلحت  ،» يدیهـش رفعج  « یلع نابز  زا  یلع  ، » يدوبهب رقاب  دّـمحم  « يولع ةریـس  ،» نادـئاق رغـصا  « یلع ماما  یماـظن  تسایـس  ،» ردـص

تلادع يادـص  یلع  ماما  ،» نیـسح رکاذ  نیـسح  « لّوا نرق  مین  رد  تیالو  خـیرات  ،» نادـئاق رغـصا  « بلاط یبا  نب  یلع  یـسایس  عضاوم 
رد یثدحم  داوج  «، ینیمخ ماما  هاگن  زا  يولع  تموکح  » ۀلاقم «، یمالسا تموکح  » ۀمانلصف يدلج  ود  ۀمان  هژیو  ، قادرج جرج  « یناسنا

مامالا :» ك.ر یبرع  ياهباتک  زا  يزیرهم و  همجرت  يرهش  ير  «، یلع ماما  ۀمان  تسایس  ، » ةرامش 18 ص 263 یمالسا  تموکح  هلجم 
دّمحم « نومکاـحلا یلع و  ،» ّیط دّـمحم  « مـکحلا ماـظن  هلکــشم  یلع و  ماـمالا  ،» نـیّزلا نـسح  مـکحلا » هـبرجت  بلاـط و  یبا  نـب  یلع 

رقاـب دّـمحم  « مالـسالا یف  مکحلا  ماـظن  یلع و  ،» یکیکفلا قـیفوت  « هّیعرلا یعارلا و  ،» يوـسوملا نسحم  یلع » ماـمالا  هـلود  ،» یقداـصلا
مکحلا هفسلف  ،» ربهر یقت  دّمحم  « هغالبلا جهن  نم  هیسایس  سورد  ،» یناتسبلا دّمحم  « یلع مامالا  دنع  هیرکسعلا  هّیجیتارتسألا  ،» يرصانلا

دنع يرادألا  ماظنلا  هرادألا و  ،» هّللا لضف  نسحملا  دبع  دّیـس  « رتشألل مامالا  دهع  یف  هرادالا  مکحلا و  هّیرظن  ،» رفعج يرون  مامالا » دنع 
.يوسوملا رقاب  نسحم  « یلع مامالا 
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يردیح ۀلمح 

ود مان  « يردیح ۀـلمح  » .درمـشرب ار  تیب  لها  هب  طوبرم  ياه  همان  هسامح  ندورـس  ناوت  یم  ، تایبدا رب  یعیـش  رکفت  يراذـگریثأت  زا 
رد « ینامرک یلع  نامب  » زا یکی  ، تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ربمایپ و  ياهگنج  ةرابرد  یـسراف  نابز  هب  يونثم  بلاـق  رد  هموظنم 

لماش هک  (م 1124) ناخریزو هب  روهـشم  لذاـب  دّـمحم  ازریم  زا  يرگید  ، تسا هدـش  پاـچ  لاـس 1264  ناریا  رد  هـک  تـیب  رازه   30
نامه اب  مه  يرگید  یـسامح  ياـهباتک  .تسوا (1) تداهـش  ات  ترـضح  نآ  تاوزغ  ریما و  ترـضح  ربماـیپ و  هراـبرد  تیب   24000

زا هتفرگرب  يراذـگمان  نیا.تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياـهیروالد  فصو  رد  هک  دراد  دوجو  فلتخم  ناگدنیارـس  زا  ناوـنع 
هراشا نآ  هب  « هّیردـیحلا هلوّصلا   » ناونع اب  زین  اه  تاولـص  اهاعد و  یخرب  رد  هک  تساهگنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تعاجش 
ییارس هسامح  ةدمع  هدمآ و  نامثع  تفالخ  رصع  نایاپ  ات  ربمایپ  تثعب  زا  مالسا  خیرات  ثداوح  «، لذاب » يردیح ۀلمح  رد.تسا  هدش 

.تسا نینمؤملا  ریما  بقانم  لیاضف و  يواح  هک  تسا  یثداوح  ربمایپ و  نامز  تاوزغ  هب  طوبرم  وا 

: دوش یم  هدروآ  وا  راعشا  زا  تیب  دنچ  هنومن  ناونع  هب 

اور نافرع  بابرا  دزن  دوب  ادخ  ریش  حدم  یفطصم  زا  سپ 

منک یم  رهگ  رپ  کلف  ات  نیمز  منک  یم  رس  هماخ  یلع  حدم  هب 

راگدرک تمحر  ناهج  رد  یلع  راگدرک  تردق  تروص  یلع 

دوج میلقا  کلملا  کلام  یلع  دوجو  ّرد  جاتلا  هّرد  یلع 

لوسر (2) نید  عمش  ةدنزورف  لوتب  كاپ  تفج  یبن  ّیصو 

.يولع يریدغ و  تاحیملت  -

مالّسلا هیلع  یلع  نوّیراوح 

زا ( مالّـسلا هیلع  یلع  باحـصا   ) رگید ياج  رد  دـنچره.دوش  یم  هتفگ  ترـضح  نآ  ّصاخ  باحـصا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نّویراوح 
تـسا یحالطـصا  ، نویراوح.دوش یم  ناونع  ، هدمآ ثیداحا  رد  القتـسم  نویراوح  ناونع  نوچ  نکیل  ، هدش ثحب  ترـضح  نآ  نارای 

ةژیو نارای  ةرابرد  نآرق  ادتبا  هک 

ص:236

،ص 177. راثآلا هدبز  هعیشلا ج 7 ص 91، فیناصت  یلا  هعیرذلا  ( . 1 - 1
«. يردیح ۀلمح  » ۀلاقم هرامش 31-32 ص 28  «، رنه هام  باتک  :» ك.ر وا  يردیح  ۀلمح  لذاب و  ةرابرد  ( . 2 - 2
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هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  ةرابرد  نکیل  ...و ) هیآ 14  ، فص هیآ 112، ، هدئام هیآ 52، ، نارمع لآ  ) تسا هدرک  حرطم  یسیع  ترضح 
تسرد دهع  اب  دنتسکشن و  دهع  هک  يا  هتسب  نامیپ  نئمطم و  نارای  ، تسا حرطم  زین  رگید  ناماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هلآ و 

نب دّمحم  ، یعازخ قمح  نب  ورمع  : زا دنا  ترابع  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نویراوح  ، تایاور یخرب  قبط.دـنتفر  ایند  زا  راوتـسا  قاثیم  و 
ماما ریبعت  هب.دـنا  هعیـش  همئأ  نویراوح  یّلک  هاگن  کی  رد  هاـنگ  زا  كاـپ  صاـخ و  ناـیعیش  .ینرق (1) سیوا  راّـمت و  مـثیم  ، رکب یبا 

.دنیام نویراوح  ام  نایعیش  ،(2) انّویراوح » انتعیش  ّنإ  :» مالّسلا هیلع  قداص 

.مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  -

رثوک یقاس  - رثوک ضوح 

ردیح

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  دوخ.تسوا  تعاجش  ناشن  ریش و  يانعم  هب  ، تسا رتروهشم  هعیـش  نایم  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  رگید  مان 
اب بلغا  ، مان نیا  (3) هردیح .) یّمأ  ینتّمس  يّذلا  انأ  ) دیمان ردیح  ارم  مردام  هک  دومرف  يربیخ  بحرم  اب  هزرابم  ماگنه  ، ربیخ گنج  رد 

.دیآ یم  راّرک  تفص 

هکنیا.تسا هدش  هتفگ  مه  « يردیح ، » دنترضح نآ  هب  بوسنم  هک  تهج  نآ  زا  هعیـش  هب.روآ  هلمح  عاجـش و  ریـش  ینعی  ، راّرک ردیح 
هب ودره  ردیح  دسا و  و  (، دسا تنب  همطاف  ) هدوب شردـپ  مان  نتـشاد  هگن  هدـنز  يارب  دـیاش  ، داهن ردـیح  ار  يو  مان  ، ترـضح نآ  ردام 

دیرد و ار  ییاهدژا  یکدوک  رد  ترـضح  نآ  هک  تسه  مه  یتیاور.تسا  هدازریـش  ریـش و  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  ، تسا ریـش  يانعم 
: تسا يدمویرف  نیمی  نبا  رعش  رد  هلمج  زا.تسا  هدش  هراشا  رایسب  هتکن  نیا  هب  اهتبقنم  راعشا  رد  .دوش (4) یم  هتفگ  ردیح  ور  نآزا 

.تسا (5) یلع  ، اهدژا راکش  درک  دهم  دهع  رد  يدزیا  قیفوت  هب  هک  لدریش  لفط  نآ 

.راّرک ردیح  ، مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  -

دابآردیح

اب هک  دنه  بونج  رد  یفورعم  نهک و  ، تیعمجرپ رهش  مان.دشاب  ردیح  مان  هب  هک  يدابآره 

ص:237

،ج 1 ص 358. راحبلا هنیفس  ( . 1 - 1
،ص 357. نامه ( . 2 - 2

،ج 1 ص 127. دیفم ، داشرا ( . 3 - 3
،ج 2 ص 287. بقانم ( . 4 - 4

،ص 44. ایرد زا  هرطق  کی  ( . 5 - 5
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بطق یلق  دّـمحم  ناطلــس  طـسوت  يرمق  يرجه  لاـس 1000  رد  ار  نآ  سیـسأت.تسا  هدـش  هدـیمان  ماـن  نیا  هب  یعیـش  ياـه  هقـالع 
تدارا ار  « دابآردیح » هب رهش  نیا  يراذگمان  تلع.دنا  هتسناد  يدابآرتسا  نمؤم  دّمحم  ریم  رظن  ریز  داژن و  یناریا  هعیـش و  هاشداپ  ، هاش

.دنا هتسناد  مالّسلا  هیلع  یضترم  یلع  ، راّرک ردیح  هب  نایهاش  بطق  صاخ 

بهذم ، هاش بطق.تفر  یم  رامش  هب  دنه  بونج  رد  یسراف  بدا  نابز و  عّیشت و  ّمهم  زکارم  زا  یکی  ، هلـسلس نیا  تموکح  نامز  رد 
هقطنم و نیا  رد  عّیشت  جاور  هب  دوش و  تئارق  هعیش  ۀمئا  مان  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  داد  روتسد  درک و  مالعا  رهش  نیا  رد  ار  عّیشت 
زا يرایـسب  یخیرات  راثآ.دوب  مانب  نایارـس  هیثرم  زا  يو  دوخ  تخادرپ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  يرادازع  مسارم  ییاـپرب 

يو.دوب دوخ  رصع  فورعم  رامعم  هتسجرب و  هیقف  ، يدابآرتسا نمؤم  همالع  .دراد (1)« دوجو  دابآردیح  رد  نایعیش  تموکح  نارود 
رهش ۀشقن  ساسارب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  رهش  ینعی  دابآردیح  رهش.دومن  هدامآ  لاس 999 ق  رد  ار  دابآردیح  يابیز  گرزب و  رهش 

هب زین  یناوارف  ياهاتسور  اهرهش و  (2) .دیدرگ » فورعم  « ون ناهفصا  » ناونع هب  نارود  نآ  رد  دش و  یحاّرط  يوفص  نارود  ناهفـصا 
دابآ فجن  .تسا (3)- مان  نیا 

راّرک ردیح 

هیلع نینمؤملا  ریما  هب  ربیخ  گنج  رد  ادخ  ربمایپ  ار  راّرک  بقل.هدننک  هلمح  رایسب  يانعم  هب  راّرک  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  ردیح 
اب زج  هک  داد  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  : دوـمرف دـندش ، ناوتاـن  ربـیخ  ياـه  هعلق  حـتف  زا  نارگید  هک  هاـگنآ  ، داد مالّـسلا 

هیاّرلا ّنیطعـأل  » دراد یم  تسود  ار  وا  مه  دـنوادخ  ، دراد یم  تسود  ار  ادـخ  ، رارف یب  تسا  يا  هدـننک  هـلمح  ، ددرگ یمنرب  يزوریپ 
.دیوگ ورسخ  رصان  (4) راّرف .» ریغ  راّرک...الجر 

شراّرک ردیح  دوبن  یم  رگ  هقیدص  ترضح  تشادن  يوفک 

تسین راّرک  ردیح  رای  زابنا و  سک  چیه  راقفلاوذ  غیت  هب  ناراّبج  رهق  رد  نانچمه 

.مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  .تسا (5)- زین  ناهبهب  عباوت  زا  یهد  مان  راّرک  ردیح 

ص:238

ج 6،ص 593. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  » ك.ر رتشیب  حیضوت  يارب  ( . 1 - 1
هرامش 68-69 ص 84. ، یلع ماما  ۀمان  هژیو  «، هوکشم » همانلصف ( . 2 - 2

.ادخهد « همان تغل  :» ك.ر ( . 3 - 3
،ج 5 ص 382. قحلا قاقحا  ( . 4 - 4

.ادخهد ، همان تغل  ( . 5 - 5

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 297 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_238_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_238_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_238_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_238_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_238_5
http://www.ghaemiyeh.com


خ

یشخب متاخ 

ُمُکُِّیلَو امَّنِإ  تشاد : یپرد  ار  تیالو  ۀـیآ  لوزن  ، تفرگ ماجنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  يوس  زا  هک  ریقف  هب  زامن  لاح  رد  رتشگنا  قاـفنا 
ربمایپ دجـسم  هب  يریقف  ، هّجح يذ  زور 24  (1) َنوُعِکار .  ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهّللا َو 

ار رتشگنا  دمآ و  ولج  يو  ، درک هراشا  وا  هب  ، دوب زامن  لاح  رد  هک  مالّسلا  هیلع  یلع.درکن  کمک  یـسک.درک  کمک  ياضاقت  هدمآ ،
ناـنمؤم تسرپرـس  ّیلو و  ار  یـسک  ، لوسر ادـخ و  زا  سپ  دـش ، لزاـن  دروم  نیا  رد  هک  يا  هیآ.دروآ  نوریب  نینمؤملا  ریما  تسد  زا 
مالّـسلا هیلع  یلع  زج  یـسک  هیآ  نیا  قادـصم  .دـهد (2) یم  هقدـص  تاـکز و  ، عوکر لاـح  رد  دـناوخ و  یم  زاـمن  هک  درک  یفرعم 

شیاتس هیآ و  لوزن.دنا  هدرک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  قافنا  نأش  رد  ار  تیالو  ۀیآ  لوزن  ناتـساد و  نیا  ددعتم  نایوار.دوبن 
هک نآ  رب  هوـالع  هثداـح  نیا.دوـب  قاـفنا  رد  ترـضح  نآ  صـالخا  رطاـخ  هب  هکلب  ، رتـشگنا تمیق  ینارگ  رطاـخ  هب  هن  ، قاـفنا نیا  زا 
هک دش  تیالو  تماما و  هب  طوبرم  تایآ  نیرت  نشور  زا  یکی  لوزن  ببس  درک ، نایب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  یّمهم  تلیـضف 

.تسا هدش  داهشتسا  نآ  هب  هتسویپ 

ص:239

هیآ 55. ، هدئام ( . 1 - 1
،ج 2 ص 52. ریدغلا ( . 2 - 2
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ار (1) ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک  نز  یلع  ۀناخ  رد  نیکسم  يادگ  يا  ورب 

(2) اّمنا » » ّصن هب  مناد  یمن  سک  ار  یلع  زج  تاکز  يداد  دوخ  لام  زا  تالص  نیح  رد  هکنآ 

.يولع يریدغ و  تاحیملت  ، تیالو ۀیآ  -

هفوک رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀناخ 

دعس نامز  رد  هک  ) هرامالا راد  رـصق  هب  هکنآ  ياج  هب  لاس 36، بجر  زور 12  رد  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هناخ نآ  رد  ار  هفوک  رد  شتماقا  لاس  دنچ  دش و  نکاس  هفوک  دجـسم  یکیدزن  رد  یکچوک  ۀناخ  رد  ، دورب ( دوب هدـش  هتخاس  صاقو 

نآ ةدش  يزاسزاب  زین  نونکا  مه  تسا و  هدش  لیکـشت  یفلتخم  ياهـشخب  زا  ، تسا فورعم  مه  « یلع تیب   » هب هک  هناخ  نیا.دـنارذگ 
یّتح.دـنک یم  لصو  مه  هب  گنت  يورهار  ار  هناـخ  نیا  ینوریب  ینوردـنا و  » .دـننک یم  ندـید  نآ  زا  تاـبتع  نارئاز  تسا و  دوجوم 

یم دنـشک و  یم  بآ  هاچ  نآ  زا  كّربت  نمّیت و  يارب  مدرم  دراد و  دوجو  یقاتا  نایم  رد  ، دیـشک یم  بآ  نآ  زا  ترـضح  هک  یهاچ 
ۀناخ -(3) .تسا » هدهاشم  لباق  نانچمه  لداع  ياوشیپ  نآ  یگدـنز  زا  يرگید  راثآ  ترـضح و  نادـنزرف  ۀـناخ  بتکم  قاتا.دنـشون 

.مالّسلا هیلع  یلع  همطاف و 

مالّسلا مهیلع  یلع  همطاف و  هناخ 

رتخد و تفر و  یم  اجنآ  هب  هتـسویپ  ، لوسر ترـضح.دوب  یبنلا  دجـسم  راوج  رد  ربمایپ و  ۀناخ  هب  لصّتم  ، هنیدم رد  سدقم  ۀـناخ  نیا 
دجـسم هب  یهار  هک  ییاه  هناخ  ۀمه  داد  روتـسد  ادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو.درک  یم  رادـید  ار  شداماد 

نیا )و  باوبألا ّدس  ثیدح  )- دراد (4) هدوشگ  ار  رد  نآ  هک  تشاد  هزاجا  همطاف  یلع و  ۀـناخ  اهنت  ، دـننک دودـسم  ار  اهرد  ، دنتـشاد
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هرجح  همطاف  ّیلع و  تیب  :» مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  ةدومرف  هب.دناسر  یم  ار  شنانکاس  هناخ و  نآ  تلیـضف 

هب.نایناهج راگدرورپ  شرع  نانآ  ۀناخ  فقـس  دوب و  ربمایپ  ةرجح  همطاف  یلع و  ۀناخ  (5) ...نیملاعلا » ّبر  شرع  مهتیب  فقس  هلآ و 
: هرس سدق  ینیمخ  ماما  ریبعت 

ص:240

.رایرهش ( . 1 - 1
،ص 10. نیمی نبا  ناوید  ( . 2 - 2

،ص 213. هراوز یلگ  اضرمالغ  ، هفوک يامیس  ( . 3 - 3
،ج 3،ص 202. ریدغلا ( . 4 - 4

.ناهرب ریسفت  زا  لقن  هب  ،ص 330، ینیمخ ماما  ، هالصلا بادآ  ( . 5 - 5
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« تسا مدآ  دـالوا  ناگدـبز  هاگـشرورپ  یهلا و  تمظع  رون  هاـگ  هولج  هک  يرّقحم  ةرجح  نیا  رب  یلاـعت  دـنوادخ  مالـس  تاولـص و  »
دندوب و رفن  جنپ  راهچ  ، ددع بسح  هب  هک  دندش  تیبرت  هناخ  نآ  رد  هک  يدارفا  نیا  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  کچوک  ۀـناخ  نیا  ،» (1)

هدروآرد باجعا  هب  ار  رـشب  ۀـمه  ار و  امـش  ار و  ام  هک  دـندرک  ییاهتمدـخ  ، دـنداد یّلجت  ار  یلاعت  قح  تردـق  مامت  ، عقاو بسح  هب 
(2) .تسا »

ۀمطاف ، دـنتخورفا شتآ  دـنتخیر و  اجنآ  هب  تفرگ و  رارق  نابلط  تردـق  موجه  دروم  ، ادـخ ربمایپ  تافو  زا  سپ  ، تمظع اـب  ۀـناخ  نیا 
یلع همطاف و  ۀناخ.دنریگب  تعیب  وا  زا  ، روز هب  ات  دندرب  دجسم  هب  ناشک  ناشک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندرزآ و  ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهز 

شتموکح رکب و  وبا  اب  نافلاخم.دندوب  ضرتعم  یضاران و  بصغ  تموکح  هب  تبسن  هک  دوب  هدش  یناسک  عّمجت  لحم  مالّـسلا  هیلع 
عاـنتما رگا  دـنروآ و  نوریب  همطاـف  ۀـناخ  زا  ار  دارفا  اـت  داتــسرف  ار  يا  هّدـع  رمع و  ، رکب وـبا  یلو.دـندش  نّـصحتم  همطاـف  ۀـناخ  رد 

.دنتخاس یلمع  ار  اهتیانج  نآ  دندروآ و  شتآ.دنشکب  ار  نانآ  ، دندیزرو

نب تباـث  ، فوـع نب  نمحرلا  دـبع  دـیلو ، نب  دـلاخ  ، رمع : زا دـندوب  تراـبع  ، دنتـشاد تکرـش  هناخاتـسگ  موـجه  نیا  رد  هک  یناـسک 
تمرح هناخ و  میرح  دندرب و  نوریب  روز  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دندش و  هناخ  دراو  هک  دنچ  ینت  تباث و  نب  دیز  ، دیبل نب  دایز  ، سیق

.دنتسکش (3) ار  ناگتشرف  هاگیاپ  نآ 

تخوس شا  هلعش  رد  یبّنلا  تیب  رد  تخورفارب  شتآ  بهل  وب  هرابود 

دنتسکش ار  تمصع  يولهپ  لد و  دنتسشن  مهاب  هئطوت  نارس 

...تسا نیگمشخ  تخس  ، دیدج تموکح  ربارب  رد  تمواقم  ۀطقن  اهنت  نیا  زا  ، رمع »

« .دنهد لیکـشت  ار  یمواقم  نوناک  نینچ  دنیآ و  مه  درگ  تعیب  زا  یچیپرـس  ناونع  هب  یهورگ  هناخ  نیا  رد  دـنک  لّمحت  دـناوت  یمن 
گرزب و حیرـض  ار  نآ  رود  هک  تسا  يا  هطوحم  رد  لخاد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ربق  راـنک  کـنیا  ، هناـخ نآ  (4)

نآ يدالوف  لفق  يور  تسا و  يوبن  حیرـض  لخاد  هب  دورو  ۀطقن  هک  يرد  ، تسا هتـسب  نآ  رد  هتفرگارف و  یبنلا  دجـسم  رد  کّبـشم 
: تسا هتشون  ربمایپ  حدم  رد  تیب  نیا 

ص:241

،ج 16 ص 125. رون هفیحص  ( . 1 - 1
،ص 67. نامه ( . 2 - 2

ناوارف عبانم  ییاقآروپ و  «، رتسب رد  همـشچ  ،» ،ج 1 ص 124 يرکسع همالع  « نیتسردملا ملاعم  ،» ج 7 ص 77 «، ریدغلا :» ك.ر ( . 3 - 3
.رگید

،ص 164. تسا همطاف  همطاف  ( . 4 - 4
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احاتفم (1) لاوهألا  نم  لوه  ّلکل  هتعافش  یجری  يّذلا  بیبحلا  وه 

.هفوک رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀناخ  -

قح نالذخ 

قح و يریگرد  ۀهبج  رد.نتـشاذگاو  ینعی  تسا ، يرای  هب  زاین  هک  اجنآ  ، کمک يرای و  كرت  ینعی  ، تسا رـصن  لباقم  ۀطقن  نالذخ 
رد هچرگ  ، فرط یب  دارفا.تسا  هانگ  ندوب  یچاشامت  ندـنام و  توافت  یب  تسا و  لطاب  اب  زیتس  ّقح و  يرای  ناملـسم  ۀـفیظو  ، لـطاب

ۀجیتن ، دـننک یم  یلاـخ  ار  قح  ناعفادـم  تشپ  دـنبای و  یمن  روضح  قح  ۀـهبج  رد  هک  نیمه  اـّما  ، دنتـسین ملاـظ  رواـی  لـطاب و  فص 
.تسا قح  فیعضت  ناشراک 

هتـسد کی  : دـندوب هورگ  هس  مدرم  ، نیقراـم نیطـساق و  نیثکاـن و  اـب  وا  يریگرد  ياـه  هنحـص  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ةراـبرد 
يا هّدع.دندرک  هزرابم  شباکر  رد  هک  دندوب  ماما  راداوه  هعیـش و  يا  هّدع.دندرک  گنج  ییارآ و  فص  ماما  ّدض  رب  هک  وا  نافلاخم 

، مینام یم  فرط  یب  هنتف  رد  ام  یـشکردارب و  تسا و  هنتف  هک  هناهب  نیا  اب  ، دندیـشک راـنک  هنحـص  زا  ار  دوخ  دـندوب و  فرط  یب  مه 
ماهبا و ياج  تسا و  لطاب  اـعطق  شلباـقم  ۀـهبج  ، تسا مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  مّسجم  قح  ، وس کـی  یتقو  هک  یتروصرد 

راوـخ (و  دـندرکن يراـی  ار  قـح  ،(2) لـطابلا » اورــصنی  مـل  ّقـحلا و  اولذـخ  :» دوـمرف یم  ، دارفا هنوـگنیا  ةراـبرد  ماـما.تسین  دــیدرت 
یم هدرب و  راـک  هب  « لذاـخت » ریبـعت ، نمـشد اـب  هلباـقم  رد  شناراـی  یتسـس  دروـم  رد.دـندرکن  کـمک  مه  ار  لـطاب  دـنچره  ( دـنتخاس

ینخس رد  (3)و  تفرگ » ماجنا  امـش  ّدض  رب  اهنوخیبش  هک  دیداد  ناشن  قح  يرای  رد  یتسـس  دیدرک و  ادرف  زورما و  ردق  نآ  :» دیامرف
هب نارگید  ، دیداد یمن  ناشن  یتسـس  لطاب  ندرک  تسـس  رد  دـیدرک و  یمن  یهاتوک  قح  يرای  رد  رگا  ! مدرم يا  :» دـیامرف یم  رگید 
یم « لاجرلا هابـشا  » ار نانآ  هک  بلط  تیفاع  نازیرگ  گنج  هارمهاـن و  لدـمهان و  ناراـی  زا  هیـالگ  رد  (4)و  .دنتـسب » یمن  عمط  امش 

.يرای كرت  ینامرفان و  اب  ، دیتخاس هابت  ارم  رظن  يأر و  ،(5) نالذخلا » نایصعلاب و  ییأر  ّیلع  متدسفأ  :» دومرف ، دناوخ

ص:242

،ص 44. فلؤم زا  ، مرح میرح  رد  ( . 1 - 1
تمکح 18. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

ۀبطخ 27. ، نامه ( . 3 - 3
هبطخ 166. ، نامه ( . 4 - 4

هبطخ 27. ، نامه ( . 5 - 5
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نب دّـمحم  ، صاـّقو یبا  نب  دعـس  ، رمع نب  هّللا  دـبع.دوب  ترـضح  نآ  تفـالخ  اـب  ندرکن  تعیب  تروص  هب  مه  یهاـگ  ، قـح نالذـخ 
نالذخ یعون  نیا.دنتسویپ  نمـشد  هب  مه  یخرب  دندرکن و  تعیب  ماما  اب  هک  دندوب  یناسک  زا  تباث  نب  ناّسح  ، دیز نب  هماسا  ، هملـسم

هیلع یلع  هارمه  ارچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  تّدـشب  رمع  رخآ  رد  رمع  نب  هّللا  دـبع  ! تسا يرای  كرت  ، تعیب كرت  ۀـجیتن  دوب و  قح 
هقرفره زا  ، منک یم  ادتقا  وا  هب  دناوخبارف  زامن  هب  سکره  هک  دوب  نیا  وا  قطنم  .درکن (1) راکیپ  رگزواجت  هورگ  »و  هیغاب ۀئف  » اب مالّسلا 

دوخ هن  ، وا ةدناشن  تسد  یلاو  دیزی و  ّدض  رب  هنیدـم  مدرم  مایق  رد  .منک (2) یمن  يوریپ  دناوخارف  گنج  هب  ارم  سکره  ،و  دـشاب هک 
یب هنوگنیا  لمع  عضوم و  ! تسا ینکـش  تعیب  نیا  : تفگ یم  دننک و  یهارمه  نویبالقنا  اب  شا  هداوناخ  داد  هزاجا  هن  درک و  تکرش 

رد ور  نیازا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ.دماجنا  یم  نازرابم  یخرب  نداتفا  دـیدرت  کش و  هب  قح و  ۀـهبج  فیعـضت  هب  ، نافرط
نم رصنا  و  :» درک نیرفن  وا  نالذاخ  نانمشد و  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ناروای  نایماح و  ناتـسود و  هب  اعد  نمـض  ، شیوخ ۀیریدغ  ۀبطخ 

.تیب لها  قوقح  ، تعاطا -(3) هلذخ .» نم  لذخا  هرصن و 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  صیاصخ 

هتـشاگن ترـضح  نآ  ریظن  یب  لیاضف  هژیو و  بقانم  ةرابرد  یّلقتـسم  ياهباتک  ، تسا رایـسب  نینمؤملا  ریما  زراب  ياهیگژیو  لـیاضف و 
: دوش یم  هراشا  راو  تسرهف  اهنآ  زا  یخرب  هب  اهنت.دـجنگ  یمن  هصالخ  نیا  ةدودـحم  رد  ، رامـش یب  ياـهیگژیو  نیا  .تسا (4) هدش 

(5)

رت هدـش  ناحتما  شبلق  ، رت صلاخ  شنامیا  رترب ، وا  نیقی  ، دـیزرون كرـش  رفک و  هظحل  کی  ، دوب ناملـسم  نیلوا  : يداقتعا ياهیگژیو 
شـصالخا قدـص و  ، راوتـسا شتماقتـسا  مزع و  ، ریظن یب  شملح  ربـص و  ، تشاد ردـص  حرـش  دوب و  ور  هدـنخ  ، قـالخا شوـخ  ، دوـب

ادخ هار  رد  شا  یتخسرس  تشاد ، هناراوگرزب  یعضاوت.دوب  درف  هبرصحنم  شا  یگدنشخب  ییاسراپ و  ، جوا رد  شتریغ  راثیا و  ، لماک
.دوب اتمه  یب  ، داضتم تافص  هب  تبسن  شتیعماج  و 

ص:243

،ج 4 ص 92. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 1 - 1
،ص 93. نامه ( . 2 - 2

،ج 1 ص 43. ریدغلا ( . 3 - 3
.تسا هدمآ  اهنآ  زا  يدادعت  هّیولعلا  صئاصخلا  ای  ، صئاصخ ناونع  اب  ، دعب هب  ج 7 ص 163  «، هعیرذلا :» ك.ر ( . 4 - 4

.دعب هب  ج 9 ص 109  «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  » زا هتفرگرب  ( . 5 - 5

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 302 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_243_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_243_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_243_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_243_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_243_5
http://www.ghaemiyeh.com


يوـگلا ، ناگدــننک تداــبع  دمآرــس  ، تـشاد بـلق  روـضح  ،و  عوــشخ اــب  زاــمن  ، دوــب نارازگزاــمن  ياوــشیپ  : یلمع ياــهیگژیو 
فیعـض اب  ار  دوخ  ، دوب هداس  شیاذغ  هناخ و  سابل و  ، دوب ناگدنهد  هقدص  ةوسا  نافعـضتسم و  ربهر  ، نادهاجم ياوشیپ  ، نارگـشیاین

.دوب هتخاس  گنهامه  يداصتقا  يرادروخرب  رظن  زا  مدرم  نیرت 

دجـسم هب  اهرد  ۀمه  ندش  هتـسب  ، دجـسم زا  رد  نتـشاد  قح  رد  ادخ  لوسر  اب  يربارب  ، ربمایپ اب  تّوخا  : یعامتجا - یـسایس ياهیگژیو 
.ربمایپ زا  سپ  میظع  ّتیمولظم  ، وا ۀناخ  رد  رگم 

رارف هـک  دوـب  يا  هدــننک  هـلمح  درک ، یمن  اـطخ  هـک  دوـب  ادــخ  ریــشمش  ، دوـب رت  تأرج  لداـب و  مدرم  ۀــمه  زا  : یمزر ياـهیگژیو 
شنانمشد ، دوبن وا  ناس  هب  يا  هدنمزر  ، دوب کت  نمشد  رب  شتابرض  تشادن ، تشپ  وا  هرز  ، درک یم  گنج  اترـشابم  شدوخ  ، تشادن

ادـخ لوسر  راد  مچرپ  ، دوب ربمایپ  هارمه  اهگنج  ۀـمه  رد  ، دـناسرت یم  وا  دوجو  هب  ار  نانمـشد  ، ربمایپ ، دـندوب ناساره  تّدـش  هب  وا  زا 
.دندرک یم  شتیامح  پچ  تسار و  زا  لیئاکیم  لیئربج و  اهدربن  رد  ، دوب

داتفه نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  بأد ، نبا  باتک  زا  دیفم  خیش.تسا  درف  هبرصحنم  بلغا  رامشیب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف 
لبق ینولس  ، ناملسم نیلوا  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  .درادن (1)- يا  هرهب  اهنآ  رد  یسک  هک  هدش  رکذ  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  تبقنم 

.هبعک دولوم  ، ینودقفت نآ 

هّیقشقش ۀبطخ 

تفالخرب و دوخ  یگتـسیاش  نایب  تسا و  تفالخ  بصغ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  داقتنا  هوکـش و  هک  هغالبلا  جهن  موس  ۀبطخ 
نیعلا یف  تربص و  :» دراد ولگ  رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یـسک  نوچمه  ، نارود نآ  رد  يو  هاـکناج  خـلت و  ربص  تماـعز و 

نب رمع  هب  نآ  لاقتنا  ةویش  زا  ، رکب وبا  يوس  زا  تفالخ  ياوران  يّدصت  رب  هوالع  ، هبطخ نیا  رد  ترضح  نآ  « یجش قلحلا  یف  يذق و 
هب هراشا.دیوگ  یم  نخس  نامثع  يوس  زا  ناناملـسم  لاملا  تیب  لیمو  فیح  تراغ و  زا  دنک و  یم  داقتنا  نامثع  هب  سپـس  باطخ و 

دنک و یم  مامت  ار  تّجح  هک  رصان  دوجو  رضاح و  روضح  لیلد  هب  شدوخ  هکنیا  دراد و  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  دوخ  راکیپ 
هب ار  تفالخ  راب  ، دننکن توکس  ناملاظ  ملظ  ربارب  رد  تسا  هتفرگ  نایاناد  زا  ادخ  هک  يدّهعت 

ص:244

،ص 144. صاصتخالا ( . 1 - 1
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.تسا هدمآ  هّیقشقش  هب  هبطخ  نیا  ترهش  ّتلع  اهحرش  رد.تسا  شزرا  یب  یسب  وا  رظن  رد  ایند  هنرگو  ، دیشک شود 

ناـنآ و يداـصتقا  یعاـمتجا و  درکلمع  هفیلخ و  هس  دـقن  هب  ، نینمؤـملا ریما  ناـبز  زا  هک  تسا  یحیرـص  مهم و  عباـنم  زا  هـبطخ  نـیا 
یضعب ، افلخ زا  حیرص  داقتنا  هبطخ و  ةدنزگ  دنت و  نحل  ظاحل  هب.تسا  هتخادرپ  شیوخ  يراوازس  تفالخ و  يارب  ناش  یگتـسیاشان 

جهن ةدـنروآدرگ  ) یــضر دّیــس  ياـه  هتفاـب  زا  هـکلب  ، تـسین ترــضح  نآ  نانخــس  زا  هـبطخ  نـیا  هـک  دــنا  هـتفگ  ّتنــس  لـها  زا 
مالک قایس  کبس و  زا  تسالوم و  نانخـس  زا  هبطخ  نیا  هک  دنا  هدرک  تباث  نقتم  لیالد  اب  نارگید  دیدحلا و  یبا  نبا.تسا  ( هغالبلا

ار هبطخ  نیا  هک  دنک  یم  لقن  باّشخ  نبا  لوق  زا  ، اعدا نیا  ّدر  رد  ، دیدحلا یبا  نبا.دیوگب  نخـس  نینچ  هک  دیآ  یمنرب  یـضر  دـّیس 
ار نآ  زین  هغالبلا  جهن  زا  رت  نهک  عبانم  زا  تسا و  هدش  هتـشاگن  یـضر  دّیـس  دـلوت  زا  لبق  لاس  هک 200  هدرک  هعلاطم  ییاـهباتک  رد 

نبا « بقانم » نوچمه ّتنـس  لها  عباـنم  رد  دـیوگ  یم  ، یعیـش عباـنم  زا  هبطخ  نیا  لـقن  رب  هوـالع  یـسلجم  ۀـمالع  .دـنک (1) یم  لـقن 
هدمآ مه  هّللا  دبع  نب  نسح  « رجاوزلا ظعاوملا و  » رد باّشخ و  نبا  یئابج و  یلع  وبا  راثآ  رد  ّهبردبع (2)و  نبا  « دیرفلا دقعلا  ،» يزوج
بصغ .دراد (4)- عماــــج  یثــــحب  ، ناـــــنمؤم ریما  هــــب  نآ  باـــــستنا  تّحـــــص  تاـــــبثا  رد  ینیما  ۀـــــمالع  زین  .تـــسا (3)

.باصتنا باختنا و  ، هتلف ، ینولیقا ، اروش ، تفالخ

هّیریدغ ۀبطخ 

ریدـغ » ۀـقطنم رد  ( عادولا هّجح  ) جـح نیرخآ  زا  تشگزاب  رد  ، يرجه مهد  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  يا  هبطخ 
زا رفن  رازهدـص  زا  شیب  روضح  رد  تروص  نیرتراکـشآ  اـب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تفـالخ  ، هبطخ نآ  رد  درک و  داریا  « مخ

.دومن مالعا  ناناملسم 

یهلا تلاسر  ، دـناسرن مدرم  هب  ار  نآ  رگا  هک  دوب  هدرک  یّمهم  مایپ  غالبا  هب  رومأم  ار  ربماـیپ  هدـش و  لزاـن  نآرق  ۀـیآ  ، هبطخ زا  شیپ 
ام ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  تسا  هدادن  ماجنا  ار  شیوخ 

ص:245

،ج 1 ص 205. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
ةژیو ةرامش 170، «، یگنهرف ناهیک  :» ك.ر نآ  ياوتحم  دنس و  زا  یلیـضفت  ثحب  ةرابرد  ،ج 4 ص 71 و ج 7 ص 80. نامه ( . 2 - 2

.هرطاخ ریوک  ۀلاقم  ، یلع ماما  تشادگرزب 
)ص 506. نحم نتف و  ،ج 29( راونألا راحب  ( . 3 - 3

،ج 9 ص 380. ریدغلا ( . 4 - 4
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تمعن و ماـمتا  نید و  لاـمکا  هک  دـش  لزاـن  يرگید  ۀـیآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماـما  مـالعا  زا  سپ  (1)و  ..َکِّبَر .  ْنـِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ 
ۀبطخ ، نایم نیا  رد  (2) ..ْمُکَنیِد ..  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَا  درک : یم  نایب  یخیرات  زور  نآ  رد  ادخ  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  ندوب  هدیدنسپ 
هنیدم يوس  هب  هکم  زا  تشگزاب  رد  هّجح  يذ  رد 18  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر.دبای  یم  ار  دوخ  هاگیاج  ربمایپ  ۀّیریدغ 
ياوه نآ  رد.دمآ  دورف  مخ  ریدغ  ۀقطنم  رد  ( دوب رگیدکی  زا  رـصم  قارع و  ماش و  ياهناوراک  ندش  ادـج  ّلحم  هک  ) دیـسر هفحج  هب 

.دنسرب ناگدنام  دندرگرب و  ناگتفر  ات  داد  روتسد  زورمین  مرگ 

يا هدرشف  مه  ، داد یم  شتلحر  ندش  کیدزن  زا  ربخ  مه  هک  درک  داریا  ینالوط  يا  هبطخ  تخادرپ و  ینارنخس  هب  ، هوبنا عمج  نآ  رد 
مالعا رب  دـنوادخ  هک  يدـیکأت  زا  ، دومن وگزاب  ار  شیوخ  تلاسر  نآرق و  دـیحوت و  زا  يدـنلب  فراعم  ، درک نایب  ار  نید  فراـعم  زا 

هب رت  هتسیاش  یلوا و  ناشدوخ  زا  ترضح  نآ  هک  نانآ  زا  نتفرگ  فارتعا  نمض  تفگ (3)و  نخس  هتشاد  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ 
داهج ترجه و  نامیا و  قباوس  نینمؤملا و  ریما  لیاضف  ندرمـشرب  نمـض  ، ددرگ یم  بوسحم  همه  يالوم  تسا و  ناشروما  يّدصت 

ترضح نآ  تیالو  تماما و  نوگانوگ  تارابع  اب  ، تسا ناگمه  زا  لضفا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسادخ و  يوس  زا  شتماما  هکنیا  وا و 
داع هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  ، هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  » فورعم ۀـلمج  درب و  الاب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  دومرف و  غالبا  همه  هب  ار 

رّسفم ، تّما رب  ۀفیلخ  ، ملع ثراو  ، ّیـصو ، ردارب ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک و  نایب  ار  « ...هلذخ نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم 
سپ ناناملسم  رب  تیالو  راختفا  هب  ار  وا  داهن و  ترضح  رس  رب  تماما  جات  درمـش و  ادخ  نید  رـصان  رگتیاده و  ياوشیپ  ، ادخ باتک 

.تخاس رختفم  ادخ  ربمایپ  زا 

ریما ناونع  هب  وا  هب  دندرک و  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دـندمآ و  بیترت  هب  همه  دـندز و  يا  همیخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب 
یناسک نیتسخن  ۀلمج  زا  ، دندرک بصغ  ار  تفالخ  هتـسکش و  نامیپ  اهدعب  یخرب  هک  هباحـص  ناگرزب  یتح.دندرک  مالـس  نینمؤملا 

.دندرک چوک  سپس  ، دندوب اجنآ  مدرم  زور  هس  دنتفگ و  کیربت  يو  هب  ار  تفالخ  هک  دندوب 

ص:246

هیآ 67. ، هدئام ( . 1 - 1
هیآ 3. ، هدئام ( . 2 - 2

تعیرـش تدحو  ، یمالـسا تما  تدحو  ، اهناسنا تاواسم  : نوچ ییاهروحم  یناروک ص 101  یلع  « ریدـغلا تایآ  » باـتک رد  ( . 3 - 3
يارب ...و  تیب  لها  هب  تبسن  ربمایپ  تیصو  اب  تفلاخم  رفیک  ، ربمایپ زا  سپ  یمالسا  تموکح  ياه  هشیر  ، ناناملسم گنهرف  مالـسا و 

.تسا هدش  نایب  عادولا  هجح  ۀبطخ 
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.تسا هدش  لقن  يرایسب  یثیدح  یخیرات و  عبانم  رد  تسا و  ینالوط  ، ریدغ ۀبطخ 

ناوارف دانسا  یسررب  هعقاو و  نآ  دنتـسم  لقن  هعقاو و  ثیدح و  نیا  هب  دانتـسا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  تابثا  رد  يرایـسب  ناملاع 
ار ثیدح  نآ  ، نیعبات هباحـص و  زا  رفن  اهدـص  دـنا و  هدرک  اهثحب  هتـشون و  اهباتک  ، تماما تیالو و  رب  نآ  تلالد  نایب  ثیدـح و  نآ 

نیا يوار  هک  هدرب  ماـن  ار  هباحـص  ناـگرزب  زا  رفن   110 «، ریدغلا » رد ینیما  ۀـمالع.تسا  هدـمآ  طوبرم  بتک  رد  دـنا و  هدرک  تیاور 
تفالخ و رب  « یلوم » ةژاو تلالد  رد  زین  یناوارف  ياهثحب.دور  یم  رامـش  هب  ریذپان  هشدخ  یعطق و  رتاوتم و  تایاور  زا  دـنا و  ثیدـح 
هب هدوب و  هعیـش  هّجوت  دروم  هتـسویپ  شتیمها  هب  انب  ریدـغ  ۀـبطخ.تسا  هدـمآ  يداقتعا  یمالک و  بتک  رد  هک  هتفرگ  ماـجنا  تماـما 
مه یـسراف  یبرع و  رعـش  تروص  هب  نارعاش  يوس  زا  هبطخ  نآ  نومـضم  هدـش و  همجرت  یـسیلگنا  یکرت و  ، ودرا ، یـسراف ياهنابز 

یـسانشباتک )- دوـش هعجارم  ، دـنا هدرک  يروآدرگ  ار  یبرع  یـسراف و  ياـه  هیریدـغ  هک  ییاـهباتک  هـب  تـسا  یفاـک.تسا  هدـمآرد 
.تسا (1) یعیش  رّکفت  وا و  تماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  تلیضف  دانسا  نیرت  هتسجرب  زا  ، ریدغ ۀبطخ  ریدغ ) يارعش  ، ریدغ

ترضح نآ.دوب  ریدغ  دیع  اب  فداصم  هعمج  زور  راب  کی.تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  طوبرم  « هیریدغ ۀبطخ  » رگید حالطصا 
ننـس و هب  )و  هتیالوب رما  نم  هیالوب  ّالإ  انید  لبقی  ـال  و  :) درک هراـشا  مه  تیـالو  ریدـغ و  هلأـسم  هب  نآ  نمـض  رد  دـناوخ و  يا  هبطخ 

.دومرف (2) هیصوت  زور  نیا  رد  بحتسم  بادآ 

.مخ ریدغ  ، غیلبت ۀیآ  ، ریدغ ثیدح  ، تیالو ثیدح  ، یلوم ، ریدغ یسانش  باتک  ، ریدغ هب  جاجتحا  ، نینمؤملا ریما  -

هّیکدف ۀبطخ 

هک اجنآ  زا.درک  داریا  راصنا  نارجاهم و  زا  یعمج  رکب و  وبا  روضح  رد  هنیدم  دجسم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  يا  هبطخ 
طّسوت مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  كدف  بصغ  یپ  رد  ینارنخس  نآ 

ص:247

ج «، ریدـغلا :» ك.ر هلمج  زا  ، تسا يرامـشیب  ياـهباتک...یلوم  هب  طوـبرم  ثحاـبم  ریدـغ و  ثیدـح  هـبطخ و  نـیا  ۀـنیمز  رد  ( . 1 - 1
ج 21 ص 378 و ج 37 «، راونألا راحب  ،» ات 9 تادلجم 6  «، راهزالا تاحفن  ،» ات 60 ياه 54  همان  «، تاعجارملا ،» ج 1 «، راونألا تاقبع  ،» 1

دلج ، تاقبع ۀصالخ  « ) ریدغلا ثیدحب  قلعتی  امیف  ریدقلا  ضیف  ،» ج 2 ص 59 و 251 «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ،» ص 108
سراف « ریدغلا ثیدح  ینعم  یف  ریـضنلا  ضورلا  ،» يراصنا رقاب  دّـمحم  « ریدـغ باطخ  ،» یمیکح اضر  دّـمحم  « ریدـغ ۀـسامح  (،» ریدـغ

.رورپرهم اضر  یلع  « ریدغ زا  يا  هنامیپ  ،» میرک نوّسح 
،ج 1 ص 284. ریدغلا ( . 2 - 2
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شردپ زا  وا  ثاریم  هک  كدـف  ۀـلأسم  هب  نآ  نمـض  رد  درک و  ینارنخـس  یهاوخداد  ضارتعا و  ناونع  هب  يو  تفرگ و  ماجنا  هفیلخ 
يرکف میظع  رئاخذ  زا  تغالب و  تحاصف و  زا  راشرس  هک  قیمع  ءاّرغ و  ۀبطخ  نیا.تسا  هدش  فورعم  « هّیکدف ۀبطخ  » هب ، تخادرپ دوب 

يدیحوت و ثحابم  هب  هکنآ  نمض  رد  تسا و  تقو  تموکح  حاضیتسا  یعون  ، تسا ربمایپ  رتخد  راگدنام  راگدای  هعیش و  یگنهرف  و 
یتسـس تفـالخ و  بـصغ  ربماـیپ و  تیـصو  نتـشاذگ  اـپریز  زا  ، دزادرپ یم  نآ  ماـکحا  نآرق و  هاـگیاج  ربماـیپ و  تـثعب  یفراـعم و 

هب یلهاج  تارّکفت  يایحا  یسایس و  تعجر  نآ  زورب  للع  كدف و  زا  هفیلخ  تعنامم  تیالو و  قح و  زا  عافد  رد  راصنا  نارجاهم و 
رب تفالخ  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ّتیناقح  تادنتسم  عبانم و  زا  تسا و  ینآرق  ياهلالدتـسا  زا  راشرـس  دنک و  یم  داقتنا  تّدش 

عبانم رد  (1)و  دـنا ، هدرک  حیرـشت  ار  نآ  فیارظ  قیاـقد و  هتـشون و  هبطخ  نیا  رب  يدّدـعتم  ياهحرـش  هتـسجرب  ناـملاع.تسوا  ّقح 
.تسا (2) هدش  لقن  یناوارف 

.هدشانم جاجتحا و  ، كدف -

یّلعم ّطخ 

عاونا ۀضرع  شراگن و  اب  طخ  نیا  هک  اجنآ  زا.دش  عادبا  یمجع  دیمح  رـصاعم  سیونـشوخ  طّسوت  هک  دـیدج  کبـس  هب  طخ  یعون 
: دیوگ یم  يو  دوخ.تفای  ترهش  یّلعم  مان  هب  دش  زاغآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  لاس  رد  « یلع » ۀملک باذج  نوگانوگ و 

رد گرزب  تیصخش  نیا  هب  مدوب و  رثأتم  ریما  ترـضح  كرابم  دوجو  زا  نوچ  ، مدرک عورـش  ار  یّلعم  طخ  هک  يا  هرود  نآ  رد  نم  »
ناشیا دوجو  ۀتفیـش  مناج  ۀمه  انیقی  ، دوب ام  لزنم  رد  ناشیا  كرابم  دوجو  ثحب  هراومه  متـشاد و  یّـصاخ  ّسح  کی  هشیمه  ، خیرات

...دوب

هتفرگ تأشن  ناشیا  دوجو  زا  یّلعم  طخ  دش  ثعاب  ، مدرک یم  بسک  ناشیا  كرابم  دوجو  زا  دش و  یم  اّیهم  مناج  رد  هک  ییاهدادما 
یسیونشوخ راک  نطب  رد  هک  یقیاقح  نتسناد  اب  نم...دوش 

ص:248

دیس كدف » ۀمانگوس  ،» یناجنز ینیسح  نیدلا  زع  « ارهز ترـضح  ۀبطخ  حرـش  ،» يا هرمک  لیلخ  ازریم  « مالـسا ۀکلم  :» هلمج زا  ( . 1 - 1
لآ رهاط  دّمحم  ءارهزلا » همطاف  هقیدصلا  هبطخ  حرش  ،» يزیربت دیحو  یسردم  دمحا  « همطاف ترضح  هبطخ  حرـش  ،» يوقن یقت  دّمحم 

.یغاد هچارق  يراصنا  یلع  دّمحم  « ءاضیبلا هعمّللا  ،» يرایهللا اضر  یلع  « ربمایپ دجسم  رد  همطاف  ترضح  ینارنخس  ،» یناقاخ زیبش 
ج «، ملاوعلا ، » ج 29 ص 215 «، راونألا راحب  ،» ج 2 ص 105 «، همغلا فشک  ،» ج 2 ص 208 «، بوشآ رهش  نبا  بقانم  :» هلمج زا  ( . 2 - 2

...و ص 23  «، ءاسنلا تاغالب  ،» ج 16 ص 212 «، دیدحلا یبا  نبا  حرش  ،» 11 ص 467
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ار نآ  مسا  متفرگ و  یلع  ترـضح  مان  زا  ار  یّلعم  طخ  مان  ساسا  نیمه  رب.دـمآ  اجک  زا  یّلعم  ّطخ  تقیقح  هک  مدـش  هّجوتم  ، تسه
.يرنه راثآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  «، یلع » مان -(1) .یّلعم » متشاذگ 

تفالخ

ادخ ربمایپ  مالک.دنیوگ  « هفیلخ  » دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نیشناج  هک  یسک  هب  یمالسا  گنهرف  رد.ینیشناج  يانعم  هب 
موصعم ناماما  نآ  زا  ، مدرم رب  تموکح  قح و  رب  تفالخ.تسا  تمـس  نیا  ياـیوگ  « یتفیلخ تنأ  » هک مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب 

 )- یباختنا هن  تسا (2)، یهلا  يرما  تسا و  هدوـب  مدرم  هب  نآ  غـالبا  رومأـم  ، ربماـیپ دـنا و  هدـش  نییعت  دـنوادخ  يوـس  زا  هک  تـسا 
هب گرزب  یملظ  دنا و  بصاغ  ، مدرم زا  یهورگ  يأر  اب  دنچره  ، دنتسشن ربمایپ  ياج  هب  دوخ  دندز و  رانک  ار  همئأ  هک  نانآ  )و  تماما

.دنتشاد اور  يدّمحم  تما  ربمایپ و  نادناخ 

یّـصاخ تیمها  زا  دوش و  یم  نییعت  لوـسر  ادـخ و  يوـس  زا  هک  تسا  مالـسا  رد  یـسایس  ماـظن  يارب  یحرط  «، تماـما »و« تیاـصو »
.تسا رادروخرب 

یم راـک  هـب  دوـخ  يارب  یّـصاخ  ياـهبقل  نوگاـنوگ  قطاـنم  اـی  یناـمز  طیارـش  بساـنت  هـب  ، فـلتخم روـصع  رد  یمالـسا  ناـمکاح 
ییاــــــــه هژاو  زا  ناوــــــــت  یم  تـــــــسا و  هدرتــــــــسگ  رایــــــــسب  باــــــــقلا  ظاــــــــفلا و  نــــــــیا  ةریاد.دــــــــنتفرگ 

نانآ تیمکاح  ناونع  درک و  دای...و  میعز  ، ناقاخ ، ناخ ، اشاپ هاش ، ، ویدخ ، کلم ، میعز ، ماما ، ناطلس ، ّیلو ، یلاو ، مکاح ، ریما ، هفیلخ : نوچ
هب هک  دندیـشوک  یم  الومعم  نانآ.درمـشرب...و  کلم  ، تیالو ، تلود ، تماما ، تموکح ، تنطلـس ، تفالخ تراما ، : نوچ يریباعت  اـب  ار 

.دنشخبب تیعورشم  تسادق و  گنر  دوخ  تموکح 

هتـشاد تمـصع  ماقم  دشاب و  ربمایپ  نوچمه  رگید  لیاضف  اوقت و  نامیا و  ملع و  رد  دیاب  ربمایپ  ۀـفیلخ  تسا و  یهلا  یبصنم  تفالخ 
هلمج زا.درک  یفرعم  دـناوخ و  دوـخ  ۀـفیلخ  ، دـنوادخ رما  هـب  ار  نینمؤـملا  ریما  شیوـخ ، تاـیح  لوـط  رد  اـهراب  ادـخ  لوسر.دـشاب 

نامرف هب  ار  وت  نم  ینم و  نیشناج  وت  یلع  ای  (3) ّیبر ،» رمأب  کتفلختسإ  ، یتفیلخ تنأ  ّیلع ! ای  :» دومرف

ص:249

رویرهش 1383. متفه  هرامش 5، ، يوضر سدق  ناتسآ  ، مرح ۀمان  هتفه  ( . 1 - 1
ات 136. ،ج 7 ص 131  دوش هعجارم  « ریدغلا » رد تفالخ  ندوب  یهلا  ثحب  هب  ( . 2 - 2

،ج 4 ص 179. هیقفلا هرضحی  نم ال  ( . 3 - 3
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نم زا  سپ  ، مدرم يا  (1) مکیلع » یتـفیلخ  يدـعب و  نم  مکماـمإ  اـّیلع  ّنإ  ساـّنلا  اـهّیأ  » دومرف و.متخاـس  دوخ  نیـشناج  مراـگدرورپ 
.تسامش رب  نم  نیشناج  وا  تسا و  یلع  امش  ياوشیپ 

.تسا (2) هدش  لقن  نومضم  ریبعت و  نیا  اب  یناوارف  ثیداحا 

هیقـشقش ۀبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگنامه  تسا ، هدنزارب  ادـخ  ّیلو  مادـنا  رب  هک  تسا  يا  هماج  ، سدـقم الاو و  بصنم  نیا 
دقل هّللا  اـمأ و  » منآ يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  نم  دـناد  یم  هک  یلاـح  رد  ، تسا هدرک  رب  هـب  ار  تفـالخ  ۀـماج  هفاـحق  وـبا  رـسپ  : دوـمرف

یم اوران  بصغ و  ار  نارگید  يوس  زا  تفالخ  يّدصت  دنا و  هدوب  نآ  یعّدـم  هراومه  ، هعیـش ناماما  (3) ...هفاحق .» یبأ  نبا  اهصّمقت 
دیزی اب  تساوخ  یم  ترـضح  نآ  زا  هک  ناورم  خـساپ  رد  ، هیواـعم گرم  زا  سپ  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتح.دنتـسناد 

یبأ لآ  یلع  همّرحم  هفالخلأ  :» دومرف یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  مدینش  هک  دومرف  دانتـسا  ربمایپ  نخـس  هب  ، دنک تعیب 
ار مدرم  دیشوک  یم  شیوخ ، تایح  لاح  رد  هک  دوب  نیا  زین  هیواعم  مئارج  زا.تسا  مارح  نایفـس  وبا  نامدود  رب  تفالخ  (4) نایفس »

دقن دروم  راـک  نیمه  تفرگ و  یم  تعیب  سانـشرس  ياـه  هرهچ  ناـگرزب و  زا  دراداو و  شدوـخ  زا  سپ  دـیزی  تفـالخ  شریذـپ  هب 
.تفرگ (5) رارق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  هلمج  زا  ، ربمایپ ۀباحص  زا  یخرب 

نآ بصغ  يّدصت و  یپرد  نابلط  تردق  خـیرات ، لوط  رد  هک  تسین  تهج  یب  ، هژاو نیا  یـسایس  تیمها  ییاوتحم و  راب  هب  هّجوت  اب 
مکاح هدوب و  مالسا  خیرات  رد  ماّکح  ياهبقل  نیرتگرزب  زا  ، هفیلخ.دنا هدرک  لیدبت  تنطلس  تموکح و  هب  لمع  رد  ار  نآ  دنا و  هدوب 

هتــسویپ اــه  هلــسلس  رگید  یــسابع و  يوــما و  ياــفلخ  نیدــشار و  ياــفلخ  دــش و  یم  هدــیمهف  نآ  زا  مالـــسا  ناــهج  قــلطم 
زا ات  دندروآ  یم  یمـسر  دانـسا  رد  اه و  هّکـس  رب  دنداهن و  یم  دوخرب  ( هّللا هفیلخ  یهاگ  هّللا و  لوسر  ۀفیلخ  یهاگ  ) ار « هفیلخ » ناونع

هدش هتساک  نآ  تردق  زا  جیردتب  هتشاد و  ییاهبیشن  زارف و  ، هفیلخ تفالخ و  ناونع  هاگیاج.دننک  بسک  ههجو  تسادق و  ، قیرط نیا 
.تسا

هچنآ » .دنا هدناسر  تبث  هب  ینامثع  تفالخ  ةرود  ناونع  اب  ار  دوخ  ۀطلس  ینامثع  نیطالس 

ص:250

،ص 372. رابخألا یناعم  ( . 1 - 1
ج 2 ص 137. «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 2 - 2

ۀبطخ 3. ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
،ص 285. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 4 - 4

(. ...رمخلا برشی  ثدح  مالغ  کنبا  هعیبب  ساّنلا  كذخأ  ،ص 256(و  نامه ( . 5 - 5
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هب اهنآ  تیعقوم  زین  ینامثع و  يروتارپما  ییایرد  یماظن و  تردـق  ، داد یم  نیواـنع  نیا  زا  اـه  یناـمثع  ةدافتـسا  هب  یفعاـضم  شزرا 
نینچ تهج  هب  دـسر  یم  رظن  هب.دوب  رگید  يوـس  زا  یعیـش  ناریا  وـس و  کـی  زا  یحیـسم  ياـپورا  ربارب  رد  مالـسا  ناعفادـم  ناوـنع 

تفالخ رصع  رگید...دش  هتفریذپ  مالـسا  ياهتلود  رگید  رد  یّنـس  یمالـسا  ناهج  رب  ینامثع  - ّتیمکاح هن  -و  يربهر اهراب  یتّیعقوم 
نرق رخاوا  رد  هدیا  نیا  هکنآ  ات  تفای  همادا  يدنور  نینچ.تشادن  ییاعدا  نینچ  زین  یمالسا  مکاح  چیه  دوب و  هدیسر  رس  هب  یناهج 

(1) .دش » حرطم  ینامثع  نیطالس  يوس  زا  ادّدجم  يدالیم  مهدجیه 

یلع ماما  زا  شیپ  ار  نت  هس  تفالخ  یعون  هب  دـنا  هدیـشوک  ّتنـس  لها  هدوب و  مالـسا  خـیرات  رد  زیگنا  ثحب  تاعوضوم  زا  ، تفالخ
هک دوب  هدرک  ینیب  شیپ  ادـخ  ربمایپ  هک  هنوگنامه  دـش و  جراـخ  دوخ  ریـسم  زا  هتفر  هتفر  تفالخ.دنـشخب  تیعورـشم  مالّـسلا  هیلع 

يروتاتکید هربابج و  هب  اتیاهن  هدش و  لیدبت  یهاشداپ  ّتیکولم و  هب  سپـس  ، دش دهاوخ  تراما  نآ  زا  دعب  ، تسا نم  زا  سپ  تفالخ 
تیعورشم ، ّتیمکاح دنور  (2) ...هربابج ،) كولم  ءارمألا  دـعب  نم  ءارما و  ءافلخلا  دـعب  نم  ،و  ءافلخ يدـعب  نوکیـس  ) دیـسر دـهاوخ 

ار دوخ  افلخ  ادـتبا.دنتخادرپ  تموکح  هب...و  لاملا  تیب  تراغ  یـشایع و  ملظ و  اـب  یـسابع  يوما و  ياـفلخ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ 
.دوب (3) یسابع  مصتعم  نامز  زا  تکرح  نیا  زاغآ  دندیمان و  هّللا  هفیلخ  ار  دوخ  ، دعب ياه  هرود  رد  اّما  ، دنتفگ یم  یبنلا  هفیلخ 

هب مالـّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ناـمز  زا  هـکارچ  (4) دـمآ ، دـیدپ  « تماما طخ  »و« تفالخ ّطـخ  » ناـیم ینـشور  لـباقت  ، همئأ ناـمز  رد 
ّطخ نارادـفرط  الومعم  دـنتفرگ و  شیپ  ناـماما  اـب  یفذـح  تسایـس  هکلب  دـندز و  راـنک  یـسایس  ۀنحـص  زا  ار  موصعم  ناـماما  ، دـعب

.دوش یم  هراشا  تفالخ  تموکح و  ۀلأسم  هب  « رمألا » ناونع اب  بلغا  ، هعیش تایاور  رد.دنتخانش  یمن  تیمسر  هب  ار  افلخ  ، تماما

ماقم تسا و  حرطم  ینآرق  یسانش  ناسنا  رد  هک  دراد  مه  يرگید  موهفم  « تفالخ »

ص:251

،ص 98. کل زورهب  اضرمالغ  همجرت  ، سیئول درانرب  ، مالسا یسایس  نابز  ( . 1 - 1
،ج 51 ص 84 و 96. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 7 ص 201. عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 3 - 3
رد تیب  لها  بتکم  تفالخ و  بتکم  هاگدـید  نییبت  هب  يرکـسع  یـضترم  دّیـس  همالع  زا  دـلج   3« نیتسردملا ملاعم  » باتک ( . 4 - 4

.تسا هتخادرپ  یقالخا  یسایس و  ، يداقتعا فلتخم  ياه  هنیمز 
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تفالخ ، فّوصت حالطـصا  رد  زین  .تسا (1) باـتک  نیا  عوـضوم  زا  جراـخ  هدـش و  هراـشا  نآ  هب  نآرق  رد  هـک  ناـسنا  یهّللا  هـفیلخ 
تافـص سابل  علخ  رطاخ و  یفن  هیلجت و  هیفـصت و  رثا  رب  ، قح دوخ و  نایم  دـعب  عفر  تفاسم و  عطق  زا  دـعب  کلاس  هک  تسا  یماـقم 

نیرئاس و لزانم  ّیط  دـنا و  هدرک  مولعم  هیفـصت  بابرا  هک  لزاـنم  نآ  عیمج  لاـمعا و  قـالخا و  ۀـیوست  لیدـعت و  دوخ و  زا  يرـشب 
ياقب هب  یناف و  وحم و  يدوخ  زا  هدش و  مامت  هّللا  یف  هّللا و  یلا  ریـس  ، هتـشگ لصاو  تقیقح  لصا و  هب  هدرک  لصاح  أدبم  هب  لوصو 

.تسا (2) تفالخ  راوازس  هاگنآ  ، هتشگ یقاب  ّتیدحا 

.تنطلس ات  تفالخ  زا  ، رمألا ولوا  ، تیالو ، تفالخ بصغ  ، تماما ، نیدشار يافلخ  ، لیلد یب  تفالخ  ، لصفالب ۀفیلخ  -

لیلد یب  تفالخ 

تنـس لها  نوچ  ، دوب ادـخ  ربمایپ  نییعت  نامرف و  ّصن و  هب  هن  رکب  وبا  ندـش  هفیلخ  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تاـفو  زا  سپ 
ینب ۀمه  ، مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  یناسک  نوچ  دوب ، عامجا  هب  دنتـسم  هن  ، درکن نییعت  نیـشناج  ار  یـسک  ربمایپ  دندقتعم 

رد نایفـس  وبا  ، هبتع ، بعک نب  ّیبا  ، بزاع نب  ءارب  ، رـسای راّمع  ، رذ وبا  ، ناملـس ، دادقم ، دیلو نب  دلاخ  ، هحلط ، ریبز ، هدابع نب  دعـس  ، مشاه
یب باسح و  نودب  میمصت  »و  هتلف ، » رکب وبا  اب  مدرم  تعیب  : تفگ مه  رمع  دوخ  نوچ  ، دوب اروش  هب  یکّتم  هن  ، دندرکن تعیب  راک  زاغآ 

روضح و مالـسا  ناگرزب  زا  يا  هتـسجرب  ياه  هرهچ  نوچ  ، دوب ناناملـسم  زا  دقع  ّلح و  لها  هب  دنتـسم  هن  ، دوب ناناملـسم  اب  تروشم 
ۀمه زا  رکب  وـبا  هکنیا  اـب  ؟ تسیچ تفـالخ  نآ  تیعورـشم  لـیلد  سپ  ، دـندوبن هفیقـس  رد  مه  نارجاـهم  موـمع  دنتـشادن و  تیاـضر 

.تشادن رت  کیدزن  يدنواشیوخ  رتالاو و  بسن  رتشیب و  تدهاجم  ملع و  ّتیحالص و  ناناملسم 

ثیداحا مه  ، دوب ادخ  يوس  زا  تیالو ، ۀیآ  نید و  لامکا  ۀـیآ  غیلبت و  ۀـیآ  ّصن  هب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  تفالخ و  ، سکعرب
وا یقالخا  یملع و  لیاضف  داهج و  نامیا و  ۀقباس  مه  ، دوب وا  یگتسیاش  تیالو و  تیاصو و  تفالخ و  رب  ینبم  ادخ  ربمایپ  زا  رتاوتم 

یتسرپ تب  ۀقباس  مه  دوب و  ادخ  لوسر  ناماد  ةدش  گرزب  ربمایپ و  داماد  ومع و  رسپ  ، ردارب مه  دوب ، همه  زا  رترب 

ص:252

ملاعم ،» یمیکح اضر  دّمحم  «، ریدغ ۀـسامح  ،» یتعیرـش یقت  دّـمحم  «، تنـس نآرق و  رظن  زا  تیالو  تفالخ و  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 1 - 1
.يرکسع یضترم  همالع  « نیتسردملا

،ص 388. يرتسبش ، زار نشلگ  ( . 2 - 2
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نیا اـب.دراد  وا  تفـالخ  رب  حیرـصت  مه  رگید  ثیداـحا...و  ریدـغ  ثیدـح  ، تلزنم ثیدـح  ، نـیلقث ثیدـح  ، تیـالو ثیدـح.تشادن 
حـیجرت و كالم  ؟ دـنتفر يرگید  یپرد  دـندرک و  اهر  ، عورـشم شتفالخ  مه  دوب و  رترب  مه  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، نانآ ارچ  ، لاح

؟ دوب هچ  لضفا  رب  لوضفم  میدقت 

.مخ ریدغ  ، ّصن لباقم  رد  داهتجا  ، نّنست ، هفیقس -

نیدشار يافلخ 

زا سپ  ۀفیلخ  راهچ  رب  ّتنـس  لها  هک  تسا  یناونع  نیدشار  يافلخ.تسا  نّیدتم  رادنید و  ، هتفای تیاده  ، هتفایدـشر يانعم  هب  ، دـشار
نیا لمع  هریـس و  ، دـننادب دراو  للخ  مه  نارگید  راـتفر  رب  رگا  دـننک و  یم  قـالطا  ( مالّـسلا هیلع  یلع  ناـمثع و  ، رمع ، رکب وبا  ) ربماـیپ
یّلص ادخ  لوسر  هک  دنا  موصعم  ماما  هدزاود  ، ربمایپ قحرب  نانیشناج  نیدشار و  يافلخ  ، هعیش دید  زا.دنرمش  یم  قح  ار  هفیلخ  راهچ 

هعیـش و تاـیاور  قیرط  زا  نیا  تسا و  هدرب  ماـن  ناـنآ  کـیاکی  زا  هدرک و  بصن  نییعت و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هّللا 
.تسا هدش  لقن  رتاوتم  ّدح  هب  زین  ّتنس 

ریما باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  نخـس  نیا  زین  «، نّویدـهملا نودـشاّرلا  هّمئـألا  مّکنأ  دهـشأ  :» تسا هعماـج  تراـیز  رد 
دشار و ناماما  ، یلع ای  (1) تنأ .» امامإ و  رـشع  دحأ  كدـلو  نم  مهقوقح  نوبوصغملا  نّویدـهملا  نودـشاّرلا  هّمئألا  ، ّیلع ای  :» نانمؤم

نب قراط  هب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مه  ینخـس  رد.وت  اب  دنماما  رفن  هدزای  دوش  یم  بصغ  ناشّقح  هک  وت  نادنزرف  زا  هتفای  تیاده 
نوموصعملا و هرتعلا  نورهاّطلا و  هّمئـألا  مهف  :» دـیامرف یم  هلمج  زا  ، درامـش یم  قح  ناـماما  يارب  يدـنلب  ناوارف و  فاـصوا  ، باـهش

موصعم همئأ  رب  ترضح  نآ  نابز  زا  نیدشار  يافلخ  ریبعت  هک  (2) ...و » نوقیّدّصلا  ءاربکلا  نودشاّرلا و  ءافلخلا  نومرکألا و  هیرّذـلا 
.رشع ینثا  ۀمئأ  ، تفالخ ، تیب لها  - .تسا هدش  هتفگ  ربمایپ  تیب  لها  زا 

لصفالب ۀفیلخ 

هک تسا  یتایاور  تاـیآ و  دانتـسا  هب  نیا  دراد و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ةراـبرد  هعیـش  هک  تسا  يا  هدـیقع  بقل و  ، ناونع
ناونع هب  اّما  ، دنـسانش یم  ربمایپ  ۀـفیلخ  ار  نینمؤملا  ریما  زین  ّتنـس  لـها  هچرگ.دـناد  یم  ترـضح  نآ  ّصاـخ  ار  تفـالخ  تماـما و 

.نیدشار يافلخ  زا  هفیلخ  نیمراهچ 

ص:253

،ج 36 ص 259 ح 78. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 25 ص 174. نامه ( . 2 - 2
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هّللا یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  ، دنسانش یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ، رگید ناسک  ندش  هلصاف  نودب  ار  ربمایپ  یقیقح  یعقاو و  نیشناج  ، نایعیش
.تسین يزیچ  نینچ  ، رگید رفن  هس  نآ  ةرابرد  اّما  ، هدومرف يدعب » نم  یتفیلخ  تنأ  » ریبعت مالّسلا  هیلع  یلع  ةرابرد  اهراب  هلآ  هیلع و 

.ریدغ ثیدح  ، تفالخ ، نیدشار يافلخ  -

ءاسک باحصا  - هبّیط ۀسمخ 

مخ ریدغ  - ریدغ ّمخ 

ناورهن جراوخ 

مکاح تعاط  تعیب و  زا  ینعی  ، تسا یجراخ » ،» دـنک ناـیغط  یچیپرـس و  دور و  نوریب  یعرـش  مکاـح  ماـما و  تعاـطا  زا  هک  یـسک 
يارجام زا  سپ  نیفص و  گنج  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  زا  یناسک  بقل  ، جراوخ.تسا هدرک  جورخ  وا  رب  هتفر و  نوریب 

یّقح نخـس  ریما  ترـضح  ریبعت  هب  هک  « هّلل ّالإ  مکح  «ال  راعـش اب  دندیروش و  وا  هیلع  دنتفاترب و  رـس  ماما  تعاط  نامرف و  زا  ، ّتیمکح
یلع ترضح  يوس  زا  نانآ  ياهیزیگنا  هنتف.دنتـشارفارب  يولع  تموکح  اب  تفلاخم  ملع  .دـنا (1)، هدرک  نآ  زا  لطاب  ةدارا  هک  تسا 

اپ هب  بوشآ  دـندز و  تیانج  هب  تسد  یتقو  اّما  ، دوب لّمحت  لباق  ، دـندوب هدرکن  يداـسف  دوبن و  يرطخ  میب  هک  یتقو  اـت  مالّـسلا  هیلع 
(. ناورهن گنج  )- تخاس ناشکاله  دیگنج و  نانآ  اب  ناورهن  رد  ترضح  دندرک ،

یلو ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دّجهت و  نآرق و  توالت  لها  ، دوجـس طرف  زا  هتـسب  هنیپ  ياهیناشیپ  ، دنتـشاد هدنبیرف  يرهاظ  نانآ 
.دش هابت  مه  ناشترخآ  دندش و  كاله  دنداتفارد و  نینمؤملا  ریما  اب  دنتخانشن و  ار  ماما  قح  ، يرکف هتوک  بّصعت و  لهج و  ببس  هب 

(2)

ص:254

تمکح 198. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
ۀلاـقم ج 9  «، یلع ماـما  ۀمانــشناد  :» ك.ر هـلمج  زا  ، ناـنآ ماجنارــس  اـهیگژیو و  ، درکلمع ، هنیــشیپ ، شیادــیپ تخانــش  يارب  ( . 2 - 2

لوـصا و جراوـخلا ، ،» راـّجنلا رماـع  « هفــسلف ارکف و  هدـیقع و  جراوـخلا  ،» ،ص 105 يرهطم دیهــش  «، یلع ۀـعفاد  هبذاـج و  «،» نیقراـم »
هّللا دبع  نب  رـصان  جراوخلا » » لقعلا میرکلا  دـبع  نب  رـصان  « مالـسالا خـیرات  یف  قرفلا  لوا  ، جراوخلا ،» يرمـشلا رهاط  بیبح  «، دـیاقع
هّللا رکـش  «، جراوـخ يریگ  لکـش  لـلع  ،» لیعامـسا دوـمحم  فیاـن  «، يومـالا رـصعلا  یف  جراوـخلا  ،» لاّـفج یلع  « جراوـخلا » يوعـسلا
جهن هاگدـید  زا  جراوخ  ، » رـصنلا وبا  رمع  « مالـسالا یف  جراوخلا  ،» شخب ناـسحا  قداـص  «، ناـنآ شیادـیپ  لـلع  جراوخ و  ،» دـنرکاخ

.يرفعج بوقعی  خیرات ،» رد  جراوخ  » ریطخ رکاذ  نیسح  «، لوا نرق  مین  رد  تیالو  خیرات  ،» يرون نیسح  «، هغالبلا
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دنچره ، دنتـشاد ار  تاداقتعا  نامه  هک  ار  یناسک  تفای و  همادا  ناورهن  رد  جراوخ  يدوبان  زا  سپ  ، رکف کـی  ناونع  هب  يرگیجراـخ 
.دنیوگ (1) یم  جراوخ  ، دنشاب هدرکن  مه  یشروش  جورخ و 

تسا نیا.داد  یم  بیرف  ار  قمع  مک  هداس و  دارفا  نانآ  ةدنبیرف  ياهراعش  يرهاظ و  يامیس  هکارچ  ، دوب راوشد  رایسب  جراوخ  اب  دربن 
.تشادن (2) يراک  نینچ  تأرج  یسک  نم  زج  مدروآ و  رد  نم  ار  هنتف  نیا  مشچ  : دومرف نینمؤملا  ریما  هک 

.هّلل ّالإ  مکح  ،ال  نیقرام ، نانکش تعیب  تعیب و  ، لیوأت رب  لاتق  ، ناورهن گنج  -

ربیخ

زیخلـصاح نیـشن و  يدوهی  يا  هقطنم  ربیخ.تسوا ، لیاضف  تاراختفا و  زا  نیا  دنناد و  یم  « ربیخ حـتاف  » ار مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
رد هداوناخ  اب  وجگنج  درم  نارازه  هک  مکحم  ۀـعلق  تفه  يراج و  ياه  همـشچ  یعارز ، ياهنیمز  اـب  ، دوب هنیدـم  يرتمولیک  رد 120 

هاپس.داتفا قافتا  متفه  ای  مشش  لاس  رد  نیشنربیخ  نایدوهی  اب  ناناملسم  دربن.دندوب  صومق  ۀعلق  سیئر  نامرف  وریپ  دنتسیز و  یم  نآ 
یّلص مرکا  ربمایپ  ، اه هعلق  ندوشگ  رد  ناناملسم  یماکان  یماظن و  تایلمع  تبون  دنچ  رد.دندرک  هرـصاحم  ار  ربیخ  ياه  هعلق  مالـسا 
زور تسیب  زا  سپ  ار  صومق  ۀعلق  درک و  هلمح  هناعاجش  مالّسلا  هیلع  یلع.درپس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هّللا 

اضما ناناملـسم  نانآ و  نایم  يا  همان  هحلاصم  دندش و  میلـست  نایدوهی  تشک و  ار  يربیخ  بحرم  دومن و  حتف  دوب  هرـصاحم  رد  هک 
هس زا  شیب  بآ و  ياه  همشچ  یمیدق و  ۀعلق  کی  تسا و  هّیدیز  يداو  رد  هنیدم  لامـش  يرتمولیک  رد 120  یتالف  ، زورما ربیخ.دش 

.دراد (3) هنکس  رازه 

تـسد هب  ار  مچرپ  ادرف  ) دومرف يو  ةرابرد  ربمایپ  هک  یفورعم  ۀـلمج  زا  سپ  صوصخب  ، مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ییاشگربیخ 
لیاضف زا  ( دش دهاوخ  زوریپ  امتح  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  مه  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک 

عجری ،ال  راّرف ریغ  اراّرک  ، هلوسر هّللا و  ّبحی  هلوسر و  هّللا و  هّبحی  الجر  ادغ  هیاّرلا  ّنیطعأل  :» دیآ یم  رامـش  هب  ترـضح  نآ  ۀتـسجرب 
زا دنک و  ار  ربیخ  ۀعلق  نیگنس  رد  ، ترضح (4) هیدی .» یلع  هّللا  حتفی  یّتح 

ص:255

،ص 115. یلع ۀعفاد  هبذاج و  ( . 1 - 1
هبطخ 93. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

هرامش 34 ص 140. «، جح تاقیم  » ۀمانلصف ( . 3 - 3
،ج 1 ص 64. دیفم ، داشرا ،ص 48، هّدوملا عیبانی  ( . 4 - 4
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هب یلع  ماما  زا.دور  یم  راک  هب  راوشد  میظع و  ياهراک  دروم  رد  الومعم  «، ربیخ حـتف  » ریبعت .داد (1) رارق  ناـحتاف  روبع  يارب  یلپ  نآ 
: یخّرف لوق  هب.دوش  یم  دای  مه  ناتسربیخ  ، ریگربیخ ، اشگربیخ ، ربیخ حتاف  ناونع 

ردیح ام  ریم  یتسربیخ و  دنلب  راصح  نآ  هک  یتفگ  تسار 

: ترضح نآ  ییاشگربیخ  ةرابرد  يولوم  لوق  هب  و 

دوب یلع  ، دوشگب هلمح و  کی  هب  دنکرب  ربیخ  ۀعلق  رد  هک  ییاشگ  هعلق  نآ 

.ربمایپ رادمچرپ  ، كدف -

ص:256

.ش  1376، یلضف ردان  «، ربیخ حتاف  ، ردیح :» ك.ر هلمج  زا  ،ج 1 ص 215. هّمغلا فشک  ( . 1 - 1
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د

بهاذم نیب  بیرقت  - بیرقّتلا راد 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ۀمانشناد 

ترـضح و نآ  هب  طوبرم  تاـعوضوم  ثداوـح و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تیـصخش  نوـماریپ  يدـلج  ۀـعومجم 13  کی  مان 
.دراد دنویپ  وا  بتکم  تیصخش و  اب  یعون  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  سپ  رصاعم و  ياه  هدیدپ  وا و  ةریس  تاملک و 

اب ، دراد یعرف  لخدم  دودح 3000  یلـصا و  لخدم  تسا و 130  هحفـص  رازه  شـش  ، عومجم رد  هک  یعوضوم  فراعملا  هرئاد  نیا 
یلـصا تاعوضوم.تسا  هدنـسیون  کی  ملق  هب  ، لخدـم هلاقمره و  تسا و  هتفاـی  نیودـت  ناگدنـسیون  زا  نت  زا 200  شیب  يراـکمه 

، كولـــس قـــالخا و  ، تماـــما توـــبن و  ، داـــعم أدـــبم و  ، تــفرعم تــمکح و  : زا تــسا  تراـــبع  هعوـــمجم  نـــیا  تادـــلجم 
هیامن ، اهتـسرهف ، رثا یلـصا  ۀـمدقم  يواـح  دـمآرد ،» » ناونع اـب  مه  دـلج  کی.یـسانش  عجرم  ، هریـس ، خـیرات ، داـصتقا ، تسایـس ، قوقح

رد « یمالسا ۀشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  » رد لاس 1380  رد  رثا  نیا.تسا  ناراکمه  ناگدنـسیون و  ۀمانتخانـش  ، تالاقم ةدـیکچ  ، اه
نینمؤملا ریما  ۀمانشناد  - .تفرگ رارق  قیوشت  دروم.ش  لاس 1382  رد  « تیالو لاس  باتک  » ةرود نیمجنپ  رد.دش  رـشتنم  هّیهت و  نارهت 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ، مالّسلا هیلع 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀمانشناد 

رثا نیا.تسا  ترضح  نآ  اب  طبترم  ثداوح  نانمؤم و  ریما  نانخـس  هریـس و  یگدنز و  تیـصخش و  نوماریپ  يدلج  يا 13  هعومجم 
لاس رد  هک  همجرت.دـش  رـشتنم  مق  رد  ثیدـحلاراد  يوس  زا  لاس 1380  رد  هک  تسا  بلاـط » یبا  نب  یلع  ماـمالا  هعوسوم  » ۀـمجرت

يزیرهم و يدهم  ، یناطلس یلع  دّمحم  افرژ ، ینیسح  مساقلا  وبا  ، یثدحم داوج  ) تسا فلتخم  ناگدنسیون  ملق  هب  ، تفای راشتنا   1382
ياوتحم زا  رتشیب  تخانش  يارب.دراد  ذخآم  عبانم و  مالعا و  تایآ و  تسرهف  ، اه هیامن  هب  صاصتخا  دلج 13  (. يدوعسم يداهلا  دبع 

.دوش (1) عوجر  یبرع  نتم  یفرعم  رد  هدشرکذ  تاحیضوت  هب  باتک ،

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ۀمانشناد  -

شیورد

راک هب  مه  ّقلعت  فّلکت و  یب  هتسراو و  عضاوتم و  یکاخ و  ناسنا  يانعم  هب  اّما.تسا  تعاضب  یب  جاتحم و  ریقف و  نآ  یلـصا  يانعم 
یم مالّسلا  هیلع  یلع  حدم  رعش و  نانز  هسرپ  شوخ و  زاوآ  اب  هک  ینالئاس  هب  «. تسوا يارس  ، دیآ بش  هک  اجکره  شیورد  » دور یم 

نایفوص و هب  ور  نیمه  زا.دنناشیرپ  دنلب و  يوم  اب  یهاگ  هک  دوش  یم  هتفگ  زین  دنشوپ  هنیمشپ  دنراد و  لوکشک  نیزربت و  دنناوخ و 
لوق هب  .تسا (2) شیوارد  يوخو  قـلخ  نتـشاد  ، یبرـشم شیورد  یکلـسم و  شیورد  دوـش و  یم  قـالطا  یهاـگ  مه  تفرعم  لـها 

: يدعس

راد يرتت  هالک  شاب و  تفص  شیورد  تسین  تنتشاد  يربو  هالک  هب  تجاح 

ۀمزمز رثن و  رعش و  اب  دنناد و  یم  دوخ  قشمرس  ادتقم و  ار  وا  دنراد و  نانمؤم  ریما  هب  صاخ  یتدارا  هک  نانآ  هب  ، تاحالطصا نیا  زج 
هیلع یلع  ّبح  !(.- یلع ناشیورد  يـالوم  ،) دوش یم  هتفگ  شیورد  دـنراد  یم  زاربا  ماـما  نآ  هب  ار  دوخ  قشع  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماـن 

.ّولغ ، مالّسلا

لیمک ياعد 

یعخن دایز  نب  لیمک  شرادافو  یباحص  هب  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  روهشم  ياهاعد  زا 

ص:258

.تفرگ هزیاج  یقیوشت  رثا  ناونع  هب  (1383 ش) تیالو لاس  باتک  ةرود  نیمشش  رد  همجرت  نیا  ( . 1 - 1
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هک دومرف  هیصوت  تخومآ و  لیمک  هب  ار  نآ.دناوخ  یم  نابعـش  ۀمین  بش  رد  ار  ینعمرپ  هنافراع و  ياعد  نیا  ترـضح  نآ.تخومآ 
يددعتم ياهحرش.تساهاعد  نیرتهب  زا  دراد و  رایـسب  تلیـضف  دوش و  یم  هتفگ  مه  « رـضخ ياعد  » اعد نیا  هب.دناوخب  هعمج  بشره 

حرـش ،» یتانابهطـصا ققحم  لیمک » ياعد  حرـش  ،» یناهفـصا یـسابلک  اضر  دّمحم  « لیللا سینا  » هلمج زا  ، تسا هدش  هتـشون  نآ  رب  مه 
هدـمآرد مظن  تروـص  هـب  لـیمک  ياـعد  زین  دروـم  نیدـنچ.نایدّرمز  دـمحا  « لـیمک یلع و  ،» يراوزبـس یلعـألا  دـبع  « لـیمک ياـعد 

.مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  - .تسا لوادتم  نیشن  هعیش  ياهنیمزرس  رد  هعمج  ياهبش  رد  اعد  نیا  ندناوخ.تسا 

هبدن ياعد 

تبسانم عوضوم و  هچرگ.دوش  یم  هدناوخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  تبسن  هبدن  هثاغتسا و  رد  هعمج  حبص  رد  هک  ییاهاعد  زا 
هاگیاج رکذ  تلاسر و  نادناخ  تیمولظم  يارجام  تیب و  لها  لیاضف  يواح  نکیل  ، تسا مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  هثاغتسا  نآ 

تلاسر و رجا  ناونع  هب  تیب  لها  تّدوم  يارجام  دسر و  یم  لوسر  ترـضح  هب  ناربمایپ  ۀلـسلس  رد.تسوا  لیاضف  ریما و  ترـضح 
تیاصو عوضوم  ، ملعلا هنیدم  ثیدح  ، تلزنم ثیدح  ریدغ ، ثیدح  هب  هراشا  تیالو و  تماما و  هب  نانمؤم  ریما  بصن  ریدغ و  ۀثداح 

دوب و « لیوأت رب  لاتق  » ةرود ، ربمایپ زا  سپ  هکنیا  دنراگتسر و  شنایعیش  تسا و  رثوک  یقاس  وا  هکنیا  ربمایپ و  اب  ترضح  نآ  تّوخا  و 
ربیخ و ردـب و  ياه  هنیک  نانآ  لد  رد  دـیبوک و  مهرد  ار  قافن  كرـش و  رفک و  نارـس  دـیگنج و  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  يو 

.دیسر تداهش  هب  درف  نیرت  یقش  تسد  هب  ماجنارس  داهن و  ار  نینح 

ياهتیمولظم شنادـنزرف و  نتخاس  هراوآ  تفالخ و  زا  شندز  رانک  وا و  اب  شیرق  ینمـشد  ربمایپ و  زا  سپ  ياـیاضق  هب  هراـشا  سپس 
وا يرگایحا  تیب و  لها  ۀـتخیر  قحان  هب  ياـهنوخ  زا  وا  يریگ  ماـقتنا  زا  زین  ناـمز  ماـما  هب  طوبرم  شخب  رد.دراد  تلاـسر  نادـناخ 

ياعد.دیآ یم  نایم  هب  نخـس  يولع  تلادع  دیدجت  اهفیرحت و  اهتعدب و  اب  دربن  هلبق و  بتکم و  هوکـش  ةداعا  ادخ و  نید  هب  تبـسن 
ياـیحا یجنم و  روهظ  هب  داـقتعا  ناـمز و  ماـما  تبیغ  ۀفـسلف  هب  هک  تسناد  هعیـش  تیمولظم  يولع و  طـخ  روشنم  ناوت  یم  ار  هبدـن 

.دروخ یم  هرگ  ّتنس  باتک و 
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هنایفخم هنابش و  نفد 

ۀمطاف.تسا مالّسلا  هیلع  یضترم  ّیلع  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ۀنابـش  نفد  ، مالّـسلا هیلع  یلع  تیب و  لها  تیمولظم  ياه  هناشن  زا 
انأ اذإ  :» دنـشاب هتـشادن  روضح  مسارم  رد  دندرک  متـس  وا  رب  هک  رفن  ود  نآ  ات  دوش  نفد  هنابـش  یناهنپ و  هک  دوب  هدرک  تیـصو  ارهز 

« ادـحأ نلعت  الیل و ال  ینفدا  و  :» تسا ترـضح  نآ  تیـصو  رد  يرگید  لقن  رد  (1) امهترکذ .» نیلجر  ّننذؤت  ـالیل و ال  یّنفداـف  ّتم 
راک هب  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ةرابرد  هویـش  نیا.تسا  ناهنپ  زین  ترـضح  نآ  نفدم  ور  نیازا.دش  لمع  تیـصو  نیا  هب  (2)و 

« ...اّرس لیّللاب  ینالمحا  یناطّنح و  ینالّسغف و  ّتم  اذإ  :» مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ترضح  نآ  ّتیـصو  قبط  تفر و 
: یلبرا لقن  هب  (3)و 

ریبعت هب.دوب  مولظم  ماما  نآ  رکیپ  هب  تبـسن  نانمـشد  جراوخ و  تراسج  میب  زا  نیا  (4)و  ّيرغلاب .» لیّللا  فوج  یف  نفد  لـمح و  »...
نفد دـنهد و  لـسغ  بش  ماـگنه  ار  وا  رهاـط  ّبیط و  ندـب  هک  تسا  هدرک  تیـصو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  :» يربـهر مظعم  ماـقم 

دنداد و لسغ  هنابـش  ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ندب  هک  هنوگنامه  ! دش هداد  رارق  یتّنـس  بجع  ربمغیپ  نادناخ  رد  یتسار  هب.دـننک 
هک یناسک.دندرپس  كاخ  هب  هنابیرغ  دنداد و  لسغ  هنابـش  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندـب  ، دـندرک نفد  بش  همین  رد  هنابیرغ 

دنفاکـشب و ار  ربق  دـنورب  دوبن  دـیعب  تساجک  شنفد  ّلـحم  دنتـسناد  یم  رگا  ، دـندرک نعل  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـهربنم  زارفرب  اـهلاس 
(5) .دنراد » اور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رّهطم  دسج  هب  یتناها 

زج دوب و  یفخم  دیـشرلا  نوراه  ناـمز  اـت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ربق  نکیل  ، تسا ناـهنپ  ناـنچمه  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ربق 
ناـهنپ و نفدـم  هناـیفخم و  هنابــش و  نـفد  نیا.دـش  فـشک  نآ  ّلـحم  ارجاـم  کـی  رد  دنتــشادن و  ربـخ  نآ  زا  تـیب  لـها  ّصاوـخ 

ّتنس نیا  دراد و  یمرب  ربمایپ  نادناخ  ّتیمولظم  تیب و  لها  نافلاخم  ملظ  زا  هدرپ  دزاس و  یم  راکشآ  ار  قیاقح  زا  يرایـسب  ، مولعمان
.تسا ّتیمولظم  زا  يدامن  ، نادناخ نیا  رد  هنابش  نفد 

تسا متس  جوا  رگنشور  وت  ناهنپ  ربق  تسا  مغ  تسرهف  ، همطاف يا  وت  هاتوک  رمع 
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تسا هدنام  یقاب  وت  هنابش ز  نفد  ّتنس  تسا  هدنام  یقاقا  رطع  ، هدش جارات  ، غاب

زونه (1) تسا  هنیدم  رهش  رد  هدشمگ  نفدم  زونه  تسا  هنیس  رد و  خیم  شتآ و  ام  غاد 

.خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، مالّسلا هیلع  یلع  ناهنپ  ربق  -

ءاضقلا هّکد 

تواضق و هب  تسشن و  یم  اجنآ  تفالخ  مایا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هفوک  دجـسم  رد  یّلحم  مان.تواضق  هاگیاج  وکس و 
ۀمه اب  هک  دوب  مدرم  یـسرداد  يواعد و  هب  یگدیـسر  تواضق و  هلأسم  هب  ترـضح  نآ  مامتها  ناـشن  نیا  .تخادرپ (2) یم  يرواد 

زامن و تسا و  صّخشم  مه  نونکا  هفوک  دجسم  نحص  نایم  رد  ، هاگیاج نیا.تخادرپ  یم  اضق  رما  هب  اصخش  اهیراتفرگ  تالکشم و 
بیجع تواـضق  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمارک  ءاـضقلا و  هکد  هب  لـصتم  تسا  ییاـج  هک  زین  « تشطلا تیب  .دراد (3)« صاخ  تداـبع 

رارق اـجنامه  ، دوب وا  یهاـنگیب  هب  ترـضح  نآ  يرواد  دـش و  راکـشآ  دوب  عورـشمان  قیرط  زا  يرادراـب  هب  مهّتم  هک  يرتخد  ةراـبرد 
وا محر  هب  هک  ییولاز  یتدم  زا  سپ  ، دندناشن نآ  رد  هدرپ  تشپ  رد  ار  رتخد  دـندروآ و  نجل  زا  رپ  یتشط  ترـضح  روتـسد  هب.دراد 

هیلع نینمؤملا  ریما  ياهتواضق  - .تسا هدمآ  خـیرات  ياهباتک  رد  ناتـساد  لیـصفت.دش  هئربت  ماهّتا  زا  رتخد  نآ  دـمآ و  نوریب  دوب  هتفر 
.هفوک دجسم  ، مالّسلا

لدلد

هدام .دوب (4) هدیشخب  ترضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  گنر  دیفس  يرتسا  ، مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  بکرم  مان 
لوسر ، دوب هداتـسرف  ربمایپ  يارب  ( سقوقم ) هیردنکـسا رد  رـصم  نامکاح  زا  یکی  دوب و  لیام  یهایـس  هب  نآ  گنر  هک  دیفـس  يرتسا 

.دیشخب (5) مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  مه  ادخ 

.تسا هدش  دای  « راوس لدلد  هش  » بقل اب  ترضح  نآ  زا  یسراف  راعشا  رد  ور  نیازا 

فک ایرد  راوس  لدلد  هاش  فرش  جرب  باتفآ  نیلوا 

ص:261
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لاح رد  ینعی  ، لدلد يانعم  .تسا (1) هدرک  دای  « راوس لدلد  هاش  ، یلع مراهچ  » مراهچ ۀفیلخ  ناونع  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  مه  يدعس 
بسا : دومرف ؟ دناوت بیقعت  رد  يرایسب  هک  یلاح  رد  ، يوش یمن  راوس  بسا  ارچ  : دنتفگ مالّسلا  هیلع  یلع  هب.يرارق  یب  دمآ و  تفر و 
رتـسا سپ  موـش  یم  نادرگ  يور  ، دروآ یم  يور  هکنآ  زا  هن  منک و  یم  بیقعت  دزیرگب  هک  ار  نآ  هن  نم  ، تسا رارف  اـی  بیقعت  يارب 

(2) ینیجزت .» هلغبلا  ،و  ّرک نّمم  ّرفأ  ّرف و ال  نم  یلع  ّرکأ  ال  :» تسا سب  نم  يارب 

ناتسود ینمشد  نانمشد و  یتسود 

تایاور رد  هتشاد و  ار  اهنومزآ  تاءالتبا و  نیرتدیدش  مه  ، نانمؤم ریما.تساعّدا  تّحص  نمؤم و  قدص  ةدنهد  ناشن  ، نومزآ التبا و 
ترضح نآ  ۀلیسو  هب  مدرم  مه  دسر (3)، یم  باوث  نیرتالاب  هب  هتشاد و  ار  ناحتما  الب و  نیرتشیب  ادخ  هار  رد  ترضح  نآ  هک  تسا 

ّیلع ای  :» دومرف وا  هب  ادخ  ربمایپ.نارگید  نومزآ  التبا و  ۀلیـسو  مه  ، تسالتبم شدوخ  مه  نانمؤم  ریما.دنریگ  یم  رارق  شیامزآ  دروم 
(4) کب .» نولتبم  ساّنلا  یلتبم و  ّکنإ 

یهورگ دندوب و  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  یعّدم  هک  دوب  یمدرم  يارب  نومزآ  نیرتمیظع  ، ریدغ زور  رد  ترضح  نآ  ینیشناج  مالعا 
یم لقن  « ّیطلا رـشنلا و  » باتک زا  سوواط  نب  دّیـس  ییابیز  ریبعت  هچ  و.دـندش  ّدر  ناـحتما  نیا  رد  دـنریذپب و  ار  وا  تماـما  دنتـسناوتن 

اوراصف ریدـغلا  موی  ءایلوألا  یلع  هضرع  ،و  هوادـعلا نع  اوعجرف  لاـهتبإلا  موی  ءادـعألا  یلع  اـّیلع  ضرع  یلاـعت  هّللا  ّنأ  يور  و  :» دـنک
ینمـشد زا  ، درک هضرع  نانمـشد  رب  هلهابم  زور  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاعتم ، يادخ  هک  هدش  تیاور  ،(5) امهنیب » ام  ناّتشف  ، ءادعأ

! تسا هلصاف  هزادنا  هچ  ود  نیا  نایم  دندش و  نمشد  ، درک هضرع  ناتسود  رب  ریدغ  زور  رد  ار  وا  ،و  دنتشگرب

دشاب شغ  وا  رد  هکره  دوش  يور  هیس  ات  نایم  هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 

دنچره ار  لوسر  ادـخ و  رما  نتـشادن و  « قح  » زج يراـیعم  ندوب و  یهلا  ناـمرف  عیطم  یـصخش و  ياهـضغب  ّبح و  يور  نتـشاذگاپ 
، نداهن ندرگ  دشاب  لد  ۀتساوخ  فالخرب 
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هک دش  عنام  ، تیلهاج رـصع  راکفا  دحا و  ردب و  ياه  هنیک  دـندروخ و  تسکـش  ، نومزآ نیا  رد  یناسک  تسا و  ناحتما  رد  تیقفوم 
.دنوش میلست  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هب 

.هلهابم ، نانکش تعیب  تعیب و  ، تینهت ثیدح  -

یعیش ياهتلود 

راکفا و اهتموکح  اهتلود و  یخرب  نایم  نآ  زا  ، تسا هدش  لیکـشت  يرایـسب  یتموکح  ياه  هلـسلس  ، نونکات زاغآ  زا  مالـسا  خیرات  رد 
اهنآ بلغا.تّدمزارد  ای  تّدم  هاتوک  ای  ، هدرتسگ ای  دودحم  ای  ، دنتفای تسد  یعیـش  تموکح  ییاپرب  هب  دنتـشاد و  یعیـش  ياه  هزیگنا 

.دندش یم  مه  يزکرم  تموکح  ضّرعتم  یهاگ  دوب و  دادغب  رد  نایسابع  تموکح  زا  رت  تسد  رود  قطانم  رد 

اب اهنآ  قباطت  تیقفوم و  نازیم  دنتـشاد و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  شرتسگ  هعیـش و  مارم  ییاپرب  رد  یعـس  اهتموکح  هنوگنیا 
نانآ رب  ار  « یعیش تموکح  » قالطا یعیش و  نامکاح  اب  دندوب  ییاهتموکح  اهنآ  دندقتعم  یخرب.تسا  هدوب  توافتم  یعیش  ياهنامرآ 
یّتح دنرامش و  یمن  خیرات  لوط  رد  نانآ  یگتسیاش  نماض  ار  نادناخ  کی  دارفا  ندوب  کین  هعیش و  دنناد و  یمن  هحماسم  زا  یلاخ 

رد.دـنناد یمن  یگدـنز  لوط  رد  نانآ  ۀـمه  ندوب  عورـشم  ياـنعم  هب  ، خـیرات زا  یعطقم  رد  ار  درمتلود  اـی  تلود  کـی  ندوب  حـلاص 
رد دیزم  ینب  نادمح و  لآ  ، ناتـسربط نایولع  لثم  ، دنا هدوب  یناوارف  ياهتلود  ، عّیـشت خیرات  :» تسا هدمآ  « راربا تلود  » ۀعومجم ۀمدقم 

نارادبرس ، دادغب رد  داّبع  نب  بحاص  هیوب و  لآ  ، ناریا رد  يوفص  ناهاش  زا  یخرب  ، هفوک رد  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  ، بلح هّلح و 
ریما نیطقی ، نب  یلع  لـثم  یناریما  ناریزو و  نـیرحب و  رد  روـصنم  لآ  ، ناتـسودنه رد  ناطلـسوپیت  برغم ، رد  نایـسیردا  ، راوزبـس رد 

(1) .دنا » هدرک  شالت  یهلا  نید  ّتیمکاح  يارب  شیوخ  رادتقا  ۀطیح  رد  هک  دنا  هدوب  زین  یناهارف  ماقم  مئاق  ، ریبک

: درک هراشا  ریز  یتموکح  ياه  هلسلس  هب  ناوت  یم  یعیش  ياهتلود  هنوگنیا  اب  ییانشآ  تهج  ، اهنیا ۀمه  هب  هّجوت  اب 

هب شکارم  برغم و  رد  مود  نرق  رد  هک  ، هّللا دبع  نب  سیردا  هب  بوسنم  «، نایسیردا -» 1

ص:263
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.دوب دعب  هب  يرجه  زا 170  لاس  ناشتموکح 140  تّدم  دندیسر و  تموکح 

نسح تسد  هب  نانآ  تموکح  سیسأت  دنتشاد و  تموکح  يرجه  ات 316  لاس 250  زا  ( ناریا لامش  ) ناتسربط ۀقطنم  رد  « نایولع -» 2
.دوب ( ریبک یعاد  ) دیز نب 

.دیشک ازارد  هب  ناشتموکح  لاس  تّدم 100  دندیسر و  تموکح  هب  مراهچ  نرق  رد  ماش  قارع و  ۀقطنم  رد  « ناینادمح -» 3

.دندش ضرقنم  يرجه  لاس 567  رد  تموکح  مین  نرق و  ود  زا  سپ  دنداد و  لیکشت  تموکح  لاس 296  رد  رصم  رد  « نایمطاف -» 4

.دنتفای تموکح  طساو  هرصب و  زاوها و  ۀقطنم  رد  (316-338 ق) مراهچ نرق  رد  هک  « نایدیرب -» 5

ناریا و زا  یعیسو  ياهشخب  ناشتموکح  ۀنماد  ات 448 ق)و  زا 322  ) دنتشاد تموکح  لاس  تّدم 70  هب  سراف  ۀقطنم  رد  « هیوب لآ  -» 6
.تفرگ یم  ربرد  ار  ماش  زرم  ات  قارع 

ات هک  ، نمی ناماما  تلود  ، يدهم ینب  ، حیلـص ینب  یّـسر ، ینب  ناماما  : لیبق زا.دندوب  بهذم  يدـیز  رتشیب  هک  « نمی يولع  ياهتلود  -» 7
.دنا هتشاد  تموکح  رصاعم  خیرات 

.دندش ضرقنم  هلسلس  نیا.ق  لاس 788  رد  دنتشاد و  تموکح  متشه  نرق  رد  ناسارخ  زا  ییاهشخب  رد  هک  « نارادبرس -» 8

ماما هب  نانآ  بسن  (. ات 795 ق زا 760  ) دندیسر تموکح  هب  ناردنزام  زا  ییاهشخب  رد  یشعرم  تاداس  يربهر  هب  هک  « نایـشعرم -» 9
.دیسر یم  مالّسلا  هیلع  داّجس 

اـت 1000 زا 769  ) دـندرک تموـکح  نرق  ود  زا  شیب  نـالیگ  زا  قطاـنم  رد  هـک  دـندوب  بهذـم  هعیـش  يا  هلــسلس  زین  « ناـیئایک -» 10
.دنناد یم  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هب  بستنم  ار  نانآ  ۀمان  هرجش  ق)

ات 914 زا 845  ) تفای نایاپ  ناشتموکح  لاس  زا 70  سپ  دندیسر و  تموکح  هب  يرجه  مهن  نرق  رد  ناتسزوخ  رد  « نایعـشعشم -» 11
.دنتشاد دودحم  ياهییاورنامرف  ییاهشخب  رد  هدنکارپ  تروص  هب  نامدود  نآ  دنچره  (، ق

ناشگرزب ّدج  هب  بوسنم  نانآ.دنداهن  انب  لّقتسم  یناریا  دنداد و  لیکشت  بهذم  یعیش  یتموکح  ، مهد نرق  لیاوا  رد  « نایوفـص -» 12
.تفای همادا  ات 1145 ق  زا 907  نانآ  تموکح.دنناسر  یم  متفه  ماما  هب  ار  نانآ  بسن.دنا  یلیبدرا  نیدلا  یفص 

ص:264
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اه هلـسلس  هنوگنیا  رب  « یعیـش تموکح   » قدص ، دندوب بهذم  هعیـش  ناریا  رد  دوجوم  ياهتلود  اهتموکح و  دـنچره  نایوفـص  زا  سپ 
نیرتراوتسا نیرت و  بان  ، تفرگ لکـش  ناریا  رد  نمهب 1357 ش  رد  « ناریا یمالـسا  يروهمج  » تروص هب  هچنآ.تسین  قیقد  نادنچ 

هب.داد تروص  يا  هقطنم  یناهج و  تسایـس  رد  ار  لّوحت  نیرت  میظع  دـمآ و  دـیدپ  « هیقف تیالو  » روحم رب  هک  تسا  یعیـش  تموکح 
ار نآ  مچرپ  دنامب و  هدنیاپ  ، تلود ّتلم و  راوتـسا  مزع  یمومع و  یهاگآ  یلم و  تدحو  زیزع و  يادهـش  نوخ  ۀیاس  رد  هکنآ  دـیما 

.ددرگ (1) يودهم  یناهج  تموکح  نازاس  هنیمز  زا  دهدب و  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  تسد  هب 

.هیوفص ، یعیش ياهتضهن  -

مالّسلا هیلع  یلع  نید 

مّسجت لبمس و  دامن و  ییوس  زا  اّما  ، تشادن هناگادج  ینید  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نییآ  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دنچره 
بلاط یبا  نب  یلع  شور  نید و  قیرط و  رب  ، هدمآ نآرق  رد  هک  « میقتسم طارص  دوب و« ادخ  نید  ماهبا  یب  نشور و  ّطخ  مالسا و  نید 

نید » ناونع هب  ، یناملـسم رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  فیرحت  یب  تسرد و  عطاق و  ّطـخ  رگید  يوس  زا  (2) تسا ، هدش  لیوأت  مالّـسلا  هیلع 
یناورم يوما و  ياهدـناب  یفارحنا و  طوـطخ  اـب  هلباـقم  نیتـسار و  عّیـشت  زا  يزمر  ، ناـنآ ناراـی  همئأ و  ناـبز  رد  دوـب و  حرطم  « یلع
هیواعم باوج  رد  هک  يدـنت  ۀـمان  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما.دـنک  یمن  شزاس  زگره  نافرحنم  ناملاظ و  اب  هک  دـش  یم  بوسحم 
ةرابرد هیمس  رـسپ  هک  هاگنآ  ، یتشک ار  شنارای  یمرـضح و  هّللا  دبع  يدوبن  وت  رگم  : هکنیا هلمج  زا  ، درمـشرب ار  وا  ياهملظ  تشون و 

ناک نم  لتقا  :» یتشون وا  هب  همان  رد  »و  ّیلع نید  یلع  اوناک  مّهنإ  » دـنا مالّـسلا  هیلع  یلع  مارم  نییآ و  رب  ناـنآ  هک  تشون  وت  هب  ناـنآ 
رد ، درک هلثم  دناسر و  تداهـش  هب  ار  نانآ  وت  نامرف  هب  مه  وا  ، ناسرب لتق  هب  دشاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نید  رب  ار  هکره  «، ّیلع نید  یلع 

نید نامه  اب  دیگنج و  یم  نایفس  وبا  تردپ  وت و  اب  نآ  ساسارب  هک  تسا  ینید  نامه  مسق  ادخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نید  هک  یلاح 
.يا (3) هدز  هیکت  وا  ياجرب 

ص:265

لماش «، راربا تلود  » ياـهباتک هلـسلس  )و  اـهتلود اهـشبنج و  ) عّیـشت لخدـم  لـیذ  «، عّیـشت فراـعملا  هرئاد  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
.هیوب لآ  ، ناطلسوپیت ، نایوفص ، ناینادمح ، ناتسربط نایولع  ، یفقث راتخم  : ياهتموکح

،ج 24 ص 24 ح 50. راونألا راحب  ( . 2 - 2
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اروشاع دربن  ۀنحـص  رد.دوب  هدش  هتخانـش  صخاش و  « یلع نید  » ناونع هب  زین  دعب  ياهلاس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  یهلا  بان و  مارم  نیا 
نب عفان.دننک  یم  دای  مالّسلا  هیلع  یلع  نید  هب  هدیقع  زا  ، دوخ یفّرعم  رد  تسا و  حرطم  البرک  يادهش  ياهزجر  رد  هک  مینیب  یم  زین 

: دناوخ یم  زجر  نینچ  ، دور یم  نادیم  هب  هک  لاله 

متـسه و مالّـسلا  هیلع  یلع  نید  رب  نم  ما و  یلجب  لاله  دنزرف  نم  ،(1) ّیبّنلا » نید  هنید  ،و  ّیلع نید  یلع  انأ  ، یلجبلا لـاله  نبا  اـنأ  »
: تسا هدش  لقن  زجر  نیا  عفان  نب  لاله  دروم  رد  و.تسا  ربمایپ  نید  نامه  یلع  نید 

ّیلع (2) نیسح و  نید  یلع  ینید  یلجبلا  ّینمیلا  مالغلا  انا 

.تسا هدمآ  مه  تارایز  تایاور و  اهاعد و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  مالّسلا و  هیلع  یلع  شور  نییآ و  یگناگی 

: دیناوخب ار  اعد  نیا  حبص  ماگنه  هک  تسا  تیاور  ( رقاب ماما  ای  ) قداص ماما  زا  هلمج  زا 

ّتنـس نید و  ادخ و  هب  نامیا  هک  (3) مهتّنس » ءایـصوألا و  نید  هتّنـس و  ّیلع و  نید  هتّنـس و  دّمحم و  نید  یلع  انمؤم  هّللاب  تحبـصأ  »
.دناسر یم  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  دنویپ  هدمآ و  مه  رانک  رد  ایصوا  تنس  نید و  مالّسلا و  هیلع  یلع  تنس  نید و  ، ربمایپ

.هّللا بزح  یلع  بزح  ، تفالخ بصغ  ، هتلف ، قح مالّسلا و  هیلع  یلع  -

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناوید 

دوب و ناگمه  دمآرس  ، نخس نونف  تغالب و  تحاصف و  رد  ترضح  نآ.مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  بستنم  ياهرعـش  ۀعومجم  مان 
تغالب مولع  ياه  همـشچ  زا  یکی  زین  رعـش  (. هغالبلا جـهن  )- تغالب ةویـش  وگلا و  شتاـملک  ۀـعومجم  دوب و  بدا  ناـیب و  ریما  ، قحب

ياه هدورـس  بلاط  وبا  شردـپ  مه  ، تشاد يرعـش  ۀـحیرق  شدوخ  مه  .دوب (4) وـگلا  زین  رعـش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.تسا 
ناک :» دوش هتخومآ  نیودت و  اهنآ  تشاد  تسود  مالّسلا  هیلع  الوم  هک  هتشاد  یناوارف 

ص:266

،ج 45 ص 19. نامه ( . 1 - 1
.تسا هدمآ  لاله  نب  عفان  مان  هب  زجر  نیا  (ج 4 ص 104) بوشآ رهش  نبا  بقانم  رد  ،ص 27، نامه ( . 2 - 2

،ج 2 ص 522 ح 4. یفاک لوصا  ( . 3 - 3
رد مالّسلا  هیلع  یلع  اّما  ، دندوب رعاش  رمع  رکب و  وبا  : تسا هدمآ  قشمد 296/3) خیرات  «) بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  همجرت  » رد ( . 4 - 4

.دوب رترب  نانآ  زا  رعش 
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«. ریثک ملع  هیف  هّللا و  نید  یلع  ناک  ّهنإف  ، مکدالوأ هومّلع  هومّلعت و  : لاق نّودی و  نأ  بلاط و  یبا  رعش  يوری  نأ  هبجعی  نینمؤملا  ریمأ 
ۀعومجم .داد (2) یم  رظن  نارعاش  هب  تبـسن  یبایزرا  يرواد و  ماقم  رد  یهاـگ  دوب و  مه  رعـش  داـقن  سانـشرعش و  ، نآرب هوـالع  (1)

.تسا (3) هدش  رشتنم  « ّیلع مامالا  ناوید  » مان هب  يا  هعومجم  رد  ترضح  نآ  هب  بستنم  راعشا 

.تسا هدش  يروآدرگ  مان  نیمه  اب  يددعتم  ياه  هعومجم 

هب يدّدعتم  ناسک.تسا  زیمآ  زردـنا  یقالخا و  تاعوضوم  ةرابرد  تیب  يواح 1500  هک  تسا  یباتک  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  ناوید 
ناوید » هب ، تسا یقهیب  يروآدرگ  هک  زین  « لوسّرلا ّیـصو  راعـشا  یف  لوقعلا  راونا  » باتک.دنا هتخادرپ  ترـضح  نآ  راعـشا  يروآدرگ 

.دراد ترهش  « یلع ماما 

بطق » نیودـت مه  دروم  کی.تسا  هدـش  پاچ  راعـشا  نازیم  رد  ییاهتوافت  اـب  فلتخم و  ياـهتروص  دّدـعتم و  تاـعفد  هب  ناوید  نیا 
ینارهت گرزب  اقآ  خیش.تسا  هدیسر  ماجنا  هب  یماما  مساقلا  وبا  رتکد  ۀمدقم  همجرت و  حیحـصت و  اب  هک  تسا  « يردیک دّمحم  نیدلا 

ناوید  » زا زین  یسلجم  ۀمالع  .دنا (4) هدرک  حرش  ای  يروآدرگ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  راعشا  ناوید  هک  دنک  یم  دای  رفن  زا 17 
مه رگید  بتک  رد  ، راعشا نیا  زا  يرایسب  هک  تسا  هدوزفا  هتسناد و  روهـشم  ترـضح  هب  ار  راعـشا  نیا  باستنا  هدرک و  دای  « یلع ماما 

.دنا هدرک  دیدرت  زاربا  ، ترضح نآ  هب  ناوید  نیا  راعشا  باستنا  تّحص  رد  مه  یخرب  هتبلا  .تسا (5) هدمآ 

هب ، دنک یم  دای  ثحب و  نینمؤملا  ریما  لیاضف  ریدغ و  ۀثداح  ةرابرد  نارعاش  ياه  هدورـس  زا  یتقو  «، ریدـغلا » رد ینیما  ۀـمالع  موحرم 
مالک میهافم  هب  مدرم  نیرتاناد  برع و  نیرت  حیـصف  هک  دنک  یم  زاغآ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سّدـقم  مان  زا  كربت  ناونع 

راعشا ۀعومجم  هک  زین  (7) نیموصعملا » راعشا  مجعم  » باتک رد  .دروآ (6) یم  وا  زا  مه  يراعشا  تسا و  برع 

ص:267

قیقحت اب  «، بلطملا دبع  نب  بلاط  یبا  ناوید  » مان هب  هدش و  نیودت  بلاط  وبا  راعـشا  ،ج 2 ص 625. هعیشلا لئاسو  كردتسم  ( . 1 - 1
.لالهلا هبتکم  راد  ، تسا هدش  پاچ  نیسای  لآ  نسح  دّمحم  خیش 

تمکح 455. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
.عابطلا قوراف  رمع  تاحیضوت  حرش و  اب  ( . 3 - 3

یضاق زا  « نینمؤملا ریما  هب  بوسنم  ناوید  حرش  ،» پاچ هزات  ياهحرـش  هلمج  زا  ،ج 9 ص 101  هعیـشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  ( . 4 - 4
.بوتکم ثاریم  رشن  ، تسا يدبیم  نیدلا  لامک 

،ج 1 ص 42. راونألا راحب  ( . 5 - 5
(. یبرعلا باتکلا  راد  پاچ  ،ج 2 ص 25( ریدغلا ( . 6 - 6

.هحفص  527، مق لوا 1378  پاچ  ( یمالسا تاغیلبت  رتفد  ) یمالسا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  راک  ( . 7 - 7
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صاصتخا بلاط  یبا  نب  یلع  راعـشا  هب  ( هحفـص دودـح 90  ) نآ شخب  نیرت  لّصفم  ، هدـمآ راونـألا  راـحب  رد  هک  تسا  موصعم  هّمئأ 
.دراد

لها هب  نادنم  هقالع  نایم  هتشذگ  رد  ، نینمؤملا ریما  ناوید.تسا  هظعوم  زا  راشرس  نیشنلد و  ، ناور اتدمع  ، ترـضح نآ  ياه  هدورس 
يرگید یسراف  ۀمجرت  ناوید  نیا.دندرک  یم  ظفح  ار  نآ  راعشا  یگبلط  یسرد  ياهبتکم  رد  دوب و  حرطم  رتشیب  مالّـسلا  مهیلع  تیب 

راگزور و رییغت  زا  هوکش  هک  دوش  یم  هدروآ  ترضح  نآ  ياه  هدورـس  زا  تیب  دنچ  ، كربت ناونع  هب.دراد  « ینامز یفطـصم   » ملق هب 
: تسا تشهب  هب  ندیسر  رد  ایند  ةدکمغ  نیا  زا  ییاهر  هب  قوش  مدرم و 

حیبق ّربغم  ضرألا  هجوف  اهیلع  نم  دالبلا و  تّریغت 

حیلملا هجولا  هشاشب  ّلق  معط و  نول و  يذ  ّلک  ّریغت 

حیرتسم یتایح  نم  انأ  له  اّمغ و  ّیلع  هایحلا  لوط  يرأ 

حیسفلا (1) کب  قاض  سودرفلا  یفف  اهینکاس  دالبلا و  نع  حنت 

.مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  ، بلاط وبا  ، ریدغ رعش  ، تغالب تحاصف و  -

ص:268

.دعب هب  ج 12 ص 213  «، یلع ماما  ۀمانشناد  :» ك.ر هلمج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوید  ةرابرد  ( . 1 - 1
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ذ

هعیشلا فیناصت  یلإ  هعیرّذلا 

لوط 14 رد  هعیـش  ناگدنـسیون  املع و  تافیلأت  یفرعم  هب  هک  (1293-1389 ق) ینارهت گرزباقآ  خیـش  زا  ، دلج رد 26  مـیظع  يرثا 
.دراد اهباتک  مان  قبط  رب  ییابفلا  ماظن  تسا و  هتخادرپ  مالسا  خیرات  نرق 

هعیـش :» دوب هتـشون  « هیبرعلا هغللا  بادآ  خیرات   » باتک رد  هک  دوب  نادیز  یجرج  نخـس  هب  خساپ  فیلکت و  ساسحا  ، نآ فیلأت  ةزیگنا 
زین میظع  یکردتسم  ، باتک نیا  (1) .درادـن » دوجو  ایند  رد  يا  هعیـش  نونکا  تشادـن و  ییانتعا  لباق  راثآ  کچوک و  دوب  يا  هفیاـط 

.تسا (2) ییابطابط  زیزعلا  دبع  دّیس  موحرم  ، رصاعم سانشباتک  ققحم و  رثا  هک  دراد 

گرزب اقآ  خیـش  - .تسا هتفرگ  ماجنا  ترکف  فصآ  دّمحم  مامتها  هب  دـلج  رد 6  « هعیش تافّنـصم  » ناونع اب  نآ  زا  صیخلت  همجرت و 
.یسانش هعیش  ، ینارهت

ص:269

،ص 23. یمیکح اضر  دمحم  «، ینارهت گرزب  اقآ  خیش  :» ك.ر ( . 1 - 1
.یمیکح اضر  دّمحم  «، ینارهت گرزب  اقآ  خیش  :» ك.ر «، هعیرذلا » ةرابرد ( . 2 - 2
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هیدّثلا وذ 

دنتفگ یم  ( ناتسپ بحاص  ) هیدّثلا وذ  وا  هب  ور  نیازا.دوب  ریهز  نب  صوقرح  شمان.دش  هتـشک  ناورهن  گنج  رد  هک  جراوخ  نارـس  زا 
.تشگ یمرب  لّوا  لاح  هب  ، دندرک یم  اهر  نوچ  دیسر و  یم  تسد  ةزادنا  هب  دش و  یم  هدیشک  دوب و  نانز  ناتـسپ  لثم  شناتـسپ  هک 

(1)

گناب اب  هک  تسا  هدرک  دای  ( دوب هداـتفا  اـجنآ  شا  هزاـنج  هک  یلادوگ  ) ههدر ناطیـش  ناونع  هب  وا  زا  هغـالبلا  جـهن  رد  یلع  ترـضح 
تشگ و یم  وا  یپرد  نادیم  ناگتـشک  نایم  رد  تّدـشب  نانمؤم  ریما  ، ناورهن دربن  نتفای  نایاپ  زا  سپ  .دمآرد (2) ياپ  زا  يا  هقعاص 

ریز رد  ار  وا  ةزانج  هکنآ  ات.دوب  هورگ  نیا  ناـیم  رد  وا  ، دـینک ادـیپ  ار  وا  دـیدرگب  ، تسا هدـشن  هتفگ  غورد  نم  هب  ادـخ  هب  : دومرف یم 
.درک (3) رکش  ةدجس  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتفگ و  ریبکت  نارگید  ماما.دندروآ و  دنتفای و  رگید  ياه  هتشک 

.تسا هدش  هدرب  مان  مه  « هرصیوخلا وذ  » ناونع هب  وا  زا  عبانم  یخرب  رد 

.ناورهن جراوخ  ، ناورهن گنج  -

راقفلا وذ 

كاخ رب  ار  ناکرشم  درک و  یم  عافد  ربمایپ  ناج  زا  دیگنج و  یم  دحا  گنج  رد  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  يریـشمش  مان 
رارق ربمایپ  راـیتخا  رد  وا  ریـشمش  دـش و  هتـشک  ردـب  گـنج  رد  هک  دوب  جاّـجح  نب  هّبنم  نآ  زا  ، ریـشمش نآ  لـصا  : دـنیوگ.دنکفا یم 

ار ریشمش  نآ  ادخ  لوسر.دمآ  ربمایپ  دزن.تسکش  شریشمش  هک  دیگنج  یم  تخس  نانچ  مالّسلا  هیلع  یلع  ، دحا گنج  زور.تفرگ 
لیئربج ترضح  نابز  زا  « ّیلع ّالإ  یتف  راقفلا و ال  وذ  ّالإ  فیس  «ال  يادن هک  دوب  اجنیا.درک  نایامن  یگنج  ترضح  داد و  ترـضح  هب 

.تسین (4) مالّسلا  هیلع  یلع  زج  يدرمناوج  راقفلا و  وذ  زج  يریشمش  ینعی  ، دیچیپ نامسآ  رد 

ص:270

،ج 2 ص 276. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
(. حلاص یحبص  دنب 113( هبطخ 192  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

،ج 2 ص 276. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 3 - 3
،ج 6 ص 21. قحلا قاقحا  ،ج 42 ص 57، راونألا راحب  ،ج 14 ص 251، نامه ( . 4 - 4
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رد هک  داد  ربخ  دـمآ و  ربمایپ  دزن  لـیئربج  : هک هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یتیاور  : تسا فلتخم  ياـهلقن  نآ  ۀـشیر  لـصا و  رد 
تسکش و ار  تب  ، ترضح.داتسرف نمی  هب  ارم  ربمایپ  ، دنروآ وت  دزن  ات  تسرفب  ، دراد رارق  نینهآ  یباق  رد  هک  تسا  گنس  زا  یتب  ، نمی

ربمایپ ار  مذـخم  ، مذـخم مان  هب  يرگید  ، راقفلا وذ  مان  هب  یکی  ، تخاس نآ  زا  ریـشمش  ود  ات  میداد  يزاـس  ریـشمش  هب  ار  تب  نآ  نهآ 
.داد (1) نم  هب  ار  راقفلا  وذ  تشادرب و 

نیازا ، دوب راومه  تسپ و  ياه  شارخ  ، راقفلا وذ  تشپ  رب  نوچ  دنا  هتفگ  » دـشاب اه  هرهم  ياراد  هک  يریـشمش  ینعی  ، راقفلا وذ  يانعم 
طسو رد  نوچ  : دومرف ؟ دنا هتفگ  راقفلا  وذ  ، ریشمش نآ  هب  ارچ  : دندیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  (2) .دنا » هتفگ  راقفلا  وذ  ار  وا  ور 

مه بوقعی  وبا  خـیرات  رد  .تشاد (3) هرهم  یعمـصا 18  نامگ  هب  دوب و  تشپ  ياـه  هرهم  هیبش  یـشقن  یّطخ و  ریـشمش  لوط  هب  نآ 
قداص ماما  زا  مه  یثیدـح  رد  .دوب (4) اـه  هرهم  دـننام  نآ  طـسو  دوب و  بجو  کـی  نآ  ضرع  بجو و  تفه  نآ  لوـط  هک  هدـمآ 

زا ترخآ  رد  یگدنز و  زا  ایند  رد  ، دز یم  ریشمش  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ار  سکره  هک  دنتفگ  یم  راقفلا  وذ  تلع  نیا  هب  : هدمآ
.دش (5) یم  تسدیهت  ریقف و  ، تشهب

نامسآ زا  ار  نآ  لیئربج  هک  دوب  يریـشمش  ، راقفلا وذ  هک  هدمآ  مه  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  اهتیاور  اهلقن و  یخرب  رد  : دنامن هتفگان 
مدآ هارمه  تشهب  زا  هک  تسا  ریشمش  نآ  هب  هراشا   . ..َدیِدَْحلا اَْنلَْزنَأ  ۀیآ َو  دیـشخب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مه  وا  دروآ و  ربمایپ  يارب 

، راقفلا وذ  هکنیا  سپ  .دیسر (6) مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  هکنآ  ات  ، دندیگنج یم  ادخ  نانمـشد  اب  نآ  اب  ناربمایپ  دمآ و  نیمز  رب 
هک دنا  هدرک  رّوصت  اهدعب  یلو  هدوب  مد  ود  میدق  یبرع  ياهریـشمش  ۀمه  دـننام  ، راقفلا وذ  » .تسا ساسا  یب  ، هدوب رـس  ود  يریـشمش 

هب ار  نآ  ریواصت  رد  تسا و  هتشاد  هخاش  ود  نآ  كون 

ص:271

،ج 26 ص 211 و ج 42 ص 57. راونألا راحب  ( . 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( . 2 - 2

،ج 8. عّیشت فراعملا  هرئاد  ،ص 160 ح 2، عیارشلا للع  ،ص 63، رابخألا یناعم  ،ج 42 ص 58، راونألا راحب  ( . 3 - 3
،ج 42 ص 58. راونألا راحب  ( . 4 - 4

.نامه ( . 5 - 5
(. سلجم 48 ،ص 364( قودص یلاما  ،ص 63، رابخألا یناعم  ،ص 57، نامه ( . 6 - 6
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(1) .دنا » هدیشک  تروص  نیا 

وا و نأش  رد  دیرفآ و  هسامح  نآ  اب  دـحا  گنج  رد  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صتخم  ياهریـشمش  زا  ، راقفلاوذ ، لاحره هب 
ای ، ریشمش قلطم  زا  هیانک  مه  یهاگ  تسا و  هتفر  راک  هب  ناوارف  مه  يرعش  تایبدا  رد.تسا  هدش  نایب  فورعم  ۀلمج  نآ  ، شریـشمش

.دور یم  راک  هب  يرونخس  يروآ و  نابز  ای  تعاجش  يرواگنج و 

رامد درآرب  رفاک  ناج  زا  هک  راقفلا  وذ  ودب  نادزی  ، داد یلع 

دیآ (2) راقفلا  وذ  نوچ  رنه  زا  گنج  هگ  یغیتره  هن  دشاب  وا  ملع  نوچ  فرش  زا  مکح  هگ  یملعره  هن 

.مالّسلا هیلع  یلع  ّالإ  یتف  -ال 

یبرقلا يوذ 

.يدنواشیوخ تبارق و  نابحاص  ناکیدزن  ، نادنواشیوخ يانعم  هب 

رجا نآرق  ۀـیآ.دوش  یم  هتفگ  مه  « یبرقلا يذ   » »و یبرق » نآ هـب.تسا  هدـش  هـتفگ  ادـخ  ربماـیپ  نادـنواشیوخ  هـب  ینآرق  حالطـصا  رد 
یم لقن  ساـبع  نبا  (3) یبْرُْقلا .  ِیف  َهَّدَوَْـملا  ـَّالِإ  ًارْجَأ  ِهـْیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  تـسا : هتـسناد  یبرقلا  يوذ  تّدوـم  ار  ربماـیپ  تلاـسر 

یناـسک هـچ  هدـش  بـجاو  اـم  رب  ناـنآ  تّدوـم  هـک  وـت  نادـنواشیوخ  نـیا  ، هـّللا لوـسر  اـی  : دـنتفگ ، دـش لزاـن  هـیآ  نـیا  نوـچ  : دـنک
.تسا هدمآ  زین  هعماج  ترایز  رد  هک  تسا  هبجاولا » هّدوملا  مکل  » نامه نیا  .ود (4) نآ  نارسپ  همطاف و  یلع و  : دومرف ؟ دنا

.دور یم  رامش  هب  تابجاو  زا  یکی  لوسر  نادناخ  هب  تبسن  يزرورهم 

هیلع یلع  ماما  زا  یثیدح  رد.تسا  هدش  هدرمش  ءاسک  باحصا  ، ربمایپ ترتع  ، تیب لها  ، همئأ ، نانآ زا  دوصقم  زین  يددعتم  تایاور  رد 
مکّیبن لآ  ّبحب  مکیلع  :» تسا هدش  لقن  مالّسلا 

ص:272

«. هتشذگ ناربمایپ  زا  یثاریم  ، راقفلا وذ  » ۀلاقم ةرامش 44  «، هوکشم » ۀمانلصف : ك.ر زین  ،ج 8. عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 1 - 1
،ص 33. یناگرگ یعمال  ناوید  ( . 2 - 2

هیآ 23. ، يروش ( . 3 - 3
،ج 2 ص 307. ریدغلا ،ج 9 ص 43، نایبلا عمجم  ( . 4 - 4
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« یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  ـَّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  یلاـعت : هّللا  لوق  یلإ  نورت  ـالأ  ، مکّقح هّللا  یلع  بجوملا  مکیلع و  هّللا  قـح  ّهنإـف 
نخـس ایآ  ، تسا هتخاس  یمتح  ادـخ  رب  ار  امـش  قح  تسامـش و  رب  یهلا  قح  نیا  هک  ، ناـتربمایپ ناـمدود  هب  ّتبحم  داـب  امـش  رب  ،(1)

؟ نادنواشیوخ ةرابرد  یتسود  رگم  مهاوخ  یمن  تلاسر  غالبا  رب  يزیچ  امش  زا  : وگب : دومرف هک  دینیب  یمن  ار  دنوادخ 

ُهَسُمُخ ِهِّلل  َّنَأَف  تسا : هتفرگ  رارق  لوسر  ادخ و  رانک  رد  مان  نیا  هک  تسا  « یبرقلا يوذ  » نآ فراصم  زا  یکی  ، زین سمخ  تخادرپ  رد 
رامش هب  وا  لسن  زا  تاداس  ربمایپ و  نادنواشیوخ  ، هیآ رد  یبرقلا  يذ  زا  دوصقم  يددعتم  تایاور  رد  یبْرُْقلا (2)و  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  َو 

.تسا هدمآ 

رد ، تّدوم نیا  زا  ددرگ و  یمرب  تّما  دوخ  هب  شا  هرمث  ، هدـش هداد  رارق  تلاسر  شاداـپ  هک  ربماـیپ  تیب  لـها  هب  تبحم  يزرورهم و 
هراشا نینچ  تقیقح  نیا  هب  يا  هیآ  رد.دـنریگ  یم  رارق  ترتع  تعافـش  یهلا و  تمحر  دروم  دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  ترخآ  اـیند و 
.تسا حرطم  هدیدنـسپ  راک  کـی  ناونع  هب  زین  یبرقلا  يوذ  هب  یکین  ، نآرق رد  (3) ..ْمَُکل .  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ْلـُق  تسا : هدـش 

(4)

یم داهشتسا  هیآ  نیا  هب  هتـسویپ  ، تیب لها  هب  نارگید  ملظ  زا  شهوکن  شیوخ و  لیاضف  تابثا  يارب  موصعم  ناماما  ربمایپ و  نادناخ 
رب دز و  نابز  مخز  نایماش  زا  يدرم  ، دـندرک قشمد  دراو  ریـسا  تروص  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  یتقو  هنومن  ناونع  هب.دـندرک 

.يرآ : تفگ ؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ  : دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما.دومن  ینامداش  ریسا  ۀلفاق  نیا  نادرم  ندش  هتشک 

.يرآ (5) : دومرف ؟ دینانامه امش  رگم  : تفگ ؟ يا هدناوخ  ار  یبْرُْقلا » ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » ۀیآ ایآ  : دومرف

.تّدوم ، تیب لها  ، ترتع -

ص:273

،ج 4 ص 307 ح 6169. مکحلا ررغ  ( . 1 - 1
هیآ 17. ، رشح هیآ 41، ، لافنا ( . 2 - 2

هیآ 47. ، أبس ( . 3 - 3
هیآ 83. ، هرقب ( . 4 - 4

،ج 2 ص 309. ریدغلا ( . 5 - 5
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راق يذ 

يارب هرـصب  هب  تمیزع  ماـگنه  يرجه  لاس 36  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ( طساو هفوک و  ناـیم  ) هرـصب کـیدزن  یّلحم  ماـن 
ياه هبطخ  زا  یکی  دنیایب و  وا  هاپس  ددم  هب  ات  داتسرف  هفوک  هب  اجنآ  زا  ار  یناسک  تشاد و  فّقوت  اجنآ  رد  ، لمج باحـصا  اب  گنج 

نیدـنچ یخیرات  عبانم  رد  .درک (1) داـقتنا  وا  اـب  شیرق  ياهینمـشد  زا  ، دوخ يـالاو  هاـگیاج  ناـیب  نمـض  درک و  داریا  اـجنآ  ار  دوخ 
.دنا (2) هدرک  لقن  راق  يذ  رد  شتماقا  تّدم  رد  ترضح  نآ  يارب  ینارنخس 

ص:274

هبطخ 33. ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
،ج 5 ص 189. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2
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ر

نیدشار يافلخ  - نیدشار

یضفار

ّتنس و لها  يوس  زا  مه  نآ  ، تسا هدش  قالطا  هعیـش  هب  « هیـضفار » یمالک ثحابم  رد.تسا  ندرکّدر  ندرک و  كرت  يانعم  هب  ضفر 
نایعیش هکنیا  تابثا  دنتشاد و  ریقحت  تناها و  دصق  ، ریبعت نیا  ندرب  راک  هب  اب  هعیـش  نانمـشد  ّتنـس و  لها.شهوکن  نعط و  دصق  هب 

درادن و لوبق  ار  ود  نآ  ّتنس  هعیش  نوچ  تسا و  رولبتم  ( رمع رکب و  وبا  ) نیخیش ةریس  هّیور و  رد  مالسا  نانآ  دید  زا  ! دنتسین ناملـسم 
یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  ّصن  هب  طونم  ار  تفالخ  نوچ  ، هعیـش.دوش یم  دای  نانآ  زا  « یـضفار » ناونع هب  درمـش  یم  دودرم 
یم نیـشیپ  يافلخ  زا  لضفا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسین و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شیپ  رفن  هس  نآ  تفالخ  تیعورـشم  هب  لئاق  دـناد و 

تماما هب  نادقتعم  «، هّیضفار  » زا ناشدوصقم  یمالسا  ياه  هقرف  تخانش  یمالک و  بتک  رد  دننک و  یم  دای  نانآ  زا  ریبعت  نیا  هب  ، دناد
.تسا نینمؤملا  ریما  لصفالب  تفالخ  و 

ّصاـخ لـیلد  هعیــش  ةراـبرد  یلو  ، دـش یم  هـتفگ  دـندوب  فلاـخم  تـقو  تموـکح  اـب  هـک  مـه  یناـسک  هـب  هّـمئأ  رــصع  رد  هـضفار 
تروص هب  الّوا  نایعیش  دروم  رد  هضفار  حالطصا  قالطا  » .تشاد

ص:275
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حالطصا نیا  قالطا  : ایناث ، درادن یّصاخ  هورگ  هب  صاصتخا  دریگ و  یم  ربرد  ار  یعیـش  ياه  هقرف  اههورگ و  ۀمه  هتفر و  راک  هب  ماع 
دروم رد  ناشتـسد  ات  هتفرگ  یم  ماجنا  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  یـضعب  تقو و  دبتـسم  رباج و  ياهتموکح  بناج  زا  نایعیـش  دروم  رد 

نید زا  امومع  نایعیـش  هک  تسا  هدوب  نآ  ناـشروظنم  ، دـندناوخ یم  بقل  نیا  هب  ار  نایعیـش  یتقو...دـشاب  زاـب  ناـنآ  رازآ  هجنکش و 
ّتنـس لها  یخیرات  عباـنم  لـحن و  لـلم و  ياـهباتک  رد  مینیب  یم  ور  نیازا.دـنراد  یفارحنا  دـیاقع  راـکفا و  دنتـسه و  جراـخ  مالـسا 

هتخیمآ مهرد  مالـسا  نافلاخم  جراوخ و  ، نایلاغ لطاب  راکفا  اه و  هشیدنا  اب  ار  نانآ  ياه  هشیدنا  راکفا و  نایعیـش و  دـیاقع  اراکـشآ 
ناوـنع نیا  رب  زین  يرگید  ياـهلیلد  ، نیا زج  هـتبلا  (1) .دـنا » هدرک  هضرع  ناناملـسم  دوخ  هب  هعیـش  تاداـقتعا  ناونع  هب  سپـس  دـنا و 

.تسا (2) هدش  رکذ  يراذگ 

زج ار  يزیچ  هک  دور  یم  رامش  هب  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  تاراختفا  زا  تسا و  تبثم  ، هعیـش دید  زا  ریبعت  نیا  ییاوتحم  يرکف و  راب 
رد مـه  یهاگ.دنتــسنادن  عورــشم  ادــخ  ربماـیپ  زا  سپ  مالـّـسلا  مـهیلع  موـصعم  ناـماما  تفـالخ  زج  ار  یتفـالخ  ترتـع و  نآرق و 

هقـالع و نیا  هب  نیمهّتم  ، لـباقم رد  دـنداد و  یم  رارق  شهوـکن  دروـم  « هضفر »و« ضفاور » ناوـنع هب  ار  تیب  لـها  نارادتـسود  ، خـیرات
: تسا هدورس  نینچ  هک  تسا  هدش  لقن  یعفاش  ماما  ةرابرد  هچنآ  لثم  ، دندرک یم  راختفا  نآ  هب  تبحم 

يداقتعا ینید و ال  ضفّرلا  ام  ّالک  تلق  ، تضّفرت : اولاق

يداه ریخ  مامإ و  ریخ  ّکش  نود  تّیلوت  نکل 

يدابعلا (3) ضفرا  یّننإف  اضفر  ّیصولا  ّبح  ناک  نإ 

یتـسود هب  ار  يداـه  ماـما و  نیرتـهب  کـش  یب  نم  نکیل  ، تسین مداـقتعا  نید و  ضفر  ، هن : متفگ ، يا هدـش  یـضفار  وت  : دـنتفگ نم  هب 
.مناگدنب نیرت  یضفار  نم  سپ  ، دشاب ضفر  ّیصو  ّتبحم  رگا  ، ما هدیزگرب 

ص:276

،ج 8 ص 104. عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 1 - 1
«. یضفار » لخدم ، نامه ( . 2 - 2

.همّدقم ، غاّبص نبا  ، هّمهملا لوصفلا  ( . 3 - 3

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 335 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_276_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_276_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_276_3
http://www.ghaemiyeh.com


مان هب  نایعیش  زا  یکی  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما.دندرک  یم  لابقتـسا  ناماما  ۀیـصوت  هب  بقل  نیا  زا  هک  دیآ  یمرب  هعیـش  تایاور  زا 
یمن غورد  اـم  رب  دـیدنبیاپ و  اـم  نانخـس  هب  هک  یتـقو  اـت  ، تسا هدیـشخب  امـش  هب  دـنوادخ  ار  یماـن  بوخ  مسق  ادـخ  هب  : دومرف هنییع 
دروم رد  (1) یـشاب ! یـضفار  ادابم  : تفگ نم  هب  یـصخش  هک  داد  ربخ  ترـضح  نآ  هب  يو  هک  دومرف  وا  هب  ماـما  یتقو  ار  نیا.دـیدنب 

زا زین  نم  : دومرف راـب  هس  ترـضح  دـنا ، هداـهن  « هضفار » ماـن ینـالف  هب  هک  دـش  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  روضح  رد  یتقو  يرگید 
ببس هب  هک  دنا  هداهن  ام  رب  یمان  موش  تیادف  : متفگ مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : دیوگ یم  زین  ریـصب  وبا  .تسا (2) نم  زا  وا  منایضفار و 

زا درم  داتفه  : دومرف ترـضح  ، هضفار : تفگ ؟ یمان هچ  : دیـسرپ ماما  ، دنرمـش یم  لالح  ار  ام  ۀجنکـش  ام و  لاـم  نوخ و  ناـمکاح  ، نآ
هقالع رتاشوک و  نانآ  دننامه  یـسک  یـسوم  موق  رد.دندمآ  یـسوم  ترـضح  دزن  دـندرک و  كرت  ضفر و  ار  نوعرف  ، نوعرف رکـشل 
تباـث ناـنآ  رب  ار  ماـن  نیا  : درک یحو  یـسوم  هب  دـنوادخ.دندیمان  « هضفار » ار هورگ  نآ  یـسوم  موـق.دوبن  نوراـه  ترـضح  هب  رتدـنم 

نیا زا  زین  هّمئأ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .تسا (3) هدرک  اطع  امـش  هب  ادخ  هک  تسا  یمان  نیا.ما  هداد  ناشیا  رب  ار  نآ  نم  هک  نادرگب 
.دندوبن دنسرخان  ناونع 

تسا « یضفار » هکنیا رطاخ  هب  ار  وا  تداهش  داد و  یتداهش  هفوک  یـضاق  دزن  ، مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  نایعیـش  زا  ینهد  راّمع  يزور 
دنمـشناد و يدرم  وت  : تفگ وا  هب  دوب  یلیل  یبا  نبا  هک  یـضاق.تساخرب  هیرگ  تلاح  اـب  تحاراـن و  نارگن و  ینهد  رامع.دـنتفریذپن 
رب ما  هیرگ  : تفگ رامع  ، یشاب ام  ناردارب  زا  ات  يوجب  يّربت  نایضفار  زا  ، یتحاران دوش  هتفگ  یـضفار  وت  هب  هکنیا  زا  رگا  ، یثیدح لها 

نیلوا : تسا هدومرف  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.متـسین  نآ  ۀتـسیاش  هک  يداد  تبـسن  ییـالاو  ۀـجرد  هبترم و  هب  ارم  هک  تسا  نیا 
نامیا وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ةزجعم  ندـید  اب  هک  دـندوب  نوعرف  رابرد  نارحاـس  دـندش ، هدـیمان  « هضفار » هب هک  یهورگ 

دوش دراو  نانآ  رب  هک  یتخسره  ربارب  رد  دندرک و  اهر  ار  ینوعرف  تردق  نییآ و  دندش و  وا  وریپ  هدروآ و 

ص:277

،ص 111. یقرب ، نساحملا ( . 1 - 1
،ح 91. نامه ( . 2 - 2

،ج 65 ص 49 و 97 و ج 47 ص 391. راونألا راحب  ،ح 92، نامه ( . 3 - 3
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كرت ار  ادـخ  يوـس  زا  ةدیدنـسپان  ياـهراک  هک  تسا  یـسکره  یـضفار  سپ.تفگ  هـضفار  ناـنآ  هـب  مـه  نوـعرف  ، دنتـشگ میلـست 
هب ارجام  نیا  یتقو  ؟ دوش یم  ادـیپ  یـسک  نینچ  رگم  نونکا  «، هّللا هرمأ  ام  لـعف  هّللا و  هرک  اـم  عیمج  ضفر  نم  ّلـک  ّیـضفاّرلاف  :» دـنک

شتانسح دش و  هدیزرمآ  شنانخس  نیا  رطاخ  هب  ، دشاب رایسب  مه  دنچره  راّمع  ناهانگ  : دومرف ، دیسر مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شوگ 
.تشگ (1) هدوزفا  ادخ  دزن 

ّدر ار  غورد  امـش  ، ادخ هب  يرآ  ؟ دیتسه یـضفار  دنیوگ  یم  دـننک و  یم  ییوجبیع  امـش  زا  ایآ  : دومرف رگید  ینخـس  رد  ترـضح  نآ 
هدمآ زین  سیردا  ترضح  ناتساد  رد  (2) ...ّقحلا » متعبّتا  بذکلا و  متـضفر  هّللا  معن و  ؟ هضفاّرلأ : نولوقی :» دیا هدش  قح  وریپ  هدرک و 

نم باحـصأ  سیردإل  ناک  » دندوب هدمآ  درگ  یبن  سیردا  رود  هدرک و  كرت  ار  دوخ  نامز  راّبج  مکاح  هک  تشاد  ینارای  هک  تسا 
رکف روج و  تردـق  ةدـننک  ضفر  هک  تسا  راختفا  ، تیب لـها  ناوریپ  يارب  سپ  (3) هل ،» سلجم  یف  هیلإ  نوـعمتجی  نوـنمؤم  هضفاّرلا 

.دنشاب عورشمان  تموکح  لطاب و 

امش رب  ار  مان  نیا  اهنیا  : دومرف یم  دنـشابن ، تحاران  بقل  مان و  نیا  زا  هکنیا  هب  نایعیـش  هب  نداد  يرادلد  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا هدشادج  هورگ  ناتساد  هاگنآ.تسا  هدیمان  مان  نیا  هب  ار  امش  یسیع  یسوم و  نابز  هب  لیجنا  تاروت و  رد  دنوادخ  هکلب  ، دنا هداهنن 

مکّیبن و بهذ  ثیح  متبهذف  مکّیبن  تیب  لهأ  عم  متمقتسا  ّرّشلا و  متضفرف  :» دیامرف یم  دنک و  یم  لقن  ار  یسوم  هب  هتـسویپ  نوعرف و 
یهار هب  دیدنام و  راوتسا  تسرد  هار  رب  ناتربمایپ  نادناخ  هارمه  دیدرک و  كرت  ار  ّرـش  امـش  ،(4) ...هلوسر » هّللا و  راتخا  اـم  مترتخا 

.دیزگرب شربمایپ  ادخ و  هک  دیدیزگرب  ار  يزیچ  تفر و  ناتربمایپ  هک  دیتفر 

.هدعاس ینب  ۀفیقس  ، تفالخ بصغ  ، نّنست ، یسانش هعیش  ، هیجان ۀقرف  ، عّیشت -

ص:278

،ج 65 ص 157. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 26 ص 36 ح 66. نامه ( . 2 - 2

،ج 11 ص 273. نامه ( . 3 - 3
،ص 96. دیرگنب ار  نآ  ثیداحا  »و  اهب هیمستلا  حدم  هضفارلا و  لضف  باب  » ناونع زین  ،ج 65 ص 97. نامه ( . 4 - 4
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ریدغ نایوار 

زور و نآ  رد  ربماـیپ  يوس  زا  تفـالخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن  لوـسر و  ترـضح  ۀـّیریدغ  ۀـبطخ  مخ و  ریدـغ  ۀـثداح 
هدـش لقن  هقرف  ودره  عبانم  تنـس و  لها  هعیـش و  تایاور  رد  هک  تسا  يرتاوتم  ياهلقن  زا  «، هـالوم ّیلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  » ریبعت

دانتـسا و نآ  هب  هعیـش  ياملع  رگید و  ۀّمئأ  نانمؤم و  ریما  هدمآ و  يرامـشیب  عبانم  رد  ، غالبا نید و  لامکا  ۀیآ  ریدغ و  ثیدح.تسا 
.دنا هدرک  جاجتحا 

رتاوت هک  دنا  هدز  تسد  يدانسا  عبانم و  ۀئارا  هب  ، دنا هدش  نآ  رتاوت  رکنم  ، تیاور لصا  لوبق  اب  هک  نانآ  نخس  ّدر  يارب  هعیـش  ياملع 
.تسا هدرک  تاـبثا  ّتنـس  لـها  یعیـش و  عباـنم  زا  ار  نآ  رتاوت  «، تاـعجارملا  » رد نیدـلا  فرـش  دّیـس  همالع.دـنک  یم  تاـبثا  ار  نآ 
.تسا هداد  خساپ  مه  تاهبـش  هب  هدرک و  یفرعم  ار  ریدغ  ثیدح  نایوار  نالقان و  « راونألا تاقبع  » رد زین  نیـسح  دماحریم  همالع  (1)

(2)

هدوب دهاش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نانخس  ریدغ و  ۀعقاو  هک  نیعبات  هباحص و  زا  سانشرس  ياه  هرهچ  همه  نآ  دوجو  اب 
یماسا اب  ییانـشآ  ، دنام یمن  یقاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  رب  شتلالد  تیاور و  نیا  رد  يا  ههبـش  ، دـنا هدرک  لقن  ار  نآ  و 

.تسین هدیاف  زا  یلاخ  نانآ 

یم مان  ، دنا هدرک  تیاور  ار  ریدـغ  ثیدـح  هک  ار  ربمایپ  ۀباحـص  زا  رفن  تاصخـشم 110  مان و  ، ریدغلا تسخن  دلج  رد  ینیما  ۀـمالع 
وبا ، ورمع نب  هرمع  وبا  ، همادـق وبا  ، يراـصنا ۀـلاضف  وبا  ، فوع نب  بنیز  وبا  يراـصنا ، یلیل  وبا  ، یـسود هریره  وبا  (3) رارق : نـیا  زا  ، درب

نب هدیرب  ، بزاع نب  ءارب  ، دیز نب  هماسا  ، هفاحق یبا  نب  رکب  وبا  ، دلیوخ بیوذ  وبا  ، یطبق عفار  وبا  ناهیت ، نب  مثیهلا 

ص:279

زا رفن  هباحــص و 84  زا  رفن  مان 116  ، تاعجارملا رب  یـضارلا  نیـسح  یقیقحت  یـشاوح  رد  (. ۀـمان 56(ص 184 ، تاعجارملا ( . 1 - 1
رد زین  ّتنـس  ياـملع  هک  تـسا  هدوزفا  ۀقیلعت 642)و  ،ص 414، تاعجارملا ) تسا هدـمآ  ، دـنا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  نیعباـت 

(ج 1 ص ریدغلا رد  ینیما  ۀمالع  هک  دناد  یم  رفن  يرجه 360  ات 14  نرق 2  زا  ار  نانآ  ددع  دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  دوخ  تافیلأت 
.تسا هدرک  لقن  ات 151)  73

ج راونألا ) تاقبع  هصالخ  «) راهزالا تاحفن  ،» یمق سابع  خیـش  (، ریدغ ثیدح  ةرابرد  تاقبع  ۀصالخ  «) ریدـقلا ضیف  :» ك.ر ( . 2 - 2
ج 37 ص 181. «، راونألا راحب  » زین ، تسا هدمآ  ریدغ  نایوار  مان  ،ص 196  ینیوزق « دّحللا یلا  دهملا  نم  ّیلع  » باتک رد  زین  15 و 16،

(. بلاطم یماسا و  رد  راصتخا  صیخلت و  هب  لقن  ات 61( ،ج 1 ص 14  ریدغلا ( . 3 - 3
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هّللا دـبع  نب  ریرج  ، معطم نب  ریبـج  ورمع ، نب  هلبج  ، يراـصنا هّللا  دـبع  نب  رباـج  ، هرمـس نب  رباـج  ، هعیدو نـب  تباـث  ، یملـسا بیـصح 
نب هفیذـح  ، ءاـقرو نب  لیدـب  نب  بیبـح  ، هداـنج نب  یـشبح  ، ینرع ۀـّبح  ورمع ، نب  عدـنج  (، يراـفغ رذ  وبا  ) هداـنج نب  بدـنج  ، یلجب

بّویا وـبا   ) دـیز نب  دـلاخ  (، ادهـشلا دیـس  ) یلع نب  نیـسح  (، یبـتجم ماـما  ) یلع نب  نسح  ، تباـث نب  ناّـسح  ناـمی ، نب  هفیذـح  ، دیـسا
نب دیز  ، تباث نب  دیز  ، مقرا نب  دیز  ، ماوع نب  ریبز  رذنملا ، دبع  نب  هعافر  ، ورمع نب  دلیوخ  ، تباث نب  همیزخ  ، دیلو نب  دـلاخ  (، يراصنا
دعس نب  دیعس  ، دیز نب  دیعس  ، کلام نب  دعس  ، هدابع نب  دعس  ، هدانج نب  دعس  ، صاقو یبا  نب  دعـس  ، يراصنا هّللا  دبع  نب  دیز  ، لیحارش
هحلط ، يدسا ةریمض  ، نالجع نب  يدص  ، دعس نب  لهس  ، فینح نب  لهس  ، بدنج نب  هرمس  ، ورمع نب  هملـس  ، یـسراف ناملـس  ، هدابع نب 

دبع بلطملا ، دبع  نب  سابع  ، هشیاع ، هلثاو نب  رماع  ، يرافغ یلیل  نب  رماع  ، هرمـض نب  یلیل  نب  رماع  ، يریمن ریمع  نب  رماع  ، هّللا دیبع  نب 
نب هّللا  دبع  ، لیدب نب  هّللا  دبع  ، دـسألا دـبع  یبا  نب  هّللا  دـبع  ، رمعی نب  نامحرلا  دـبع  ، فوع نب  نامحرلا  دـبع  ، ّبر دـبع  نب  نامحرلا 
یبا نب  هّللا  دبع  ، سابع نب  هّللا  دبع  ، هعیبر نب  هّللا  دبع  ، بطنح نب  هّللا  دبع  ، بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هّللا  دـبع  ، تباث نب  هّللا  دـبع  ، ریـشب
هبقع ، رـسب نب  هّیطع  ، متاح نب  ّيدع  بزاع ، نب  دیبع  ، ناّفع نب  نامثع  ، لیمای نب  هّللا  دبع  ، دوعـسم نب  هّللا  دبع  ، رمع نب  هّللا  دبع  یفوأ ،

نب نارمع  ، باّـطخ نـب  رمع  ، هملـس یبا  نـب  رمع  ، یجرزخ ةراـمع  رـسای ، راّـمع  ، مالـّـسلا هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ، ینهج رماـع  نـب 
سیق ، هزمح تنب  همطاف  ، مالّسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ، هّرم نب  ورمع  ، یصاع نب  ورمع  ، لیحارش نب  ورمع  ، یعازخ قمح  نب  ورمع  ، نیـصح
هلـضف ، یعازخ ورمع  نب  هیجان  ، يدـنک ورمع  نب  دادـقم  یثیل ، ثریوح  نب  کلام  ، هرجع نب  بعک  ، هدابع نب  دعـس  نب  سیق  ، تباث نب 

.یفقث هرم  نب  یلعی  ، هّللا دبع  نب  بهو  ، هزمح نب  بهو  ، برح نب  یشحو  ، لاقرم ماشه  نالجع ، نب  نامعن  ، یملسا ۀبتع  نب 

اهنیا زا  شیب  رایسب  دیاش  میتفای و  ار  ریدغ  ۀعقاو  هب  تبسن  ناشتیاور  هک  دنا  هباحـص  ناگرزب  زا  رفن  نیا 110  : دیازفا یم  ینیما  ۀمالع 
رفن رازهدص  زا  شیب  ثیدح  ناگدنونش  نوچ  ، دنـشاب ربارب  نیدنچ  ریدغ  ثیدح  نایوار  هک  دنک  یم  باجیا  مه  هیـضق  عبط  دشاب و 

ترفاسم رد  هک  یتفگش  ثداوح  زا  يرفاسمره  لثم  ، دنا هتشگرب  دوخ  نطو  هب  مادکره  اعبط  دندوب و 

ص:280
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ثیدح رتاوت  تابثا  يارب  ، رادقم نیمه  دنا و  هدرک  زیهرپ  نآ  لقن  زا  ناشیاه  هنیک  رطاخ  هب  هک  یکدنا  رگم  ، دنا هداد  ربخ  دـنا  هدـید 
.تسا (1) یفاک  ریدغ 

: تسا رارق  نیا  زا  ناشیاهمان  دنرفن و  نانآ 84  رامش  هک  درامش  یمرب  ابفلا  بیترت  هب  زین  ار  « نیعبات » زا ریدغ  نایوار  سپس  يو 

نب غبصا  ، يدنک یلیل  وبا  ، يدنک میحرلا  دبع  وبا  ینزام ، ۀناوفنع  وبا  ، ناّمـس حلاص  وبا  ، نذؤم نامیلـس  وبا  ، هملـس وبا  ، یناربح دشار  وبا 
دیمح ، هبیتع نب  مکح  ، کلام نب  نیـسح  ، کلام نب  ثرح  ، تباث یبا  نب  بیبح  ، رـصن نب  هثراح  ، هرامع نب  لیمج  ، ریذن نب  سایا  ، هتابن

دیز ، دایز یبا  نب  دایز  ، شیبح نب  ّرز  رمع ، نب  ناذاز  ، ثراح نب  حایر  ، یشرج ۀعیبر  ، نامحرلا دبع  نب  همثیخ  ، لیوط دیمح  ، هرامع نب 
نب میلس  ، لیهک نب  هملس  ، بهو نب  دیعس  ، ّبیـسم نب  دیعـس  ، ناّدح یبا  نب  دیعـس  ریبج ، نب  دیعـس  ، رمع نب  هّللا  دبع  نب  ملاس  ، عیثی نب 
رمع ، فرصم نب  هحلط  ، ناسیک نب  سوواط  ، محازم نب  كاّحض  ، بشوح نب  رهـش  ، نیـصح نب  مهـس  ، نارهم نب  نامیلـس  ، یلاله سیق 
دبع ، یلیل یبا  نب  نامحرلا  دـبع  ، دـیزی نب  ریخ  دـبع  ، دوراـج نب  رذـنم  نب  دـیمحلا  دـبع  ، دعـس تنب  هشیاـع  ، صاـّقو یبا  نب  دعـس  نب 
نب يدـع  یلعی ، نب  هّللا  دـبع  ، دّـمحم نب  هّللا  دـبع  ، کیرـش نب  هّللا  دـبع  ، دایز نب  هّللا  دـبع  ، دعـسا نب  هّللا  دـبع  طـباس ، نب  ناـمحرلا 
نب ورمع  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  رمع  ، رافغلا دـبع  نب  رمع  ، زیزعلا دـبع  نب  رمع  ، نیوج نب  هرامع  ، دـیز نب  یلع  ، دعـس نب  هّیطع  ، تباـث
نب رطف  ، هـحلط نـب  یـسیع  ، دعـس نـب  هریمع  ، دعــس نـب  هریمع  ، نوـمیم نـب  ورمع  ، یعیبـس هـّللا  دـبع  نـب  ورمع  ، هّرم نـب  ورمع  ، هدـعج

فورعم ، قاّرو رطم  ، هّللا دبع  نب  بلطم  ، یئالم ملـسم  ، حیبص نب  ملـسم  ، یلع نب  ورمع  نب  دّـمحم  ، یفقث سیق  ، بیؤذ نب  هصیبق  ، هفیلخ
، يرازف میلـس  نب  ییحی  ، یناه نب  یناه  ، یّبض ریذن  ، يرـصب نومیم  ، لتکا نب  یـسوم  ، رامـسم نب  رجاهم  ، یعیبر نب  روصنم  ، ذوبّرخ نب 

.یفقث راسی  نامحرلا و  دبع  نب  دیزی  ، ناّیح نب  دیزی  ، دایز یبا  نب  دیزی  ، هدعج نب  ییحی 

هک نانآ  زا  يرامش  مان  زین  (2) درب ، یم  مان  نرق 14) ات  نرق 2  زا  ) يدعب ياهنرق  بیترت  هب  ار  ثیدح  يوار  ياملع  زا  رفن  سپس 360 
ةرابرد هکلب  ، هدرکن هدنسب  ریدغ  ثیدح  لقن  هب 

ص:281

،ج 1 ص 60. ریدغلا ( . 1 - 1
ات 151. ،ج 1 ص 73  ریدغلا ( . 2 - 2
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دمحا ، يرابنا دمحا  نب  هّللا  دیبع  ، یباعج هدقع ، نبا  ، يربط ریرج  نب  دّـمحم  لیبق  زا  ، درمـش یمرب  دـنا  هتخادرپ  ّلقتـسم  فیلأت  هب  نآ 
، ینیوزق ، یقـشمد يرزج  ، یبهذ ، يزار روصنم  ، یبلهم ، یکجارک ، یناتـسجس ، يریاضغ يروباشین ، ، ینطقراد ، ینابیـش ، يراز دّـمحم  نب 

.نارگید (1) یهاشورسخ و  یضترم  دّیس  ، یمق سابع  خیش  ، ینارحب یفیرغ  ، يدنه نیسح  دماحریم 

لوق هب  دنک و  یم  تابثا  ار  ریدغ  ثیدح  رتاوت  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  ریدـغ و  ۀـعقاو  ، فیلأت تیاور و  لقن و  همه  نیا 
دوجو مالـسا  رد  یمّلـسم  رما  چیه  سپ  ، دشابن مّلـسم  ، ریدـغ ثیدـح  رگا  :» ثیدـح دانـسا  لقن  زا  سپ  (م 1108) یلبقم نیدـلا  ءایض 

(2) .درادن »

.ریدغ هب  جاجتحا  ، ریدغ تایآ  ، نید لامکا  ۀیآ  ، غیلبت ۀیآ  ، تیالو ثیدح  ، ریدغ دیع  ، مخ ریدغ  ، ریدغ نادهاش  -

ّمخ ریدغ  - ریدغ هار 

تعجر

هب یخیرات  تعجر.تمایق  زا  لبق  گرم و  زا  سپ  ایند  هب  تشگزاب  يانعم  هب  ، تسا « تعجر » هب هدـیقع  ، هعیـش يداقتعا  تاـعوضوم  زا 
دارفا زا  یـضعب  صوصخم  ، هرابود تایح  يانعم  هب  تعجر.دش  دهاوخ  هراشا  هک  دراد  دوجو  زین  یبتکم  ياهـشزرا  زا  لودـع  يانعم 
دنوش یم  هدنز  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  سپ  ، هّمئأ نایعیش  زا  یـضعب  ناماما و  ، ربمایپ نوچمه  یناسک.یناگمه  يرما  هن  تسا 

نآ نامز  ّتیفیک و  تایئزج و  رد  دـنچره  ، تسا هعیـش  مکحم  قافّتا و  دروم  تاداـقتعا  زا  نآ  لصا.دـندرگ  یمرب  اـیند  ۀنحـص  هب  و 
ایند نیمه  رد  ناسنا  ةرابود  ندش  هدنز  رب  يدهاش  هک  دنا  هدرک  لالدتـسا  نآرق  زا  یتایآ  هب  نآ  تابثا  رد  یخرب.تسا  رظن  فالتخا 

هب یهاگ  ، هدـیقع نیا  ساسارب.ص  ات 43   41، نمؤم  11، سی  31، ءایبنا ةروس  ات 97  تایآ 95  لثم  ، تسا تماـیق  ییاـپرب  زا  شیپ  و 
.تسا هدش  هتفگ  مه  « هّیعجر ،» هعیش

ایند هب  ناش  ییایند  تروص  نیمه  هب  ناگدرم  زا  ار  یناسک  ، دنوادخ :» دیوگ یم  دیفم  خیش 

ص:282

،ص 152. نامه ( . 1 - 1
،ص 34. ریدغ ۀسامح  ،ص 307، نامه ( . 2 - 2
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دنریگ و یم  ماقتنا  نیملاظ  زا  نیمولظم  لطاب و  لها  زا  قح  لها  ، دنک یم  راوخ  ار  یخرب  ، دشخب یم  تزع  ار  یـضعب  ، دـنادرگ یمرب 
ار قح  تلود  دنوادخ  هک  دنراد  الاب  رایـسب  يا  هبتر  ، حلاص لمع  نامیا و  رد  ای  تعجر ، لها.تسا  دّمحم  لآ  يدهم  مایق  ماگنه  نیا 

ماقتنا نانآ  زا  ادخ  هک  دنا  هدیـسر  الاب  ّدح  هب  ناهانگ  ماجنا  ادـخ و  يایلوا  هب  ملظ  یهارمگ و  داسف و  رد  ای  ، دـهد یم  ناشن  نانآ  هب 
رایـسب تایاور  نآرق.دنوش و  هدنز  باقع  باوث و  يارب  هرابود  یمومع  زیخاتـسر  رد  ات  دنریم  یم  نآ  زا  سپ  هورگ  ودره.دریگ  یم 

(1) .دنراد » رظن  قافتا  هدیقع  نیا  رب  هیماما  دنک و  یم  تلالد  عوضوم  نیا  رب 

یّصاخ ینافرع  ءارآ  ، تعجر ةرابرد  ناگرزب  زا  یضعب.تسین  نینچ  هک  دنا  هدرک  « خسانت » رب لمح  ار  تعجر  هب  هدیقع  ، هعیش نانمشد 
هاش یلع  دّـمحم  « هعجرلا ناـمیالا و  :» نوچمه ، تسا هدـش  هتـشاگن  هعیـش  يداـقتعا  عوضوم  نیا  ةراـبرد  زین  یلقتـسم  تافیلأت.دـنراد 

نمؤم دّـمحم  ازریم  « هّجحلا روهظ  هعجرلا و  ،» يدوبهب رقاـب  دّـمحم  « تعجر ،» ینیوزق یعیفر  نسحلا  وبا  دّیـس  « تعجر ۀـلاسر  ، » يداـبآ
نـسح « هعجرلا لـئالد  ،» ینادـمه قازر  هـّللا  دـبع  ازریم  « هـعجرلا هّیماـمالا و  ، » یلماـع ّرح  خیـش  « هـعجهلا نـم  ظاـقیالا  ،» يداـبآرتسألا
جیرفت ،» روشاـع نب  دّـمحم  ـالم  « جرفلا هراـشب  »(2) يراسناوخ ، لامج  اـقآ  « هعجرلا تاـبثا  ،» یـسلجم همـالع  « هعجرلا تاـبثا  ،» یمّـالع

ینادـمه یلع  دّـمحم  « هعدـبلا ضحد  ،» یناهفـصا ناـیب  دـمحا  خیــش  « دوـضنملا رهاوـجلا  ،» یمظاـک ینیــسح  دوـمحم  دّیــس  « هـبرکلا
هّللا بیبح  الم  قودـص ، ، ناذاش نب  لضف  ، يدنقرمـس یـشایع  نوچمه  یناسک.یهاشنامرک  یقیقع  یلعمالغ  « هعجرلا لـئالد  ،» يرقنس

.دنراد « هعجرلا » ناونع اب  ییاهباتک  زین  یناشاک 

رد.تسین ام  زا  دشاب  هتـشادن  ام  تعجر  هب  نامیا  هک  یـسک  (3) ...انتعجرب .» نمؤی  مل  نم  اّنم  سیل  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رد.تسا حرطم  تعجر  ثحب  زین  يددعتم  ياهترایز  اهاعد و 

ص:283

،ج 2 ص 4. ّربش هّللا  دبع  دّیس  ، نیقیلا قح  (، دیفم خیش  هرازه  ةرگنک  پاچ  ،ص 77( دیفم خیش  ، تالاقملا لئاوا  ( . 1 - 1
، یـسبط دومحم  ناطلـس  الم  ، یلاعلا دبع  نیدـلا  رون  ، يرتشوش سابع  دّـمحم  ریم  زا  يرگید  ياهباتک  « هعجرلا تابثا  » ناونع اب  ( . 2 - 2

دوجو ناذاش  نب  لـضف  ، یفیطق نامیلـس  خیـش  ، یـسبط اـضر  دّـمحم  ، یجیهـال قازرلا  دـبع  ـالم  نب  نسح  ازریم  ، ینارحب ییحی  خـیش 
(. هعجهلا نم  ظاقیالا  ۀمدقم  ) دراد

،ج 100 ص 320. راونألا راحب  ( . 3 - 3
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هیلع نامز  ماما  تلود  رد  ایند  هب  تشگزاب  تعجر و  تساوخرد  تسا و  هدمآ  « مکتعجرب قّدصم  مکبایإب  نمؤم  » ریبعت هعماج  ترایز 
دای مه  « هّرکلا موی  » ناونع اب  تاـیاور  رد  تعجر  نیا  زا  (1) مکتعجر .» یف  ینایحأ  » نوچمه ، تسا هدمآ  یناوارف  ياهترایز  رد  مالّـسلا 

: دنا هدومرف  هدش و 

(2) .همایقلا » موی  هّرکلا و  موی  روهّظلا و  موی  : هثالث هّللا  ماّیأ  »

داتفا و قافتا  ربمایپ  زا  سپ  هک  ّتیلهاج  گنهرف  ماّیا و  هب  تشگزاب  ، عاـجترا ، ییارگ سپاو  ینعی  ، دراد مه  يرگید  ياـنعم  «، تعجر »
ةراـبود ياـیحا  ( .دـینک هعجارم  ، تسا هدـش  ثحب  تعجر  عون  نیا  زا  « یـسایس دادـترا   » لخدـم رد  ) دور یم  رامـش  هب  دادـترا  یعوـن 

)و ندرک تشپ  ) ّیلوت ،» نآرق ریبعت  هب  ییارگ و  ّتیموق  یتسرپ و  لّمجت  یتسودایند و  هب  ناناملـسم  ندروآ  يور  یلهاـج و  تیفارـشا 
بّذـهم ریغ  هدـشن و  هتخاـس  لـماوع  یهاـگ  ، تما کـی  رد  نآ  شیادـیپ  لـماع  تسا و  تعجر  هنوگنیا  زا  (3) بقع » یلع  بـالقنا 

لها راّفک و  شالت  زا  نآرق.تسا  میدـق  تاداع  هدـیقع و  ندوب  راد  هشیر  رطاخ  هب  مه  یهاگ  ، قفاـنم يذوفن و  رـصانع  یهاـگ  ، تسا
.دـیوگ یم  نخـس  كرـشم  لـهاج و  ناـکاین  هب  ندروآ  يور  نید و  زا  ندیـشک  تسد  رفک و  هب  نینمؤم  ندـنادرگزاب  يارب  باـتک 
تخیر مهرد  ، نابلط تعجر  يوس  زا  ربمایپ  تیب  لها  نتشاذگ  رانک  ببس  هب  یمالسا  لیصا  مارم  ، ربمایپ تلحر  زا  سپ  هنافـسأتم  (4)

نآ دش و  لیدبت  تنطلس  هب  تفالخ  دمآرد و  اهتموکح  يارب  يزیواتـسد  تروص  هب  نید  تفای و  هرابود  تایح  یلهاج  تیفارـشا  و 
ّتیموق ینار و  توهـش  ، یبلط تردق  ، یفاّرـص ، يزودنارز یهاوخایند ، هب  ، نآرق مالـسا و  زا  عافد  رد  ینامرهق  يروشحلـس و  ۀـیحور 

شا یلـصا  فادـها  زا  ار  مالـسا  تکرح  ، خـلت هایـس و  تعجر  نیا  و.بلاـغ  «، بیرف تشگ و« بوـلغم  تقیقح » تفاـی و« رییغت  یبرع 
.تنطلس ات  تفالخ  زا  ، یسایس دادترا  - .تشادزاب

ص:284

ص ج 8  «، عّیـشت فراـعملا  هرئاد  ،» ص 108 )و ج 25  هـعجرلا باـب  ج 53( «، راونـألا راـحب  :» ك.ر نآ  ةراـبرد  هعلاــطم  يارب  ( . 1 - 1
رد هک  یعبانم  تفرعم و  يداه  دّـمحم  « یعیـش ۀـشیدنا  رد  تعجر  » ۀـلاقم ص 108  ةرامش 13  « نادیواج ثاریم  ، فقو » ۀمانلـصف ،180

.دش هدرب  اهنآ  مان  باتک  نتم 
،ج 2 ص 112. نازیملا ( . 2 - 2

هیآ 143 و 144. ، هرقب هیآ 144، ، نارمع لآ  ( . 3 - 3
هیآ 21. ، هدئام هیآ 71، ، ماعنا هیآ 109 و 217، هرقب  هیآ 100 و 149، ، نارمع لآ  ( . 4 - 4
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یسایس دادترا  - یسایس تعجر 

هبحر

یم اجنآ  یهاگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هتـشاد و  مه  ییوکـس  هک  هفوک  دجـسم  يولج  ۀـطوحم.تسا  زاب  ياضف  عیـسو و  ياج  يانعم  هب 
هدوب زین  هفوک  رد  يا  هّلحم  مان  هبحر.داد  یم  خـساپ  اهلاؤس  هب  اـی  درک ، یم  ینارنخـس  اـی  ماـما  دـنتفای و  یم  روضح  مدرم  تسـشن و 

.تسا (1)

سمشلا ّدر  ثیدح  - سمش ّدر 

موش ۀبنش  جنپ  - سیمخلا موی  هّیزر 

ناوضر

زا تشک و  یم  ار  ناکرشم  ، راقفلا وذ  ریـشمش  اب  هک  يدربن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ياهتداشر  زا  سپ  ، ردب گنج  رد  هک  يا  هتـشرف  مان 
رد زین  لیئربج  ار  ادن  نیا  ، يرگید لقن  رد  .دادرس (2) نامسآ  رد  « راقفلا وذ  ّالإ  فیس  ّیلع ال  ّالإ  یتف  «و ال  يادن ، درک یم  عافد  ربمایپ 

تشهب یلـصا  نابهگن  نزاخ و  مان  ناوضر  .تخاس (3) نکفا  نینط  قافآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تازرابم  زا  شیاتـس  رد  دـحا  گنج 
: ظفاح لوق  هب.تسا  تشهب  مان  ناوضر  ۀضور.دوش  یم  هتفگ  ناوضر  مه  تشهب  دوخ  هب.دشاب  یم  زین 

مشورفن يوج  هب  نم  رگا  مشاب  فلخان  تخورفب  مدنگ  ود  هب  ناوضر  ۀضور  مردپ 

...ّیلع ّالإ  یتف  -ال 

هفیقس ۀنتف  رامشزور 

دـش و عقاو  هنیدـم  رد  وا  تلحر  زا  سپ  زور  دـنچ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  رمع  رخآ  ياـهزور  رد  هک  ار  یخلت  ثداوح 
زا ار  تیب  لها  دندز و  رانک  ار  رون  ياوشیپ  قح و  ماما  ، هفیقس نازاب  تسایس 
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.بحر ةژاو  ، نیرحبلا عمجم  ( . 1 - 1
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ود نآ  ریـس.داهن  مان  هفیقـس » ۀنتف  » ناوت یم  ، دنتفرگ هدیدان  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يایاصو  هتخاس و  رود  دوخ  هاگیاج 
(1) دوب : ریز  تروص  هب  هتفه 

هب هک  دـندناروخ  ییاود  ترـضح  نآ  هب  دوب ، شوهیب  ربمایپ  هک  یلاـح  رد  هصفح  هشیاـع و  ( يرجه رفص 11   27) هبنش کی  زور  -1
(. يراخب 143/5 و 17/7 ) دومن تافو  هبنشود  زور  دیماجنا و  ربمایپ  لاح  ندش  رتدب 

کی زور  ، دندوب هتفر  هک  مه  نانآ  زا  یضعب  دندرک و  یچیپرس  هماسا  هاپس  هب  نتسویپ  زا  رمع  رکب و  وبا  هلمج  زا  ، دارفا زا  يدادعت  -2
.دنتشگرب هنیدم  هب  هبنش 

ات رهظ  زا  دنتفای  هزاجا  ناناملسم.دوب  ربمایپ  نفک  لسغ و  زیهجت و  لوغشم  مالّسلا  هیلع  یلع  ، هبنش هس  حبـص  ات  هبنـشود  رهظزادعب  -3
هناخ هب  هنرگو  ، دنک تعیب  هک  دندروآ  راشف  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  زور  نامه  رصع  ،و  دنناوخب زامن  ربمایپ  رب  کت  کت  ، هبنش هس  رـصع 

.دنروآ یم  موجه  شا 

دـندش و عمج  هفیقـس  رد  جرزخ  سوا و  زا  یناـسک  شیرق و  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  تعاـس  ود  یکی  -4
.دندرک تعیب  رکب  وبا  اب  نارضاح  ، تیاهن رد.دش  زاغآ  هفیلخ  باختنا  يارب  اهوگتفگ 

تفرگ و رارق  مانـشد  موجه و  دروم  اّما  درک ، ضارتعا  هفیقـس  تاباختنا  هب  تبـسن  ، تشاد هک  يرامیب  تلاـح  اـب  ، هداـبع نب  دعـس  -5
.دش نافلاخم  بوکرس  يارب  يزیر  همانرب  هطلس و  هاگیاپ  هفیقس.دندرب  هناخ  هب  ار  وا  شناراداوه 

تردـق ياه  هیاپ  میکحت  یپرد  دنتـشاذگاو و  شنامدود  يارب  ار  ربماـیپ  ةزاـنج  ، هفیقـس دـناب  شیرق و  دارفا  رگید  رمع و  ، رکب وبا  -6
.دندوب دوخ 

دارفا زا  ، دیدهت هحلسا و  يورین  اب  دندروآ و  ربمایپ  دجـسم  هب  ار  رکب  وبا  ادصورـس  حالـس و  اب  ، رمع رکب و  وبا  ناهارمه  ، مّود زور  -7
ار ربمایپ  ۀناخ  هکنآ  یب  ،و  دناوخ نانآ  اب  ار  برغم  زامن  رکب  وبا  ، دندرک تعیب  يا  هّدع  تسشن ، ربنم  رب  رکب  وبا.دننک  تعیب  دنتـساوخ 

.تشگرب هفیقس  هب  رکب  وبا  ، دنناوخب زامن  شا  هزانج  رب  دننک و  رادید 
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نفد مسارم  رد  راصنا  زا  یـضعب  مشاه و  ینب  دـناوخ و  زامن  ربمایپ  ةزانج  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، بش همین  زا  سپ  ، هبنـشراهچ بش  -8
.دنتشادن روضح  ءاقلط  شیرق و  نارس  زا  کی  چیه  دنتشاد و  تکرش  ترضح  نآ 

تعیب هب  هک  دنتساوخ  نانآ  زا  دنتفر و  راصنا  ياه  هناخ  رد  هب  مالّسلا  امهیلع  نینسح  همطاف و  هارمه  ، نینمؤملا ریما  ، هبنش جنپ  بش  -9
ترضح.دنداد دعاسم  خساپ  رفن  راهچ  لهچ.دننک و  افو  دننک  يرای  عافد و  شنادناخ  وا و  زا  هک  دندوب  هتـسب  ربمایپ  اب  هک  يدهع  و 

رد مه  زاب  هبنـش  هعمج و  بش.دـندماین  رفن  راهچ  زج  ، دـنیایب وا  دزن  تداهـش  ةدامآ  هدیـشارت و  ياهرـس  اب  ادرف  هک  تساوخ  نانآ  زا 
.دندماین ناملس ) ،و  رذ وبا  ، راّمع ، دادقم ) رفن راهچ  نامه  زج  اّما  تفر  مدرم  ياه  هناخ 

تعیب رکب  وـبا  اـب  دـنیایب و  هنیدـم  هـب  هاـگودرا  زا  هـک  داتـسرف  وا  هاپـس  هماـسا و  دزن  ار  یناـسک  ، تّدـم نـیا  رد  مکاـح  تردـق  -10
ددرگرب دوبن  رضاح  تسا و  نم  نامرف  تحت  زابرس  زونه  وا  ، مدوب رکب  وبا  هدنامرف  نم  ، تشذگرد ربمایپ  یتقو  : تفگ یم  هماسا.دننک 

.دنک تعیب  و 

دنداتـسرف و یم  ترـضح  نآ  دزن  ار  یناسک  یپایپ  ، دنک مادقا  نانآ  ّدض  رب  دبای و  تردـق  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  میب  زا  ، شیرق -11
نآرق يروآ  عمج  ربمایپ و  نفد  زا  سپ  مسارم  لوغشم  هک  دروآ  یم  رذع  مه  ترضح.دنک  تعیب  دیآ و  هفیقس  هب  هک  دنتـساوخ  یم 

اب اجنآ  نینمؤملا  ریما.دندرب  هفیقس  هب  هتسب  تسد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دندروآ و  موجه  هناخ  هب  هناّحلسم  دش و  دایز  راشف  اّما.متـسه 
هک دوب  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ۀناخ  هب  لوا  موجه  نیا  دنتـشاذگاو و  ار  وا  زور  نآ  ، درک جاجتحا  ثحب و  نانآ  اب  مامت  رادـتقا 

.دوب هبنش  جنپ  ای  هبنشراهچ  الامتحا 

ّدض رب  دنوش و  رضاح  دجـسم  رد  ، ربمایپ تافو  زا  سپ  ۀعمج  نیتسخن  رد  هک  دندش  گنهامه  ، راصنا نیرجاهم و  زا  رفن  هدزاود  -12
دندوب تراـبع  نانآ.دـننک  يروآداـی  ریدـغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياـیاصو  دـننزب و  فرح  تفـالخ  بصغ 

نب همیزخ  فینح ، نب  نامثع  ، فینح نب  لهس  ، ناهیت نب  مثیهلا  وبا  ، یملسا ةدیرب  ، رسای رامع  ، دادقم رذ ، وبا  ، ناملس ، دیعس نب  دلاخ  : زا
هب رکب  وبا  یتقو  (. دوعسم نبا  : یلوق هب  (و  يراصنا بّویا  وبا  ، بعک نب  ّیبا  ، تباث
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حالـص ار  نآ  ماما  ، دـندرک تروشم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  نوچ  اـّما  ، دنـشکب نییاـپ  ربنم  زا  ار  وا  دنتـشاد  میمـصت  ، تفر ربنم 
کیاکی نانآ.دشاب  مامت  تّجح  ات  دینک  نایب  ، دیا هدینش  ربمایپ  زا  ار  هچنآ  ناتمادکره  : دومرف اّما  ، درک یبایزرا  ناشنایز  هب  تسنادن و 

هب دنداد و  رارق  تمالم  خیبوت و  دروم  ار  رکب  وبا  دندش و  روآدای  وا  تفالخ  نینمؤملا و  ریما  ةرابرد  ار  دوخ  ياه  هدینـش  ، دنتـساخرب
.دندرک توعد  یسرتادخ  اوقت و 

نیا زا  سپ  ، ترضح نآ  نینج  طقس  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ندناسر  بیـسآ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ۀناخ  هب  مود  موجه  -13
یم ار  وا  دنکن  تعیب  رگا  هک  دندرک  دیدهت  دـندناشک و  هفیقـس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ، دوب باحـصا  جاجتحا  دجـسم و  ۀـعقاو 

.دنشک

هس ، تشادن یخساپ  رکب  وبا  تخیگنارب و  هفیقس  ۀئطوت  ّدض  رب  یجوم  هک  یباحص  هدزاود  نآ  تاجاجتحا  نانخس و  ریثأت  یپرد  -14
همادا ار  تفالخ  دـیایب و  راک  رـس  رب  هک  دـندرک  کیرحت  هرابود  دـندرک و  شنزرـس  ار  وا  نارگید  رمع و  یلو  ، دـنام هناـخ  رد  زور 

.دهد

لها اب  دناوخ و  ار  « هلیسو ۀبطخ   » هب فورعم  ۀبطخ  هنیدم  دجسم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ، ربمایپ تافو  زا  سپ  مود  ۀعمج  -15
.دومن عافد  تیب  لها  هاگیاج  دوخ و  تفالخ  قح  زا  درک و  جاجتحا  هفیقس 

رد دمآ و  هنیدم  دجـسم  هب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ، تیب لها  هب  يداصتقا  راشف  كدـف و  بصغ  هفیقـس و  يایاضق  زا  سپ  -16
.تخاس اوسر  ار  نانآ  درک و  داریا  كدف  تفالخ و  نابصاغ  درکلمع  دقن  رد  ار  فورعم  ۀبطخ  نآ  ، راصنا نارجاهم و  روضح 

هک دشاب  ترـضح  نآ  ۀبطخ  زا  سپ  زور  ود  یکی  دـیاب  ، هچوک رد  رمع  طسوت  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ندز  کتک  ۀـثداح  -17
دوخ هار  رد  ، دیمهف رمع.دننادرگرب  وا  هب  ار  كدـف  هک  تشون  یطختـسد  رکب  وبا  ، درک جاجتحا  وا  اب  تفر و  رکب  وبا  شیپ  هناگادـج 

.درک هراپ  تفرگ و  وا  زا  ار  همان  دز و  کتک  ار  وا  دناسر و  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  ار 

.نحم نتف و  ، نعاطم ، هتلف ، خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، كدف ، تفالخ بصغ  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  -
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ز

ریبز

رکب وبا  تفالخ  هب  ناضرتعم  زا  ، ربمایپ تلحر  زا  سپ.دوب  رکب  وبا  داماد  ربمایپ و  ۀمع  رسپ  ، هجیدخ ترـضح  ةدازردارب  ، ماوع نب  ریبز 
رد ، درک ادج  مالسا  حیحص  طخ  زا  ار  يو  ، وا یبلط  هاج  یتسود و  لام.دوب  رمع  تفالخ  ةرفن  شش  ياروش  وضع.تفر  یم  رامـش  هب 

ریما تفالخ  ناـمز  رد  .تشگ (1) ناوارف  میـسورز  لاوـما و  اـهنیمز و  بحاـص  تفاـی و  تسد  هدروآداـب  ياـهتورث  هب  ناـمثع  ةرود 
گنج رد  زین  ریبز  نب  هّللا  دبع  شرسپ.دش  هتـشک  گنج  نیمه  رد  تشاد و  تکرـش  لمج  ۀنتف  رد  دش و  نانکـش  تعیب  زا  ، نینمؤملا

هراومه ریبز  : مالّـسلا هیلع  ریما  ترـضح  ریبعت  هب.دوب  مشاه  ینب  تیب و  لها  نانمـشد  زا  تشاد و  لاعف  شقن  يدعب  ياه  هنتف  لمج و 
.درک (2) دساف  ار  وا  دش و  گرزب  هّللا  دبع  شرسپ  هکنآ  ات  ، دوب نادناخ  ام  زا  يدرم 

.ریبز نب  هّللا  دبع  ، نیثکان ، لمج گنج  -

مالّسلا هیلع  یلع  هرز 

ّتلع نوچ  تشادن و  تشپ  هک  دیشوپ  یم  یهرز  اهگنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  فورعم 
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هیلع یلع  هرز  ةرابرد  مشاب (1). هتـشاد  هرز  هب  زاـین  اـت  مزیرگ  یمن  منک و  یمن  نمـشد  هب  تشپ  هک  نم  : دومرف یم  دندیـسرپ  یم  ار 
نآ تفالخ  نارود  رد  هثداح  نیا.تسا  فورعم  یضاق  حیرش  دزن  هرز  ةرابرد  ینارصن  کی  اب  ترضح  نآ  ۀمصاخم  ناتساد  مالّـسلا 

.درک مکح  ینارصن  دوس  هب  یضاق  ، تشادن تسوا  نآ  زا  هرز  هکنیا  تابثا  يارب  يدهاش  ، ماما نوچ  داتفا و  قافتا  ترضح 

.دوش (2) ناملسم  دریگ و  رارق  ریثأت  تحت  یحیسم  نآ  هک  دش  ببس  نیمه  و 

ازغ رب  تشپ  دهدن  نانمشد  شیپ  ات  دوب  هتسب  شیپ  هرز  ، فاصم رد  هک  يدرم 

يدعس زا 

مالّسلا هیلع  یلع  دهز 

یخرب اّما  ، تسا هدش  هتشاگن  اهباتک  وا  ۀتسیاش  فاصوا  میسرت  رد.دوب  کین  تافـص  لیاضف و  ۀمه  هاگ  هولج  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما 
ییاسراپ و دهز.تسا و  هلمج  نآ  زا  ترـضح  نآ  دهز  تلادـع و  تعاجـش ، هک  دراد  یّـصاخ  یگدنـشخرد  هولج و  وا  تافـص  زا 
هب دهز  ياهدامن  زا  هک  ناج  یگدنز و  هب  ّقلعت  زا  ییاهر  یّتح  تورث و  ماقم و  هاج و  هب  نتـسبن  لد  يویند و  تاقّلعت  زا  یگتـسراو 

یـشیورد و فّوصت و  ۀبذاج  تسا و  هدش  زین  ییاهکلـسم  اهـشیارگ و  ، اه هقرف  شیادیپ  ببـس  دراد و  یناوارف  ۀبذاج  ، دور یم  رامش 
دوخ دیرم  بذج و  ار  يرایـسب  هک  یناراد  هیعاد  زین  هتـشذگ  نورق  رد.دراد  « دهز  » موهفم رد  هشیر  ، خـیرات لوط  رد  یـشوپ  هنیمـشپ 

ینانخس دنیانتعا و  یب  هاج ، ماقم و  فراخز و  ایند و  هب  هک  دندرک  یم  دومناو  نانچ  ای  ، دنا هدوب  رادروخرب  تفص  نیا  زا  ، دنا هتخاس 
.دناشک یم  ّتینابهر  يریگ و  هشوگ  ایند و  كرت  هب  مه  یفارحنا  دهز  داد و  یم  ربخ  يا  هیحور  نانچ  زا  ، دنتفگ یم  هک 

ماقم و تسایر و  ایند و  هب  ترضح  نآ  یتبغر  یب  دراد و  یّلجت  مالّسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  تافص  ةریـس و  رد  نیتسار  یعقاو و  دهز 
یلع ماما.دـننز  یم  مد  وا  زا  دنرمـش و  یم  دوخ  ياوشیپ  ار  وا  مه  هیفوص  هک  تسا  زراب  اجنآ  ات  وا  تعاـنق  یتسیز و  هداـس  تورث و 

اوحرفت مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  :» هناحبـس هّللا  لاق  ، نآرقلا نم  نیتملک  نیب  هّلک  دهّزلا  :» دـیامرف یم  دـهز  ةرابرد  مالّـسلا  هیلع 
امب
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هدـمآ درگ  ینآرق  نخـس  ود  ناـیم  دـهز  (1) هیفرطب .» دـهّزلا  ذـخا  دـقف  ، یتـآلاب حرفی  مـل  یـضاملا و  یلع  سأـی  مـل  نـم  »و  مکاـتآ
زا رب  سکره.دیوشن  لاحـشوخ  دهد  یم  امـش  هب  هچنآ  رب  دیروخن و  هّصغ  دیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  : دـیامرف یم  دـنوادخ  ، تسا

.تساراد شفرط  ودره  اب  ار  دهز  ، ددرگن لاحشوخ  هدمآ  تسد  هب  رب  دوشن و  تحاران  هتفر  تسد 

مالـسا روانهپ  ناهج  مکاح  هکنآ  اب  ، درک یمن  شالت  تسایر  تردق و  هب  ندیـسر  يارب.دوب  تفـص  نیا  مات  رهظم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هس ار  ایند  : دومرف یم  ، دیبیرفب ار  يرگید  : هک درک  یم  باطخ  میس  رز و  هب  ، دیـشوپ یم  دروخ و  یم  هداس  تسیز و  یم  هداس  اّما  ، دوب

هناقـشاع مه  شتدابع.تخودـنا  یمن  مه  يرزو  میـس  ، دوـب هراـپ  شفک  هـگنل  زا  رت  شزرا  یب  وا  رظن  رد  تموـکح  ، ما هدرک  هقـالط 
دهز ةرابرد  وا  لمع  هاگدـید و  يایوگ  ، تشون هرـصب  یلاو  فینح  نب  ناـمثع  هب  هک  يزیمآ  باـتع  ۀـمان.هنامالغ  اـی  هنارجاـت  هن  ، دوب

اـهغاب و درک و  رفح  ددـعتم  ياـهتانق  هاـچ و  ، درک دازآ  دـیرخ و  يرایــسب  ناـمالغ  دوـخ  جـنرتسد  زا  (. هغـالبلا جـهن  ۀمان 45  ) تسا
.درک ارقف  فقو  ار  همه  دومن و  ثادحا  اهناتسلخن 

نکش فص  ریش  ناّرب و  غیت  ردارب و  ومعرسپ و  ّیصو و  : دومرف ترضح  ؟ تسیک مدرم  نیرتریقف  نیرتدهاز و  : دندیسرپ ادخ  ربمایپ  زا 
زا رتدهاز  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  تّما  نیا  رد  ام  : هک هدش  لقن  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لوق  زا  (2) یلع ! نم 

تّذل لها.درک  یم  میسقت  نادنمزاین  نایم  ار  اهنآ  يروف  ، دیسر یم  شتسد  هب  یلاوما  هک  نیمه  .میسانش (3) یمن  بلاط  یبا  نب  یلع 
ةداوناخ نارادنامرف.تخاس و  یم  حطس  مه  دارفا  نیرت  مورحم  اب  ار  دوخ  تشاد و  زیهرپ  ایند  نیریـش  برچ و  زا  ، دوبن ایند  زا  ییوج 

.درک یم  شرافس  دهز  ییاسراپ و  هب  مه  ار  دوخ 

مّکنا الأ و  :» تسا هدوزفا  ، تردق تیمکاح و  نیع  رد  شا  هنادهاز  یگدنز  زا  يا  هشوگ  نایب  نمض  ، فینح نب  نامثع  هب  شا  همان  رد 
اب نکیل  ، دیرادن ارم  ةویش  هب  لمع  ناوت  تردق و  امش  ،(4) دادس » هّفع و  داهتجا و  عروب و  ینونیعأ  نکل  ،و  کلذ یلع  نوردقت  ال 
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تمکح 439. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
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يدرف یگدنز  رد  اهنت  ، تخومآ دیاب  مالّسلا  هیلع  یلع  دهز  زا  هچنآ.دینک  يرای  ارم  يراکتـسرد  فافع و  اب  شالت و  يراگزیهرپ و 
رتـشیب اـهنیا  هکارچ  ، تسا رتـمهم  يرادـمامز  تیلوؤسم و  نارود  ییاورناـمرف و  تموکح و  رد  دـهز  هکلب  ، تسین یـصخش  نوؤش  و 
یکاح هک  بارت  وبا  يابیز  ۀینک  .تسا (1) ترهش  تورث و  تردق و  نیع  رد  ییاسراپ  ، رنه دوش و  یم  یگدزایند  یگتسبلد و  لماع 

.دوب ترضح  نآ  يارب  اه  هینک  نیرت  بوبحم  ، تسوا دهز  يراسکاخ و  عضاوت و  زا 

.بارت وبا  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، يولع ةریس  -

مالّسلا اهیلع  همطاف  - مالّسلا اهیلع  ارهز 

هیبا نب  دایز 

نامز رد  ، دش ناملـسم  رکب  وبا  نارود  رد  دمآ ، ایند  هب  يرجه  لوا  لاس  رد.دوب  مولعمان  شردـپ  )و  راکانز نز  نآ  ) هّیمـس دـنزرف  يو 
زا یـضعب  داهنـشیپ  هب  زین  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ناـمز  رد  ، دـش هرـصب  رد  اـهراک  یخرب  تاقدـص و  يروآ  عـمج  رومأـم  رمع 

ار وا  هیواعم.تسویپ  هیواعم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ.دز  رـس  وا  زا  ییاهفالخ  اّما  ، دـش ناـمرک  سراـف و  یلاو  ، باحـصا
هتـشامگ هفوک  تراما  هب  دـش و  بّرقم  هیواعم  راـبرد  رد  .دـندناوخ (2) نایفـس  یبا  نب  داـیز  ار  وا  سپ  نآ  زا  دـناوخ و  دوـخ  ردارب 

اب ار  هنارگبوکرـس  راـتفر  نیرتدـیدش  ، ناوارف ملظ  مدرم و  رب  يریگ  تخـس  یلاـم و  داـسف  رب  هوـالع  ، شیرادـمامز نارود  رد.تشگ 
هیلع یلع  ماما  زا  اـت  تشاداو  ار  مدرم  دـنکفا و  نادـنز  هب  تشک و  ار  رفن  نارازه  تشاد و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـیعیش 

هراشا وا  ياهتنایخ  یخرب  هب  هدمآ (3)و  وا  هب  ریما  ترضح  دنت  ۀمان  ، هغالبلا جهن  رد.دنهد  مانشد  نعل و  ار  وا  دنیوج و  تئارب  مالّسلا 
.تشذگرد (4) لاس 53  رد  يو.تسا  هدش 
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یلع ، یلاع دهز  » طوسبم دنمدوس و  ۀلاقم  ةرامش 170 ص 98  « یگنهرف ناهیک  :» ك.ر هلمج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دهز  ةرابرد  ( . 1 - 1
دهز ةرابرد  و  »ج 3 ص 7 . هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ،» »ج 2 ص 93 بقانم ،» ،ص 229 هداز مظان  « نینمؤملا ریما  هایح  «،» دهاز

.متفه مشش و  شخب  ، يرّهطم دیهش  « هغالبلا جهن  » رد يریس  ك.ر  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگدید  زا 
.دنتفرگ داریا  وا  هب  اهیلیخ  هک  تسا  هیواعم  ياهتعدب  زا  ، تسا فورعم  « دایز قاحلتسا  » هب هک  عوضوم  نیا  ( . 2 - 2

،ج 16 ص 196. دیدحلا یبا  نبا  حرش  ۀمان 21 و 44 و  ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
يامیس ،» ص 112 ج 12  «، بلاـط یبا  نب  یلع  ماـمالا  هعوسوم  ،» ص 179 ج 16  «، دـیدحلا یبا  نبا  حرـش  :» ك.ر وا  ةراـبرد  ( . 4 - 4

»ج 1 ص 373. بلاط یبا  نب  یلع  نارازگراک 
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ترایز

(1)

نتفای و روضح  نانآ  كاپ  تبرت  رانک  ، نید نایاوشیپ  ناماما و  قح  يادا  ناونع  هب  ، نتفر یمرح  يدقرم و  ای  یـسک  ندـید  هب  ، رادـید
ربمایپ.تسا همئأ  ادخ و  ربمایپ  شرافـس  دروم  هک  تسا  ینید  یتّنـس  ، ترایز.ندـناوخ همانترایز  نداد و  مالـس  ندرک و  مارتحا  يادا 

موی هروزأ  نأ  ّیلع  اّقح  ناک  ، كراز وأ  كاخأ  راز  وأ  كابأ  راز  وأ  ، اتّیم وأ  اّیح  ینراز  نم  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مرکا 
ترایز ار  وت  ای  تردارب  ای  تردـپ  اـی  ، دـنک تراـیز  مگرم  زا  سپ  اـی  تاـیح  لاـح  رد  ارم  سکره  (2) هبوـنذ » نم  هصّلخا  هماـیقلا و 

.مناهرب شناهانگ  زا  منک و  رادید  ار  وا  تمایق  زور  هک  تسا  نم  رب  ، دنک

نیا.تسوا ربق  ترایز  ، قح نیا  يادا  دـهع و  نیا  هب  يافو  ياه  هناشن  زا  تسوا و  ناتـسود  ناوریپ و  ندرگ  رب  وا  ّقح  ، ماماره ترایز 
هرایز دـهعلاب  ءافولا  مامت  نم  ّنإ  ،و  هتعیـش هئایلوأ و  قنع  یف  ادـهع  مامإ  ّلکل  ّنإ  :» دومرف هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مـالک 

(3) ...مهروبق .»

منک یم  افج  وا  رب  تمایق  زور  ، دنکن ترایز  هنیدم  رد  ارم  دیآ و  هّکم  هب  جح  يارب  سکره  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
.ددرگ (4) یم  تشهب  دراو  ، دوش بجاو  نم  رب  شتعافش  هکره  دوش و  یم  بجاو  نم  رب  وا  تعافش  ، دیآ نم  ترایز  هب  سکره  و 

هّللا یّلص  ادخ  ربمایپ  یلمع  ةریس  ّتنـس و  رد.تسا  هدش  لقن  ترایز  دروم  رد  ناوارف  ثیداحا  ، ّتنـس لها  هعیـش و  یثیدح  عبانم  رد 
ربـق تراـیز  هب  نتفر  ، نورق لوـط  رد  زین  ناثّدـحم  ناـیوار و  ناـملاع و  نید و  ناـگرزب  نیعباـت و  هباحـص و  ناـماما و  هلآ و  هـیلع و 

كاپ ، نید يایلوا  زا  نتفرگ  ماهلا  ، ادـخ هب  بّرقت  ، اهترایز هنوگنیا  درواـهر.تسا  هدوب  جـیار  موسرم و  ادـخ  ياـیلوا  ادهـش و  ، تاوما
یلاعتم حور  زا  رود  نامهف  جـک  يوبن و  ّتنـس  زا  ربخ  یب  نالهاج  هنافـسأتم.تسا  حور  نتفای  افـص  شیـالاپ و  ناـهانگ و  زا  ندـش 

دنناد و یم  كرش  تعدب و  یعون  ار  روبق  يانب  ترایز و  ، نید

ص:293
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یهاوگ هب  هک  یلاح  رد  ، دـننک یم  هزراـبم  ناـماما  روبق  يوبن و  مرح  نید و  ياـیلوا  هب  تبـسن  ناناملـسم  ۀـقالع  قشع و  اـب  ناـیباّهو 
هب لمع  ار  نیا  دـنا و  هدوب  هّللا  ءایلوا  دـقرم  هب  نتـسج  كربت  روبق و  ترایز  لها  زین  ّتنـس  لها  ناگرزب  اـملع و  زا  يرایـسب  ، خـیرات
ربق ، هرّونم ۀنیدم  ادخ ، ۀـناخ  ترایز  ةرابرد  یناوارف  تایاور.دنتـسناد  یم  گرزب  ۀباحـص  وا و  لمع  زا  يوریپ  ادـخ و  ربمایپ  ۀیـصوت 
لقن یثیدـح  عبانم  رد  نید  نایاوشیپ  زا  صوصخم  ياه  همانترایز  هدـش و  دراو  ناگدازماما  یّتح  ، موصعم ناـماما  لوسر و  ترـضح 

ّتیعورشم مه  ، ّتنس لها  یثیدح  عبانم  هب  دانتـسا  اب  دنا  هدیـشوک  يرایـسب  ناملاع  .دجنگ (1) یمن  رـصتخم  نیا  رد  هک  ، تسا هدـش 
بهاذـم ناـیاوشیپ  تقیرط و  خـیاشم  نید و  ناـگرزب  هّمئأ و  ربماـیپ و  درکلمع  زا  یناوارف  ياـه  هنومن  مه  ، دـننک تاـبثا  ار  تراـیز 

.تسا (2) نایباهو  ياه  هوای  هب  مکحم  یخساپ  هک  دننک  لقن  یمالسا  نوگانوگ 

تامّلسم زا  ، اه همانترایز  رد  هتفهن  فراعم  یسانش و  ماما  ياهـشزومآ  يدابع و  ةریـس  نیا  تاکرب  نآ و  یتیبرت  راثآ  ترایز و  لصا 
رد ، ترایز ةرابرد  یفیلأـت  ياـهباتک  .تسا (3) هدـش  هتـشاگن  ینید  ّتنـس  نیا  ةراـبرد  مـه  يرایـسب  تاـفیلأت  تـسا و  مالـسا  نـییآ 

لقتـسم بتک  ، موصعم هدراهچ  ياه  همانترایز  نتم  ، ترایز بادآ  ، تراـیز تیعورـشم  تیهاـم و  نوچمه  ، تسا یفلتخم  ياـهروحم 
.تعدب ّتنس و  ، ّتیباهو .یترایز (4)- ياهرهش  ۀچخیرات  ، روثأم ياه  همانترایز  یخرب  حرش  ، تارایز هیعدا و 

ص:294

ج «، هعیشلا لئاسو  ،» ج 6 «، بیذهت ،» ج 2 «، هیقفلا هرـضحی  ـال  نم  :» تسا عباـنم  نیا  رد  هلمج  زا  نآ  تاـیاور  تراـیز و  ثـحب  ( . 1 - 1
باتک » نیدـنچ ج 19 و  «، رهاوج ،» هیوـلوق نبا  « تاراـیزلا لـماک  ،» تراـیز ةژاو  «، همکحلا نازیم  ،» و 99 ج 97،98  «، راونـألا راـحب  ،» 9

.نارگید دیفم و  خیش  لوا و  دیهش  یسوط و  خیش  لثم  هعیش  ياملع  زا  « رازملا
ۀمالع »ج 5  ریدغلا »و« انتنـس انتریـس و  :» درک رکذ  ار  اه  هنومن  نیا  ناوت  یم  نویباهو  هب  خساپ  تاهبـش و  ّدر  ياهباتک  هلمج  زا  ( . 2 - 2
یسانش هعیش  ، » ینیمخ ماما  « رارسا فشک  » ینیوزق يوسوم  يدهم  دّیس  « هّیباهولا هعیشلا و  ،» نیما نسحم  دّیـس  « بایترألا فشک  ،» ینیما
فراعم اب  ییانـشآ  يرـس  زا  « ترایز » ةوزج ، دـیمحلا دـبع  بئاص  لّـسوتلا  هراـیزلا و  ،» یناوضر رغـصا  یلع  »ج 2  تاهبـش هب  خـساپ  و 

.یثوحلا نیدلا  ردب  « دودرو تاهبش  «، روبقلا هرایز  ،» ریدغلا
ترایز و ۀفـسلف  ،» ینکر يدهم  دّمحم  « رادید قوش  ،» یثدحم داوج  « ترایز ،» ینیـسح دّـمحم  دّیـس  «، ترایز :» ك.ر هلمج  زا  ( . 3 - 3

.ترایز لخدم  »ج 8 ص 564  عّیشت فراعملا  هرئاد  ،» یلمآ يداوج  یضترم  « نآ نییآ 
رد باتک  اهدص  هک  تسا  یلّصفم  تسرهف  ( یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ) ینیسح دّمحم  دّیس  « ترایز » باتک یقاحلا  شخب  رد  ( . 4 - 4

.تسا هدرک  یفّرعم  ار  هدش  دای  ياهروحم 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز 

هدرمش نامیپ  هب  افو  نانآ و  قح  يادا  دراد و  رایسب  تلیضف  باوث و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هژیوب  ، ناماما زا  کیره  دقرم  ترایز 
رارق یتشهب  تاصرع  اه و  هعقب  زا  ار  تنادنزرف  وت و  ربق  ، دنوادخ : دومرف ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر.دوش  یم 

رازآ و هجنکـش و  امـش  هار  رد  هک  يا  هنوگب  ، تسا هتخاـس  لـیامتم  امـش  يوس  هب  ار  دوخ  بیجن  هدـیزگرب و  ناگدـنب  بولق  هداد و 
نآ ترایز  هب  ناوارف  ، ربمایپ اب  یتسود  دنوادخ و  هب  بّرقت  ناونع  هب  دـننک و  یم  دابآ  ار  امـش  روبق  یلو  ، دـنوش یم  لّمحتم  ار  ریقحت 

ضیف (1) ...هّنجلا .» عاقب  نم  اعاقب  كدـلو  ربق  كربق و  لعج  دـق  هّللا  ّنإ  :» دـننم تعافـش  هب  ناگتفای  صاـصتخا  نانآ.دـنیآ  یم  روبق 
: دیوگ یناشاک 

ندرب نایاپ  هب  تسا  زامن  لاس  دص  هب ز  یسفن  احیسم  دزن  یسفن  نداتسیا 

ندرب ناوید  هب  تسا  لوبق  ّجح  دص  هب ز  ندرک  قح  یلو  يوک  رس  فاوط  کی 

سفن قح و  هب  يرادافو  مالعا  تیالو و  اب  تعیب  ، بارت وبا  ترضح  تبرت  رانک  رد  روضح  فجن و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربق  ترایز 
زا هناسانـش و  قح  ار  نینمؤملا  ریما  مدـج  سکره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا  يولع  نافرع  تیونعم و  ياضف  رد  ندیـشک 
هار رد  - هراوس ای  هدایپ  - هک یمدقره  دسیون و  یم  لوبقم  ةرمع  جـح و  شاداپ  شمدـقره  يارب  دـنوادخ  دـنک ، ترایز  تفرعم  يور 

هرمع هلوـبقم و  هّجح  هوـطخ  ّلـکب  هل  هّللا  بتک  هّقحب  اـفراع  يّدـج  راز  نم  :» دزوـس یمن  خزود  شتآ  هب  ، دوـش دولآراـبغ  شتراـیز 
(2) ...هروربم »

دنتشاد وا  هب  تبسن  نایوما  هک  تسا  یفذح  نامتک و  تسایس  اب  هزرابم  موتکم و  قح  يایحا  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  ترایز  رب  دیکأت 
.دنبات یمنرب  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ّطخ  نافلاخم  زین  نونکا  و 

: نوچمه ، تسا هدش  لقن  فلتخم  ياهتبسانم  رد  ددعتم  ياهترایز  ترضح  نآ  يارب 

، شتدالو زور  بجر   13

، شتداهش زور  ناضمر   21

، تسا ترجه  بش  رد  ربمایپ  رتسب  رد  وا  نتفخ  بش  هک  لوالا  عیبر  لوا  بش 

، ردب گنج  حتف  زور  ناضمر  زور 17 

ص:295

،ج 10 ص 298 ح 1. هعیشلا لئاسو  ( . 1 - 1
،ص 294 ح 3. نامه ( . 2 - 2
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، دحا گنج  رد  ترضح  تاساوم  زور  لاوش  زور 17 

، ثعبم زور  ترضح و  نآ  تسد  هب  ربیخ  حتف  زور  بجر  زور 27 

، اهتب نتسکش  يارب  ربمایپ  شود  رب  وا  نتفر  الاب  زور  ناضمر  زور 20 

، هرصب حتف  لوالا  يدامج   15

، سمشلا ّدر  زور  لاوش   17

، نیکرشم رب  تئارب  تایآ  تئارق  يارب  نتفای  تیرومأم  زور  هّجح  يذ  لوا 

، یلع ۀناخ  رد  رگم  ربمایپ  دجسم  هب  اهرد  ۀمه  ندش  هتسب  زور  هّجح  يذ   9

، زامن رد  رتشگنا  نداد  هقدص  زور  هلهابم و  زور  هّجح  يذ   24

.تفالخ (1) يارب  وا  اب  مدرم  تعیب  زور  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  اب  شجاودزا  زور  ،و  یتا له  ةروس  لوزن  زور  هّجح  يذ   25

نآ میرح  راـس  هیاـس  هب  ندیـسر  تّدوم و  ياـپ  اـب  قشع  يداو  نیا  ندومیپ  فرـشا و  فـجن  تراـیز  ـالوم و  ناتـسآ  رب  ندز  هسوـب 
يوـلع ياـمن  قـح  ۀـنیآ  ياـشامت  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تبحم  ةداـب  زا  ندیـشون  تیـالو و  رثوـک  زا  ندـش  باریـس  زاـس  هـنیمز  ، مرح

هب لد (2)، لها  فاطم  تمرح و  میرح  تسا و  تیالو  ۀبعک  زین  شرازم  ، تسا بارحم  دیهـش  هبعک و  دنزرف  مالّـسلا  هیلع  یلع.تسا 
: يزیربت بئاص  لوق 

ار یناشن  گنسره  ، هبعک ياج  هب  يدیتسرپ  دهاز  ، يدش فقاو  وا  ریگملاع  نسح  زا  رگا 

ترـضح نآ  يارب  يددـعتم  ياهترایز  اعد  تیاور و  بتک  رد  ، نایقتم يالوم  ترایز  ةژیو  هاگیاج  ریثأـت و  هفـسلف و  نیمه  ساـسارب 
ثعبم رد  ربمایپ و  تدالو  زور  رد  ترـضح  نآ  ترایز  ، هّیبحر تراـیز  دـننام  ، صوصخم هچ  هقلطم  ياـهترایز  هچ  ، تسا هدـش  لـقن 

هب هراشا  همه  هک  تسابیز  ریباعت  زا  راشرـس  ، ربمایپ ثعبم  دـالیم و  زور  رد  يو  ۀـمانترایز  .هلآ (3) هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 
رارق هراشا  دروم  تبقنم  اهدص  دراد و  ترضح  نآ  یگدنز  ثداوح  لیاضف و  ، بقانم

ص:296

،ج 97 ص 383. راونألا راحب  ( . 1 - 1
(. تیالو يوک  ، فجن لصف 3( ، هدنسیون زا  « اهلد ۀبعک  البرک  :» ك.ر مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  ترایز  ةرابرد  ( . 2 - 2

هّللا و نیما  تراـیز  رب  نوزفا  ، تسا هدرک  لـقن  هصوصخم  تراـیز  هقلطم و 3  تراـیز  هک 7  ، دوش عوجر  ناـنجلا  حـیتافم  هب  ( . 3 - 3
.هریبک ۀعماج 
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.تسا ماما  نآ  ریظن  یب  لیاضف  زا  هدنکآ  ، ریدغ دیع  زور  رد  وا  ترایز  نینچمه  ، تسا هتفرگ 

.مالّسلا هیلع  یلع  ناهنپ  ربق  ، ریدغ زور  رد  نینمؤملا  ریما  ترایز  ، هّللا نیما  ترایز  -

ریدغ زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز 

مـصتعم هک  یلاـس  رد  ریدـغ  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  صوصخم  ياـهترایز  زا  یکی 
نآ لیاضف  زا  يرایسب  هک  دنلب  نیماضم  لّصفم و  رایـسب  تسا  یترایز  (1) تسا ، هدرک  ترایز  نتم  نیا  اب  ، دوب هدـیبلط  ار  وا  یـسابع 
نیا رد  هک  یباقلا  فاصوا و  ریباعت.تسا و  هدش  هراشا  تسا  نانمؤم  ریما  ةرابرد  هک  يدّدعتم  تایآ  هب  هدـش و  نایب  نآ  رد  ترـضح 

وا يارب  ننـس  هریـس و  بقانم و  بتک  ثیدـح و  اهدـص  رد  هک  تسا  نینمؤملا  ریما  لیاضف  اهیگژیو و  زا  يا  هعومجم  ، تسا تراـیز 
الوم و ، نید ربمایپ و  زا  عفادم  ، نیکرشم اب  دهاجم  ، میقتـسم طارـص  ، قح ریفـس  ادخ ، نیما  ناونع  هب  وا  رب  نداد  مالـس  ، تسا هدش  نایب 

نوچ ییاه  هنحـص  فقاوم و  هب  هراشا  نینچمه  ، رگید تفـص  اههد  ادـخ و  لوسر  هب  نمؤم  نیلوا  ، ربمایپ ملع  ثراو  ، نانمؤم بوسعی 
ربص ، كدف تفالخ و  بصغ  ، ناکرـشم اب  وا  فلتخم  ياهگنج  ، ریهطت ۀیآ  لوزن  ، تلزنم ثیدح  ، یتا له  لوزن  ، تیبملا هلیل  ، مخ ریدغ 

تداهـش ، نیقرام نیطـساق و  نیثکان و  اب  دربن  ، ّتیمکح يارجام  نمـشد و  يوس  زا  ندرک  هزین  رب  نآرق  ۀنتف  ، هقح تفالخ  ، وا ریظن  یب 
هدرشف ایوگ و  یتسرهف  تسا و  همانترایز  نیا  بلاطم  هلمج  زا  ، رگید ثداوح  يرایـسب  ،و  رـس نوخ  اب  يو  نساحم  ندش  نیگنر  وا و 

ریدغ زور  رد  ریما  ترـضح  يارب  مه  يرگید  ياهترایز.دهد  یم  « یـسانش یلع  » سرد تسا و  ترـضح  نآ  یگدنز  ياه  هنحـص  زا 
نیما تراـیز  - .تسا هدـش  هدرمـشرب  وا  لـیاضف  ، ترـضح نآ  ۀـصوصخم  هقلطم و  ياـهترایز  زا  يرایـسب  رد.تـسا  هدـش  لـقن  مـخ 

.بقانم ، ریدغ دیع  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، هّللا

هّللا نیما  ترایز 

ینعی ، تسا هدمآ  هّللا  نیما  ترایز  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  فاصوا  زا  «، هّللا نیما  »

ص:297

.ریدغ زور  رد  مود  ۀصوصخم  ترایز  ، نانجلا حیتافم  ( . 1 - 1
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تروص هب  هچ  رگید  ناماما  يارب  ، فصو نیا.تسا  راگدرورپ  تناما  یهلا و  ماکحا  ، یحو ، تعیرش ظفح  يارب  ادخ  نیما  هک  یـسک 
مالّسلا » اب هک  ترایز  نیا.تسا  هتفر  راک  هب  اهترایز  رد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يارب  )و  نامحّرلا ءانما  ) عمج ای  درفم 

نتم و رظن  زا  دراد و  دـنلب  ینیماضم  اّما  ، تسا رـصتخم  دـنچره  ، دوش یم  عورـش  « هداـبع یلع  هتّجح  هضرأ و  یف  هّللا  نیمأ  اـی  کـیلع 
ریما ربـق  دزن  هک  هدرک  تیاور  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  زا  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تساـهترایز و  نیرتربـتعم  زا  ، دنـس اوتحم و 

.درک ترایز  نآ  اب  ناوت  یم  ار  یموصعم  ماماره  تسین و  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ّصاخ  هتبلا.تسا  هدناوخ  نینمؤملا 

زا مه  ، ریدـغ زور  ۀـصوصخم  ترایز  زا  مه  ، دوش یم  بوسحم  هقلطم  تاراـیز  زا  مه  هفیرـش  تراـیز  نیا  : دـیوگ یم  یمق  ثّدـحم 
هدـش هتـشاگن  يدّدـعتم  ياهحرـش  ، ترایز نیا  يارب  .دوـش (1) یم  هدـناوخ  همئأ  ۀـسدقم  تاـضور  عـیمج  رد  هـک  هعماـج  تاراـیز 

.ینالیگ يدّمحم  یتالحم و  یلوسر  مشاه  دّیس  « هّللا نیما  ترایز  حرش  » لثم.تسا

.هریبک ۀعماج  ترایز  ، ریدغ زور  رد  نینمؤملا  ریما  ترایز  -

هریبک ۀعماج  ترایز 

هتخومآ یعخن  هّللا  دـبع  نب  یـسوم  هب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تسا  تلیـضفاب  هتکنرپ و  ، قیمع ، ربتعم رایـسب  ياـهترایز  زا 
ياهترایز نوچ  ،و  تسا هتفرگ  مان  « هعماج » تهج نیمه  هب  درک و  ترایز  ناوت  یم  ار  نیموصعم  ۀّـمئأ  زا  کیره  ترایز  نیا  اب.تسا 

.دوش یم  هتفگ  « هریبک ۀعماج  » نآ هب  ، تساهنآ نیرتطوسبم  نیا  تسه و  مه  يرگید  ۀعماج 

ةدمع ثحابم  تساراد و  ار  همئأ  تیب و  لها  ةرابرد  هعیش  دیاقع  هرود  کی  ، تسا هدوب  گرزب  ياملع  تیانع  دروم  هک  تارایز  نیا 
زا يدّدعتم  ياهحرـش.تسا  هتفهن  نآ  رد  ربمایپ  نادناخ  بقانم  لیاضف و  صیاصخ و  اهیگژیو و  تیب و  لها  تاماقم  یـسانش و  ماما 

ازریم ، ّربش هّللا  دـبع  دّیـس  ، ییاسحا دـمحا  خیـش  حرـش  نوچمه  ، تسا هدـش  هتـشون  فیرـش  ترایز  نیا  رب  ناـملاع  ناـقّقحم و  يوس 
يداوج هّللا  هیآ  اریخا  ،و  یسلجم یقت  دّمحم  ، ناخ یلقسابع 

ص:298
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لها تــّبحم  ثحاــبم  رگید و  مدرم  رب  تاــهج  ۀــمه  رد  ناــنآ  يرترب  قــح و  ناــیاوشیپ  يربــهر  تماــما و  نوؤــش  .یلمآ (1)
.ترایز ، تیب لها  لیاضف  .تسا (2)- ترایز  نیا  دنلب  نیماضم  هلمج  زا  نانآ  تقبس  تلیضف و  ، تمصع ، تعاطا ، تّدوم ، تیب

اروشاع ترایز 

هیلع نیسح  ماما  ، ترایز نیا  اب  هدش  شرافـس  اروشاع ، زور  رب  هوالع  دراد و  رایـسب  تلیـضف  هک  تسا  روثأم  روهـشم و  ياهترایز  زا 
دّمحم نب  همقلع  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ار  همانترایز  نیا  نتم.دـننک  ترایز  زورره  تبـسانمره و  رد  ، کیدزن رود و  زا  ار  مالّـسلا 

رب دورد  مالـس و  ، اروشاع ترایز  یمومع  ياوتحم  .تسا (3) هدـمآ  ترایز  اعد و  بتک  رد  نآ  بادآ  تیفیک.تخومآ و  یمرـضح 
هب ات  زور  نیلوا  زا  ربمایپ  نادـناخ  رب  ملظ  ناراذـگناینب  رب  نیرفن  نعل و  البرک و  يادهـش  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هژیوب  ، تیب لها 

دنوادخ هک  یهاگیاج  زا  ار  تلاسر  نادـناخ  هک  تسا  یناسک  هیلع  يا  هماناعّدا  هعیـش و  نادـیواج  روشنم  ، همانترایز نیا.تسا  رخآ 
ملظ نیا  رد  تلاخد  امیقتـسم  هک  نانآ  هچ  ، دـنداهن ناینب  ار  تیب  لها  رب  متـس  ، تفالخ بصغ  اب  دـندز و  رانک  دوب  هداد  رارق  ناشیارب 

نیرتراکشآ هب  « يّربت »و« ّیلوت » رصنع ، همانترایز نیا  رد.گرزب  ملظ  نآ  هب  نایضار  ناوریپ و  ، ناگدننک يرای  ، نازاس هنیمز  هچ  ، دنتشاد
تسا هدش  هداهن  دّمحم  لآ  ّبح  رب  ، هعیش توادع  ّتبحم و  تیالو و  تئارب و  حلص و  گنج و  روحم  رادم و  تسا و  حرطم  یهجو 

نوخ اب  دهع  دیدجت  نمض  ، ترایز نیا  ۀتسویپ  ندناوخ  رب  دیکأت.دهد  یم  ناشن  ار  نایناورم  نایوما و  طخ  »و  تیب لها  » طخ لباقت  و 
هکنآ ات  ، تسا تیب  لها  ّتیمولظم  ةدـنورپ  رورم  یناوخزاب و  نارگمتـس و  هیلع  موادـم  يرگاشفا  ، اروشاع گنهرف  ـالبرک و  يادـهش 

.يّربت ّیلوت و  ، ترایز - .دنک روهظ  ناییاروشاع  كاپ  ياهنوخ  مقتنم 

هّیدیز - یلع نب  دیز 
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.ایوگ یلعلا  دبع  « هعماج ترایز  یلع و  ،» ردصلا ینیسحلا  یلع  دیس  « هعماجلا هرایزلا  باحر  یف  » زین «. نابّرقم يانف  بدا  » مان اب  ( . 1 - 1
.تسا هدش  لقن  »ص 375  اضرلا رابخا  نویع  »ج 2 ص 609 و« هیقفلا هرضحی  نم ال  » زا تسا و  نانجلا  حیتافم  رد  ترایز  نیا  ( . 2 - 2
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هّیدیز

هب دقتعم  هقرف  نیا.دندقتعم  79-122 ق)  ) یلع نب  دیز  تماما  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  سپ  هک  هعیش  یلـصا  ياه  هقرف  زا  یکی 
رب هک  یلع  نب  دیز  تماما  هب  ور  نیازا  ، دنتـسناد یم  ماما  طیارـش  زا  ار  هناّحلـسم  مایق  »و  فیّـسلاب جورخ  دندوب و« ملظ  ّدض  رب  هزرابم 

میـسقت هّیرتـب  هینامیلـس و  هیدوراـج ، ۀـقرف  هس  هب  نانآ.دـندوب  دـقتعم  دـیز  نب  ییحی  تماـما  هـب  وا  زا  سپ  درک و  ماـیق  ناـیوما  ّدـض 
.کلسم (1) یفنح  ، هقف رد  دنا و  یلزتعم  ، داقتعا رد  هیدیز.دندش 

.یعیش ياه  هقرف  -

ص:300

، نامیرک نیـسح  «، یلع نب  دیز  مایق  هریـس و  «،» ناریا رد  هّیدـیز  شبنج  «،» یلع نب  دـیز  مایق  تیـصخش و  :» ك.ر نانآ  ةرابرد  ( . 1 - 1
ۀماـن تغل  ، » ج 8 «، عّیـشت فراـعملا  هرئاد  «،» هّیدـیزلا قرفلا  خـیرات  «،» قیبطت هیرظن و  : هّیدـیزلا «،» هّیدـیزلا هقرفلا  خـیرات  «،» دـیز ماـمالا  »

«. نییبلاطلا لتاقم  ،» »ج 1 یمالسا ياهتلود  خیرات  «،» ادخهد
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س

هبّیط ةرجش  گرب  خاش و  ، تاداس

ریخرپ و لسن  تسا و  « رثوک » ینیع قّقحت  تسا ، هدـش  دای  « هبّیط ةرجـش  » هب نآ  زا  نآرق  رد  هک  تیالو  تلاسر و  راـبو  گربرپ  تخرد 
ود یقالت  زا  تکربرپ  لسن  نیا.تسا  ربمایپ  يدوجو  دادتما  هیآ و  نیا  قدص  هاوگ  اهنامز  ۀمه  رد  اج و  همه  ، لوسر ترـضح  تکرب 
لآ » هک دنا  هبّیط  ةرجـش  نآ  گرب  خاش و  ، یمـشاه تاداس.تفرگارف  ار  ناهج  برغ  قرـش و  تفای و  دایدزا  یمطاف  يولع و  يایرد 

.دشخرد یم  نانآ  كرات  رب  « یلع

روشک تاداس.دنـسر  یم  رفن  اهنویلیم  هب  دنا و  هدنکارپ  فلتخم  ياهروشک  رد  دنا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  نادـنزرف  هک  یتاداس 
هّیکز سفن  ناـگداون  زا  هّللا  دـبع  نب  سیردا  لـسن  زا  ، دندیـسر زین  تموـکح  هـب  اـجنآ  هـک  نایـسیردا  ۀلـسلس  دـنا و  يوـلع  ، برغم

دندّیـس و هک  دـنرب  یم  رـس  هب  « اهیولع » ناونع اـب  یگرزب  ياهنادـناخ  مه  يزنودـنا  رد.دـنناوارف  اـجنآ  رد  زین  « يولعلا » ياهنادـناخ.دنا
نمی تاداس.دنا  هدرک  ترجه  اجنآ  هب  تومرضح  زا  دنا و  یـضیرع  رفعج  نب  یلع  باقعا  زا  دنراد و  روشک  نآ  رد  یبوخ  تیعقوم 

رد رتشیب  ، دـنگرزب راد و  هشیر  ياهنادـناخ  هک  زین  قارع  تاداس.دـنا  بهذـم  يدـیز  بلغا  نیـسح و  ماما  نسح و  ماـما  نادـنزرف  زا 
رازه زا  شیب  هک  هکم  يافرش.دننک  یم  یگدنز  اّرماس  هرصب و  ، هّلح ، نیمظاک ، البرک ، فجن دادغب ، ياهرهش 

ص:301

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com


تاداـس ياهنادـناخ  مه  ناتـسبرع  رگید  ياـهاج  عـبنی و  هنیدـم و  رد.دـنا  مالّـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  دـالوا  زا  دنرهـش  نیا  رد  لاـس 
ارهز ترضح  نادنزرف  زا  ار  دوخ  رصم  نایمطاف  دنتاداس و  زا  هرفاعج  ۀفیاط  تقیرط و  خیاشم  نابیقن و  ياهنادناخ  ، رصم رد.دنناوارف 

هیکرت هنایم و  يایسآ  ناتسناغفا و  رد.تسا  نانآ  زا  « ینغریم » ۀلسلس هک  دنرب  یم  رـس  هب  تاداس  زا  ییاه  هریت  زین  نادوس  رد.دنناد  یم 
زا ( تاقبع بحاص  ) نیسح دماحریم  هک  دنرایسب  دّیس  ياهنادناخ  زین  دنه  ةّراق  هبش  رد.دنناوارف  ( یّنس ای  هعیـش  ) تاداس ياهنادناخ  زین 

ناتـسکاپ دـنه و  رد  مه  يوقن  يوضر و  تاداس  ياه  هلـسلس.دنا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لسن  زا  دـنه  ینیـسح  تاداس.تسا  نانآ 
زین ناریا  رد.دوش  یم  هدـید  دّیـس  ياهنادـناخ  زا  ییاـه  هناـشن  مه  ناـنوی  نیچ و  رد.دـنا  هدـنکارپ  فلتخم  ياهرهـش  رد  دـنناوارف و 

تسا و نکفا  هیاـس  اـجنآ  رد  تدایـس  تخرد  نیا  زا  يا  هخاـش  هکنآ  رگم  تـسین  یهد  رهـش و  چـیه  دراد و  دوـجو  دّیـس  اـهنویلیم 
یم زاـغآ  « ریم  » دـنوشیپ اـب  هـک  ییاهنادـناخ  ،و  یمظاـک ، یمـشاه ، ییاـحطب ، يوـضر ، يوـلع ، يوـسوم ، ییاـبطابط ینیـسح ، ياـهلیماف 

.دنتاداس زا  بلغا...و  یعقرب  ، یماما ، يریازج ، ناوخا تاداس  نینچمه  ، دوش

هدرتسگ لسن  نیا.دنناسر  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  يوحن  هب  ار  دوخ  رابت  ناهج  رد  زین  فّوصت  تقیرط و  ياه  هلـسلس  ۀّیلک 
موادـت و تیالو  لسن  تلاسر و  رابت  ، رثوک نیا  تکرب  هب  و  ََرثْوَْکلا » َكاْنیَطْعَأ  ّانِإ  : » هک تسا  نآرق  رد  یهلا  ةدـعو  ققحت  ، تکرباب و 
.دنا (1)- هدرک  ظفح  ار  تیب  لها  ریدـغ و  فراعم  هعیـش و  گنهرف  ، یلاوتم ياهنرق  لوط  رد  یگرزب  ياهتیـصخش  هتفای و  شرتسگ 

.یلع لآ  ، ترتع ، هبّیط ةرجش  ، مشاه ینب  ، مالّسلا هیلع  یلع  نادنزرف 

رثوک یقاس 

نآ زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  کین و  مدرم  تشهب ، رد  تمایق و  رد  هک  تسا  یـضوح  ، تایاور ياضتقم  هب.ناوارف  ریخ  ینعی  رثوک 
شیوخ تّما  اب  ربماـیپ  هاـگداعیم  ، رـشحم رد  هک  تسا  ییاـهاج  زا  یکی  دوب و  دـهاوخ  نآ  راـنک  مه  ادـخ  لوسر  ، دـنوش یم  باریس 

ماما ، تایاور.تسا

ص:302

ةدازظعاو دّمحم  زا  « یمالـسا عماوج  رد  تیب  لها  هاگیاج  » لّصفم هناملاع و  ۀلاقم  ناتسبات 1373  ةرامش 43، «، هوکشم :» ك.ر ( . 1 - 1
.یناسارخ
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ضوحلا یلع  یبحاص  تنأ  ّیلع ! اـی  :» تسا ثیدـح  رد.دـنک  یم  یفرعم  راوگـشوخ  ضوح  نآ  زا  مدرم  یقاـس  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یثیدح رد  «. یتفیلخ ضوحلا  یلع  ادغ  تنأ  و  :» تسا نینچ  هبدن  ياعد  رد.ینم  هارمه  وت  ، ضوح رانک  تمایق  يادرف  ! یلع ای  (1) ادغ »

زا ار  سکره  ندرک  باریس  رثوک و  ضوح  رانک  نداتسیا  مه  یکی  ، تسا هدرمـشرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  یگژیو  جنپ  ادخ  ربمایپ 
نابهگن ناونع  هب  ماما  نآ  زا  رگید  تایاور  رد  .(2) یتّما » نم  فرع  نم  یقسی  یضوح  رقع  یلع  فقاوف  هثلاثلا  اّمأ  :» دسانشب هک  تّما 

مه یسراف  راعشا  یعیـش و  تایبدا  رد  ، بقل نیا.تسا  هدش  دای  مه  رثوک  یقاس  رثوک و  رب  ربمایپ  نیـشناج  ، رثوک رب  ربمایپ  نیما  ، رثوک
.دراد يا  هدرتسگ  باتزاب 

دننز (3) ردیح  نماد  رد  بلط  تسد  فعش  زا  دنسر  رثوک  رد  وچ  نامیا  يداو  ناگنشت 

دیریگ (4) رثوک  یقاس  تمحرم  نماد  دیسرت  تمایق  زور  یگنشت  زا  رگا 

(5) دیوگ : ظفاح  و 

سرپ ربنق  ۀجاوخ  مرک ز  رارسا  سرپ  ربیخ  رد  ةدننک  ،ز  يدرم

سرپ رثوک  یقاس  نآ ز  ۀمشچرس  ظفاح  ، یقدص هب  قح  ضیف  بلاط  رگ 

.مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  -

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس 

ییانـشآ يارب  يا  هنیمز  ات  ، دـش مالعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لاـس  يا  هنماـخ  هّللا  هیآ  ، بـالقنا مظعم  ربهر  يوس  زا  لاس 1379 ش 
ریدغ دیع  ود  لاس 1379  :» دومرف نینچ  لاس  نآ  يزورون  ماـیپ  رد  يو.دـشاب  وا  ةریـس  زا  يوریپ  ترـضح و  نآ  تیـصخش  اـب  رتشیب 

میماـنب و مینادـب و  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ماـما  لاـس  تبـسانم  نیا  هب  ار  لاـس  نیا  اـم  هک  تسا  بساـنم  یلیخ  دراد (6)،
همه يارب  لماک  يوگلا  کی  نینمؤملا  ریما.مینک  کیدزن  راوگرزب  نآ  هب  ار  نامدوخ 

ص:303

( ...ضوحلا یقاس  ّهنا  باب  زین ص 211( ،ج 39 ص 93، راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ص 219 ح 13. نامه ( . 2 - 2

،ص 134. ینامرک يوجاوخ  ناوید  ( . 3 - 3
،ص 45. نیمی نبا  ناوید  ( . 4 - 4

،ص 381. ینغ رتکد  ینیوزق و  دّمحم  حیحصت  هب  ، ظفاح ناوید  ( . 5 - 5
.يرمق یسمش و  لاس  نایم  زور  هد  توافت  ظاحل  هب  ، دنفسا رد 24  يرگید  ، نیدرورف زور 6  یکی  ( . 6 - 6
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یگدـنز ، تسا نادرمتلود  يوگلا  وا  فاـصنا  لدـع و  رـسارس  تموکح  ، تسا ناـناوج  يوگلا  ، وا ۀـسامحرپ  روشرپ و  یناوـج.تسا 
لوــــط رد  تبــــسانم  نــــیمه  هــــب  «. ...تــــسا ناــــنمؤم  ۀــــمه  يوــــگلا  وا  تیلوؤــــسم  اپارــــس  تدــــهاجم و  رـــــسارس 

هب یناوارف  يرنه  راثآ  تالاقم و  ، اهرعـش ، اهباتک ، اهدوبدای ، اهنـشج ، یگنهرف یملع  تاقباسم  ، اههاگـشیامن ، اهرانیمـس ، اهـسالجا ، لاـس
.دمآ دوجو 

لاس رد  :» دومرف دیمان و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  لاس  مه  ار  لاس  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  اددـجم  ، زین لاس 1380 ش  يزورون  مایپ  رد 
راو یلع  تسا  ّمهم  هچنآ  نکیل  ، دوب مکاح  یگنهرف  یملع و  ياهتیلاعف  اهـشالت و  زا  يرایـسب  رب  نانمؤم  ریما  كراـبم  ماـن  داـی و   79

نینمؤملا ریما  لاس  دیاب  مه  لاس...تسا 80  ندش  راو  یلع  يوس  هب  تکرح  ، مینادـب زیمآ  هغلابم  نامدوخ  يارب  ار  نیا  رگا  ای  ، ندـش
ار نامدرکلمع  راتفر و  مینک  شـالت  ، مینکن اـفتکا  یملع  یگنهرف و  راـک  هب  مینک  یعـس  لاـس  نیا  رد.دوش  هتخانـش  دـیایب و  باـسح 

(1) ...مینک .» کیدزن  راوگرزب  نآ  درکلمع  هب  یتموکح  لیاسم  ۀنیمز  رد  ّصخا  روط  هب  یعامتجا و  لیاسم  ةزوح  رد  صوصخب 

ۀیـشاح زا  یقطانم  رد  ییادزریوک  حرط  یتح  ، تفرگ ماجنا  ناوارف  اـه  هصرع  ۀـمه  رد  لاـس  ود  نیا  رد  يراـکتبا  یقوذ و  ياـهراک 
مالّسلا (2)و هیلع  یلع  ماما  كرابم  مان  شراگن  حرط  اب  نیمز  راتکه  رد 22  تخرد  ۀلصا  رازه  نتشاک 22  تروص  هب  يزکرم  ریوک 

ياهراک یگنهامه  يزیر و  همانرب  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  لاس  تشادـگرزب  داتـس  لیکـشت.رگید  يداصتقا  ینارمع و  ياهراک 
.تفای صیصخت  نآ  يارب  مه  يا  هجدوب  دوب و  لاس  نیا  اب  طبترم 

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  نلاس  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  تشادگرزب  داتس  -

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  نلاس 

هیلع یلع  ماما  مان  هب  ینلاس  ، نارهت باتک  یللملا  نیب  ةراونشج  هاگشیامن و  نیمهدزیـس  رد  (1379 ش) مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  رد 
زا 200 شیب  هک  تشاد  وا  ةراـبرد  بوتکم  راـثآ  ترـضح و  نآ  تیـصخش  صوصخ  رد  باـتک  ناوـنع  هک 1400  دش  اپرب  مالّـسلا 

مخ و ریدغ  یفرعم  اب  باتک  ناونع 

ص:304

.رگید تاعوبطم  نیدرورف 80 و   7، یمالسا يروهمج  همانزور  ( . 1 - 1
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ینورد ياضف.ماما  نآ  ةرابرد  بوتکم  راثآ  نیرت  هزات  اب  هارمه  ، دش یم  لماش  ار  هغالبلا  جهن  یفّرعم  عوضوم  اب  ناونع  زا 100  شیب 
یگنهرف یعامتجا و  طیحم  رد  ار  دوخ  هدننیب  هک  دوب  هدـش  یحاّرط  يا  هنوگ  هب  تشاد  تحاسم  عبرمرتم  هک 1600  نلاس  ینوریب  و 

لزنم ، رهش نیا  کچوک  ياه  هناخ  ، یلگهاک ياهراوید  ، هفوک رهـش  ةدش  يزاسزاب  ياضف  ، دنک ساسحا  ترـضح  نآ  تفالخ  رـصع 
هارمه ، هژیو ياهولبات  اه و  هتشون  راوید  ، هفوک دجسم  ، تشاد رارق  اه  نآ  يور  يا  هزوم  مالقا  هک  اهراوید  رانک  ییاهوکـس  ، یلع ماما 

هک نرق  نارعاش 14  ریواصت  ، دنا هتشاد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  یفرعم  رد  هدمع  یمهـس  مادکره  هک  نرق  زا 14  تیصخش  یفّرعم 14 
هیلع یلع  ماما  لاـس  .دوب (1)- ساـسحا  رپ  زیگنا و  هرطاـخ  نلاـس  نیا  ياوـتحم  هلمج  زا...و  دـنا  هدورـس  رعـش  ترـضح  نآ  ةراـبرد 

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  تشادگرزب  داتس  ، مالّسلا

ناملسم نیلّوا  - مالسا هب  تقبس 

مالّسلا هیلع  یلع  نعل  ّبس و 

ریما هب  تبسن  صوصخب  درک و  زورب  رتشیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  تافو  زا  سپ  ، مالـسا مشاه و  ینب  اب  نایوما  ۀنیرید  ۀنیک 
زا يریگ  ماقتنا  ، دندرک هک  ییاهراک  هلمج  زا  ، دندیـسر تردق  هب  نایوما  یتقو.دوب  رتشیب  توادـع  هنیک و  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

مالّسلا و هیلع  یلع  زا  ییوگدب.دوب  وا  نایعیش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  صوصخب  ، نانآ ناراداوه  ربمایپ و  تیب  لها  مالـسا و 
لامعا هیواعم  تسد  هب  رتشیب  موش ، ةویش  نیا.دوب  ینمشد  نیا  ياه  هولج  زا  یکی  ، ترضح نآ  هب  تبسن  ّبس  مانشد و  نعل و  جیورت 
هدیسر تکاله  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  هژیوب  ، ناناملسم غیت  اب  مالسا  ردص  ياهگنج  رد  يو  ناکاین  دادجا و  هک  ، دش یم 

.دندوب

تردـق هب  یتقو.دوب  هتفرگ  راک  هب  يریگ  ماقتنا  نیا  يارب  ، تشاد رایتخا  رد  هک  ار  يداصتقا  یگنهرف و  یغیلبت و  لماوع  ۀـمه  ، هیواعم
دنیوگب ثیدح  ، نامثع لیاضف  ةرابرد  دننک و  يریگولج  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  لقن  زا  تشون  شیوخ  نارازگراک  ۀمه  هب  ، دیـسر

ار وا  نوخ  تخاس و  مالّسلا  هیلع  یلع  نعل  ّبس و  جیورت  اهلد و  رد  ینکارپ  هنیک  يارب  يا  هناهب  زین  نامثع  ندش  هتـشک  زا.دنزاسب  و 
هیلع تاساسحا  کیرحت  هب  درک و  فیرحت  ار  هثداح  تخادنا و  مالّسلا  هیلع  یلع  ندرگ  هب 

ص:305
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صوصخب قارع و  زاجح و  رد  ، ماش زا  جراخ  ار  ماما  هیلع  ینمـشد  رذب  تخادـنا و  هار  هب  ار  نیفـص  گنج  تخادرپ و  ترـضح  نآ 
رب هتـسباو  نابیطخ  هکنآ  رب  هوالع.دـندوب  هصرع  نیا  نالاعف  هلمج  زا  زین  هریغم  دایز و  ، ناورم ، جاّجح ، دـیلو ، هیواعم.دـنکارپ هفوک  رد 

ریگتـسد وا  لامع  هیواعم و  طّسوت  ، دعب ياهلاس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  کیره  ، دندرک یم  نعل  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اهربنم 
ّتبحم هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  ییاهناسنا  هچ  دنک و  نعل  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، ماع ءالم  رد  هک  تفرگ  یم  رارق  راشف  تحت  ، دش یم 
هنومن زا  یکی  شنارای  يدع و  نب  رجح  تداهش.دندیسر  تداهش  هب  دنتخاب و  نایوما  ۀتـساوخ  هب  ندشن  میلـست  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

نآ : تفگ یم  ، دندش یم  نآ  عطق  راتـساوخ  دندرک و  یم  ضارتعا  وا  هب  یتقو.تفای  همادا  لاس  ياهلاس  هیواعم  دیلپ  تسایـس.تساه 
تمواقم و یناسک  ، راک لـیاوا  رد  .دـنوش (1) گرزب  نییآ  نیا  رب  ناکدوک  دـنریمب و  شور  نیا  رب  ناـگرزب  اـت  مهد  یم  همادا  ردـق 

یلع هب  ییوگازسان  هک  دیسر  ییاج  هب  ، هیواعم يوس  زا  مادم  ياهیریگیپ  یپایپ و  ياه  همانشخب  ءوس و  تاغیلبت  اّما  ، دندرک یم  عانتما 
لوادتم ، جـیار ّتنـس  خـسار و  داقتعا  ینید و  ۀـفیظو  کی  ناونع  هب  ، اج همه  تاسلج و  اه و  هبطخ  ربانم و  رد  وا  نعل  مالّـسلا و  هیلع 

لاس زا  ، تفای تموکح  لاـس  ود  يو  .داد (2) نایاپ  موش  تعدـب  نیا  هب  تفرگ و  ار  نآ  يولج  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هکنآ  اـت  ، تشگ
.تفای همادا  اه  همانرب  نآ  هرابود  وا  گرم  زا  سپ  یلو  ، يرجه ات 101   99

ضغب و اهراب  (، مالّـسلا هیلع  یلع  ّبح  ) مالّـسلا هیلع  یلع  ّبح  هب  تبـسن  دیکأت  رب  هوالع  ، ادخ ربمایپ  هک  دوب  یطیارـش  رد  اهنیا  ۀـمه 
« هّللا ضغبأ  دقف  ینـضغبأ  نم  ینـضغبأ و  دقف  اّیلع  ضغبأ  نم  :» دوب هتـسناد  لوسر  ادخ و  اب  ینمـشد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  ینمـشد 

: دوب هدرک  یهن  مالّسلا  هیلع  یلع  ّبس  زا  (3)و 

ادخ شیوخ و  هب  مانشد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ازـسان  ّبس و  (4)و  يدعب » هنمؤم  نمؤم و  ّلک  ّیلو  ّهنإف  ، هودسحت اّیلع و ال  اّوبـست  «ال 
(5) یلاعت .» هّللا  ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  اّیلع  ّبس  نم  :» دوب هدرک  یفرعم 

مه ار  وا  نارای  درک و  دهاوخ  ّبس  نعل و  ار  يو  ، وا زا  سپ  هک  دوب  هدرک  ییوگـشیپ  تسناد و  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ 
نم زا  سپ  : دوب هدومرف  نانآ  هب.دومن  دنهاوخ  راداو  نآ  هب 

ص:306

،ج 2 ص 222. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 1 - 1
ات 271. ،ج 10،ص 257  ریدغلا ( . 2 - 2

،ج 11،ص 253. نینمؤملا ریما  مامالا  هعوسوم  ( . 3 - 3
،ج 39،ص 292. راونألا راحب  ( . 4 - 4
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.دییوجب يرازیب  يّربت و  نم  زا  هک  دهاوخ  یم  امش  زا  دراد و  یماو  نم  ّبس  هب  ار  امش  هیواعم 

ناـمیا و رد  ما و  هدـش  هداز  يدـیحوت  ترطف  رب  نـم  هـکارچ  ، دـییوجن يّربـت  نـم  زا  یلو  ، دــینک ّبـس  ارم  ( هـّیقت يور  زا  ،) ّبـس اـّما 
.مزاتشیپ (1) ، ترجه

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  ةدومرف  هب  تایاور  نیا  ۀلمج  زا  .دوب (2) هدومرف  مه  راّمت  مثیم  نوچمه  یناسک  هب  ار  اهییوگـشیپ  هنوگ  نیا 
تئارب زا  یهن  ، ثیدح نیا  زا  هک  (3) دّمحم ،» نید  یلع  ّینإف  یّنم  اؤّربت  ّنا  مکورمأ  نإ  ،و  ینّوبسف یّبسب  مکورمأ  نإف  :»... تسا نینچ 

نیا اب  نایوما  نوچ  هدوب ، نانآ  ناج  ظفح  يارب  ، راـشف تحت  ناراـی  يوس  زا  دوخ  ّبس  هب  ماـما  ةزاـجا  دـیاش.دوش  یمن  هدـیمهف  مه 
.دنزاس (4) نک  هشیر  ار  نینمؤملا  ریما  نایعیش  دنتساوخ  یم  ، همانرب هناهب و 

هب مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یتقو.دش  یمن  راوتـسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رادفرط  حانج  ندیبوک  مهرد  اب  زج  ، نایوما تموکح  ياه  هیاپ 
خساپ يو  ، دننک یم  ّبس  اهربنم  رد  ار  ترـضح  نآ  ارچ  ، نامثع زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  عافد  هب  هّجوت  اب  هک  درک  ضارتعا  مکح  ناورم 

تیب لها  اب  ار  نانآ  تموصخ  هنیک و  تیاـهن  نیا  !و  دـنام یمن  اـپرب  هلیـسو  نیدـب  زج  تموکح  کلذب (5)، ّالإ  رمألا  میقتـسی  :ال  داد
.دهد یم  ناشن 

.هباحص نعل  -

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  تشادگرزب  داتس 

نوگانوگ ياهتیلاعف  هب  یناوارف  ياهداهن  زکارم و  ناریا  رد  ، دـش مالعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  لاـس  ناونع  هب  هک  لاس 1379 ش  رد 
ياروش رظن  ریز  یمالـسا و  ياروش  سلجم  بیوصت  اب  ، نارهت رد  « یلع ماما  لاس  تشادگرزب  داتـس  » هلمج زا.دـنتخادرپ  هنیمز  نیا  رد 

نیا هب  طوبرم  ياه  همانرب  يزاس  گنهامه  ، تفای صیصخت  نآ  ياهتیلاعف  هب  هک  يا  هجدوب  اب  دش و  لیکـشت  یگنهرف  بالقنا  یلاع 
هیلع یلع  ترـضح  ةریـس  مالک و  هغالبلا و  جـهن  تیروحم  اب  دوب و  دادرخ 79  رد  داتـس  نیا  لیکـشت.دش  راد  هدهع  ار  تشادگرزب 

رد مـه  ییاـه  هبعــش.تخادرپ  ییارجا  یفیلأـت و  ، یقیقحت ، یغیلبت ياـه  هـنیمز  رد  تیلاـعف  هـب  داتــس  نـیا  ۀــتیمک  هدراـهچ  مالـّـسلا 
ياهناتسرهش

ص:307

،ج 2 ص 272. بقانم هبطخ 57، ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
،ص 54. همئألا صئاصخ  ( . 2 - 2

،ج 39 ص 326. راونألا راحب  ( . 3 - 3
ص ج 9 ، «، یلع ماـما  ۀمانـشناد  ،» اـت 365 ص 243  ج 11، «، بلاـط یبا  نـب  یلع  ماـمالا  هعوـسوم  :» ك.ر اـه  هـنیمز  نـیا  رد  ( . 4 - 4

نآ عاوـنا  یهقف و  ماـکحا  »و  ّبـس » رت یّلک  ثحاـبم  يارب  نینچمه.دـعب  هـب  ص 54  ج 4، «، دـیدحلا یبا  نبا  حرـش  ،» ّبس هلاـقم  ،295
»ج 9،ص 44. عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر

ج 3 ص 127. (، قشمد خیرات  : زا ،) نینمؤملا ریما  مامالا  همجرت  ( . 5 - 5
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رـشن ، اههاگـشیامن ، ینوـیزیولت ییوـیدار و  ياـه  هماـنرب  ، تاـقباسم.تخادرپ تیلاـعف  هـب  دـش و  لیکـشت  ، داتـس نـیمه  رظن  ریز  رگید 
ةرازه ةرگنک  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  - .دوب داتـس  نیا  ياه  همانرب  هلمج  زا...و  یلع  ماما  راطفا  ةرفـس  ، یـشهوژپ ياهحرط  ، باتک

.هغالبلا جهن 

مالّسلا هیلع  یلع  نانخس 

، نورق لوط  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تاملک  ، تسا لضاف  داوج  ملق  هب  هغـالبلا  جـهن  زا  ییاهـشخب  ۀـمجرت  ، ماـن نیا  هکنآ  زج 
جهن :» درب ماــن  ریز  راــثآ  زا  ناوـت  یم  اــه  هعوـمجم  نـیا  هـلمج  زا  .تـسا (1) هدـش  يروآدرگ  ( مـه هغـالبلا  جــهن  زا  شیپ  یتـح  )

«، ظـعاوملا مکحلا و  نوـیع  ،» ظـحاج «، هملک هأـم  ،» یـسربط «، یلاـئّللا رثـن  ،» يدـمآ «، ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ  ،» یـضر دّیـس  «، هغـالبلا
تاملک.یچناپق نسح  دّیس  ، دلج  11 «، یلع مامالا  دنـسم  ،» یچ هناش  ریدم  مظاک  «، یلع نینمؤملا  ریما  مامالا  مالک  نم  مکحلا  » يدـمآ

ياهدنپ هب  نادنم  هقالع  ۀمه  نیب  رد  ، تسا زیمآ  تمکح  قیمع و  ، ایوگ رایسب  یهاتوک ، نیع  رد  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  راصق 
.تسا هدش  همجرت  زین  فلتخم  ياهنابز  هب  دراد و  یّصاخ  تیلوبقم  ینید 

.هغابصلا جهب  ، هداعسلا جهن  ، هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، هغالبلا جهن  -

باوبا ّدس  ثیدح  - باوبا ّدس 

نارادبرس

.نالوغم تموکح  ّدض  رب  هنایفوص  ياهشیارگ  اب  يرشع  ینثا  ۀعیش  ياهتضهن  زا  یکی  مان 

اب هّیرادبرـس  تکرح.دش  زاغآ  لاس 736 ق  رد  راوزبس  ۀقطنم  رد  ، دـیماجنا زین  ّلقتـسم  تموکح  لیکـشت  هب  هک  یعیـش  تضهن  نیا 
یم رادبرس  ار  دوخ  یگمه  دندوب و  هتشارفارب  يراد  ، رهش نوریب  نانآ.تفرگ  لکش  يروج  نسح  خیش  هفیلخ و  خیش  میلاعت  زا  ماهلا 

هورگ نیا  ینید  یهقف و  لمعلاروتـسد  ناونع  هب  ار  « هّیقـشمد ۀعمل  » باتک لّوا  دیهـش.دنتفای  ترهـش  نارادبرـس  هب  ور  نیا  زا  ، دـندیمان
.خیرات رد  هعیش  ، یعیش ياهتلود  ، یعیش ياهتضهن  .درک (2)- نیودت 

ص:308

ج 12. «، یلع ماما  همانشناد  ،» يدراطع هّللا  زیزع  ۀلاقم  ةرامش 1 و 2  «، نآرق ناتسلگ  هیرشن  :» ك.ر : هنیمز نیا  رد  ( . 1 - 1
«، ناـسارخ نارادبرــس  تـضهن  ،» دـنژآ ۀــمجرت  نوساـم  ج  «، نارادبرــس یعیــش  ماـیق  :» ك.ر هـلمج  زا  نارادبرــس  ةراـبرد  ( . 2 - 2

ناهیک «، نارادبرس تضهن  رب  یلیلحت  یشرگن  ،» تقیقح عیفرلا  دبع  «، نارادبرـس شبنج  خیرات  ،» زرواشک میرک  ۀمجرت  ، یکـسفشورطپ
ج 9 ص 130. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  ،» لاس 1369 ، هشیدنا
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مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لایرس 

هّجوت دروم  رایـسب  دش و  شخپ  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  زا  لاس 1375 ش  رد  هک  تمـسق  رد 28  ینویزیولت  ۀـعومجم  کی  مان 
هرود لاس  جنپ  نامثع و  ةرود  لاس  جنپ  ) ار یلع  ترـضح  یناگدـنز  بیـشن  زارفرپ و  لاس  هد  ثداوح  ، لایرـس نیا.تفرگ  رارق  مدرم 

صاعورمع و هیواعم و  بیرف  ریوزت و  شقن  ماما و  نامز  ياهبوشآ  اه و  هنتف  ، اهگنج دوب و  هدیـشک  ریوصت  هب  ( ترـضح نآ  تفـالخ 
ییاهنت دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّتیمولظم  رب  يدـهاش  داد و  ناشن  یبوخب  ار  ریبز  هحلط و  یبلطایند  ناـیناورهن و  ینیب  هتوک  لـهج و 

هیلع یلع  - .ینیدلا رخف  داهرف  زا  ، تفای یمومع  تیلوبقم  رایسب  هک  نآ  یقیسوم  دوب و  يرقابریم  دواد  نآ  نادرگراک  هدنسیون.قح و 
.يرنه راثآ  رد  مالّسلا 

هدابع نب  دعس 

.دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نامز  رد  روهشم  ياهتیصخش  زا  هنیدم و  رد  جرزخ  ۀلیبق  سیئر  يو 

دروخ دنگوس  دنک و  تعیب  رکب  وبا  اب  دشن  رضاح  هک  دوب  یناسک  زا  يو  ، دمآ شیپ  هفیقس  يارجام  هک  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ 
رد.دـندوب وا  ناج  زا  عافد  ةداـمآ  هک  تشاد  مه  یناراداوه  دـنامب (1)و  تفلاخم  نیا  رب  دوخ  شکرت  ریت  نیرخآ  ات  ناج و  ياـپ  اـت 

رد هنابـش  رگید  یـسک  یتسدمه  اب  ( دوب ماش  رد  عقوم  نآ  هک  ) دیلو نب  دـلاخ  هک  دوب  ناّسغ  رد.تفر  ماش  تمـس  هب  دـنامن و  هنیدـم 
: دنداد تبسن  هّنجا  هب  ار  نآ  دندورس و  مه  يرعش  دنتشک و  ار  وا  ریت  ود  باترپ  اب  هتسشن و  وا  نیمک 

هداؤف (2) طخن  ملف  نیمهسب  هانیمر  هدابع و  نب  دعس  جرزخلا  دّیس  انلتق  نحن 

اب دوب و  تفلاخم  بیقر و  ياه  هرهچ  فذـح  یکیزیف و  ۀیفـصت  یعون  ، وا یعامتجا  ذوفن  تیعقوم و  هب  هّجوت  اب  ، هدابع نب  دعـس  رورت 
.تفالخ بصغ  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  - .دیدیشخب ماکحتسا  ار  دوخ  عورشمان  هنابصاغ و  تموکح  ياه  هیاپ  اه  هویش  هنوگنیا 

ص:309

،ج 2 ص 39. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
،ج 3 ص 30. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ،ج 2 ص 307، بهذلا جورم  ،ج 30 ص 495، راونألا راحب  ( . 2 - 2
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هدعاس ینب  ۀفیقس 

هّللا یّلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ.دـش  یم  وگتفگ  عّمجت و  نآ  ریز  یهاگ  هک  دوب  هنیدـم  رد  هدـعاس  ینب  ۀـلحم  رد  یناب  هیاـس  ، هفیقس
رد تفرگ و  ماجنا  ربمایپ  نیـشناج  نییعت  ةرابرد  يرایـسب  ياهوگتفگ  دـندمآ و  درگ  اجنآ  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  هلآ  هیلع و 

.دش تعیب  رکب  وبا  اب  تیاهن 

زا يدادـعت.دندوب  ترـضح  نآ  يراپـسکاخ  تامّدـقم  لوغــشم  هناـخ و  رد  مشاـه  ینب  مالـّـسلا و  هـیلع  یلع  ، ربماـیپ تاـفو  زا  سپ 
ۀفیقس رد  ، دسرب تفالخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تشاذگ  دنهاوخن  دسح  هنیک و  ببس  هب  یشیرق  نارجاهم  هک  دنتسناد  یم  نوچ  ، راصنا
وبا.دش رورت  ادعب  هک  دوب  هدابع  نب  دعـس  باختنا  رب  مه  ناشمیمـصت.دننیزگرب  دوخ  نایم  زا  ار  یـصخش  ات  دندمآ  درگ  هدعاس  ینب 

هفیلخ باختنا  رد.دنداد  هلـصیف  رکب  وبا  دوس  هب  ار  راک  دندناسر و  هفیقـس  هب  ار  دوخ  ، دندش ربخاب  هک  حاّرج  ةدیبع  وبا  رمع و  رکب و 
.تسا (1) هدمآ  ثیدح  خیرات و  بتک  رد  هک  تفرگرد  نارضاح  نیب  ینالوط  ياهثحب  ، راصنا ای  دشاب  نیرجاهم  زا  هکنیا  و 

دوب و هدش  نییعت  شیپ  زا  يا  همانرب  مالّسلا  هیلع  یلع  نتـشاذگ  رانک  رکب و  وبا  ندناسر  تردق  هب  هک  دهد  یم  ناشن  يدّدعتم  نئارق 
زا ، دندز زابرس  هماسا  هاپـس  هب  نتـسویپ  زا  هکنیا.دندوب  هدرک  يزیر  همانرب  نآ  يارب  لبق  اهتّدم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نافلاخم 

ةرابرد هک  دندش  تسدمه  ، عادولا هجح  زا  تشگزاب  هار  رد  ، دندرک يریگولج  شتایح  زور  نیرخآ  رد  ربمایپ  طّسوت  يزیچ  نتـشون 
لثم هکلب  تسا  هدرمن  ربمایپ  هکنیا  هب  رمع  ندرک  نالعا  ، ربماـیپ تلحر  زا  سپ  ، دـننکن لـمع  ربماـیپ  ۀیـصوت  هب  نینمؤملا  ریما  تیـالو 

اتدوک هیبش  يزیچ  دوب (2)و  هدش  یحاّرط  لبق  زا  ، هئطوت نیا  هک  دهد  یم  ناشن  رگید  ثداوح  تسا و  هدـش  بیاغ  یـسوم  ترـضح 
.دندز نآ  هب  ّتیعورشم  گنر  هک  تفر  یم  رامش  هب 

زور نآ  دش  مغ  هعیش  مهس  بیصن و  زور  نآ  دش  متام  دعاس  هفیقس 

تخوس شا  هلعش  رد  یبنلا  تیب  رد  تخورفارب  شتآ  بهل  وب  هرابود 

دنتسکش ار  تمصع  يولهپ  لد و  دنتسشن  مه  اب  هئطوت  نارس 

ص:310

راحب ،» ات 45 ات 60 و ج 6 ص 5  ج 2 ص 21  «، دیدحلا یبا  نبا  حرش  ،» ج 8 ص 405 «، یلع ماما  ۀمانـشناد  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 1 - 1
ص 185. «، صاصتخا ،» ج 28 «، راونالا

دوخ نایم  یقاثیم  هدـمآ و  درگ  هبعک  رد  هدـیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  هک  هدـش  هراـشا  اـجنآ  رد  ص 85. ،ج 28  راونالا راحب  ( . 2 - 2
.دنریگب وا  نادناخ  زا  ار  تفالخ  ، ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  هک  دنتشون 
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(1) تفر ؟ اجک  ربمغیپ  لآ  اب  افو  تفر ؟ اجک  رگتعیب  تسد  نارازه 

هتبلا.دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامرف  هب  ییانتعا  یب  ّصن و  لباقم  رد  داهتجا  عورشمان و  یتعدب  ، تشذگ هفیقس  رد  هچنآ 
عیمطت و اب  ار  یـضعب  لتق و  دـیدهت و  اـب  ار  یـضعب  هفیقـس  دـناب  یلو  ، دـندوب هفیقـس  رد  هدـش  ذاـّختا  میمـصت  فلاـخم  مه  یناـسک 
هب هنارـالاساغوغ  هدز و  بوشآ  طیارـش  نآ  رد  مه  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  نینمؤملا و  ریما  ياهـشالت.دندرک  شوماـخ  ، هدـعو
رد ، دوب هدنز  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ات  اهلقن  یخرب  قبط  دید و  توکـس  رد  ار  تحلـصم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.دیسرن  ییاج 

تفالخ بصغ  ، هفیقـس رد  هک  دوب  هنوگنیا.دـنداد  تعیب  هب  نت  تیاهن  رد  هفیقـس  نایرج  نافلاخم  رتشیب.درکن  تعیب  تسـشن و  هناـخ 
رد ربمایپ  نادناخ  هب  ملظ  لبمس  ناونع  هب  دش و  يزیر  هیاپ  هّمئا  مالّسلا و  هیلع  یلع  تماما  زا  تّما  ندرک  مورحم  مالّسلا و  هیلع  یلع 

خلت ياه  هویم  زا  یکی  مه  البرک  خـلت  ۀـثداح  تشاد و  نیتسخن  ملظ  نیمه  رد  هشیر  زین  يدـعب  ياهمتـس  دـنام و  یقاب  ، خـیرات لوط 
نعل و اه  همانترایز  اهاعد و  رد  هچنآ  (3) هفیقّسلا .» موی  یف  بیصا  نیسحلا  ّنإ  :» تسا هدمآ  (3.4 ق) ینالقاب رعش  رد  .دوب (2) هفیقس 

.تسا (4) موش  نایرج  نیمه  هب  هراشا  درک  ملظ  دّمحم  لآ  هب  هک  تسا  یملاظ  نیلوا  رب  نیرفن 

خیرات رد  متـس  نیا  .دوـش (5) یم  هتفگ  بیرف  يزادرپ و  غورد  هب  « يدـنب هفیقـس  » هناـیماع تاـیبدا  رد  تسا و  ملظ  زا  يداـمن  ، هفیقس
ةرابرد (6) ..ْمُهُِعبار .  َوُه  ّالِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  يوجن » » ۀیآ لوزن  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب.داتفا  قافتا  مالسا  ردص 

هک دش  لزان  هبعش  نب  هریغم  هفیذح و  یبا  یسوم  ملاس  ، فوع نب  نمحرلا  دبع  ، حاّرج ةدیبع  وبا  ، رمع ، رکب وبا 

ص:311

(. ،ص 59 رابو گرب  ) .فلؤم زا  ( . 1 - 1
.دینک هعجارم  هدنسیون  زا  « اروشاع گنهرف  » باتک رد  « هفیقس اروشاع و  » ثحب هب  ( . 2 - 2

.هّمغلا فشک  رد  یلبرا  زا  لقن  هب  ص.اونین 9  ات  هفیقس  زا  ( . 3 - 3
هفالخلا » دـعب هب  ص 85  ج 28  «، راونألا راـحب  ،» ج 3 «، بلاـط یبا  نـب  یلع  ماـمالا  هعوـسوم  :» ك.ر هـلمج  زا  هفیقـس  ةراـبرد  ( . 4 - 4

« هفیقس ،» ،ج 3 مالّسلا هیلع  یلع  ماما  همانـشناد  ،» يربنق هّللا  تمـشح  «، هدعاس ینب  هفیقـس  راثآ  رارـسا و  ،» ینیـسحلا سیردا  « هبـصتغملا
هاگتساخ  » رّفظم اضر  دّمحم  « هفیقس رارسا  ،» ثدحم یلع  «، خیرات ۀتفه  نیرت  هایس  ،» ج 2 و 6 «، دیدحلا یبا  نبا  حرش  ،» يرکسع همالع 

ثاریم ، » داژن كاـپ  دیهــش  «، هفیقــس رد  هدــشمگ  یموـلظم  ،» هدازراــختفا نـسح  هـمجرت  دوـصقملا  دــبع  حاــتفلا  دــبع  «، تفــالخ
ات هفیقس  زا  ،» ص 203 »ج 9  عّیـشت فراعملا  هرئاد  ،» دوصقملا دبع  حاتفلا  دـبع  «، هفالخلا هفیقـسلا و  ،» ینارهت داشلد  یفطـصم  «، هدوبر

.مالسا ردص  خیرات  رگید  ياهباتک...و  يورسخ  یسوم  «، اونین
.ادخهد ، همان تغل  ( . 5 - 5

ۀیآ 7. ، هلداجم ( . 6 - 6
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هفالخلا نوکت  هلآ ال  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  یـضم  نئل  » هک دندرک  قفاوت  رما  نیا  رب  دنتـشون و  دوخ  نیب  يا  هدهاعم  دندش و  عمج 
یمن ار  نانآ  ياوجن  ییوگزمر و  رارسا و  ام  هک  دنتـشادنپ  ایآ  :» دیامرف یم  هک  يرگید  ۀیآ  ،و  هیآ نیا  «. ادبأ هّوبّنلا  مشاه و ال  ینب  یف 

هک دیـسر  ربخ  نیا  لوسر  ترـضح  هب  دـیامرف  یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.دـش  لزان  ناشزور  نآ  هئطوت  نانآ و  ةرابرد  1 میونش »؟
یم رانک  تردق  زا  ار  شنادناخ  دریمب ، رگا.تسا  هتخاس  مکحم  دوخ  نادناخ  رد  ار  تموکح  ، دّمحم : دـنیوگ یم  شیرق  زا  یهورگ 
هیبش ، مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتشک  زور  زج  يزور  چیه  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  .میهد 2 یم  رارق  نانآ  ریغ  رد  مینز و 

هتـشون همان  هدهاعم  نآ  هک  زور  نآ  هک  دوب  هتخاس  هاگآ  هعقاو  نیا  زا  ار  شزیزع  ربمایپ  رتشیپ  مه  لاعتم  يادـخ.دوبن  هئطوت  زور  نآ 
جرخ مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  لتق  باتکلا  بتک  اذإ  :» تفر نوریب  مشاه  ینب  زا  تموکح  دیسر و  تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ، دش

3 مشاه .» ینب  نم  کلملا 

ناشن هفیقـس  زور  رد  ار  اروشاع  ثداوح  ۀشیر  دوب و  هدمآ  ینالقاب  رعـش  رد  هک  تسا  یتقیقح  نامه  ! تفگـش تسا  ییارجام  ، نیا و 
قشاع لد  رد  قوشعم  ياهزیهرپ  زیرگ و  هک  نانچمه  ات  ، دیرب ورف  مخ  ریدغ  بلق  رد  ار  هفیقس  :» دسیون یم  داژن  كاپ  دیهش.دهد  یم 
هفیقـس رگا  دوش و  ریهطت  دزیرب و  دور و  ورف  ریدغ  تیناحور  رد  همه  همه و  ، دزیر یمورف  تسا  لاصتا  دـقاف  هچره  دوش و  یم  وحم 

ةّدغ نیا  زا  ات  دینکورف  هفیقـس  بلق  رد  رتشن  نوچ  ار  ریدغ  ، دیدرک روصت  رتمهم  رتگرزب و  ریدـغ  زا  ، تاهابتـشا زا  ییاه  هسلخ  رد  ار 
4 .دزیر » نوریب  تساهیزادرپ  هنهک  اهیبلط و  هاج  ياپ  ّدر  هچره  بهتلم 

: دیوگ یم  هفیقس  ۀثداح  رد  البرک  لتق  ملظ و  هشیر  هفیقس و  دمایپ  ةرابرد  ءاطغلا  فشاک  موحرم 

هجتنأ 5 لصألا  كاذ  عرفلا  اذه  لثم  مهتفیقس و  الول  ، البرک ام  هّللات 

.تسا هشیر  نامه  هجیتن  ، هخاش نیا  ، دوبن مه  البرک  ، دوبن هفیقس  رگا  ادخ  هب 
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رد :» داژن كاـپ  دیهـش  تسا  هتفگ  وـکین  هچ.تسا  یقاـب  نونکاـت  شموـش  راـثآ  هک  دوـب  یجک  ياـنب  ، داـتفا قاـفتا  هفیقـس  رد  هـچنآ 
رد.دـش دـییأت  یـسابع  يوما و  ياـهرابرد  تیفارـشا و  يرترب  دـیدرگ و  مـالعا  « مکیقتأ هّللا  دـنع  مکمرکأ  ّنإ  » یگتـسکشرو ، هفیقس

ملاس ، فوع نب  نامحرلا  دبع  هدیبع ، وبا  ، نامثع ، رمع ، رکب ابا  ، هفیقس رد.تفرگ  ار  « تیبلا لهأ  اّنم  » ياج « ریزو مکنم  ریمأ و  اّنم  ،» هفیقس
هعـصعص مثیم و  ، راّمع ، رجح ، دادقم ، رذ وبا  ، ناملـس ، سابع ، یلع دندش و  بلاغ  هیواعم  صاّقو و  دعـس  ، دـیلو نب  دـلاخ  ، هفیذـح یلوم 

ار ربیخ  هک  سک  نآ  دـش  هتفگ  هفیقـس  رد...دـیدرگ  هتخانـش  یعرـش  ، ّصن لباقم  رد  داهتجا  اهدـص  ، هفیقـس رد...دـندیدرگ  بولغم 
زا تفالخ  دنبسچب و  ار  تّوبن  نامه  تسا  رتهب  یلع  ناوریپ  مشاه و  ینب  دش  هتفگ  هفیقس  رد...دیاشگب  ار  هفیقـس  دنتـشاذگن  ، دوشگ

، دوش یم  هتخانش  رمألا  ولوا  هدوب و  « ریما اّنم  » لومـشم ، دوش ریما  ناناملـسم  رب  سکره  ، دیـسر بیوصت  هب  هفیقـس  رد...تسادج  تّوبن 
رهش هب  رهش  ، ریسا ار  شنانز  دناسرب و  لتق  هب  دهد و  یگنشت  یگنـسرگ و  ار  شنادنزرف  نارای و  مامت  یمارگ و  ّیبن  طبـس  هکنآ  ولو 

هدوـب تسرد  ودره  ، دـندرکن نیعم  ینیـشناج  هک  یمارگ  ّیبـن  درک و  نیـشناج  نییعت  هـک  رکب  اـبا  دـنیوگ  یم  هفیقـس  رد...دـنادرگب 
یلع ندرک  باختنا  هن  ، دوب یبوخ  باختنا  ناوج  ۀماسا  یهدنامرف  رس  هن  هک  دنتسناد  بلاج  دراو و  ار  بلطم  نیا  هفیقس ، رد  !... تسا

(1) تسا »! تسرد  يراک  تفالخ  هب  ناوج 

.هتشونان ۀمان  ، هتلف ، تفالخ بصغ  ، مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم  -

هلاس توکس 25 

ظفح رطاخ  هب  تفرگن و  اـفلخ  اـب  زیمآ  تمـصاخم  هناـیوجزیتس و  عضوم  ، تفـالخ ندـش  بصغ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ربص و ۀـلاس  نارود 25  تسبورف و  مد  ، نانمـشد ةرطیـس  نید و  ساـسا  تّما و  یـشاپورف  رطخ  زا  يریگولج  مالـسا و  تما  تدـحو 

.دشاب (2) هدنام  ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  نانچنآ  ، درک لّمحت  ار  ینیشن  هناخ  توکس و 

، دوخ ّتیناقح  تابثا  يارب  ترضح  نآ.تسین  قیقد  نادنچ  شزاس  توکس و  ریبعت  هتبلا 

ص:313

(. شنیزگ صیخلت و  اب  ات 71( ،ج 1 ص 63  هفیقس رد  هدشمگ  یمولظم  ( . 1 - 1
.هّیقشقش ۀبطخ 3  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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هب رما  زا  تشاد و  هنارگ  تحیـصن  زیمآداقتنا و  يدروخرب  ، هناگ هس  ياـفلخ  ياـهفالخ  هب  تبـسن  درک و  جاـجتحا  نارگید  اـب  اـهراب 
تموکح يارب  نامثع  نارود  رد  صوصخب  ، ترـضح نآ  روضح  یهاـگ  هک  ییاـج  اـت  ، درک یمن  راذـگورف  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ریـشمش هب  تسد  ، نابـصاغ زا  دوخ  ّقح  نتفرگ  يارب  ، تسا مّلـسم  هچنآ.دـشابن  هنیدـم  رد  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  دوبن و  لّمحت  لباق 
رد.تدحو ظفح  يارب  يرگید  ، مالسا ياقب  ظفح و  رطاخ  هب  یکی  ، دمآ هاتوک  دشن و  ریگرد  نانآ  اب  تفالخ  تردق و  رس  رب  دربن و 

هفاـخم ـال  ول  هّللا  میأ  «و  میتشاد يرگید  عضوم  عضو و  ، دوبن مالـسا  ساـسا  ندـش  دوباـن  تّما و  ۀـقرفت  میب  رگا  : تسا هدومرف  ییاـج 
كرت يارب  هزیگنا  ودره  هب  هراـشا  هـک  (1) هیلع ،» مهل  اـّنک  اـم  ریغ  یلع  اـّنکل  نیّدـلا  روبی  رفکلا و  دوـعی  نأ  نیملـسملا و  نیب  هقرفلا 
بـصغ دروم  رد  يو  زا  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دادمتـسا  هب  خساپ  رد  هک  هدش  لقن  مه  هچنآ.دراد  تفالخ  نابـصاغ  اب  هعزانم 

هب هراشا  (2) منک ، مادـقا  ، دوش شوماخ  دـیحوت  داـیرف  ناذا و  يادـص  نیا  يراد  تسود  رگا  : دومرف ، ارهز ترـضح  هب  ملظ  كدـف و 
.تسا نید  ظفح  يارب  توکس  ربص و  تسایس 

یلع هک  دـشن  عنام  يزیچ  دـندرک ، تعیب  رکب  وبا  اب  هدرک و  ار  اهراک  نآ  هک  مدرم  : دـیامرف یم  نآ  ةرابرد  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یتسرپ تب  دـندرگرب و  مالـسا  زا  هک  تشاد  نآ  میب  نوچ  ، دـنک ار  مدرم  تاعارم  هکنیا  زج  دـناوخارف  دوخ  هب  ار  مدرم  مالّـسلا  هیلع 

مالسا زا  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  دننامب  یقاب  لاح  نآ  رب  هکنیا  ، ترضح نآ  يارب.دنراذگب  رانک  ار  تلاسر  دیحوت و  رب  تداهش  دنوش و 
(3) مالسإلا .» نع  اوّدتری  نأ  نم  اوعنص  ام  یلع  مهّرقی  نأ  هیلإ  ّبحألا  ناک  «و  ...دندرگرب

يرگ یفلس  ، هّیفلس

دندقتعم دنناد و  یم  یفلس  ار  دوخ  نّویباهو  زا  ییاههورگ.تسا  ناینیشیپ  شور  راتفر و  راکفا و  هب  تشگزاب  يانعم  هب  يرگ  یفلس 
هک دـنا  یعّدـم  نایباهو.تسادـخ  ربمایپ  ّتنـس  هب  لمع  یحو و  لوزن  نارود  مرکا و  ربماـیپ  رـصع  ، هویـش نیرتهب  هرود و  نیرتهب  هک 

شور

ص:314

،ج 1 ص 307. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
.دیدحلا یبا  نبا  حرش  زا  لقن  هب  ،ص 184  هغالبلا جهن  رد  يریس  ( . 2 - 2

،ج 28 ص 255 ح 38. راونألا راحب  ( . 3 - 3
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وریپ ، تعیرـش نید و  مهف  رد  دنا و  هدرک  باختنا  تسا  رت  کیدزن  ربمایپ  رـصع  یحو و  لوزن  نامز  هب  هک  ار  یمالـسا  تما  ۀتـشذگ 
، یظفل رظن  زا  ار  نآ  تسا و  هدش  نایب  « هیفلـس » زا زین  يرگید  ياهفیرعت.دنتـسیز  یم  مالـسا  ۀیلّوا  نورق  رد  هک  نانآ  ینعی  ، دـنا فلس 

.دنا (1) هداد  رارق  ثحب  دروم  يداقتعا  ، یخیرات ، یحالطصا

داـهتجا و اـب  تفلاـخم  رهاوظ و  یـضعب  رب  دومج  لـقع و  ندرک  لـیطعت  یعون  نآ  نطاـب  نکیل  ، دراد يا  هدیدنـسپ  رهاـظ  ، اـعدا نیا 
.تسا هدمآ  ثیداحا  رد  هک  تسا  يزیچره  شریذپ 

یم هلمح  هعیـش  صوصخب  ناناملـسم و  یمومع  راکفا  هب  ییاههاگدـید  نینچ  اب  نّویباهو  تسا و  يرّکفت  نینچ  نارـس  زا  « هّیمیت نبا  »
.تسا هتشاد  یتارکفت  نینچ  زین  ( باّهولا دبع  نب  دّمحم  ) دیدج تیباهو  راذگناینب  دننک و 

لوصا نیتسار و  مالـسا  هب  تشگزاـب  تاـفارخ و  زا  اـهرواب  نتـساریپ  ینید و  تارکفت  رد  یـشیدناون  ناونع  هب  يرگ  یفلـس  یهاـگ 
نیرکفتم یخرب  شیادیپ.تسا  هتشاد  ینوگانوگ  جیاتن  اهدمایپ و  ّتنس  لها  یعیـش و  عماوج  رد  شرگن  نیا.دوش  یم  حرطم  ییارگ 

هـشیدنا نینچ  روحم  رب  ینید  ياه  هزیگنا  اب  ناناوج  زا  يراشقا  ندمآ  درگ  یبالقنا و  ياهتوعد  یحالـصا و  ياه  هشیدنا  نابحاص  و 
دـسا نیدـلا  لامج  دّیـس  ، هدـبع دّـمحم  ، یناکوش نوچمه  یناسک.تسا  نیون  يرگ  یفلـس  ياـهدرواهر  زا  یـسایس  یعاـمتجا  ياـه 

باجنپ رد  یلیراب  دـمحا  دیـس  » يربهر هب  ییاهتکرح  نیـسح و  هط  ، داّقع ، نیما دـمحا  ، یبکاوک ناـمحرلا  دـبع  اـضر ، دیـشر  ، يداـبآ
رد « نیملـسملا ناوخا  ،» ریازجلا رد  « ءاـملعلا هیعمج  » نوچمه ییاـههورگ  اـقیرفآ و  برغ  رد  « يدوف نب  ناـمثع  یبـیل و« رد  « یـسونس و«

نکیل ، دراد ناوارف  دقن  ياج  نانیا  زا  یخرب  ياه  هشیدنا  راکفا و  دـنچره  .تسا (2) هتسد  نیا  زا  ، دنه رد  هیمالسالا » هعامجلا  ،» رـصم
.تسا هدروآ  دیدپ  رصاعم  لسن  رد  ییارگ  مالسا  زا  یجوم  نانیا  نیون  رّکفت 

ص:315

، یطوبلا ناضمر  دیعس  دّمحم  « هّینمز هلحرم  هیفلسلا  «،» یفلسلا رکفلا  :» درک هعجارم  ریز  عبانم  هب  ناوت  یم  يرگ  یفلـس  ةرابرد  ( . 1 - 1
خیش «، ایناتیروم یف  اهمالعا  هیفلسلا و  «،» هیفلسلا هدیقعلا  ،» ینوباص « ثیدحلا باحصا  فلسلا و  هدیقع  ،» یماط وبا  لآ  « هّیفلسلا دیاقعلا  »

ریخ هّنس  ءایحا  یف  هیفلسلا  لئاسرلا  ،» یلیسلا زیزعلا  دبع  دّیس  «، هّیمیت نبا  مامالا  لبنح و  نبا  مامالا  نیب  هیفلـسلا  هدیقعلا  ،» رمع نب  بیط 
نیـسح ۀمجرت  « بهذم ای  تعدب  ، هیفلـس ، » يریثکلا دّمحم  دّیـس  «، هیمامالا هّنـسلا و  لها  نیب  هیفلـسلا  ،» یناکوش یلع  نب  دّمحم  «، هّیربلا

«. هینمز هلحرم  هیفلسلا  » زا يرباص 
.تیوک ، ملقلا راد  ، نامثع یحتف  دّمحم  «، هرصاعملا تاعمتجملا  یف  هّیفلسلا  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 2 - 2
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اب رگید و  یعون  هب  ، نید ياهنامرآ  لوصا و  رب  هیکت  باـن و  مالـسا  نتـشیوخ و  هب  تشگزاـب  تضهن  ، یعیـش عماـجم  اـهروشک و  رد 
نبا ، تیباهو - .دراد توافت  ، تسا حرطم  مالـسا  ناهج  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  يرگ  یفلـس  رکفت  اب  هدوب و  حرطم  دوخ  ّصاخ  ۀغبص 

.هّیمیت

يّربت یّلوت و  - برح ملس و 

...ینودقفت نأ  لبق  ینولس 

هب نم  هک  ، دیـسرپب نم  زا  ، دـیهدب تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  ینعی  ، تسوا ناوارف  ملع  ۀـناشن  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یمالک 
قرطب مکنم  ربخأ  تاومّسلا  قرطب  ّینإف  ، ینودقفت نأ  لبق  ینولـس  :» میاناد نیمز ، ياههار  زا  امـش  یهاگآ  زا  شیب  اهنامـسآ  ياههار 

.دش اوسر  درک ، اعدا  نینچ  هنارورغم  مه  سکره  درکن و  ییاعدا  نینچ  تفگن و  نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  (1)و  ضرألا .»
اب ، ترضح نآ  نخس  .تسارتفا (3) لها  ییوگغورد  ای  لهاج  یعدم  دـیوگب  ینچ  سکره  نم  زا  سپ  : دومرف ترـضح  نآ  دوخ  (2)

ناـبطاخم اـعّدا  نیا  ربارب  رد  مه  یناوارف  دراوم  .تسا (4) هدـش  لقن  نوگانوگ  عباـنم  دّدـعتم و  دراوم  رد  ، فلتخم هباـشم و  تاریبعت 
هراشا ترـضح  یملع  تبقنم  نیا  هب  مه  یبرع  سراـف و  راعـشا  رد  .دنا (5) هدینـش  خساپ  سلجملا  یف  دـنا و  هدرک  لاؤس  ترـضح ،

: تسا هدش 

تساخنرب (6) « ینولس » ّيوعد هب  رگید  سک  چیه  یفطصم  هاگراب  رد  یضترم  ّیلع  زج 

ایفصا (7) لیخ  فص  فصو  لیلخ و  طبس  فجن  هش  «، ینولس » هاگ تخت  ناطلس 

دیآ روخ  رد  ار  وا  نتفگ  « ینولس  » دیآ ربنم  زارف  رب  وکره  هن 

رد (8) دوب  ار  دمحا  ملع  رهش  هک  دیآرب  یتاذ  زا  نتفگ  « ینولس »

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

ص:316

،ج 7 ص 610. قحلا قاقحا  ،ص 55، یلع مامالا  ننس  ،ص 152، دیفم یلاما  ،ج 40 ص 153، راونألا راحب  ( . 1 - 1
دّمحم « هّیولعلا رارسألا  » باتک رد  دندش  اوسر  دنتفگ و  ینولس  هک  یناسک  زا  ییاه  هنومن  ،ج 7 ص 46. دیدحلا یبا  نبا  حرش  ( . 2 - 2

.تسا هدمآ  ،ص 441  يدوعسملا لضاف 
،ج 54 ص 231. راونألا راحب  ( . 3 - 3

.یملعألا تاروشنم  ، یمیکحلا اضر  دّمحم  خیش  ، دلج  2 «، ینودقفت نا  لبق  ینولس  :» ك.ر ( . 4 - 4
،ص 156. هداز مظان  ، مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هایح  ( . 5 - 5

،ص 39. نیمی نبا  ناوید  ( . 6 - 6
،ص 571. ینامرک يوجاوخ  ناوید  ( . 7 - 7
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،ج 2 ص 86. هژاولگ ، یقفاب یشحو  ( . 8 - 8
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یلاله سیق  نب  میلس 

تلحر لاس  رد.دوب  قارع  لها  يو.دوش  یم  هتخانـش  « دّـمحم لآ  رارـسا  » شفورعم باتک  اب  رتشیب  هک  ، ربماـیپ تیب  لـها  ناگتفیـش  زا 
دمآ و هنیدم  هب  یتقو.دوب  مالّسلا  مهیلع  داجس  ماما  نیسح و  ماما  ، نسح ماما  ، یلع ماما  يافواب  باحصا  زا.تشاد  لاس  هدزاود  ، ربمایپ

رـصع رد.دوب  دمآو  تفر  رد  هنیدـم  هفوک و  نیب  يو.تخادرپ  عّیـشت  تیالو و  هب  طوبرم  ثیداحا  يروآ  عمج  هب  ، دـید ار  تافارحنا 
یکی املع و  هعیش و  تیانع  دروم  تسا  فورعم  مه  « هفیقـسلا باتک   » »و میلـس باتک  » هب هک  وا  باتک.تخیرگ  هفوک  زا  یفقث  جاّجح 

لاس رد  يو.تسا  هدـش  همجرت  نابز  دـنچ  هب  پاچ و  راب  اههد  تسا و  يرجه  لوا  نرق  رد  یعیـش  ةدـش  فیلأت  بتک  نیرت  نهک  زا 
.تشذگرد (1) سراف  ناجدنبون  رد  يرجه   76

.هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  رارسا  -

تعدب تّنس و 

عوضوم ، نایباهو يوس  زا  تیب  لها  ناوریپ  ياهراک  یخرب  هب  تعدب  ياوران  تبسن  تنس و  لها  هعیـش و  نایم  ثحب  دروم  لئاسم  زا 
ای ربمایپ  ریرقت  لعف و  ، لوق زا  تسا  تراـبع  « تنـس ،» یهقف حالطـصا  رد.تسا  هریـس  شور و  ياـنعم  هب  ّتنـس.تسا  ّتنـس  تعدـب و 

زیاج نآ  هب  لمع  دور و  یم  رامـش  هب  تنـس  تسا و  تّجح  مدرم  يارب  ناشراتفر  نخـس و  ، دنموصعم همئأ  ربمایپ و  هک  اجنآ  زا.ماما 
.تسا ثحب  نیا  زا  جراخ  هک  دور  یم  راک  هب  مه  بحتسم  ياضم  هب  ّتنس  هتبلا.تسا 

هقباس مالـسا  نید  رد  هک  یمارم  فرح و  راکره و  ، حالطـصا رد.تسا  هقباس  یب  ةدیدپ  کی  ثادـحا  يروآون و  يانعم  هب  « تعدـب »
ّتنـس تعیرـش و  لباقم  رد  تعدـب  ور  نیازا.دوش  یم  هدرمـش  تعدـب  ، تسا يوبن  ّتنـس  تعیرـش و  فـالخرب  نآ  ماـجنا  درادـن و 

دنتـسم نودـب  نآ  زا  نتـساک  اـی  نید  رد  ندوزفا  تروـص  هب  هچ  ، درادـن عرـش  نید و  رد  هشیر  هک  يروـهظون  ياـهزیچ  ینعی  ، تسا
یف هلالض  ّلک  هلالض و  هعدب  ّلک  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ.یعرش 

ص:317

«. دّمحم لآ  رارسا  » باتک ۀمدقم  هرامش 48، ، رثوک هلجم  ،ج 2 ص 53، یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( . 1 - 1
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نینچ ار  تعدـب  تنـس و  لـباقت  زین  مالّـسلا  هـیلع  ریما  ترـضح.تسا  شتآ  رد  یهارمگره  تـسا و  یهارمگ  تعدـبره  ،(1) راّنلا »
ار یتّنـس  ، تعدب نآ  اب  هکنآرگم  ، دراذگ یم  یتعدب  هک  تسین  سک  چیه  (2) هّنـس » اهب  كرت  ّالإ  هعدب  عدتبإ  دحأ  ام  :» تسا هدومرف 

.دنک یم  كرت 

رد نید  ناملاع  تسا و  نوعلم  راذـگتعدب  تسا و  هدـیهوکن  یمالـسا  قرف  ۀـمه  نایم  رد  تعدـب  تسا و  یقافتا  ، هلأـسم ياـجنیا  اـت 
هدرم و اهتّنس  هک  درک  مایق  تهج  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننوعلم و  هنرگ  ،و  دننک راکـشآ  ار  دوخ  ملع  دیاب  راذگتعدب  لباقم 

.دوب هدش  هدنز  اهتعدب 

ار هدنهد  ماجنا  دیمان و  تعدب  یتحار  هب  ار  يراکره  ناوت  یم  ایآ  ؟و  تعدب راک  مادک  تسا و  ّتنـس  راک  مادـک  هک  تسا  نآ  مهم 
؟ دومن قیسفت  ریکفت و  ای  درک  درط 

ییاهراک.دنهد یم  تبسن  تعدب  هب  ار  هعیش  ، دنزاس یم  رشتنم  ار  دولآ  تعدب  راکفا  دننک و  یم  تنـس  كرت  ناشدوخ  هک  نویباهو 
هحون يراوگوس و  مسارم  يرازگرب  ، همئأ ربمایپ و  دالیم  يارب  نتفرگ  نشج  ءایلوا ، تبرت  رب  هدجـس  ، كّربت ، لّـسوت ، تراـیز : نوچمه

اهمرح و ندیـسوب  میهاربا ، ماـقم  نیموصعم و  حیرـض  هبعک و  هب  نتـسج  كربت  ، ءاـیلوا ناـماما و  روبق  رب  مرح  هّبق و  نتخاـس  ، یناوخ
زا يرایـسب  رد  هک  یلاح  رد  ، دنهد یم  كرـش  تبـسن  نایعیـش  هب  دـنرادنپ و  یم  تعدـب  ار  اهراک  لیبق  نیا  زا  يرایـسب...و  اهحیرض 
یم نشج  دنتـسج و  یم  كربت  لّسوت و  ترایز و  هک  هدش  لقن  باحـصا  ربمایپ و  لمع  زین  ناوارف و  تایاور  ، ّتنـس لها  دوخ  عبانم 

تیعورشم دنا و  هتشون  رایسب  ياهباتک  هنیمز  نیا  رد  ناققحم  ناملاع و  دراد و  يا  هریس  یثیدح و  ، ینآرق ۀشیر  اهتّنـس  نیا  دنتفرگ و 
.دنا (3) هدرک  تابثا  ناوارف  یعطق و  عبانم  ساسا  رب  ار  اهنآ  ندوب  ّتنس  و 

ص:318

(. دوش هظحالم...عدبلا  باب  ،ج 1 ص 57 ح 12(ص 74  یفاک لوصا  ( . 1 - 1
(. ترابع رد  توافت  یکدنا  اب  ، حلاص یحبص  هبطخ 145( ، هغالبلا جهن  ،ص 58، نامه ( . 2 - 2

اهراـثآ هعدـبلا و  ،» ینیما ۀـمالع  «، ریدـغلا »و« انتّنـس انتریـس و  ،» نیما نسحم  دّیـس  همـالع  «، باـیترالا فـشک  :» ك.ر هـلمج  زا  ( . 3 - 3
ءوض یلع  هلیـسولا  لّسوتلا و  هقیقح  ،» يرقابلا رفعج  « هعدبلا ،» داّدح دّمحم  ظوفحم  هّللا  دبع  « هعدبلا هّنـسلا و  :» یناحبـس رفعج  « هقبوملا

هعاونا ، كربتلا ،» یناحبس رفعج  « هسدقملا حاورألاب  هثاغتسألا  وا  ، لّسوتلا ،» يدمحألا یلع  « كربتلا ،» یلع دّمحم  یسوم  « هنسلا باتکلا و 
دّمحم « هراــیزلا ،» هـیطع یلع  تزع  « اــهنم مالــسالا  فــقوم  اهدــیدحت و  ؛ هعدــبلا ،» عیدــجلا نـمحرلا  دــبع  نـب  رــصان  « هماــکحا و 

یـسابلکلا دّـمحم  « هّینیـسحلا هبرتلاـب  ءافـشتسإلا  ،» ناـسرخلا يوـسوم  يدـهم  دّـمحم  دّیـس  « هّینیـسحلا هبرتـلا  یلع  دوجـسلا  ،» نوّـسحلا
»ج 3 ص 145 عّیشت فراعملا  هرئاد  ،» یلمآ يداوج  یضترم  «، ترایز ،» یثدحم داوج  همجرت  « لّسوت كربت و  »و« ترایز ،» یناهفـصالا

.هلاسرلا زکرم  « اهدودح اهموهفم و  ، هعدبلا ،» تعدب ةژاو 
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میرحت : نوچمه ییاهتعدـب  ، مود ۀـفیلخ  ياهراک  دروم  رد.دـنا  هداهن  ناینب  تنـس  لها  نایاوشیپ  ار  اهتعدـب  نیرتگرزب  ، رگید يوس  زا 
داتشه (، حیوارت ) ناضمر ياهبش  رد  یبحتسم  ياهزامن  ندناوخ  تعامج  هب  ، هسلج کی  رد  نز  ندرک  هقالط  هس  ، جح رد  عّتمت  هعتم و 
دیاـبن زین  هیواـعم  ياهتعدـب.تسا  یندرکداـی...و  ( بیوثت ) حبـص ناذا  رد  « مونلا نم  ریخ  هالّـصلا  » نتفگ ، راوخبارـش يارب  قالـش  هبرض 

.دنامب (1) یفخم 

ندرکدراو ّتنس و  كرت  تعدب ، رگا  تس و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياه  هدومرف  ینید و  ننس  هب  لمع  ، ّتنـس كالم  رگا 
ّتنـس نایعدـم  دـنوش و  یم  ّتنـس  هب  نالماع  ، نویباهو يوس  زا  تعدـب  هب  نیمهّتم  دوش و  یم  ضوع  هلداعم  ، تسا نید  هب  نید  ریغ 

.زیرگ ّتنس  ناعدتبم  ، ییارگ

یمالـسا ۀـقرف  تضهن و  نیرت  یّنـس  يولع ، عّیـشت  «؟ تسین دـنبیاپ  يوـبن  تنـس  هب  اـه  هقرف  رگید  زا  شیب  هعیـش  اـیآ  ، باـسح نیا  اـب 
مالـسا حانج  نیرتزیتس  تعدب  ناونع  هب  هعیـش  هک  اتفگش  (2) ...ربمغیپ » ّتنـس  هب  تبـسن  اه  هقرف  نیرترادافو  ینعی  نیرت  یّنـس  ، تسا

(3) ددرگ ! مهّتم  تعدب  هب  ، دراد تعدب  اب  هزرابم  ةزیگنا  اب  ییاروشاع  هک  ، بان

هدش دای  رّرکم  نآرق  تایآ  رد  هک  اهتّما  مدرم و  تشونرس  شنیرفآ و  رد  یهلا  ریذپان  فلخت  نیناوق  ، دراد زین  يرگید  يانعم  « ّتنـس »
ّتنـس ای  ، دـننک یم  لمع  نآ  هب  نارگید  هک  تسا  مدرم  طّـسوت  هدـش  يراذـگ  هیاـپ  راـتفر  لاـمعا و  « ّتنـس » رگید ياـنعم  .تسا (4)

ّنس نم  ساّنلا  ملظأ  :» مالّسلا هیلع  ریما  ترـضح  ةدومرف  هب.دوش  یم  دای  مه  تعدب  ناونع  هب  دب  ياهتّنـس  زا  هک  ، وکین ّتنـس  ای  ، تشز
وحم ار  لدع  ياهتّنس  دنک و  يراذگ  هیاپ  ار  هناملاظ  ياهتّنس  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرترگمتس  (5) لدعلا .» ننس  احم  روجلا و  ننس 

.دنک

.هیجان ۀقرف  ، عّیشت ، یسانش تجح  ، يوفص عّیشت  يولع و  عّیشت  ، نّنست -

نّنست - یّنس

ص:319

،ج 2 ص 101. ریدغلا ( . 1 - 1
ص 216. «( 9» راثآ هعومجم  ) يوفص عّیشت  يولع و  عّیشت  ( . 2 - 2

«. یعقاو ّتنس  لها  :» شا همجرت  یناجیت و  « هنسلا لها  مه  هعیشلا  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 3 - 3
هلمج زا  تنـس  نیا  ۀنیمز  نیا  رد...و  حتف 23  لافنا 38، بازحا 38 و 62، رفاغ 85، ءاسن 26، نارمع 137، لآ  : ياه هیآ  دـننام  ( . 4 - 4

.يروکش « ّتنس ،» يرهطم دیهش  « خیرات هعماج و  :» ك.ر
،ج 1 ص 327. لمجلا راصق  ( . 5 - 5
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مالّسلا هیلع  یلع  تیناقح  دنس 

مدرم لضفا  ربمایپ و  لصفالب  نیـشناج  نیملـسم و  ماما  قحرب و  ۀفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  داقتعا 
عّیشت تیناقح  تابثا  هدیقع و  نیمه  روحم  رب  ، دیناوخ یم  باتک  نیا  رد  هچنآ  اتدمع.تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ 

هیلع یلع  ندوب  قح  لیلد.تسا  یخیرات  ياـهلقن  مّلـسم و  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  ساـسارب  ، ریدـغ گـنهرف  تیب و  لـها  بهذـم  و 
بتک ای  ، نیقیرف ثیداحا  تایاور و  ای  تسا ، نآرق  تایآ  ساسارب  ای  مه  یلقن.یلقن  ای  تسا  یلقع  اـی  ، تماـما تفـالخ و  رد  مالّـسلا 

.هریس خیرات و 

: تسا هدش  نییبت  ، باتک نیا  رد  هک  تسا  رواب  نیمه  ةدننک  تابثا  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ، ریز ياهلخدم  ۀعلاطم 

ینثا ۀّمئأ  ، تدوم ۀیآ  ، تیالو ۀـیآ  ، هلهابم ۀـیآ  ، لئاس لئـس  ۀـیآ  ، ریهطت ۀـیآ  ، غیلبت ۀـیآ  ، رمألا یلوا  ۀـیآ  ، نید لامکا  ۀـیآ  ، ریدـغ تایآ 
باحــصا ، راصبتــسا ، یــسایس دادـترا  ، ریدـغ هـب  جاـجتحا  ، ریدـغ ثیداـحا  عاـمجا ، ، ّصن لـباقم  رد  داـهتجا  ، هّیــصولا تاـبثا  ، رــشع

تنـس و لها  ، رمألا ولوا  ، باصتنا باـختنا و  ، نینمؤملا ریما  ، یـسانش ماـما  ، تماـما ، ینولیقا ، مالّـسلا هیلع  یلع  تیلـضفا  ، تعاـطا ، ءاـسک
شیج ، یغب لـها  اـب  داـهج  ، نیلقث ، عّیـشت هعیـش ، شیادـیپ  ، موـش ۀبنـش  جـنپ  ، خـیرات زا  لاؤـس  جـنپ  هاـجنپ و  ، يراـبجا تـعیب  ، تعاـمج
ثیدح ، نیشناج هدزاود  ثیدح  ، تفالخ ثیدح  ، نیلقث ثیدح  ، تماما ثیدح  هّللا ، باتک  انبسح  ، عادولا هّجح  ، یسانش تّجح  ، هماسا

ۀفیلخ ، تفالخ ، هّیریدغ ۀبطخ  یـشخب ، متاخ  ، قح ، راّدلا موی  ثیدح  ، تیالو ثیدح  ، ترازو ثیدح  ، تلزنم ثیدـح  ، بهذـلا هلـسلس 
هعیش ، تفالخ ياروش  ، ریدغ يارعش  ، ریدغ نادهاش  ، تعدب ّتنـس و  ، هدعاس ینب  ۀفیقـس  ، ریدغ نایوار  ، یـضفار ، یبرقلا يوذ  ، لصفالب
ریدـغ ریدـغ ، دـیع  ، قـح مالّـسلا و  هـیلع  یلع  ، نآرق رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ، تمــصع ، میقتــسم طارــص  ، یــسانش هعیــش  خـیرات ، رد 

نآرق و ، مالـسا یـسایس  ۀفـسلف  ، تیالو ۀـضیرف  ریدـغ ، گنهرف  ، هیجاـن ۀـقرف  ، تفـالخ بصغ  ، بوتکم گـنهرف  ریدـغ و  ، ریدـغلا ، ّمخ
ۀماـن ، قح نازیم  ، توبن ثاریم  ، یلوم ، مالّـسلا هیلع  یلع  تیمولظم  ، تیب لـها  یملع  ینید و  تیعجرم  ، يرفعج بهذـم  ، هلهاـبم ، ترتـع

.رگید ياهلخدم  یخرب...و  تیالو  ، ّیصو ، تماما تلاسر و  عیادو  ، مخ ریدغ  ۀعقاو  ، یسایس زامن  ، هعیش ّدض  ياهباتک  دقن  هتشونان ،

ص:320
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رد هدش  یفّرعم  عبانم  هب  هعجارم  نکیل  ، تسا هدمآ  ارذگ  یهاگ  هدرـشف و  ، هدشدای ياهلخدم  لیذ  رد  باتک  نیا  تاحیـضوت  دنچره 
.تسا دیفم  مزال و  ، اهنآ زا  کیره  دروم 

هفوک - هفوک داوس 

ءاضقلا نسح  ، ءاضقلا ءوس 

تفالخ و بصغ  هفیقـس و  ناتـساد  ، دسرب تّما  ییاوشیپ  تفالخ و  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، ربمایپ زا  سپ  هک  دوب  هدرک  ردـقم  دـنوادخ 
هـس نآ  تفالخ  مه  دـنا  هدیـشوک  یخرب.دز  مقر  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادـناخ و  نیا  يارب  ار  يرگید  تشونرـس  ، تیب لـها  تیمولظم 
دنا هدرک  حرطم  ءاضقلا  ءوس  ناونع  هب  ار  نانآ  تفالخ  نکیل  ، ار مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  مه  ، دنهد تبـسن  یهلا  ياضق  هب  ار  هفیلخ 

: تسا هدمآ  نینچ  انالوم  زا  يرعش  رد  هلمج  زا  ، ءاضقلا نسح  ار  نانمؤم  ریما  تفالخ  و 

اضقلا (1) نسح  ، اضقلا ءوس  زا  سپ  يا  یضترم  ّیلع  يا  اشگب  زار 

ار وا  تفالخ  دراد و  تفـالخ  نابـصاغ  ةویـش  یتسرداـن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تیمولظم  هب  هراـشا  ینمـض  روط  هب  ، ریبعت نیا 
.درامش یم  دب  ریدقت  نآ  زا  سپ  یکین  ریدقت 

.ّصن لباقم  رد  داهتجا  ، مالّسلا هیلع  یلع  ّتیمولظم  ، لوضفم تماما  -

یتا له  ةروس 

دنزرف ود  يافـش  يارب  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  یلع و  هک  يرذـن  یپرد.تسا  راربا  رهد و  ، ناـسنا شرگید  ياـهمان  هک  نآرق  ةروس 76 
نانآ ۀناخ  رد  هب  ریسا  میتی و  نیکسم و  ، یپایپ زور  هس  رد  راطفا  ماگنه  دنریگب ، هزور  زور  هس  ات  دندرک  ( نیـسح نسح و  ) دوخ رامیب 
.دـش لزان  نانآ  زا  لیلجت  هداوناخ و  نیا  ۀـناصلاخ  قافنا  نیا  یپ  رد  هروس  نیا.دـندرک  راـثیا  ناـنآ  هب  ار  دوخ  راـطفا  ناـشیا  دـمآ و 

ِهِّبُح یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ًاریِطَتْـسُم ، ُهُّرَـش  َناـک  ًاـمْوَی  َنُوفاـخَی  ِرْذَّنلاـِب َو  َنُوفُوی  : » دراد عوضوم  نیا  هب  حیرـصت  ات 10  تایآ 7  (2)
هدش هراشا  مه  « راربا ۀیآ  » ناونع اب  عوضوم  نیا  هب  « . ًاروُکُش ًءازَج َو ال  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  .ًاریِسَأ  ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو 

ص:321

تیب 3757. ، لوا رتفد  ، يونعم يونثم  ( . 1 - 1
ج 5 ص 404. «، نایبلا عمجم  » ریسفت ( . 2 - 2
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.تسا (1) هدمآ  زین  تنس  لها  تایاور  بتک و  رد  هدش و  دای  راربا  ناونع  هب  تیب  لها  زا  ، نیا زا  شیپ  نوچ  ، تسا

هدورـس رد  زین  نارعاش.تسوا  ّمهم  لیاضف  بقانم و  زا  ، دـناسر یم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  صالخا  راثیا و  ، نامیا تیاـهن  هک  هعقاو  نیا 
: دیوگ یم  يدعس.دنا  هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياه 

« یتا له  » هتفگ وا  بقانم  رد  راّبج  دنک ؟ یلع  فصو  هک  هرهز  روز و  هچ  ار  سک 

: تسا هتفگ  نینچ  ( هبذج ) یخرهاش دومحم  زین  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  راطفا  ياذغ  قافنا  ةرابرد 

یلع ای  ، وت ياذغ  دوب  هک  يوج  نان  ار  میتی  ریسا و  ریقف و  اطع  هدرک 

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

يولع تسایس 

ۀیاپرب ار  دوخ  تسایـس  یخرب.دراد  یلوصا  اه و  هیاپ  یتسایـسره.تسا  هعماج  ةرادا  يرادروشک و  روما و  ریبدـت  ياـنعم  هب  تساـیس 
ینآرق ياهرایعم  ینید و  طباوض  ، دن « دابعلا هساس  » تایاور ریبعت  هب  هک  هعیـش  ناماما  ، دـننک یم  يراذـگ  هیاپ  داسف  قافن و  ، بیرف ، روز

هنیزه هجدوب و  نیمأت  ، حلص گنج و  ، دودح ماکحا و  يارجا  ، بصن لزع و  ، يراذگنوناق ، روما قتف  قتر و  يرادروشک و  ةویـش  رد  ار 
.دنریگ یم  رظن  رد  لاملا  تیب  ندرک 

نیا رد.دندنـسپن  هچ  دندنـسپب  مدرم  هچ  ، تسا نآرق  ماـکحا  يارجا  قوقح و  قاـقحا  یعاـمتجا و  تلادـع  اـنبم  ، يوـلع تسایـس  رد 
تـسد هب  تیقفوم  يزوریپ و  ، روج ملظ و  اـب  ، دریگ یمن  رارق  هلماـعم  دروم  یبتکم » لوصا  ،» دـنک یمن  هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه  ، هویش

یم ماجنا  « تنـس باـتک و  » ساـسارب هعماـج  تیریدـم  تسا و  مدرم  تعیب  لاـبقا و  زین  تموکح  تفرگ  تسد  هب  ياـنبم  دـیآ و  یمن 
نم هکنیا  دوبن  رگا  دنک و  یم  روجف  دهد و  یم  بیرف  وا  نکیل  ، تسین نم  زا  رتدنمـشوه  هیواعم  : دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما.دریگ 

.مدوب (2) مدرم  نیرتدنمشوه  زا  ، دیآ یمن  مشوخ  يراکبیرف  زا 

ص:322

»ج 1 ص 254. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  :» ك.ر ( . 1 - 1
هبطخ 200. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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رد هک  دشاب  ّطلـسم  روما  رب  دـناوت  یم  یتقو  ، رادمتـسایس :» دـیوگ یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  یـسایس  ةریـس  ةرابرد  دـیدحلا  یبا  نبا 
دـشاب عرـش  قفاوم  هچ  ، دنک لمع  دسانـش  یم  هچره  رد  ار  شتموکح  حالـص  دنک و  لمع  دسر  یم  شرکف  هب  هچنآ  هب  يرادروشک 

نینمؤملا ریما.دبای  ماکحتسا  شعضو  دریگب و  ناماس  شراک  هک  تسا  دیعب  ، دنکن لمع  هویش  نیا  هب  تسایـس  رد  رگا  و.فلاخم  هچ 
اب روما  ریبدت  ییارجا و  ۀشقن  گنج و  رد  هک  ار  يا  هویـش  دوب و  نید  طباوض  زا  يوریپ  عرـش و  دودح  دویق و  هب  دـّیقم  مالّـسلا  هیلع 

دندوبن یعرـش  طباوض  هب  دّهعتم  هک  ( هیواعم لثم  ) نارگید يانبم  اب  تفالخ  رد  وا  يانبم  ور  نیازا  ، تسب یمن  راک  هب  دوبن  قفاوم  نید 
شیومعرـسپ هب  هک  ار  يراک  دوب ، تخـسرس  نید  ادخ و  هار  رد  دیدش و  تسایـس  رد  ترـضح  نآ  : دیازفا یم  سپـس.درک  یم  قرف 

ۀناخ ، دـنازوس شتآ  هب  ( دـندوب وا  ةرابرد  ّولغ  لها  هک  ) ار یهورگ  درکن ، هظحـالم  ، تشاد لـیقع  شردارب  هک  ار  یتساوخرد  درپس و 
ار هیواعم  ، درکن شزاس  مه  هظحل  کی  لطاب  اـب  يو  (1) .دیـشک » راد  هب  ار  ینارگید  دیرب و  تسد  ار  یناسک  ، درک بارخ  ار  یـضعب 

تموکح (، هّللا تاذ  یف  نشخ  ّهنإ   ) تشادن هظحالم  سک  چیه  زا  ، لدع قح و  يارجا  هار  رد  ، تشادـن هگن  راک  رـس  رب  مه  زور  کی 
.درک یمن  يراکشزاس  هنهادم و  یسک  اب  نید  هار  رد  ، تساوخ یم  تلادع  يارجا  يارب  ار  تردق  و 

ناتسدریز و اب  ینتورف  ، ّتیفافـش تقادص و  ، يرتسگ تلادع  ، ییارگ لوصا  ، يروحمادخ : رد ار  « يولع تسایـس  » بوچراهچ ناوت  یم 
یمن يزوریپ  ار  هانگ  ۀیاس  رد  يزوریپ  يو.تسناد  نآ  نتـسناد  فده  هن  تموکح  هب  يرازبا  هاگن  نانمـشد و  نافلاخم و  اب  ّتیعطاق 

حالـصا اّما  ، دنک یم  هار  هبور  ار  امـش  ییزیچ  هچ  هک  مناد  یم  نم  : دومرف یم  دید (2)و  یم  تسکـش  ار  ّرـش  اب  نتفای  ۀبلغ  تسناد و 
: مرادن لوبق  شیوخ  یهابت  ياهب  هب  ار  امش 

.(3) یسفن » داسفإب  مکحالصإ  يرأ  یّنکل ال  ،و  مکدوأ میقی  مکحلصی و  امب  ملاعل  ّینإ  «و 

وا دوخ.دوب  یهلا  دودح  يارجا  نامولظم و  زا  عافد  ینید و  ياهـشزرا  يایحا  ، تفالخ يرادمامز و  نیگنـس  راب  شریذپ  زا  وا  فده 
ّدرنل نکل  ،و  ماـطحلا لوضف  نم  ءییـش  ساـمتلا  ـال  ناطلـس و  یف  هسفاـنم  اـّنم  ناـک  يذـّلا  نکی  مل  ّهنأ  ملعت  کـّنإ  ّمهّللا  :» دومرف یم 

نم ملاعملا 

ص:323

،ج 1 ص 28. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
تمکح 327. ، نامه ( . 2 - 2

هبطخ 69. ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
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هک یناد  یم  بوخ  وت  ! ایادخ ،(1) كدودح » نم  هلّطعملا  ماقت  كدابع و  نم  نومولظملا  نمأیف  ، كدالب یف  حالصإلا  رهظن  کنید و 
هکلب ، دوبن ایند  زیچان  لاوما  هب  یبایتسد  يارب  ای  تسایر  تردـق و  رد  شکمـشک  تباقر و  يارب  ، دزرـس ام  زا  دوب و  ام  يوس  زا  هچنآ 

تا هدیدمتس  ناگدنب  نآ ، ۀجیتن  رد  ات  ، میروآ دیدپ  حالصا  وت  نیمزرـس  رد  مینادرگرب و  ار  وت  نید  نشور  لوصا  هک  دوب  نیا  يارب 
.ددرگ ارجا  وت  ةدش  لیطعت  دودح  دنبای و  تینما 

هب يدنبیاپ  ، قح هب  تبـسن  دّـهعت  تسایـس  رد  قدـص  : دناسانـش اهروحم  نیا  رد  ناوت  یم  يرادا  تسایـس  بلاق  رد  ار  يولع  تسایس 
نیمأت ، ناوتان حلاصان و  نئاخ و  دارفا  نتفرگن  راک  هب  ، هتسیاش نارازگراک  باختنا  اهراک ، مظن  یهدنامزاس و  ، يریذپان شزاس  ، نوناق

نالوؤسم ندرک  رانکرب  فّلختم ، نارازگراک  اـب  عطاـق  دروخرب  ، هیبنت قیوشت و  ، نـالوؤسم درکلمع  رب  نیبقارم  شنیزگ  نارازگراـک ،
.شمرن (2) تّدش و  نتخیمآ  هیده ، تفایرد  زا  نالوؤسم  یهن  ، نئاخ نارازگراک  تازاجم  ، راکتنایخ

.دجنگ (3) یمن  اجنیا  رد  نیا  زا  شیب  دوب و  يولع  تسایس  بوچراهچ  زا  يا  هشوگ  اهنیا 

.مالسا یسایس  ۀفسلف  ، رتشا کلام  ۀماندهع  ، تلادع ، مالّسلا هیلع  یلع  لدع  ، يولع تموکح  -

یضر دّیس 

رعـش و رد  ، یمالـسا فلتخم  مولع  هب  هطاحا  رب  هوالع  هک  359-406 ق) «) هغالبلا جهن  » ةدنروآدرگ ، هعیـش رومان  گرزب و  ياملع  زا 
ترضح نانخس  زا  ییاهشخب  هک  دوب  میلس  قوذ  بدا و  ۀحیرق  نامه  اب.تسا  فورعم  وا  رعش  ناوید  دوب و  ناشخرد  يا  هرهچ  بدا 

.تشاذگ هغالبلا  جهن  ار  هدیزگ  نآ  مان  دیزگرب و  دوب  رتشیب  شتغالب  رتاویش و  هک  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

هب ینایاش  یملع  تامدـخ  دنتـشگ و  هعیـش  رخاـفم  زا  ودره  دـنتخومآ و  ملع  دـیفم  خیـش  رـضحم  رد  یـضترم  دّیـس  شردارب  يو و 
یگلاس رد.دـندرک 47  یم  یگدیـسر  زین  نایعیـش  یعاـمتجا  روـما  هب  تباـقن ،» » بـصنم يراد  هدـهع  اـب  دنتـشاد و  یعیـش  گـنهرف 

نیمظاک رد  وا  ربق.تشذگرد 

ص:324

هبطخ 131. ، نامه ( . 1 - 1
ات 157. ،ج 4 ص 127  بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2

ناگربخ ۀناخریبد  شهوژپ  ، دـلج  4« يولع تموکح  » باـتک زین  ، دـینک هعجارم  باـتک  نیمه  رد  « يولع تموکح  » لخدـم هب  ( . 3 - 3
)ص 34. یلع ماما  همان  هژیو  ةرامش 69-68( «، هوکشم » ۀمانلصف ، يربهر
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.تسا مالّسلا  هیلع  مظاک  ترضح  مرح  رانک  رد  یضترم  دّیس  شردارب  ربق  کیدزن 

.مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  ، هغالبلا جهن  -

يولع ةریس 

لئاــــسم رد  ترـــــضح  نآ  یعاــــمتجا  يدرف و  كولـــــس  اــــهراتفر و  ۀــــعومجم  هــــب  ، مالــــّـسلا هــــیلع  یلع  ماــــما  ةریس 
هب دیاب  مه.دجنگ  یمن  رصتخم  نیا  رد  يولع  ةریس  درکدای.دوش  یم  هتفگ...و  يداهج  ، یتیبرت ، یترـشاعم ، یتموکح ، يدابع ، یـصخش
زا ییاـه  هنومن  هب  یلو  (1) تسا ، هدـش  هتـشاگن  عوضوم  نیا  رد  هک  یّلقتـسم  ياهباتک  هب  مه  ، درک هعجارم  یخیرات  یثیدـح و  عبانم 

: دوش یم  هراشا  وا  یقالخا  ةریس 

کشا ادخ  فوخ  زا  شنامـشچ  ، درک یم  یگدیـسر  نادنمزاین  هب.دوب  تخـسرس  ینمـشد  نارفاک  يارب  ، نابرهم يردپ  نانمؤم  يارب 
ریگیپ داهج  رد  اهزور  رادیب و  تدابع  زا  اهبـش.دندوب  ربارب  ، لدـع قح و  ربارب  رد  وا  دزن  همه  ، دوب نتورف  ، تمظع همه  نآ  اب  ، دوب زیر 
گنر ، زامن تقو.تشاد  فوؤر  یبلق  يروالد  تعاجـش و  ۀمه  اب  ، دوب هداس  هنادهاز و  يرادـمامز  نارود  رد  یتح  شا  یگدـنز  ، دوب
هنوـمن وا  صـالخا  ، تسب یمن  اـیند  هـب  لد.دـیوج  دوـس  رتـمک  اـیند  ذـیاذل  زا  هـک  دوـب  هداد  تداـع  ار  دوخ.دـیرپ  یم  شا  هرهچ  زا 

ءوس اب.دوب  ریذـپان  شزاس  ، داسف ملظ و  اب  هزرابم  رد.تشاد  نیمورحم  رب  ناوارف  تافوقوم  یناهنپ و  تاقدـص  رایـسب و  ياـهقافنا  ، دوب
هب تشپ  ، دربن رد.دوب  تمظع  تباهم و  اب  لاح  نیع  رد  ، نادنخ ورـشوخ.تشاد و  دیدش  يدروخرب  لاملا  تیب  زا  ناگدـننک  هدافتـسا 

ةدـنب ار  دوخ.دوب  شناج  شمارآ  ، زامن.درک یم  لمع  نتفگ  زا  شیپ  ، تفگ یم  هچنآ  هب.دوب  ریظن  یب  وا  تشذـگ  ، درک یمن  نمـشد 
.دوب نانمؤم  ریما  دنچ  ره  ، دید یم  ادخ 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  لصفرس  هک  دنا  هدرک  شواک  طوسبم  روط  هب  ار  وا  ةریس  ، نیققحم زا  یضعب 

ص:325

ج «، راونألا راحب  ،» و 9 ج 4  «، بلاـط یبا  نب  یلع  ماـمالا  هعوـسوم  ،» موـلعلا رقاـب  هدکـشهوژپ  «، یلع ماـمالا  ننـس  :» هـلمج زا  ( . 1 - 1
ج 10 و یلع ،» ماما  ۀمانـشناد  ،» ایناسراپ قداص  دّمحم  همجرت  ، یـسردم يداه  دّیـس  « یلع ماما  تیـصخش  رد  یقالخا  ياهیگژیو  ،» 40

.رگید ناوارف  عبانم  ج 4 ص 187 و  «، ءاضیبلا هجحملا  ،» یثدحم داوج  « يولع ةریس  ،» يدومحم رقاب  دّمحم  «، يولع ةریس  ،» 11
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...و بلق  روضح  عوشخ و  ، زامن ، صالخا ، یسانشادخ : يدابع ةریس 

.نادنواشیوخ نادنزرف و  اب  راتفر  ، يرادرسمه ةویش  : یگداوناخ ةریس 

تلادع ، نید روما  رد  ندرکن  يراگنا  لهـس  نمـشد ، تسود و  اب  ارادـم  تورم و  ، اهناسنا تمارک  قوقح و  هب  مارتحا  : یعامتجا ةریس 
روما رد  تروشم  ، اضق نوناـق و  لـباقم  رد  يربارب  ، لاـملا تیب  میـسقت  رد  يربارب  یقوقح ، یتاـقبط و  یعاـمتجا و  يربارب  ، یعاـمتجا

.یعامتجا

مظن و ، لطاب اب  يریذپان  شزاس  ، يرادم نوناق  ، يزیتس لطاب  يرادـم و  قح  ، يرادرک تسار  ییوگتـسار و  : تموکح یـسایس و  ةریس 
تیاعر ، مدرم اب  هطـساو  یب  مئاد و  طابترا  ، يریذپدقن ، دادبتـسا زا  زیهرپ  ، نارازگراک رب  تراظن  تبقارم و  ، يرالاس هتـسیاش  ، طابـضنا

.تیبرت میلعت و  ، اهتّیلقا قوقح 

.هعماج حلاصم  ، اوعد نیفرط  تیاعر  ، نآ بادآ  اضق و  ، يرواد لوا  نکر  یضاق  : ییاضق ةریس 

هیلع یلع  لدـع  .گنج (1)- تایقالخا  تیاعر  تلادـع و  ظـفح  ، یگنج ياـهکیتکات  ، هاپـس یعاـفد  یگداـمآ  میظنت و  : یماـظن ةریس 
.يولع تموکح  ، مالّسلا هیلع  یلع  ياهتواضق  ، مالّسلا

بجر هدزیس 

ایند هب  هبعک  ۀـناخ  رد  هکم  رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  (، لـیفلا ماـع  لاـس 30  رد  ) ترجه زا  شیپ  لاــس  بجر 23  مهدزیـس  هـعمج  زور 
اعد و تسا و  هدنخرف  رایسب  هعیـش  رظن  رد  زور  نیا  .تسا (2) ترضح  نآ  درف  هب  رصحنم  تلیضف  ، هبعک رد  ترـضح  نآ  دلوت.دمآ 

هتخانش مه  « ردپ زور  » ناونع هب  ناریا  رد.تسا  نایعیش  یمدرم  ياهتنس  ینید و  تاّبحتـسم  زا  ، زور نیا  رد  ینامداش  هزور و  ترایز و 
.دیآ یم  لمع  هب  لیلجت  زور  نیا  رد  ناردپ  ياهینابرهم  تامحز و  زا  دوش و  یم 

.هبعک دولوم  -

ص:326

.یتشدورمالع یعیفر  یلع  : زا ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ةریس  ۀلاقم  ،ج 10  یلع ماما  ۀمانشناد  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 59. همغلا فشک  ( . 2 - 2
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ش

یعیش یسراف  نارعاش 

هنامیکح و نانخـس  زا  يریگ  هرهب  اب  نارعاش ، زا  یخرب.تسا  هدرک  هولج  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  یـسراف  تاـیبدا  رد  یعیـش  رعش 
لیاضف و هب  دوخ  راعشا  رد  یضعب  ، دنا هدش  هنحص  دراو  اهنآ  نیماضم  ندروآرد  مظن  هب  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  راصق  تاملک 

راـثآ ، تشاد جاور  یناوـخ  لـیاضف  یناوـخ و  بقاـنم  هک  يا  هرود  رد  هـتخادرپ و  تـیب  لـها  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  ترـضح  بقاـنم 
تاّیبدا هب  ، تماما ریدـغ و  لئاسم  حرط  ای  ، تیب لها  يارب  زوسناـج  ياـه  هیثرم  ندورـس  اـب  مه  یخرب  ، دـنا هدروآ  دـیدپ  يدنمـشزرا 
نارعاش ، دـعب هب  هیوب  لآ  نامز  زا  نکیل  ، دـندوب كدـنا  يوگ  یـسراپ  یعیـش  نارعاش  ، تسخن ياهنرق  رد.دـنا  هدیـشخب  اـنغ  یـسراف 

تفای يرتریگمشچ  شیازفا  ، دعب هب  هیوفص  رصع  زا  دندروآ و  يور  تیب  لها  یثارم  حیادم و  يریدغ و  میهافم  ندورـس  هب  يرتشیب 
.دیسر رضاح  رصع  هب  ات 

زا ناوـت  یم  مجنپ  مراـهچ و  نرق  یعیـش  نارعاـش  زا  راـصتخا  هب  نکیل  ، تسین یعیـش  یـسراف  نارعاـش  هب  نتخادرپ  لاـجم  اـجنیا  رد 
يزار یماوـق  ، يوـنزغ ییانـس  ، يروـنا نوـچمه  یناـسک  مشـش  نرق  رد.درک  داـی  ورـسخ  رـصان  ، یــسودرف ، يزورم ییاـسک  ، یکدور

.میروخ یمرب  يولع  ترصن  ، يوره دیعس  ، یمق رادیوعد  نیدلا  نکر  نوچ  ییاهمان  هب  متفه  نرق  رد.دندیشخرد 

رد یلو  هّللا  تمعن  يروباشین و  بتاک  ، يروباشین هّللا  فطل  ، یماج ، یفسوخ ماسح  نبا  مان 

ص:327
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بوذجم ، يروباشین يریظن  ، یناشاک مشتحم  نوچمه  ینارعاش  ، دوب ناریا  رد  عّیشت  قنور  هک  هیوفـص  رـصع  رد.دشخرد  یم  مهن  نرق 
ییاه هدورـس  رد  ینکد  رهاط  هاش  ، یتبرت نسحا  ناخ  رفظ  ، يداـبآ هّللا  تباـث  ، يزیربت بئاـص  ، ییاـهب خیـش  ، يدادـغب یلوضف  ، يزیربت
يابـص ، يا هراوز  رمجم  ، یناهفـصا باحـس  ، یناهفـصا فتاه  دننام  یعیـش  ینارعاش  مان  ، زین دعب  هب  هیوفـص  زا.دندوب  ماگـشیپ  ییالو 

ةرود اـت  سپ  نآ  زا  .تسا (1) حرطم  یقدنج  يامغی  يزاریـش و  ینآاق  ، يزاریـش لاصو  ، یناهارف ماقم  مئاق  ، یناهفـصا طاشن  ، یناشاک
.دنرامش یب  رایسب و  دنا  هدورس  رعش  ینییآ  ییالو و  تایبدا  ورملق  رد  هک  یعیش  نارعاش  ، رصاعم

.ریدغ يارعش  ، ریدغ رعش  ، یعیش رعش  -

نایماش

رمع تفـالخ  ناـمز  زا  هیواعم.دـش  یم  نیطـسلف  ندرا و  ، ناـنبل ، هیروس لـماش  هک  قارع  برغ  رد  دوب  يا  هقطنم  ماـن  ماـش.ماش  مدرم 
ترـضح نآ  تموکح  راب  ریز  دنام و  اجنآ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندیـسر  تفالخ  هب  زا  سپ  دوب و  هقطنم  نآ  رادناتـسا 
تاغیلبت ریثأت  تحت  ماش  مدرم.تخیگنارب  يرایسب  ياه  هنتف  نیفص و  ياهگنج  ، شعورـشم تموکح  ترـضح و  نآ  ّدض  رب  تفرن و 

تیب لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لآ  یلع و  اب  تموصخ  عضوم  رد  ، مالـسا یلـصا  ّتیزکرم  زا  ندوب  رود  لیلد  هب  ،و  هیواـعم تاءاـقلا  و 
یم دوس  ماما  هیلع  راید  نآ  مدرم  کیرحت  رد  هلأسم  نیا  زا  هیواعم  دوب و  تموصخ  زابرید  زا  زین  قارع  ماش و  مدرم  نیب.دنتشاد  رارق 

تاثحابم تالداجم و  ، هیواـعم نارادـفرط  ناـنآ و  ناـیم  یهاـگ  دـندوب و  هقطنم  نآ  رد  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هتبلا.تسج 
جهن رد.داتـسرف  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپـس  اب  دربن  هب  ار  نایماش  هدمع  روطب  هیواعم  ، نیفـص ۀـهام  گـنج 18  رد.تفرگ  یمرد 

زا نادرگ  يور  ، نادرگرس ، لدروک ، رگمتس : تسا هدرک  دای  فاصوا  اهتلـصخ و  نیا  اب  ار  نایماش  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ، هغالبلا
یناگدرب ، رگنایغط ناراـکافج  (، هــبطخ 25 ) لــطاب ياوــشیپ  زا  تعاــطا  لـــطاب و  هار  رد  گـــنهامه  (، هــبطخ 125 ) نآرق قــح و 

هبطخ ) ادخ ربارب  رد  نانامرفان  نانادان و  هبطخ 238) ) راصنا نارجاهم و  تاراختفا  زا  هرهب  یب  يوس و  همه  زا  یناگدـمآدرگ  ، هیامورف
ناشورفایند هب  نید  ، قلاخ تیصعم  هار  رد  قولخم  نارادربنامرف  ، نانطابروک نایاونشان و  لطاب ، هب  قح  ناگدنزیمآ  (، 180

ص:328

ات 247. ،ص 230  عّیشت فراعملا  هرئاد  «، عّیشت :» ك.ر هلمج  زا  هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
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.دندوب هیواعم  عیطم  هتسب  شوگ  مشچ و  نانآ...و  همان 33) )

هاپـس یتسـس  زا  دـناوخ و  یمارف  ناشتازواجت  عفد  نایماش و  اب  دربن  يارب  ار  هفوک  مدرم  اـهراب  رمع  رخاوا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
ندـناسرت ای  یمدرم  ياهتـضهن  یبوکرـس  يارب  « ماش هاپـس  » زا هتـسویپ  زین  دـعب  ياه  هرود  رد.دـیلان  یم  ناهارمگ  نآ  اب  دربن  رد  دوخ 

گنج .دیرفآ (1)- یم  اهلد  رد  يزیرنوخ  يرگتراغ و  زا  تشحو  بعر و  « ماش رکشل  دش و« یم  هدافتسا  نایوما  ّدض  رب  مایق  زا  مدرم 
.نیفص

ریدغ نادهاش 

کی ناونع  هب  ، درک بصن  تفالخ  تماما و  هب  ار  نانمؤم  ریما  ، ادـخ ربمایپ  داـتفا و  قاـفتا  رفن  نارازه  روضح  اـب  مخ  ریدـغ  رد  هچنآ 
يوـس زا  هـچ  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  يوـس  زا  هـچ  ، تـفرگ رارق  داهــشتسا  جاـجتحا و  دانتــسا و  دروـم  اـهراب  ، تّـجح دـنس و 

مه یناسک  (، باجتسم نیرفن  )- دندز زابرس  زاین  ماگنه  رد  نداد  تداهش  زا  ، دندوب رضاح  هنحـص  رد  هکنآ  اب  یخرب  دنچره.نارگید 
يرفن هدزاود  هورگ  کی  نداد  تداهش  هلمج  زا.دنتـشگ  ریدغ  ناهاوگ  زا  دندرک و  وگزاب  ار  دوخ  ياه  هدینـش  اه و  هدید  هنادهعتم 

.دوب ّتیمها  زئاح  ، ّتیعقوم نیرت  ساسح  رد 

رب ار  وا  سولج  ، راـصنا نارجاـهم و  زا  هرفن  هدزاود  یعمج  ، رکب وبا  تفـالخ  هفیقـس و  يارجاـم  ندـمآ  شیپ  ربماـیپ و  تاـفو  زا  سپ 
یخرب ، دنشکب نییاپ  ربمایپ  ربنم  زا  ار  وا  هک  دنتفرگ  میمصت  نانآ  ، تسـشن ربنم  رب  رکب  وبا  یتقو.دنداد  رارق  داقتنا  دروم  تفالخ  تخت 
یعون امش  راک  نیا  : دومرف ترضح.دندش  ایوج  ار  وا  رظن  دنتفر و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن.دندوبن  قفاوم  راک  نیا  اب  مه  ناش 

دینک نانچ  رگا  ، دنا ّتیلهاج  هاوخنوخ  دنتشاذگ و  اپ  ریز  ار  ربمایپ  نامرف  مه  تعامج  نیا  دیکدنا و  امش  تسا و  تموکح  اب  گنج 
وا دزن  امـش  تسا  رتهب.دندرک  متعیب  هب  راداو  رابجا  هب  دنتخاس و  بولغم  روهقم و  ارم  هک  هنوگنآ  ، دنرب یم  نیب  زا  ار  امـش  ریـشمش  اب 

.دینک وگزاب  - تّجح مامتا  ناونع  هب  - دیا هدینش  ربمایپ  زا  ار  هچنآ  دیورب و 

ص:329

يولع بزح  :» ك.ر ، يولع ۀهبج  اب  نانآ  زیمآ  تموصخ  درکلمع  نایوما و  ةرابرد  «. ماش » لخدـم «، اروشاع گنهرف  :» ك.ر زین  ( . 1 - 1
.روپدنمهرف همیهف  « ماش رد  نایوما  یغیلبت  ياهتسایس  نرق  مین  لیلحت  » .يردیح نسحم  « يوما بزح  و 
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هّللا دبع  ، یـسراف ناملـس  ، يرافغ رذ  وبا  ، رـسای راّمع  ، بعک نب  ّیبا  ، دادقم ، صاع نب  دیعـس  نب  دلاخ  : زا دندوب  ترابع  رفن  هدزاود  نآ 
نب مثیهلا  وـبا  يراـصنا و  بوـّیا  وـبا  ، فـینح نب  لهـس  ، نیتداهـشلا وذ  تباـث  نب  همیزخ  )و  نیرجاـهم زا  ) یملـسا ةدـیرب  ، دوعـسم نـب 

تفـالخ يّدـصت  هب  تبـسن  رکب  وبا  هب  دنتـساخرب و  اـج  زا  بیترت  هب  دنتـسشن و  ربماـیپ  ربـنم  فارطا  ناـنآ  هک  دوب  هعمج  زور.ناـهّیت 
تفالخ و زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نتـشاذگ  رانک  زا  دندش و  روآدای  ار  ریدغ  ثیدح  مخ و  ریدـغ  ۀـعقاو  ، دـنداد رادـشه 

ینارگید ، رفن هدزاود  نیا  زج.دنتسناد  یعرش  دنتسم  نودب  ار  تفالخ  تموکح و  هوحن  نیا  دندرک و  داقتنا  ربمایپ  روتسد  اب  تفلاخم 
.دنتفگ نخس  هتساخرب و  مه 

هناـخ رد  زور  هس  تشادـن  یباوج  لـیلد و  هک  رکب  وبا  ور  نیازا  ، دوب رکب  وـبا  یـسایس  تسکـش  ، ریدـغ نادـهاش  نیا  یهاوـگ  ۀـجیتن 
هفیقس و نانک  قاچراک  زا  ) حاّرج ةدیبع  وبا  ،و  صاّقو یبا  نب  دعس  ، فوع نب  نامحرلا  دبع  ، نامثع ، ریبز ، هحلط ، رمع مّوس  زور.تسشن 
هب هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هدـمآ  رکب  وبا  غارـس  هتخآ  ياهحالـس  اب  دوخ  ةریـشع  نادرم  زا  رفن  هد  اـب  مادـکره  رکب ) وبا  تفـالخ 

باوج ریـشمش  اب  ، دیوگب نانخـس  هنوگنآ  زا  مه  زاب  یـسک  رگا  هک  دـندرک  دـیدهت  زین  ار  مدرم  دـندناشن و  ربنم  رب  دـندرب و  دجـسم 
ثیدـح ، باجتـسم نیرفن  ، هدـشانم جاجتحا و  ، ریدـغ هب  جاـجتحا  .دنتـسشن (1)- اـه  هناـخ  رد  دندیــسرت و  مـه  مدرم.دینــش  دـهاوخ 

.ریدغ نایوار  ، تیالو

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  ، بلاط یبا  نب  یلع  - فجن هاش 

هعیش ّدض  ياهباتک  دقن  - هعیش ّدض  تاهبش 

رواشیپ ياهبش 

اهثحب نیا.تسا  ّتنس  لها  ياملع  اب  « يزاریش نیظعاولا  ناطلـس  » لّصفم تاثحابم  يواح  هک  ( هحفـص  1059) لّصفم تسا  یباتک  ماـن 
تفالخ تابثا  عّیـشت و  میرح  زا  عافد  روحم  رب  ناتـسکاپ و  رواشیپ  رهـش  رد  هتفاـی  ماـجنا  ینـالوط  یناـمز  ددـعتم و  تاـسلج  رد  هک 
یلاـیل » ماـن هب  زین  یبرع  هـب  نآ  ۀـمجرت  .تـسا (2) هعیـش  تاداـقتعا  مـخ و  ریدـغ  هـب  طوـبرم  ثحاـبم  مالّـسلا و  هـیلع  ریما  ترـضح 

.هدشانم جاجتحا و  ، راصتنالا - .تسا هدش  رشتنم  « رواشیپ

ص:330

،ج 28 ص 208. راونألا راحب  ( . 1 - 1
.ش  1346، نارهت ، هیمالسالا بتکلا  راد  تاراشتنا  ( . 2 - 2
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هبّیط ةرجش 

یگرب خاشرپ و  راد و  هشیر  تخرد  هب  يرایـسب  تایاور  رد  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ةدـنلاب  رمثرپ و  كاپ و  ناـمدود 
هک دناد  یم  یکاپ  تخرد  نوچمه  ار  كاپ  رواب  نخس و  هبیط و  ۀملک  ، نآرق.دنوش یم  دنم  هرهب  نآ  تارمث  زا  مدرم  هک  هدش  هیبشت 

(1) ...ٍهَبِّیَط » ٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض   » دهد یم  رمث  هظحلره  تسا و  نامسآ  رد  شا  هخاش  تباث و  شا  هشیر 

.تسا هدش  قبطنم  نانآ  نادنزرف  یلع و  ترضح  ربمایپ و  هب  هبّیط  ةرجش  نیا  یتایاور  رد 

نکفا هیاس  مدرم  رـس  رب  ناشلـضف  فطل و  راس  هیاـس  دـنلیاضف و  اـهیکاپ و  اـهیبوخ و  ۀـمه  ۀـشیر  مه  ، دـنراد هشیر  مه  ، نادـناخ نیا 
ةرجـش ، تمـصع ةرجـش  ، یبوط ةرجـش  ، توبن ةرجـش  ، ملع ةرجـش  نوـچمه  يریباـعت  اـب  ار  دوـخ  ربماـیپ  تیب  لـها  ، ثیداـحا رد.تسا 

.دنا هدوتس...و  ایفصا  ةرجش  اوقت ، ةرجش  ، يدن

تـسا تشهب  رد  یتخرد  یبوط  : دنا هدومرف  تیب  لها.تسا  تشهب  رد  یتخرد  مان  هک  تسا  هدش  دای  یبوط  تخرد  زا  نآرق  ۀـیآ  رد 
یف یبوط  هرجـش  بحاـص  تنأ...ّیلع  اـی  :» دومرف لوسر  ترـضح.تسا  یلع  ۀـناخ  رد  یتـیاور  رد  ،و  دّـمحم ۀـناخ  رد  شا  هشیر  هک 
هیلع ّیلع  اهعرف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرف  هرجّـشلا  اّمأ  :» دومرف ، هدـشدای ۀـیآ  لیذ  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زین  (2) هّنجلا .»

هنت ، تسادخ لوسر  تخرد ، (3) ...انتعیش ،» اهقرو  مالّـسلا و  مهیلع  اهدالوأ  اهرمث  هّللا و  لوسر  تنب  همطاف  هرجّـشلا  نصغ  مالّـسلا و 
ماما.دنیام نایعیـش  نآ  گرب  دـنا و  همطاف  نادـنزرف  تخرد  نیا  ةویم  تسا و  ربمایپ  رتخد  همطاف  شا  هخاش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  شا 

سیل مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  راد  یف  اهلـصأ  ، هّنجلا یف  هرجـش  :» دـیامرف یم  یبوط  تخرد  ةرابرد  زین  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
چیه تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  ۀـناخ  رد  نآ  ۀـشیر  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  (4) اـهناصغأ ،» نم  نصغ  هراد  یف  ّـالإ و  نمؤم 

نآ نم  : تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد.تسوا  ۀـناخ  رد  نآ  زا  يا  هخاـش  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم 
نآ ياهگرب  ، متما زا  نانیا  نارادتـسود  ،و  نآ ةویم  نیـسح  نسح و  تسا و  تخرد  نآ  يروراب  یلع  ، تسا نآ  ۀـخاش  همطاف  ، متخرد

هدحاو و هرجش  نم  ّیلع  انأ و  :» هک تسا  هدش  لقن  لوسر  ترضح  نخس  نیا  مه  اهاعد  تایاور و  رد  .دنتخرد (5)

ص:331

هیآ 24. ، میهاربا ( . 1 - 1
،ج 38 ص 140. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 7 ص 180. قحلا قاقحا  ،ج 16 ص 363، نامه ( . 3 - 3
،ص 112. رابخألا یناعم  ( . 4 - 4

،ص 245. دیفم ، یلاما ( . 5 - 5
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.هدنکارپ ياهتخرد  زا  رگید  مدرم  میتخرد و  کی  زا  یلع  نم و  ،(1) یّتش » رجش  نم  ساّنلا  رئاس 

.دنا (2) تّوبن  ةرجش  ملع و  ندعم  ، هّمئأ هک  تسا  ناونع  نیا  هب  یباب  یفاک  لوصا  رد 

أـشنم دـیاب  ، توبن ۀـبّیط  ةرجـش  تلاسر و  نادـناخ  هک  دـیآ  یمرب  ، تسا هراب  نیا  رد  هک  يرایـسب  تایاور  ثیداـحا و  نیا  عومجم  زا 
خاش و هب  ، دنشاب هتـشاد  دنویپ  هداوناخ  نیا  اب  يوحن  هب  ، دنـشاب مدرم  لمع  كولـس و  نامیا و  ۀشیر  لصا و  یحور و  يرکف و  ۀیذغت 

یم ناـهج  مدرم و  هب  ضیف  هچره.دـنیوج  کّـسمت  ناـنآ  تیـالو  تّدوم و  تبحم و  ۀـخاش  هب  دـنزیوایب و  رواـنت  تخرد  نیا  گرب 
نیا سکعرب.دـنا  تلیـضف  ریخره و  ۀـشیر  هخاـش و  عرف و  لـصا و  ، هّللا لآ  یفطـصم و  ترتع  تسا و  ناـنآ  دوجو  تکرب  هب  ، دـسر

.دنا (3) یهارمگ  یگدولآ و  داسفره و  أشنم  هک  هدش  دای  « هنوعلم ةرجش  »و« هثیبخ ةرجش   » ناونع هب  ناشنانمشد  زا  ، نادناخ

.هنوعلم ةرجش  ، تیب لها  لیاضف  ، ترتع ، تیب لها  -

هنوعلم ةرجش 

ینب هب  تسا (4)، هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  هثیبخ  ةرجـش  هنوعلم و  ةرجـش  ، تایاور رد.نوعلم  نادناخ  نامدود و  ، هدـش نیرفن  تخرد 
یف هنوعلملا  هرجّـشلا  مّکنإ  :» دومرف هیما  نب  صاعلا  یبا  وا  ّدج  هب  مه  ناورم و  هب  مه  ادـخ  ربمایپ.تسا  هدـش  ریـسفت  ناورم  لآ  هّیما و 

(5) نآرقلا .»

نییاپ الاب و  وا  ربنم  زا  هّیما  ینب  هک  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ.تسا  نآرق  رد  هک  دیا  هنوعلم  ةرجـش  نامه  امش 
هنوعلملا هرجّـشلا  ّنإ  » هک هدرک  لقن  مه  سابع  نبا.درک  هنوعلم  ةرجـش  باوخ و  نیا  هب  هراشا  دش و  لزان  هیآ.دش  تحاران  ، دـنور یم 

.(6) هّیما » ونب  وه 

مالـسا و هب  تبـسن  ناـیناورم  ناـیوما و  هک  یعیاـجف  اـه و  هنتف  هب  هدروآ و  ّتنـس  لـها  بتک  زا  ار  عوـضوم  نیا  عباـنم  ینیما  ۀـمالع 
زج ناشگرب  خاش و  هک  دـندوب  داسف  رفک و  رد  هشیر  یتخرد  نوچمه  ، نامدود نیا.تسا  هدرک  هراشا  دنتـشاد  تاسّدـقم  نیملـسم و 

.دوب موش  مه  نآ  ۀیاس  دنکارپ و  یمن  هانگ  ملظ و 

.هبیط ةرجش  -

ص:332

.هبدن ياعد  ، نانجلا حیتافم  ،ج 35 ص 301،و  راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 221. یفاک لوصا  ( . 2 - 2

(. هثیبخلا هرجشلا  مهئادعا  نآرقلا و  یف  هبّیطلا  هرجّشلا  مهنا  باب  ج 24 ص 136( «، راونألا راحب  :» ك.ر ( . 3 - 3
ۀیآ 26. ، میهاربا هیآ 60، ، ءارسا ( . 4 - 4

،ج 8 ص 248. ریدغلا ( . 5 - 5
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.نامه ( . 6 - 6
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سیمخلا هطرش 

تداهش تعاطا و  داهج و  رب  نامیپ  وا  اب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  راکادف  صلخم و  نارای  زا  يرفن  رازه  شـش  جنپ  هورگ  يارب  یناونع 
ورمع نب  رـشب  ، هتابن نب  غبـصا  : نوچمه یناسک.دوب  هدرک  نیمـضت  ار  تشهب  ناـنآ  يارب  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ، دـندوب هتـسب 

وبا ، دادقم یسراف ، ناملس  ، یمرـضخ ییحی  نب  هّللا  دبع  ، رهاظم نب  بیبح  ، رـسای رامع  ، دعـس نب  سیق  یبحرا ، سیق  نب  دیزی  ، ینادمه
یناملـس ةدـیبع  ، یلاله سیق  نب  میلـس  ، يراصنا هّللا  دـبع  نب  رباج  ، فینح نب  نامثع  ، يردـب لهـس  ، يراصنا ورمع  وبا  ، ناساس وبا  ، رذ

، دندوب تداهـش  ةدامآ  رت و  صلخم  ماما  هب  تبـسن  دندش و  یم  بوسحم  وا  ةژیو  دراگ  ییادف و  هک.دندوب  نانآ  ۀلمج  زا...و  يدارم 
ننجلا نیّدـلا و  یف  ناوخإلا  ّقحلا و  یلع  راصنألا  متنأ  :» دومرف نانآ  هب  باطخ  يا  هبطخ  رد  ماما.دنتـشاد  مه  یّـصاخ  ياـه  ییاـناوت 

يور هکنآ  رب.دـیزار  مرحم  یتخـس و  زور  رد  ییاهرپس  ینید و  ناردارب  قح و  نارواـی  امـش  ،(1) ساّنلا » نود  هناـطبلا  سأـبلا و  موی 
هب سیمخ  : هک تسا  نآ  « سیمخلا هطرش  » هب هورگ  نیا  يراذگمان  ّتلع.دروآ  یم  يور  هکنآ  منز و  یم  تبرض  امـش  اب  دوش  نادرگ 

زاتـشیپ و هورگ  نآ  هب  هطرـش  بلق (2)و  هرـسیم و  ، هنمیم قاس ، ، همدـقم : دوش یم  لیکـشت  شخب  جـنپ  زا  نوچ  ، دوش یم  هتفگ  رکـشل 
یم لمع  دراو  مکاح  ةدیزگرب  هدبز و  يورین  ناونع  هب  دبای و  یم  روضح  نمشد  اب  ییورایور  نیلوا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  ماگـشیپ 

.دوش (3)

دندوب و باکررداپ  هدامآ و  نامرف و  هب  شوگ  هشیمه  دندوب و  هتـسب  تداهـش  گرم و  نامیپ  نانمؤم  ریما  اب  سیمخلا  هطرـش  هورگ 
رامش.دندش یم  هتخانـش  نآ  اب  هک  دنتـشاد  صخـشم  ناشن  ، هورگ نیا.دنتفر  یم  گنرد  یب  ، دندش یم  هداتـسرف  یتیرومأمره  یپ  رد 

هنوگچ امـش  نایم  نینمؤملا  ریما  هاگیاج  : متفگ هتابن  نب  غبـصا  هب  : دـیوگ یم  دوراـجلا  یبا  دـنا (4). هتفگ  مه  رازه  لهچ  اـت  ار  ناـنآ 
.میدروآ (5)و یمرد  اپ  زا  ، درک یم  هراشا  ار  هکره  دوب و  ام  شود  رب  ام  ياهریـشمش  هکنیا  زج  ! ییوگ یم  هچ  مناد  یمن  : تفگ ؟ دوب

امش هک  دش  هچ  : تفگ غبصا  هب  يدرم 

ص:333

هبطخ 118. ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
.نیرحبلا عمجم  ، ریثا نبا  ۀیاهن  ( . 2 - 2

(. مهدزاود ةدیاف  ،ج 1 ص 195( یناقمام ، لاقملا حیقنت  زین  ، سورعلا جات  ( . 3 - 3
،ج 2 ص 71. ریدغلا ( . 4 - 4
،ص 65. صاصتخا ( . 5 - 5
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هیلع قداص  ماما  .ام (1) يارب  ار  حتف  مه  وا  ، میدرک نیمـضت  ترـضح  نآ  يارب  ار  تداهـش  ام  : تفگ ؟ دیدش هدـیمان  سیمخلا  هطرش 
نب رشب  (2) هراصنأ .» لجر  فالآ  هّتس  سیمخلا  هطرش  اوناک  :» تسا هتسناد  رفن  رازه  شش  ار  ییادف  فکرب و  ناج  نارای  نآ  مالّـسلا 

: دیوگ یم  ینادمه  رمع 

رب هتـسب  نامیپ  یهورگ  نانیا ، زا  سپ  مسق  ادـخ  هب  ، دـینامب هورگ  نیا  رد  : دومرف اـم  هب  درک و  رذـگ  اـم  رب  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
يا ار  وت  داب  تراشب  : دومرف یمرـضح  ییحی  نب  هّللا  دـبع  هب  لمج  دربن  زور  رد  ترـضح  نآ  زین.دیـسر  دـنهاوخ  تموکح  هب  خزود 

نمـض رد  ار  تردپ  وت و  مان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  ، دـیتسه سیمخلا  هطرـش  زا  یتسار  هب  تردـپ  وت و  انامه  ! ییحی رـسپ 
.تسا (3) هداهن  امش  رب  ار  مان  نیا  شربمایپ  نابز  رب  دنوادخ  ، مسق ادخ  هب  ، تسا هداد  ربخ  نم  هب  سیمخلا  هطرش 

دوب مالّسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  هلمج  زا  اهگنج  رد  هک  دوب  هتابن  نب  غبـصا  ، هورگ نیا  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا 
زا يو  ، دوب هدرک  بصن  سیمخلا  هطرش  ةژیو  هورگ  یهدنامرف  هب  ار  وا  ریما  ترضح  ، نیفـص دربن  رد  دوب و  رادروخرب  رعـش  عبط  زا  و 

یلع هعیاب  دق  نّمم  ، ّیلع رئاخذ  نم  ناک  :»... دوب هتسب  تداهش  گرم و  رب  نامیپ  ترـضح  نآ  اب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياه  هریخذ 
زا هک  دنداهن  یم  طرـش  نامیپ و  دندرک و  یم  ور  گنج  هب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ، سیمخلا هطرـش  : دیوگ ریثا  نبا  .(4) توملا »

برحلا دهشت  هبیتک  لّوأ  ، هعقولا دهشت  شیجلا  نم  هفئاط  لّوأ  :» یسلجم ۀمالع  ریبعت  هب  .هبلغ (5)و  يزوریپ و  اب  زج  ، دندرگنزاب گنج 
.تسا گرم  ةدامآ  دبای و  یم  روضح  دربن  نادیم  رد  هک  رکشل  زا  نادرگ  هورگ و  نیلوا  (6) توملل ،» ّأیهتت  و 

رادروخرب يا  هژیو  ّتیعقوم  زا  ، دندوب وا  ةدـبز  ياهورین  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ناییادـف  هک  تبرـض  نادرگ  هژیو و  نارای  نیا 
هدهعرب ار  رکشل  زا  تظفاحم  ینکشطخ و  شقن  اهگنج  رد  دندش و  یم  هداتسرف  هژیو  ياهتیرومأم  هب  ترضح  نآ  يوس  زا  دندوب و 

.دنتشاد نمشد  اب  دروخرب  يارب  لماک  یگدامآ  دندرک و  یم  تکرح  رکشل  شیپاشیپ  رد  اهورین  مازعا  رد  دنتشاد و 

ص:334

،ج 3 ص 465. هعیشلا نایعا  ،ج 1 ص 196، یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( . 1 - 1
،ص 2. صاصتخا ، نامه ( . 2 - 2

،ج 42 ص 150. راونألا راحب  ،ص 2، صاصتخا ( . 3 - 3
،ج 3 ص 465. هعیشلا نایعا  ( . 4 - 4

،ج 2 ص 460. ریثا نبا  ، هیاهن ( . 5 - 5
.سوماق هیاهن و  زا  لقن  هب  ،ج 42 ص 151  راونألا راحب  ( . 6 - 6
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نتسب طرش  دهع و  نیا  مسق  ادخ  هب  دیدنبب ، نامیپ  طرش و  : دومرف یم  نانآ  هب  ترـضح  مینادب  تسا  یفاک  هورگ  نیا  يالاو  نأش  رد 
نامیپ دـهع و  مهاب  امـش  زا  شیپ  زین  لیئارـسا  ینب  زا  یناسک.تسا  ندـش  هتـشک  يارب  نامیپ  هکلب  ، تسین هرقن  الط و  ساـسارب  اـمش 
دینانآ دننامه  زین  امـش  دندوب ، شیوخ  رب  ربمایپ  ای  دوخ  يدابآ  ای  دوخ  موق  ربمایپ  هکنآ  رگم  دنتخابن  ناج  نانآ  زا  مادک  چیه  ، دنتـسب

.دیتسین (1) ربمایپ  هکنآ  زج  ، دیراد ار  تلزنم  نامه  و 

.تعاطا ، مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  -

نیّدلا فرش 

رد يرمق  لاس 1290  رد  ، عّیـشت ناعفادـم  هتـسجرب و  ناّفلؤم  هعیـش و  گرزب  ياـملع  زا  يوسوم  نیدـلا  فرـش  نیـسحلا  دـبع  دـیس 
یسایس و تازرابم  رد  تفر و  نانبل  لماع  لبج  ۀقطنم  هب  یگلاس  رد 32  ، دناوخ سرد  فجن  اّرماس و  ةزوح  رد  ، دمآ ایند  هب  نیمظاک 
یخیرات و ، يداقتعا ثحابم  ۀنیمز  رد  یّمهم  ياهباتک.تسیز  رـصم  نیطـسلف و  ، ماش رد  مه  یتّدم  درک و  افیا  یمیظع  شقن  یگنهرف 

یگلاس ّنــس 87  رد  لاـس 1377 ق  رد  يو.داـهتجألا  ّصنلا و  ، تاـعجارملا ءاّرغلا ، هملکلا  ، هّمهملا لوـصفلا  : هـلمج زا  ، دراد یثیدـح 
تـشادگرزب رد  مـق  رد  يا  هرگنک  لاس 1383 ش  رد  .تسا (2) مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مرح  رد  فـجن  رد  وا  دـقرم.تشذگرد 

.ّصن لباقم  رد  داهتجا  ، تاعجارملا - .دش رازگرب  وا  یعامتجا  یملع و  تیصخش 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  راعش 

مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح.دراد  نمـشد  ۀیحور  تسکـش  اهیدوخ و  ۀیحور  رد  يا  هدمع  شقن  ناگدنمزر  راعـش  ، دربن ياهنادیم  رد 
هتابن نب  غبصا.دشاب  ادخ  ياهمان  زا  یکی  ناتیاهراعـش  رد  : دومرف دنهدبرـس و  راعـش  ، گنج زا  لبق  هک  داد  روتـسد  ادخ  ربمایپ  : دومرف

ای » نادناخ ام  راعش  : دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  (3) صعیهک .» :» داد یم  ادن  ، رازراک رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هتسویپ  : دنک یم  لقن 

ص:335

،ج 42 ص 150. راونألا راحب  ( . 1 - 1
، هدازیلق یفطـصم  «، تدحو شوواچ  ، یلماع نیدلا  فرـش  ،» یمیکح اضر  دّمحم  «، نیدـلا فرـش  :» ك.ر هلمج  زا  يو  ةرابرد  ( . 2 - 2

.ّرحلا دیمحلا  دبع  «، نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  دیسلا  مامإلا  »
،ج 4 ص 299. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 3 - 3
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حور ای  » ناشراعـش ریـضن  ینب  اب  گنج  رد  ، دوب « برتقإ ، هّللا رـصن  ای  » ناناملـسم راعـش  دـحا  ردـب و  گنج  رد.تسا  « دّـمحم اـی  دّـمحم 
رد »و  نیملاّظلا یلع  هّللا  هنعل  الا  » هّیبیدح گنج  رد  «، نورـصبی ،ال  مح » بازحا گنج  رد  «، ناوضر ای  » فئاط دربن  رد  ، دوب « حرا سدـقلا 
هّللا ای  ، ربکا هّللا  ،و  ربکا هّللا  :» داد یم  ادن  داد و  یم  رس  « ربکأ هّللا  » راعـش اهگنج  رد  نانمؤم  ریما  «. اّقح اّقح  هّللا  دابع  نحن  » هکم حتف  زور 
یم رامـش  هب  راعـش  یعوـن  زین  رتـشگنا  نـیگن  شقن  هـک  اـجنآ  زا  (1) میظعلا .» ّیلعلا  هّللاـب  ّـالإ  هّوق  ـال  لوح و  ـال  دمـص  اـی  دـحأ  اـی 

نمؤی ّیلع  «،» هّللا رداقلا  معن  «،» کلملا هّللا  :» لیبق زا  ، تشاد ینوگانوگ  ياهـشقن  وا  فلتخم  ياـهرتشگنا  هک  دوش  یم  يروآداـی  ، دور
.ریدغ يارعش  ، نایارس هیریدغ  ...و (2)- « ّیلع ّیلو  هّللا  «،» هّلل کلملا  «،» هّللاب

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناوید  - مالّسلا هیلع  یلع  ماما  رعش 

ریدغ يارعش 

بلاط و یبا  نب  یلع  تیاصو  تماما و  ةرابرد  يراعـشا  هتخادرپ و  مخ  ریدـغ  مهم  ۀـعقاو  هب  ، رعـش نابز  اب  هک  دـننانآ  ، ریدـغ نارعاش 
هراشا مخ و  ریدغ  ای  ، ریدغ مان  اه  هیریدغ  رد  الومعم  دنمان و  یم  « هّیریدغ » ار اهرعش  هنوگنیا.دنا  هدورـس  الوم  لیاضف  ریدغ و  ثیدح 

ریدغ زور  رد  هک  تباث  نب  ناّسح  نامز  زا.دوش  یم  هدید  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضف  ثیداحا  زور و  نآ  رد  ربمایپ  ثیدح  هب 
هدورس مالّسلا  هیلع  یلع  تماما  هثداح و  نآ  ةرابرد  ناوارف  راعشا  ، رضاح نامز  ات  ، دورس ار  ریدغ  ۀعقاو  تساخرب و  ربمایپ  نذا  هب  مخ 

(. يولع حیادم  )- دنا هدرک  قح  يادا  نآ  ةرابرد  یسراف  برع و  نارعاش  هدش و 

هّیریدغ هب  یبدا  حالطصا  رد  تسا و  مخ  ریدغ  ةرابرد  یسراف  ای  یبرع  راعشا  يواح  هک  هدش  يروآدرگ  زین  يددعتم  ياه  هعومجم 
نامز ات  ربمایپ  رـصع  زا  نارعاش  هک  تسا  راوتـسا  ییاه  هیریدـغ  رب  ، ینیما ۀـمالع  ریدـغلا » » میظع باـتک  تلکـسا.تسا  هتفاـی  ترهش 
حرطم ار  راعشا  نآ  رد  هدش  حرطم  ياهتبقنم  تادنتسم  نانآ و  راثآ  زا  ییاه  هنومن  »و  ریدغ يارعش  ،» نرق هب  نرق  دنا و  هدورس  فلؤم 

زین یسراف  نابز  رد  ییاه  هعومجم  نینچ  .تسا (3) هدرک 

ص:336

،ج 5 ص 176. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
مالّسلا ص 238. هیلع  یلع  مامالا  ننس  ( . 2 - 2

.تسا هدمآ  « يولع حیادم  » لخدم رد  سراف  برع و  روهشم  نارعاش  زا  يدادعت  مان  ( . 3 - 3
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(1) دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  مان  هب  هک  ، تسا هتفای  شراگن 

.يوضر سدق  ناتسآ  : رشن نیودت و  «، لالج لامج و  ۀنییآ  -» 1

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  ، نارهت ، دنورادهب «، رهم ۀنییآ  -» 2

.1376، دهشم یمالسا  داشرا  لک  هرادا  يروآدرگ  «، دیشروخ اب  تعیب  -» 3

.1364، همطاف رون  تاراشتنا  ، یناکاد یسابع  زیورپ  «، ریدغ نارادساپ  -» 4

.يوضر سدق  ناتسآ  داینب  ، يدنجریب يدمحا  «، یسراف رعش  رد  تیالو  ياه  هولج  -» 5

.روط تاراشتنا  ،1370، نارگید يدنه و  اضر  دّیس  «، هّیرثوک ۀماکچ  -» 6

.داشرا یحلاص  ورسخ  - نایلیکو دمحا  «، هنایماع ياه  هصق  رد  یلع  ترضح  -» 7

.یمالسا (2) گنهرف  رشن  رتفد  ،1355، یمیکح اضر  دّمحم  «، ریدغ ۀسامح  -» 8

.مق ،1378، یتوربج سابع  «، مخ ریدغ  هبطخ  -» 9

.نارهت ،1329، یناهفصا ریغص  «، ریدغلا هبطخ  -» 10

.نیون ظفاح  تاراشتنا  ، نارهت ، یموصعم «، مالّسلا هیلع  یلع  تولخ  رد  -» 11

.سدق ناتسآ  ،1377، يدنجریب يدمحا  دمحا  «، ریدغ لحاس  رد  -» 12

.1365، يدومحم لیهس  «، ریدغ رد  ایرد  -» 13

.باتک عبط  تکرش  ، نارهت  1354، يوریپ ربکا  یلع  «، يدّمحم لگ  هتسد  -» 14

.نارهت ،1363، ینامرک رباص  «، مالّسلا هیلع  یلع  حدم  رد  ناریا  یمان  يارعش  زا  یلگ  هتسد  -» 15

.روط تاراشتنا  ،1408 ق، یناسارخ هّللا  بیبح  ازریم  «، کلم کشر  -» 16

(. هرامش 13816(1376/2/4 (، ریدغ ةژیو  «،) ناسارخ ۀمانزور  -» 17

.يوضر سدق  ناتسآ  ،1380، هدازروفغ داوج  دّمحم  «، دیشروخ نارگشیاتس  -» 18

(. دلج  2) يروکشا دمحا  دّیس  «، ریدغ دورس  -» 19
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.1363، ارسباتک «، یلع الوم  يارب  ییاهدورس  -» 20

.1356، نارهت ، یغورف ، يدابآ سمش  «، ناهج نادرمدازآ  رورس  -» 21

ص:337

10 ریدغلا » ءارعش  » زین ، تسا هعیش  نارعاش  ةرابرد  زین  ینسحلا  نیدلا  ءایض  دّیس  « رعش عّیـشت و  نم  رکذب  رحـسلا  همـسن  » باتک ( . 1 - 1
.هیمالسالا تاسارّدلل  ریدغلا  زکرم  ، ینیمألا يداه  دّمحم  فیلأت  ، دلج

.دوب يریدغ  راعشا  يواح  هیلوا  ياهپاچ  رد  ، باتک نیا  زا  یشخب  ( . 2 - 2
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نارهت 1379. ، داشرا ، یفطصمروپ یتباث و  ج 1 و 2) «،) رعش هنیآ  رد  یلع  يامیس  -» 22

(. دلج  10) ینیما يداه  دّمحم  «، زورما ات  هتشذگ  زا  ریدغ  يارعش  -» 23

راهب 1377. ، متفه ةرامش  (، همانلصف «،) ثیدحلا مولع  -» 24

نارهت 1366. ، یلع وب  ، يدجو يرهاوج  «، یسراف شیاتس  رعش و  رد  یلع  -» 25

.يروهط تاراشتنا  ،1348، زارفارس یضترم  «، مخ ریدغ  -» 26

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  (، مهدراهچ ات  مراهچ  نرق  زا  «،) یسراپ بدا  رد  ریدغ  -» 27

.يدوردرس یتحص  دّمحم  ، رایرهش ات  ییاسک  زا  «، یسراف رعش  رد  ریدغ  -» 28

.1374، يداهلا رشن  ، يدورامرگ يوسوم  یفطصم  «، یسراف رعش  رد  ریدغ  -» 29

.دیما تاراشتنا  ،1369، هعیرشلا جّورم  رغصا  یلع  «، نید لامک  زور  ، ریدغ -» 30

.نارهت  1325، ینیسح ریصن  دّمحم  دّیس  «، هّیریدغ -» 31

.ناهفصا ،1341، يدهاجم یلع  دّمحم  «، هّیریدغ -» 32

.یمالسا داشرا  ترازو  ،1379، يدوردرس یتحص  «، یسراف ياه  هیریدغ  -» 33

.نایراصنا تاراشتنا  ،1375، یفجن ییوخ  یلع  الم  «، هیریدغ ةدیصق  -» 34

.يدازآ مایپ  تاراشتنا  ،1375، دنورادهب يدهم  دّمحم  «، ریدغ گنابلگ  -» 35

.یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  ،1375، یبارت نیدلا  ءایض  «، قشع رهوگ  -» 36

.1381، یناسنا مولع  هاگشهوژپ  ، رفدار مساقلا  وبا  «، یسراف رعش  ۀنیآ  رد  يولع  بقانم  -» 37

يوضر 1371. سدق  ناتسآ  ، يدنجریب يدمحا  «، یسراف رعش  رد  يولع  بقانم  -» 38

.1369، يوضر یلع  دّیس  (، هّیریدغ هدراهچ  «،) مخ بآ  رهم  -» 39

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  دّمحم 1378، ازریم  اضر  یلع  «، ریدغ میسن  -» 40

.نایراصنا تاراشتنا  ،1376، یئوخ يودف  یلع  دّمحم  «، همان تیالو  -» 41
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.روشنم تاراشتنا  ، زیربت ، هدازدّمحم «، تمحر يامه  -» 42

.باتک ماجنا  هسّسؤم  ، 1361، یسراف ياه  هیریدغ  ۀلاقم  ، یمیکح اضر  دّمحم  «، ینیما همالع  ۀماندای  -» 43

.1376، مق ناتسرهش  رعش  ياروش  «، ریدغ زا  هعرج  کی  -» 44

.1370، مق ، يدهاجم یلع  دّمحم  «، ایرد زا  ، هرطق کی  -» 45

ص:338
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هتخادرپ زین  مالـّـسلا  هــیلع  یلع  ترـــضح  رگید  لــیاضف  حــیادم و  هــب  ، ریدــغ عوــضوم  زج  ، هدــشدای ياــهباتک  زا  یخرب  هــتبلا 
تسا ییاهباتک  هلمج  زا  هدش (1)، يروآدرگ  يدنجریب  يدمحا  دمحا  رظن  ریز  هک  « یـسراف رعـش  رد  تیالو  ياه  هولج  » باتک.تسا
ریدـغ ، تیـالو ، هعیـش : نوـچ یتاـعوضوم  رد  ار  ناـنآ  راعــشا  هـتخادرپ و  نرق 9  اـت  يوـگ  یـسراپ  نارعاـش  رعــش  یــسررب  هـب  هـک 

ۀمئأ کیاکی  تبقنم  یلع و  لآ  یلع و  ، هبّیط ۀسمخ  ، ردیح ، راقفلا وذ  ، یلع ترـضح  بقانم  ، يّربت ّیلوت و  ، تعافـش ، لدع ، تماما ، مخ
هنومن هب  ، تسا ناوارف  دراد  هراشا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لـیاضف  هب  یحیملت  یحیولت و  روط  هب  هک  يراعـشا.تسا  هدروآ  رگید 

: دینک هّجوت  يا 

لالجلا وذ  دنوادخ  تسوت  يارس  تحدم  تانکمم  ّدح  اجک  وت  حیادم  حرش 

لالج عبنم  نامه  هب  دّحتم  وت  رون  لوسر  وت و  نایم  تسا  يردارب  دقع 

لاوز یب  دوبعم  تدابع  دوب  کیره  تخر  ةراّظن  وت و  بقانم  رکذ 

لالح دوب  نیا  ، مارح تسوا  وت  ۀعیش  رب  دلخ  غاب  تشه  رگ  ،و  تسا خزود  تفه  رگ 

لاف هتسجخ  يا  نیلقث  تدابع  دزم  دوب  تتبرض  نآ  زا  قدنخ  برح  زور  رد 

لابج هعلق و  رد  هلغلغ  روش و  داتفا  باب  علق  ماگنه  ربیخ و  حتف  وت  يدرک 

لاتق ضرعم  رد  وت  نأش  هب  نایسدق  زا  یتف » «ال  زاوآ دش  هدینش  دحا  زور 

لاله دوب  تریغ  هب  وت  لدلد  لعن  زا  تسوت و  راقفلا  وذ  ۀمئاق  شقن  ، فیس ال 

لامه یب  ، راّرک ردیح  تسه  هک  قحلا  یلع  زا  نم  تسا و  نمز  یلع  ، یبن اتفگ 

لاون نیرتمک  تتمرکم  باحس  زا  دوب  قحتسم  هب  يدادب  عوکر  رد  هک  متاخ 

لاقو لیق  هب  تجاح  هچ  لدع  هاوگ  نیا  اب  یتأ » له  » وت ياخس  فصو  لیلد  دمآ 

لاجر رورس  يا  عمتسم  وت  تولخ  زا  دینش  یم  ریبکت  هبترم  رازه  بشره 

...لاغتشا (2) وت  بانج  زامن  رب  حبص  ات  دومن  فص  ود  نایم  ریرهلا  هلیل  رد 

.يولع يریدغ و  تاحیملت  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  یسانش  باتک  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، يولع حیادم  -

ص:339

.ص لاس 1380،248  ، يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  پاچ  ( . 1 - 1
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(. یتیب ةدیصق 80  زا  يا  هدیزگ  ،ص 67( ینارآ نسحم  الم  ، دیاصق ناوید  ( . 2 - 2
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یعیش رعش 

اجنآ زا  تسا و  یعیش  ياه  هیریدغ  ششوج  ۀمشچرس  يولع  تیالو  »و  مخ ریدغ  » هک اجنآ  زا.تسین  ادج  ریدغ  رعـش  زا  یعیـش  رعش 
نیمه زین  هعیـش  نارعاش  ، تسا هعماج  تیادـه  يارب  هتـسیاش  يوگلا  ۀـئارا  نید و  لامک  ناـشن  ، مالّـسلا هیلع  ناـنمؤم  ریما  تماـما  هک 
یعیش رعش.دنا  هداهن  داینب  ار  « یعیـش رعـش  » ینغ گنهرف  هدرک و  حرطم  تیالو  روحم  رب  دوخ  ینییآ  ياه  هدورـس  رد  ار  بان  ةرهوج 
شیپ ناشخرد و  يا  هنیشیپ  اب  ، تسا ریدغ  نآ  روخشبآ  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  نادقتعم  بان  ياهرواب  زا  هتفرگ  تأشن 
بحاص بقانم  هب  یثیدح  ینآرق و  تاراشا  زا  راشرس  تیب و  لها  فراعم  نآرق و  تایآ  زا  ّرثأتم  ینغ و  ییاوتحم  رومان و  یناتوسک 

.تیالو

تیب و لها  تماـما  هلأـسم  هب  نتخادرپ  یعیـش ، رعـش  ۀـصخاش  نیرتزراـب.هسامح  مه  هیثرم و  مه  دراد  هحیدـم  دـعب  مه  یعیـش  رعش 
لوسر ترـضح  نامدود  هب  تبـسن  ناملاظ  تایانج  ياشفا  تلاسر و  نادناخ  ياهتّیمولظم  دای  يایحا  تمـصع و  نادناخ  يرگتیاده 

ترتـع و ّتیمولظم  ، هناـبلط قح  تازراـبم  ، اـهیکاپ ، اهتلیـضف زا  يریوـصت  ، یعیـش رعـش  ۀـنییآ  رد  ور  نیازا.تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
شخب غورف  نادیواج و  زین  یعیش  رعش  تسا  راگدنام  راد و  هشیر  ، عّیشت تقیقح  هک  اجنآ  زا.دوش  یم  هدید  ریدغ  اروشاع و  ۀسامح 

ریدـغ و ، يولع حـیادم  ، ریدـغ رعـش  ، ریدـغ يارعـش  - .تسا ینآرق  یتیب و  لها  فراعم  مولع و  زا  يا  هنیجنگ  تسا و  زاـس  تکرح  و 
.بوتکم گنهرف 

ریدغ رعش 

رکذ مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  مخ و  ریدـغ  ۀـثداح  درکدای  هب  نآ  رد  هعیـش  نارعاش  هک  تسا  ییاـه  هدورـس  ، ریدـغ رعش 
هدمآ دیدپ  اه  هّیریدغ  زا  یهوبنا  ، رذگهر نیا  زا  دنا و  هتخادرپ  تسوا  نأش  رد  هک  یتایاور  تایآ و  ترضح و  نآ  لیاضف  بقانم و 

ياهنامرآ نییبت  یلاعتم  فدـه  ریـسم  رد  ار  رعـش  تایبدا و  ، ریدـغ نارعاش.دوش  یم  هتفگ  زین  « ییـالو رعـش   » اهرعـش هنوگنیا  هب.تسا 
ۀثداح هنوگنیا  دـنتفرگ و  راک  هب  ییوج  یلع  یتسود و  یلع  روش  شرتسگ  وا و  تیالو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ّتیناقح  تاـبثا  یعیش و 

: دسیون یم  ناگدنسیون  زا  یکی.دنتشاد  هگن  هدنز  ار  ریدغ 

ص:340
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تلزنم تناکم و  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  اب  دریذپ و  یم  جوا  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  اب  ، دریگ یم  ناج  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  اب  ریدغ  رعش  »
ریزگان ، دیآ یم  نایم  هب  زور  نیا  تمظع  زا  نخـس  اجکره.تسا  نکممان  مالّـسلا  هیلع  یلع  فیـصوت  نودب  ریدـغ  ریوصت.دـبای  یم 
یشیوگ دیاب  نآ  زا  شیپ  ، دیارسب ریدغ  ّمخ  ششوج  زا  دهاوخ  یم  رعـش  هاگره.دیآ  یم  نایم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمظع  زا  نخس 

.دنک یم  ریسفت  ار  « تفرعم » کی هک  ، دنک یمن  ریوصت  ار  هعقاو  کی  طقف  ریدغ  رعش.دنایامنب  يولع  تیالو  رثوک  زا 

.تسا يرگید  تفرعمره  ۀقلحرس  هک  یتقیقح  ، دزادرپ یم  تقیقح  کی  نییبت  هب  ریدغ  رعش 

رد هشیر  هک  یـشزرا  ، یـشزرا شنیب  کی  مه  نآ  ، تسا شنیب  دامن  کی  دومن  هک  تسین  دادـیور  کـی  هب  نتخادرپ  اـهنت  ریدـغ  رعش 
ادخ زا  هک  دیوگ  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  اهنت  هن  ، دیوگ یم  ریدـغ  زا  هک  یـسک  ینعی.دراد  توکلم 
هزبس رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ، دراد یتوارط  رگا  ریدغ  رعش.نامز  يارجم  رد  دوشیم  تقیقح  يایوگ  نابز  وا  رعـش  ینعی.دیوگ  یم 

باـتفآ ناـنوچ  درادـن و  یگنهک  ریدـغ  بحاـص  هک  تـسا  تـهج  نآ  زا  ، دراد یگزاـت  رگا  ریدـغ  رعـش.تسا  هدـییور  تـفرعم  راز 
یناشوج ۀمـشچ  ریدـغ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ، دراد یـششوج  رگا  ریدـغ  رعـش  ، دـنریگ یم  یتسه  وا  زا  نایناهج  هک  تسا  یباتملاع 

تـسا يرکف  میظع  داینب  کـی  ةدـننک  ناـیب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ، تسا نادـیواج  رگا  ریدـغ  رعـش  دکـشخ و  یمن  زگره  هک  تسا 
رذب ات  دواک  یم  شدهج  ّدج و  اب  هک  تسا  یعیـش  رّکفت  نآ  جّورم  مه  ریدغ  رعاش  ، نیاربانب.تسا یّلجتم  نآ  زارف  رب  « یهلا ةدارا  » هک
رعـش سپ.دزاس  باریـس  يراج  هشیمه  رابیوج  نیا  روخـشبآ  زا  ار  هشیدنا  ياه  هناوج  دراکب و  يرو  هشیدـناره  لد  رد  ار  رّکفت  نیا 

-(1) .يدّـمحم » نیتسار  نییآ  یهلا و  نید  گنهرف  : نیون ینییآ  ایوپ و  یگنهرف  ، تسا نییآ  گنهرف و  کـی  یّلجت  میـسرت و  ریدـغ 
.يولع حیادم  ، یعیش رعش  ، ریدغ نارعاش 

تعافش

يایلوا ناماما و  ، ایـصوا ، ناربمایپ يارب  دـنوادخ  یمالـسا ، تاداقتعا  قبط.تسا  يراک  ماجنا  يارب  ندـش  هطـساو  ياـنعم  هب  تعاـفش 
ای ناـهانگ  شزرمآ  يارب  ، دـننک تعافـش  تطاـسو و  یهلا  هاگـشیپ  رد  هک  هداد  رارق  ار  « قـح » نیا شهاـگرد  ناـبّرقم  ادهـش و  ، یهلا

ندمآرب

ص:341
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دنوادخ ار  هکره  تسا و  هتـسناد  یهلا  نذا  هب  طونم  ار  نآ  هدـش و  حرطم  اهراب  نآرق  رد  تعافـش  لصا.ترخآ  ای  ایند  رد  ، تاجاح
رد ( ...و ۀیآ 255  هرقب  ۀیآ 23، أبس  ۀیآ 3، سنوی  ۀیآ 28، ءایبنا  : ك.ر ) دنک تعافـش  نارگید  ةرابرد  دـناوت  یم  ، ددنـسپب ای  دـهد  نذا 

ماقم » زین تایاور  نارسفم.دوش و  یمن  هتفریذپ  یتعافش...و  ناتسرپ  تب  تمایق و  نارکنم  يارب  هک  هدش  حرطم  نیا  مه  تایآ  یـضعب 
.دنا هدرک  ریسفت  تعافش  ماقم  هب  ًادوُمْحَم (1) ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  تسا  هداد  هدعو  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  ار  « دومحم

هدش لقن  نآ  ةرابرد  زین  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  يرایسب  ثیداحا  تسا و  ینآرق  مّلـسم و  يرما  تعافـش  لصا 
هعیش دنناد و  یم  راگزاسان  دیحوت  اب  ار  تعافش  هب  داقتعا  هدش و  يورجک  راچد  زین  هلأسم  نیا  رد  نایباهو  هّیمیت و  نبا  ناوریپ.تسا 
دنهد یم  تبسن  كرش  هب  ، دنهد یم  رارق  ادخ  ناتسآ  رد  عیفش  هلیسو و  ار  نانآ  دنراد و  هدیقع  یهلا  يایلوا  يارب  ماقم  نیا  هب  هک  ار 

زا ای  ، دیناوخن ار  یـسک  هناگی  يادخ  زج  : دیوگ یم  نآرق  رگا  هک  یتروصرد.دنناد  یم  كرـش  ار  ناعفاش  زا  تعافـش  تساوخرد  و 
.تسادج دنک  یم  حرطم  نآرق  دوخ  هک  یتعافش  اب  ، دنناد یم  ادخ  هاگرد  عیفش  ار  اهتب  هک  دنک  یم  داقتنا  ناکرشم 

دودحم ناشتعافـش  ةریاد  ، دـننک یم  تعافـش  وا  نذا  اب  ، دـنا یهلا  هاگرد  نابّرقم  ناعیفـش  ، دوش یمن  عییـضت  یـسک  قح  ، تعافـش رد 
هب داقتعا.دـننک  یمن  تعافـش  تسین  هتفریذـپ  ناشقح  رد  تعافـش  هک  نانآ  ةرابرد  دنتعافـش ، رد  نوذأـم  حـلاص و  ناـشدوخ  ، تسا

ناگدـنب هب  ادـخ  يوـس  زا  تعافـش  قـح  ماـقم و  ياـطعا.هانگ  قّوـشم  هن  ، تسا شیاـشخب  هـب  دـیما  حالـصا و  زاـس  هـنیمز  تعاـفش 
ناتـسآ زا  نتـساوخ  اعد و  مه  تعافـش  رد  ، عقاورد.تسا ناشیا  میرکت  ناشتعافـش  شریذـپ  دـهد و  یم  ناشن  ار  نانآ  ماقم  ، هتـسیاش

دزن هک  ار  ییاه  هطساو  ، دنیب یمن  میقتسم  تساوخرد  قیال  ار  دوخ  ، تیصعم رطاخ  هب  راکهنگ  ةدنب  نوچ  ، دریگ یم  ماجنا  راگدرورپ 
.درذگرد شهانگ  زا  دروآرب و  ار  شتجاح  نانآ  تمرح  هب  دنوادخ  ات  ، دهد یم  رارق  عیفش  دنراد  بّرقت  وربآ و  دنوادخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ.تسین  راگزاسان  تدابع  رد  دیحوت  اب  مادـک  چـیه  تسا و  هشیر  مه  لّسوت  ثحب  اب  تعافـش  ثحب 
نم نکی  مل  اهب  نمؤی  مل  نمف  ّقح  همایقلا  موی  یتعافش  :» دومرف

ص:342
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زین مالّسلا  هیلع  قداص  ماما.دوب  دهاوخن  تعافـش  لها  زا  ، دشاب هتـشادن  نامیا  نآ  هب  هکره  ، تسا قح  تمایق  رد  متعافـش  ،(1) اهلهأ »
زا سک  چیه  (2) همایقلا .» موی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هعافـش  یلإ  جاتحم  وه  ّالإ و  نیرخآلا  نیلّوألا و  نم  دـحأ  نم  ام  :» دومرف

ادخ و ربمایپ  :» دسیون یم  تعافـش  ةرابرد  دـیفم  خیـش.تسا  دـنمزاین  ربمایپ  تعافـش  هب  تمایق  رد  هکنیا  رگم  تسین  نیرخآ  نیلوا و 
یم ار  ناشتعافـش  مـه  دـنوادخ  دـننک ، یم  تعافـش  هعیـش  ناراـکهنگ  دروـم  رد  تماـیق  زور  رد  نیموـصعم  ۀـمئا  نینمؤـملا و  ریما 
مه تایاور  نآرق و  تسا و  هّیماما  مومع  داقتعا  نیا  دـنک و  یم  تعافـش  شراکهنگ  نمؤم  ردارب  ةرابرد  مه  راکوکین  نمؤم.دریذـپ 

دنمدوس ثحابم  ناوارف و  تالاقم  ددعتم و  ياهباتک  ، نیفلاخم تاهبـش  ّدر  تعافـش و  ةرابرد  (3) .دناسر » یم  ار  دـیاقع  نیا  یتسرد 
.هعیش دض  ياهباتک  دقن  ، لّسوت كّربت و  .تسا (4)- هدش  هتشاگن 

مالّسلا هیلع  یلع  لیامش 

رد وا  لیامـش  نینمؤملا و  ریما  ةرابرد.تسا  سکره  يرهاظ  يامیـس  مادـنا و  هرهچ و  تایـصوصخ  يوخو و  قلخ  يانعم  هب  لیامش 
ابیز و شا  هرهچ.هبرف  یمک  دق و  هاتوک  اتبسن  دوب و  هناشراهچ  مالّسلا  هیلع  یلع  : هکنیا هلمج  زا.تسا  هدمآ  یتاکن  ، خیراوت تایاور و 
)و علصا ) تشادن وم  شرس  يولج  تشاد ، تشرد  هایس و  ینامشچ  ، دوب نوگمدنگ  شا  هرهچ  گنر  ، دوب نابات  هام  نوچمه  شتروص 

شناتـسد فک  ، نهپ شا  هناـش  ود  ناـیم  ، تشپرپ شنـساحم  ، نوـگ هرقن  شندرگ.دیـسر  یم  شوـگ  ۀـلال  اـت  شرـس  فارطا  ياـهوم 
دوب ولج  هب  لیامتم  نتفر  هار  ماگنه.دوب  تشرد  شلصافم  ياهناوختسا  خارف و  شا  هنیس  ، ربطس شدعاس  وزاب و  تالـضع  ، تشوگرپ
شا هنیس  رد.دز  یمن  گنر  ار  شدیفس  نساحم  ، دوب ور  هدنخ  بلغا  ، دوب ناّرغ  ریش  نوچمه.درک  یم  هلوره  ، گنج هب  نتفر  ماگنه  و 

، دوب وم  زا  یّطخ  ، فان ات 

ص:343
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نازیم ،» اـت 47 ص 1  اـت 63،ج 91  ص 29  ج 8  «، راونألا راـحب  :» ك.ر تعافـش  ثیداـحا  يارب  ص 42. ،ج 8  راونألا راـحب  ( . 2 - 2

.تعافش ةژاو  لصف 271  «، همکحلا
،ص 79. دیفم خیش  ، تالاقملا لئاوا  ( . 3 - 3

ملاـعم ، » ص 156 ،ج 1  ییاـبطابط همــالع  « نازیملا ،ص 238« نـیما نــسحم  دّیــس  «، باــیترالا فــشک  :» ك.ر هــلمج  زا  ( . 4 - 4
ج 10 ص 6. عّیشت ،» فراعملا  هرئاد  ،» یناروکلا ج 3 و 4 یلع  « هیمالسالا دیاقعلا  ،» ،ج 1 ص 37 يرکسع همالع  « نیتسردملا
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.دمآ (1) یم  دنب  شسفن  ، درشف یم  تفرگ و  یم  ار  سکره  يوزاب  ، تشاد هداعلا  قوف  یتردق  تعاجش و 

لیامش.دوش یم  هتفگ  زین  هدش  میسرت  یشاقن و  تایاور  رد  هدش  حرطم  ياهیگژیو  ساسارب  ترضح  نآ  زا  هک  يریوصت  هب  « لیامش »
ضرعم رد  هدرک و  باـق  ار  اـهنآ  اـی  ، دـنک یم  یـشاقن  ار  نید  ناـگرزب  ریوصت  هک  دوـش  یم  هتفگ  یـسک  هب  نادرگ  لیامـش  زاـس و 
ناشاّقن هکلب  ، تسین ترـضح  نآ  یعقاو  ریوصت  هک  دـنچره  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیامش  .دـهد (2) یم  رارق  نارگید  ياشامت 

هدوب نایعیش  ۀقالع  دروم  زابرید  زا  ، تسا ماما  نآ  هب  بستنم  نوچ  اّما  ، دنا هدیشک  ییاور  دهاوش  هب  دانتسا  اب  شیوخ و  قوذ  ساسارب 
ساسارب هک  دراد  هنیرید  يا  هقباس  یناریا  گنهرف  رد  يراگن  لیامـش.دندرک  یم  بصن  اه  هناخروز  ، اه هزاغم  ، اـه هناـخ  رد  ار  نآ  و 

رب ار  نانآ  یخیرات  ياه  هنحـص  تیب و  لها  لیامـش  هتفرگ و  لکـش  ، یعیـش بقانم  یبهذم و  تایاور  زا  هتفرگرب  نیماضم  میهافم و 
.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  .دندرک (3)- یم  میسرت  راوید  هدرپ و  زلف و  ، اهیشاک ، اه هبیتک  يور 

اروش

کی ینعم  نیا  هب  اروش.يروحمدوخ  يأر و  هب  دادبتـسا  زا  زیهرپ  رظن و  لداـبت  ، اهمیمـصت اـهراک و  رد  ینزیار  تروشم و  ياـنعم  هب 
اروش.دـنک تروشم  ناناملـسم  اب  دـهد  یم  روتـسد  مه  ربمایپ  هب  دراد و  دـیکأت  نآ  رب  مه  نآرق  تسا و  یعامتجا  یقـالخا و  موهفم 

هلأسم هعیـش  دـننک و  یم  هیکت  نآ  هب  ّتنـس  لها  هک  تسا  هفیلخ  باختنا  رد  تروشم  نآ  زا  روظنم  دراد و  مه  یـسایس  موهفم  کی 
نوـع ،» ردـص رقاـب  دّـمحم  « هعیـشلا عّیـشتلا و  هأـشن  » نوـچمه ییاـهباتک.مدرم  يوـس  زا  یباـختنا و  هـن  دـناد  یم  یباـصتنا  ار  تفـالخ 

هژاو نیا...و  يرکسع  همالع  « نیتسردملا ملاعم  ،» حون لآ  « رـشع ینثالأ  همئألا  ثیدح  قرط  ،» یلعی یبا  دنـسم » ،» يدابآ میظع  « دوبعملا
حرطم ار  هفیلخ  باختنا  هفیقس و  لئاسم  هدرب و  راک  هب  نآ  یسایس  موهفم  رد  ار 

ص:344

ات 31. ،ص 25  مالّسلا هیلع  یلع  مامالا  ننس  ات 90، ،ج 1 ص 86  بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( . 2 - 2

«. ناریا ۀماع  ياهرنه  ةزوح  رد  يراگن  لیامش  » ۀلاقم ةرامش 32-31، « رنه هام  باتک  :» ك.ر ( . 3 - 3
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.تسا هدش  مالسا  رد  یسایس  گنهرف  دراو  اج  نیمه  زا  « تفالخ ياروش  » ناونع .دنا (1) هدرک 

.هدعاس ینب  ۀفیقس  ، لیلد یب  تفالخ  ، باصتنا باختنا و  ، تفالخ ياروش  -

تفالخ ياروش 

لبق ؤلؤل و  وبا  تبرـض  زا  سپ  رمع.دش  نییعت  رمع  يوس  زا  هک  دوب  « هرفن شـش  ياروش  » تروص هب  رمع  زا  سپ  هفیلخ  باختنا  ةویش 
دعس ریبز و  ، هحلط ، فوع نب  نامحرلا  دبع  ، نامثع ، مالّسلا هیلع  یلع  : درک نییعت  اروش  ياضعا  ناونع  هب  ار  رفن  شش  شیوخ  گرم  زا 
نانآ ناـیم  يداـیز  ياهوگتفگ.دـننیزگرب  تفـالخ  هب  دوخ  ناـیم  زا  ار  یکی  زور  هس  فرظ  هورگ  نیا  داد  روتـسد  صاـّقو و  یبا  نب 
یلع بیع  درمـشرب و  یبویع  کیره  يارب  تفگ و  نانآ  کت  کت  یگژیو  قالخا و  تایحور و  ةرابرد  ار  دوخ  رظن  رمع  تشذگ و 

یناروـن نشور و  هار  رب  ار  همه  ، دوـش هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  درک  فارتـعا  ، تسناد ندوـب  عـبط  خوـش  مه  ار  مالّـسلا  هـیلع 
مالعا نامثع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نایم  ار  تفالخ  راصحنا  مدرم  عمج  رد  فوع  نب  ناـمحرلا  دـبع  تیاـهن  رد  .دناشک (2)و  دهاوخ 
تعیب وا  اب  دنک و  رمع  لمع  رکب و  وبا  لمع  ربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  ساسارب  ات  دریذپب  هک  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  درک و 
تفالخ ، موش ياروش  نآ  ۀجیتن  تفریذپ و  نامثع  اّما.هن  ار  نیخیـش  ۀّیور  یلو  تشاد  لوبق  ار  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  ، ماما.دـننک

.دوب مولعم  لبق  زا  نآ  ۀجیتن  هک  ییاروش  ، دش نامثع 

دوخ نتفرگ  رارق  زا  »و  يروّشلل هّلل و  ایف  » دنک یم  دای  هنادنم  هلگ  اروش  زا  ( هغالبلا جـهن  هبطخ 3  ) هّیقشقش ۀبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
.دنک یم  یتحاران  زاربا  ، دنتشادن تقایل  هک  ینارگید  رانک  رد 

اجنیا ، تفرگ شیپ  ار  خلت  يربص  رمع  رکب و  وبا  نامز  رد  هک  هنوگنآ  نکیل  ، تشادن لوبق  ار  نآ  ۀجیتن  اروش و  زین  زاغآ  زا  ترـضح 
.دمآ هاتوک  هئطوت ، ندوب  يوق  روای و  نتشادن  تدحو و  ظفح  يارب  مه 

لوبق ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نییعت  ارچ  ، تسا یباصتنا  ینییعت و  تفالخ  رگا.تسا  راکـشآ  ياهفالخ  زا  اروش  يارجام  لـصا 
دـنتخاس و رـصحنم  رفن  شـش  رد  ار  نآ  ارچ  ، تسا مومع  دازآ  يأر  هب  رگا  ؟و  درک نییعت  هفیلخ  دوـخ  يارب  رکب  وـبا  ارچ  دـندرکن و 

دوخ نایم  زا  ار  یکی  هک  دندرک  دیدهت 

ص:345

ج 10 ص 75. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر ( . 1 - 1
،ج 1 ص 185. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 2 - 2
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هیلع یلع  زج  یـسک  هک  دوب  نشور  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نافلاخم  اب  تیرثکا  هک  دوب  يا  هنوگب  زین  اروش  بیکرت  ؟ دـننک باـختنا 
.دیـشخبن يدوس  مه  باحـصا  زا  یخرب  ضارتعا  دوب و  نینمؤملا  ریما  ّتیمولظم  زا  يرگید  ۀـنومن  ، اروش.دروآ دـهاوخ  يأر  مالّـسلا 

.خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، اروش ، لیلد یب  تفالخ  -(1)

هثلاث تداهش 

اب هک  دننک  یم  مهتم  ار  هعیش.دنیوگ  « هثلاث تداهش   » ار « هّللا هّجح  » ای « هّللا ّیلو  اّیلع  ّنأ  دهـشأ  » نتفگ ، هماقا ناذا و  رد  « نیتداهـش » زا ریغ 
اّما ، تسا تعدب  مارح و  ، دـشاب هماقا  ناذا و  رد  ّتیئزج  دـصق  هب  رگا  تداهـش  نیا  نتفگ  نکیل.دوش  یم  تعدـب  بکترم  ، نآ نتفگ 

تعدب درادن و  یلاکـشا  چیه  دشاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  نالعا  كّربت و  نّمیت و  دصق  هب  تیئزج و  مدع  دصق  هب  رگا 
.دراد هراشا  ترضح  نآ  تیالو  رب  ...ُهّللا » ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » تیالو ۀیآ  رد  مه  دنوادخ  تسین و  مه 

نعل ّبس و  نایرج  اب  دشاب  يا  هلباقم  ، تداهش نیا  نتخاس  ینلع  اه و  هنذأم  اهربنم و  يالاب  رب  یلع  تیالو  نالعا  رب  هعیش  دّیقت  دیاش 
تـسین دیعب  : دیوگ یم  هک  یـسلجم  ۀـمالع  نوچمه  ، دـننآ بابحتـسا  هب  لئاق  مه  یخرب.نایوما  نارود  رد  ربانم  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یتایاور دروم  نیا  رد  هک  دـنا  هداد  یهاوگ  نارگید  دیهـش و  ، همالع ، خیـش نوچ  ، دـشاب ناذا  بحتـسم  يازجا  زا  تیـالو  هب  تداـهش 

هکلب یعرش  حجار  ار  نآ  تهج  نیا  زا  درامش و  یم  عّیـشت  زمر  نامیا و  رئاعـش  زا  ار  نآ  زین  میکح  نسحم  دّیـس  هّللا  هیآ  .تسه (2)
.دنا (4) هدرمش  وکین  ار  نآ  نتفگ  زین  رگید  ياملع  .ناذا (3) رد  تیئزج  دصق  هب  هن  اّما  ، دناد یم  بجاو 

هلیضفلا ءادهش 

مالّـسلا هیلع  یلع  تیناقح  تیب و  لها  زا  عافد  دوخ و  ةدیقع  هار  رد  هک  هعیـش  ناملاع  ةرابرد  ینیما  ۀمالع  زا  هناققحم  عیدـب و  يرثا 
.دنا هدیسر  تداهش  هب  تیالو  نانمشد  روج و  ماّکح  تسد  هب 

لاح حرش  ةدنرادربرد  ، دش رشتنم  فجن  رد  هحفص  رد 409  لاس 1355 ق  رد  هک  باتک  نیا 

ص:346

ج 1 ص 311 و 318. «، یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح  :» ك.ر هلمج  زا  تفالخ  ياروش  ةرابرد  ،ج 9 ص 55. نامه ( . 1 - 1
،ج 81 ص 111. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 5 ص 545. یقثولا هورعلا  کسمتسم  ( . 3 - 3
،ج 2 ص 387. یناوضر رغصا  یلع  « تاهبش هب  خساپ  یسانش و  هعیش  :» ك.ر ( . 4 - 4
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هّللا رون  یضاق  ، یناث لوا و  دیهش  ، هرهز نبا  ، ریغص یشان  ، ریبک رـصان  : لیبق زا  یناسک  ، تسا فلؤم  نامز  ات  مراهچ  نرق  زا  دیهـش   130
خیش هب  دوش و  یم  عورش  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  ناگداون  زا  شورطا  رـصان  زا  ادهـش  نیا  ...و (1) يریمشک  دّمحم  ازریم  ، يرتشوش

.تسا (2) هدش  رشتنم  « تلیضف هار  نادیهش  » مان هب  نآ  یسراف  ۀمجرت.ددرگ  یم  متخ  يزیربت  دهتجم  میرکلا  دبع 

.تسا هتشاگن  ار  « هلیضفلا ءادهش  هّمتت  ،» رثا نیا  لیمکت  رد  ینیما  ۀمالع  دنزرف 

.تیالو هار  نادیهش  ، ینیما ۀمالع  -

ملع رهش 

نینمؤملا ریما  دیمان و  ملع  رهش  ار  دوخ  هک  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  فاصوا  زا  یکی  ، تسا « ملعلا هنیدم  » ۀمجرت
یلع متسه و  ملع  رهـش  نم  (3) اهباب » نم  اهتأیلف  همکحلا  هنیدـملا و  دارأ  نمف  ، اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  :» رهـش نآ  يدورو  رد  ار 

ثیدح و نیمه  هب  یسودرف.دوش  دراو  نآ  رد  زا  ، تسا تمکح  يایوج  رهش و  نیا  راتساوخ  سکره  سپ  ، تسا نآ  رد  مالّـسلا  هیلع 
: تسا هدرک  هراشا  تلیضف 

یهن دنوادخ  رما و  دنوادخ  یحو  لیزنت و  دنوادخ  نآ  تفگ  هچ 

تسا ربمغیپ  تفگ  نخس  نیا  تسرد  تسا  رد  مّیلع  مملع  رهش  نم  هک 

هطساو تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  قیرط  زا  ، لوسر ترـضح  مولع  ۀمـشچرس  هب  ندیـسر  «. ...یملع باب  ّیلع  :» تسا هدومرف  زین  و 
ملع رهـش  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندوب  باـب.تسوا  گرزب  تلیـضف  ، یهلا ملع  یبوبر و  ضیف  هب  ندیـسر  يارب  ترـضح  نآ  ندوـب 

.دراد زین  تلاسر  ثیراوم  ندوب  نابهگن  عرش و  ظفاح  هب  هراشا  ، يوبن

ار ملح  باتفآ  یعاعش  نوچ  ار  ملع  ۀنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ 

بابل (4) ردنا  روشق  وت  زا  دسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب 

ص:347

حلـصم ، ینیما همـالع  ،» یمیکح اـضر  دّـمحم  « ینیما همـالع  هماـندای  »و« اهـشهج :» ك.ر : هلمج زا  نآ  فلؤم  باـتک و  ةراـبرد  ( . 1 - 1
.يرابک دّیس  «، هوتسن

.مراهچ پاچ   1363، هبزور تاراشتنا  ، یسراف نیدلا  لالج  ملق  هب  ( . 2 - 2
ص 106. (، هداز مظان  ،) یلع نینمؤملا  ریما  هایح  ، هبدن ياعد  ، نانجلا حیتافم  ( . 3 - 3

تیب 3764. ،ص 185  مکی رتفد  ، يونثم ( . 4 - 4
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وا (1) رد  یلع  دمآ و  ملع  ۀنیدم  یبن  يوفطصم  ياشگروشک  عطاق  مکح  هب 

یلع (2) ، رد هدناوخ  ار  وت  ، ملع رهش  هب  دمحا  سب  تسا و  دمحا  ، دحا تاذ  ملع  رهش  رگ 

تیالو هار  نادیهش 

هدیسر تداهش  هب  ، ندوب هعیش  یلع و  ّتبحم  مرج  هب  ای  ، ترـضح نآ  ّتیناقح  تابثا  نینمؤملا و  ریما  تیالو  زا  عافد  هار  رد  هک  نانآ 
بصغ زا  سپ  دید و  یحور  یمسج و  بیسآ  همه  نآ  هک  تسا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ترـضح  ، تیالو هار  ةدیهـش  نیتسخن.دنا 

رد هکنآ  ات  ، درک یم  شهوکن  نابصاغ  زا  دز و  یم  مد  مالّسلا  هیلع  یلع  قح  زا  هتـسویپ  مه  زاب  ، سّدقم ۀناخ  نآ  هب  هلمح  تفالخ و 
.تفاتش ادخ  رادید  هب  نانآ  رب  بضغ  لاح 

ماّکح تسد  هب  يولع  تیالو  ناگتفیش  نایعیش و  زا  يرایسب  ، نیملـسم تارّدقم  رب...و  جاّجح  هیبا و  نب  دایز  هیواعم و  ۀطلـس  زا  سپ 
هیلع یلع  زا  هک  دش  دنهاوخ  روبجم  ریگتـسد و  هک  دوب  هدرک  ییوگـشیپ  ار  یخرب  مالّـسلا  هیلع  یلع.دـندش  دیهـش  ریگتـسد و  روج 

زا يرایـسب  زین  دـعب  ياهنرق  رد.دوب  نآ  ۀـنومن  کی  راّمت  مثیم.داد  دـنهاوخ  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  نانآ  دـنیوجب و  يرازیب  مالّـسلا 
ینیما ۀمّالع  موحرم.دندیسر  تداهش  هب  ندوب ، هعیش  مرج  هب  دندش و  نافلاخم  نایبصان و  راتفرگ  مالّسلا  هیلع  یلع  ناّبحم  ناملاع و 

یم نادیهـش  نآ  فیلأت و  نیا  ةرابرد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش.تسا  هدروآ  « هلیـضفلا ءادهـش  » باتک رد  ار  نانآ  زا  یخرب  لاح  حرش 
: دسیون

نت رب  ّتلذ  يدـیلپ  دنتـشاد و  هگن  هتـساریپ  فرـش  نماد  دـندرواین و  دورف  متـس  ربارب  رـس  هک  هدرک  تبث  ار  ینادرم  راختفارپ  داـی  »...
رب و رد  تداهش  نفک  دندیزگرب و  راوخ  ندنام  رب  رادیاپ  هوکش  دنداهن و  حیجرت  نیگنن  يایند  رب  نادیواج  یگدنز  دنتفاین و  راومه 

(3) .دنتشذگرد » رب  هب  تداعس  سورع 

هزرابم تیالو  نامرف  هب  يولع و  تموکح  قح و  نید  هار  رد  اهنیمزرـس  ۀـمه  اهنارود و  ۀـمه  رد  هک  ار  یناـسک  ۀـمه  ینعم  کـی  هب 
.ینیما ۀمالع  ، هلیضفلا ءادهش  - .دیمان تیالو  هار  نادیهش  ناوت  یم  ، دنا هتخاب  ناج  هدرک و 

ص:348

،ص 615. ینامرک يوجاوخ  ناوید  ( . 1 - 1
.يروباشین ةدیلوژ  ( . 2 - 2

(. همدقم ص 17( (، هلیضفلا ءادهش  ۀمجرت  ) تلیضف هار  نادیهش  ( . 3 - 3
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بارحم دیهش 

.دروخ تبرض  تدابع  بارحم  رد  زامن و  لاح  رد  نوچ  ، تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهبقل  زا 

حبـص زامن  هب  ، درک رادـیب  زامن  يارب  ار  ناگتفخ.دـش  هفوک  دجـسم  دراو  ناـضمر  مهدزون  مد  هدـیپس  رد  ترـضح  ، خـیراوت لـقن  هب 
هب هک  یتبرض  (1) دز ، تبرض  وا  كرابم  قرف  رب  مجلم  نبا  ، دورب مود  ةدجس  هب  تساوخ  تشادرب و  لوا  ةدجس  زا  رـس  یتقو  ، داتـسیا

.دیماجنا وا  تداهش 

.دیسر تداهش  هب  شتدابع  بارحم  رد  شتلادع  تّدش  رطاخ  هب  «، هلدع هّدشل  هتدابع  بارحم  یف  لتق  :» دنا هتفگ  وا  ةرابرد 

تداهش دجسم  هب  تدالو  هبعک  هب  تداعس  نیا  ناهج  رد  یسک  هدیدن 

دیهش نیتسخن  نآ  هب  یّسأت  ، دنا هدیسر  تداهـش  هب  نمـشد  تسد  هب  زامن  دجـسم و  رد  تدابع و  لاح  رد  هک  بارحم  يادهـش  ۀمه 
.دنا هدرک  بارحم 

باقن هرهچ  هب  نوخ  هدیشک ز  يا  بارحم  رد  دیهش  نیتسخن  يا 

وت (2) زا  راگدای  ، بارحم نوخ و  وت  زا  راوگوس  هفوک  دجسم 

.هفوک دجسم  ، هبعک دولوم  ، هفوک نینوخ  بارحم  ، هبعکلا ّبر  تزف و  -

ینارهت گرزب  اقآ  خیش 

ایند هـــب  نارهت  رد  (3)(1293-1389 ق) هعیـشلا » مالعا  تاـقبط  »و« هعیـشلا فیناـصت  یلا  هعیرذـلا  » فلؤم ، هعیـش گرزب  سانـشباتک 
هب هراـبود  لاس 1354 ق  رد  درک و  زاغآ  ارماس  رد  ار  « هعیرذـلا » فیلأـت.تفر ارماـس  فجن و  ةزوح  هب  تالیـصحت  ۀـمادا  يارب  ، دـمآ

تسرهف هک  هعیرّذلا  يدلج  باتک 26  شراگن.تسیز  اجنآ  رد  ( لاس دـص  هب  کیدزن  ) دوخ ینالوط  رمع  نایاپ  ات  تشگزاب و  فجن 
ساسا یب  فرح  هب  یخساپ  ، دور یم  رامش  هب  روآ  باجعا  میظع و  یشهوژپ  تسا و  هعیـش  ياملع  ناگدنـسیون و  تافیلأت  یفرعم  و 

تشادن ییانتعا  لباق  راثآ  کچوک و  دوب  يا  هفیاط  هعیش  :» تشون شتافیلأت  زا  یکی  رد  هک  دوب  نادیز  یجرج 

ص:349

.مثعا نبا  « حوتف » زا لقن  هب  ،ج 1 ص 361  نیموصعملا هداهش  هعوسوم  ( . 1 - 1
،ص 83. رابو گرب  ( . 2 - 2

.متسیب ۀلاقم  «، ینیما همالع  ۀماندای  »و« ینارهت گرزب  اقآ  خیش  :» ك.ر باتک  ود  نیا  تخانش  يارب  ( . 3 - 3
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داتسا لوق  هب  .دش (1) راد  هدهع  ار  هعیـش  تافیلأت  يارب  یتسرهف  شراگن  گرزب  اقآ  خیـش  « .درادـن دوجو  ایند  رد  يا  هعیـش  نونکا  و 
.تسا یلع  اب  قح  ، دیوگ یم  ریدغلا  :» یمیکح اضر  دّمحم 

: دیوگ یم  ناقرفلا  نایب  تسا و  یلع  ۀعیش  ورگ  رد  مالسا  روانهپ  گنهرف  : دیوگ یم  هعیرذلا 

(2) .تسا » یلع  دالوا  یلع و  دزن  رد  هّیهلا  مولع  هّقح و  فراعم 

.هعیشلا مالعا  تاقبط  ، هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  -

نیخیش

ۀفیلخ ود  هب.تسا  هعیش  مجنپ  مراهچ و  نرق  ياملع  زا  یسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  نآ  زا  دوصقم.درم  گرزب  ود  ، خیـش ود  يانعم  هب 
.دوش یم  هتفگ  مه  ( رمع رکب و  وبا  ) نیدشار يافلخ  زا  تسخن 

هّیخیش

ماـما هب  تبـسن  ، هقرف نـیا  ناوریپ.تـسا  (1166-1241 ق ) یئاـسحا دـمحا  خیـش  هب  بوـسنم  هک  هّیرـشع  ینثا  ۀعیـش  زا  يا  هـقرف  ماـن 
.هعیش ياه  هقرف  .تسا (3)- هدمآ  هّیخیش  ناگرزب  بتک  رد  هک  دنراد  یّصاخ  ياههاگدید...و  تماما  ، جارعم ، ثیدح ، داعم ، نامز

هّللا دسا  - ادخ ریش 

عّیشت - هعیش

خیرات رد  هعیش 

ۀقرف » نیا رب  ینوگانوگ  تالّوحت  ثداوح و  مالّسلا (4)، هیلع  یلع  تماما  هب  نادقتعم  تیب و  لها  ناوریپ  هعیش و  يریگ  لکش  ودب  زا 
زا سپ  يربهر  ناـیرج  رد  هک  یفارحنا  اـب  دـندوب و  مورحم  ناـماما  ییاوشیپ  تمعن  زا  ، تیب لـها  ناوریپ  ، بلغا.تسا هتـشذگ  « هیجاـن

شیپ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

ص:350

ینارهت ص 23. گرزب  اقآ  خیش  ( . 1 - 1
(. همدقم ) کی تسیب و  ،ص  نامه ( . 2 - 2

«. یعیش یهلا  تمکح  زا  يرگ  یخیش  بتکم  »و« يرگیباب يرگ و  یخیش  ،» ج 10 ص 185 «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر ( . 3 - 3
.دوش هعجارم  « هعیش شیادیپ  » لخدم هب  ( . 4 - 4
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تارّدقم رب  نایوما  ۀطلس.تشگ  زاغآ  زین  هعیش  تیمولظم  دش و  مورحم  دوخ  قح  زا  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ، هفیقس ۀثداح  اب  دمآ و 
زا سپ  لوا  نرق  مین  ناـمه  رد  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  یلع و  ماـما  تداهـش.تشگ  ّتیلهاـج  ياـیحا  زاـس  هنیمز  یمالـسا  تـّما 

يوس زا  هدـش  لامعا  ياهتیدودـحم  اـّما  ، تفاـی یم  شرتسگ  یعیـش  رکف  هتفر  هتفر  هچرگ.دـناسر  یم  ار  ّتیمولظم  نیا  قمع  ، ربماـیپ
ناناملـسم و مالـسا و  هب  يریذـپان  ناربج  ياه  همطل  ، هّیما ینب  ۀـهامرازه  کـیرات  تموکح.دـش  یم  دـیدشت  زین  نایـساّبع  ناـیوما و 

.تخاس دراو  تیب  لها  بتکم 

هب یلامجا  یهاگن  اّما.درک  هعجارم  دیاب  رتطوسبم  ياهباتک  هب  دجنگ و  یمن  رصتخم  نیا  رد  « هعیش خیرات  »و« خیرات رد  هعیـش  » یـسررب
اروشاع و زا  سپ  یعیـش  ياهتـضهن  یخرب  هب  نتخادرپ  زا  سپ  يو.دشاب  دیفم  دناوت  یم  ییابطابط  ۀمالع  ۀتـشون  ساسارب  ، خیرات نیا 

(1) دنک : یم  وگزاب  نینچ  دعب  هب  مّود  نرق  زا  ار  هعیش  خیرات  ، نایوما عیاجف  ندرمشرب 

يرجه مود  نرق  رد  هعیش 

همه رد  هیما  ینب  ياهیراتفردـب  يرگدادـیب و  رثا  رد  هک  نینوخ  ياهگنج  تاـبالقنا و  لاـبند  هب  يرجه  مود  نرق  لوا  ثلث  رخاوا  رد 
وبا توعد  يدصتم.دش  ادیپ  ناریا  ناسارخ  ۀیحان  رد  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  مان  هب  زین  یتوعد  ، تشاد همادا  یمالسا  ياهروشک  ياج 

نیا.تخادـنارب ار  يوما  تلود  ات  دومن  تفرـشیپ  هب  عورـش  درک و  مایق  يوما  تفالخ  ررـض  هب  هک  دوب  یناریا  رادرـس  يزورم  ملـسم 
تشاد ار  تیب  لها  يادهش  یهاوخنوخ  ناونع  شیبو  مک  تفرگ و  یم  همـشچرس  هعیـش  قیمع  تاغیلبت  زا  هچرگا  بالقنا  تضهن و 

نایاوشیپ ةراشا  ای  میقتـسم  روتـسد  هب  همه  نیا  اب  ، دـنتفرگ یم  تعیب  ( هتـسبرس ) تیب لها  زا  هدیدنـسپ  درم  کی  يارب  مدرم  زا  یتح  و 
درک و در  ادج  يو  تشاد  هضرع  هنیدم  رد  هیماما  ۀعیـش  مشـش  ماما  هب  ار  تفالخ  تعیب  ملـسم  وبا  یتقو  هکنیا  یهاوگ  هب.دوبن  هعیش 

«. تسین نم  نامز  زین  نامز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت  :» دومرف

یتح دنداد  ناشن  شوخ  يور  نییولع  مدرم و  هب  دنچ  يزور  راک  زاغآ  رد  دـندوبر و  ار  تفالخ  تیب  لها  مان  هب  سابع  ینب  هرخألاب 
ماع لتق  ار  هیما  ینب  ، نییولع يادهش  ماقتنا  مان  هب 

ص:351

(. عبانم فذح  صیخلت و  اب  ات 32( ،ص 26  مالسا رد  هعیش  ( . 1 - 1
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دنتفرگ شیپ  ار  هیما  ینب  ۀناملاظ  ةویـش  هک  تشذگن  يرید  یلو  ، دندز شتآ  دنتفای  هچره  هتفاکـش  ار  هیما  ینب  يافلخ  روبق  دندرک و 
جوا هب  یمالـسا  يروتارپما  يو  نامز  رد  هک  یـسابع  ۀفیلخ  نوراه...دندرکن  يراذگورف  هنوگچیه  يرابودنب  یب  يرگدادیب و  رد  و 

یم اجکره  هب  : تفگ یم  هتخاس  بطاـخم  ار  نآ  درک و  یم  هاـگن  دیـشروخ  هب  هفیلخ  یهاـگ  دوب و  هدیـسر  دوخ  تعـسو  تردـق و 
یم شیپ  ناـهج  رتخاـب  رواـخ و  رد  يو  نایرکـشل  یفرط  زا.تفاـت  یهاوخن  تسا  نوریب  نم  کـلم  زا  هک  ییاـجب  هک  باـتب  یهاوخ 
روبع قح  نیرباع  زا  هتشاذگ  رومأم  ، هفیلخ ةزاجا  عالطا و  یب  دوب  هفیلخ  رصق  یمدق  دنچ  رد  هک  دادغب  رسج  رد  یفرط  زا  یلو  دنتفر 

...دندرک هبلاطم  روبعلا  قح  هتفرگ  ار  شولج  دنک  روبع  رسج  زا  تساوخ  یم  هک  هفیلخ  دوخ  يزور  یتح  ، دنتفرگ یم 

هب دـش  یم  ریزارـس  هفالخلا  راد  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  ناونع  هب  یمالـسا  ياهروشک  راـطقا  زا  هلاـس  همه  هک  يروآ  ماسرـس  تورث 
هب یسابع  يافلخ  رابرد  رد  ابیز  نارسپ  نارتخد و  شویرپ و  نازینک  ةرامـش.دیسر  یم  تقو  هفیلخ  یـشک  قح  ینارـسوه و  فرـصم 

هکنیا زج  ، درکن ادـیپ  يرییغت  نیرتـکچوک  ساـبع  ینب  ندـمآ  راـک  يور  يوـما و  تـلود  ضارقنا  زا  هعیـش  عضو.دیـسر  یم  نارازه 
.دنداد مسا  رییغت  يو  رگدادیب  نانمشد 

يرجه موس  نرق  رد  هعیش 

ینایرس ینانوی و  نابز  زا  يرایسب  یملع  یفسلف و  بتک  هک  دوب  نیا  الوا  نآ  ببس  دیشک و  يا  هزات  سفن  هعیـش  ، موس نرق  عورـش  اب 
ۀفیلخ نومأـم  نآرب  هوـالع  ، دــندروآ موـجه  یلالدتــسا  یلقع و  موـلع  مـیلعت  هـب  مدرم  دــش و  هـمجرت  یبرع  ناـبز  هـب  اـهنآ  ریغ  و 

بهاذم نایدا و  رد  یلالدتـسا  ملکت  هب  هجیتن  رد  دوب و  دنم  هقالع  بهذم  رد  یلقع  لالدتـسا  هب  بهذم  یلزتعم  (218 - 195) یسابع
لها بهذـم  غیلبت  رد  یملع و  تیلاعف  رد  هدرک  هدافتـسا  يدازآ  نیا  زا  هعیـش  نیملکتم  املع و  دوب و  هداد  لماک  يدازآ  مات و  جاور 

.دندرک یمن  يراذگورف  تیب 

لها ناتسود  نییولع و  نآ  رثا  رد  دوب و  هداد  دهع  تیالو  هیماما  ۀعیش  متشه  ماما  هب  دوخ  تسایـس  ياضتقا  هب  یـسابع  نومأم  ایناث  و 
هدنّرب مد  هک  تشذگن  يرید  زاب  یلو  ، دندوب دنم  هرهب  يدازآ  زا  شیبو  مک  هدوب و  نوصم  تلود  يایلوا  ضرعت  زا  يا  هزادنا  ات  تیب 

لکوتم نامز  رد  هصاخ  ، دمآ ناشغارس  هب  ناگتشذگ  هدش  شومارف  ةویش  تشگرب و  هعیش  يوس  هب  ریشمش 

ص:352
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ۀعیش موس  ماما  رازم  هک  دوب  يو  رما  هب  مه  تشاد و  یصاخ  ینمشد  يو  نایعیش  یلع و  اب  اصوصخم  هک  ( يرجه  247-232) یسابع
.دندرک ناسکی  كاخ  اب  البرک  رد  ار  هیماما 

يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش 

نآ زا  ، درک یم  ییازـسب  کمک  هعیـش  ندش  دنمورین  عّیـشت و  نتفای  تعـسو  يارب  هک  دـمآ  دوجو  هب  یلماوع  يرجه  مراهچ  نرق  رد 
زکرم رد  ار  ذوفن  لامک  دندوب  هعیش  هک  هیوب  لآ  ناهاشداپ.دوب  هیوب  لآ  ناهاشداپ  روهظ  سابع و  ینب  تفالخ  ناکرا  یتسـس  هلمج 

نایعدـم ربارب  رد  هک  داد  یم  هزاـجا  هعیـش  هب  هّجوت  لـباق  تردـق  نیا  دنتـشاد و  هفیلخ  دوخ  رد  نینچمه  دوـب و  دادـغب  هک  تفـالخ 
.دنزادرپب بهذم  غیلبت  هب  هنادازآ  هدرک  ملع  دق  دندرک ، یم  دروخ  ار  نانآ  تفالخ  تردق  ءاکتا  هب  هتسویپ  هک  دوخ  یبهذم 

زین اهرهش  زا  یخرب  فصو  نیا  اب  دندوب و  هعیـش  ، گرزب ياهرهـش  يانثتـسا  هب  نآ  مظعم  تمـسق  ای  برعلا  هریزج  ۀمه  نرق  نیا  رد 
عّیشت زکرم  هک  هفوک  رهش  اب  دوب و  ننـست  زکرم  هتـسویپ  هک  هرـصب  رهـش  رد.دندوب  هعیـش  لاح  نیع  رد  هدعـص  نامع و  رجه و  دننام 
تاره بلح و  هیربط و  سلبان و  سلبارط و  رد  نینچمه  دـندوب و  هعیـش  هّجوت  لباق  يا  هدـع  ، تشاد یبهذـم  تباقر  دـش  یم  هدرمش 

.تشاد هعیش  بهذم  ناریا  زا  سراف  جیلخ  لحاوس  زاوها و  دوب و  رایسب  هعیش 

تفای و الیتسا  ناتـسربط  ۀـیحان  هب  دروآ  لـمع  هب  ناریا  لامـش  رد  هک  غیلبت  اـهلاس  زا  سپ  شورطا  رـصان  هک  دوب  نرق  نیا  زاـغآ  رد 
هدرک تنطلـس  ناتـسربط  رد  اهلاس  يولع  دیز  نب  نسح  زین  شورطا  زا  شیپ  تشاد و  همادا  تشپ  دـنچ  ات  هک  درک  سیـسأت  تنطلس 
قافتا رایسب.دنداد  لیکشت  ( 527-296) يراد هنماد  تنطلـس  دنتفای و  تسد  رـصم  هب  دندوب  یلیعامـسا  هک  نییمطاف  نرق  نیا  رد.دوب 
یمرد ینس  هعیش و  نایم  ییاه  همجاهم  دروخودز و  شکمـشک و  روباشین  هرـصب و  دادغب و  دننام  گرزب  ياهرهـش  رد  هک  داتفا  یم 

.درب یم  شیپ  زا  درک و  یم  هبلغ  هعیش  اهنآ  زا  یخرب  رد  تفرگ و 

يرجه مهن  ات  مجنپ  نرق  رد  هعیش 

هعیـش بهذـم  هک  زین  یناهاشداپ  داد و  یم  همادا  تشاد  مراهچ  نرق  رد  هک  شیازفا  ناـمه  هب  هعیـش  ، مهن نرق  رخاوا  اـت  مجنپ  نرق  زا 
رد.دندومن یم  جیورت  عّیشت  زا  هدمآ  دوجو  هب  دنتشاد 

ص:353
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ناریا طسو  رد  مین  نرق و  کی  هب  کیدزن  هیلیعامـسا  تخادـنا و  هشیر  « توملا » عـالق رد  هیلیعامـسا  توعد  يرجه  مجنپ  نرق  رخاوا 
ناهاشداپ زا  هدنبادخ  هاش.دـندرک  تنطلـس  يدامتم  ياهلاس  ناردـنزام  رد  یـشعرم  تاداس  دنتـسیز و  یم  لماک  لالقتـسا  لاح  رد 

یم جـیورت  عّیـشت  زا  دـندرک و  تنطلـس  ناریا  رد  زارد  نایلاس  لوغم  ناهاشداپ  زا  وا  باـقعا  درک و  راـیتخا  ار  هعیـش  بهذـم  لوغم ،
نامرک سراف و  ات  ناش  ینارمکح  ۀنماد  دندرک و  یم  تموکح  زیربت  رد  هک  ولنویوق  هرق  ولنویوق و  قآ  نیطالـس  نینچمه  دـندرک و 

.دوب اپرب  رصم  رد  زارد  نایلاس  زین  نییمطاف  تموکح  نینچمه  دش و  یم  هدیشک 

ندـمآ راک  يور  نییمطاف و  طاسب  ندـش  هدـیچرب  زا  سپ  هکنانچ  ، درک یم  توافت  تقو  ناهاشداپ  اب  تعامج  یبهذـم  تردـق  هتبلا 
مد زا  هعیـش  زا  يریثک  عمج  دنداد و  تسد  زا  یلکب  ار  یبهذم  يدازآ  ، تاماش رـصم و  ۀعیـش  تشگرب و  هحفـص  بویا  لآ  نیطالس 

.دنتشذگ ریشمش 

و.دـش هتـشک  عّیـشت  مرج  هب  قشمد  رد  يرجه  لاـس 786  هعیـش  هقف  غـباون  زا  یکی  ، یکم دّـمحم  نب  دّـمحم  لوا  دیهـش  هلمج  نآ  زا 
.دیسر لتق  هب  هفسلف  مرج  هب  بلح  رد  يدرورهس  نیدلا  باهش  قارشا  خیش  نینچمه 

تفلاـخم تقفاوـم و  عباـت  یبهذـم  يدازآ  تردـق و  تهج  زا  ، شیازفا رد  تیعمج  تهج  زا  هعیـش  ، نرق جـنپ  نیا  رد  هتفر  مـه  يور 
.دوب هدشن  مالعا  یمسر  بهذم  ، یمالسا ياهروشک  زا  یکی  رد  عّیشت  بهذم  تدم  نیا  رد  زگره  دنا و  هدوب  تقو  نیطالس 

يرجه نرق 11-10  رد  هعیش 

اب دوب  هعیش  رد  تقیرط  خیاشم  زا  هک  ( يرجه يافوتم 735  ) یلیبدرا یفص  خیش  ةداوناخ  زا  يا  هلاس  هدزیـس  ناوج  يرجه  لاس 906 
هب عورـش  هدرک  ماـیق  لـیبدرا  زا  هعیـش  ردـتقم  لقتــسم و  روـشک  کـی  داـجیا  روـظنم  هـب  شناردـپ  نادـیرم  زا  شیورد  رفن  دـصیس 
اب اـصوصخم  یلحم و  ناـهاشداپ  اـب  هک  نینوخ  ياـهگنج  زا  سپ  دومن و  ناریا  یفیاوطلا  كوـلم  نییآ  نتخادـنارب  ییاـشگروشک و 

روشک کـی  لکـش  هب  ار  هعطق  هعطق  ناریا  هک  دـش  قفوم  ، دنتـشاد تسد  رد  ار  یناـمثع  يروتارپـما  ماـمز  هک  ناـمثع  لآ  ناـهاشداپ 
زا يرگید  ناهاشداپ  يوفـص  لیعمـسا  هاش  تشذگرد  زا  سپ.دهد  تیمـسر  دوخ  تموکح  ورملق  رد  ار  هعیـش  بهذـم  هدروآرد و 

يرگید زا  سپ  یکی  دندرک و  تنطلس  يرجه  مهدزاود  نرق  طساوا  ات  يوفص  ۀلسلس 

ص:354
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دنتـسناوت ( ریبک سابع  هاش  نامز   ) دندوب تردق  جوا  رد  هک  ینامز  رد  یتح  ، دندومن تیبثت  دـییأت و  ار  هیماما  ۀعیـش  بهذـم  تیمـسر 
نرق ود  نیا  رد  هعیش  هورگ.دنناسرب  ( يرمق يرجه  لاس 1384  ) ینونک ربارب  ود  زا  شیب  هب  ار  تیعمج  رامآ  روشک و  یضرا  تعـسو 

.تسا هدوب  یقاب  دوخ  یعیبط  شیازفا  اب  قباس  لاح  نامه  هب  یمالسا  ياهروشک  طاقن  ریاس  رد  ابیرقت  مین  و 

يرجه نرق 14-12  رد  هعیش 

، تسا يرجه  مهدراهچ  نرق  رخاوا  هک  العف  تسا و  هدوب  شقباس  یعیبط  لکـش  ناـمه  هب  هعیـش  یبهذـم  تفرـشیپ  ریخا  نرق  هس  رد 
رد دهد و  یم  لیکـشت  هعیـش  ار  تیعمج  تیرثکا  ، قارع رد  نمی و  رد.دوش  یم  هتخانـش  یمومع  یمـسر  بهذم  ناریا  رد  عّیـشت  (1)
دـص هب  کیدزن  ناهج  فلتخم  ياـهروشک  رد  هتفر  مه  يور  دراد و  دوجو  هعیـش  شیبو  مک  ، ناـهج نیـشن  ناملـسم  کـلامم  ۀـمه 

« .دننک یم  یگدنز  هعیش  نویلیم 

(2) دوش : یم  هراشا  « عّیشت فراعملا  هرئاد  » زا یماقرا  رامآ و  هب  ، ثحبم نیا  لیمکت  يارب.تسا  لبق  لاس  ات 40  ادودح  ، تاعالطا نیا 

زورما ناهج  رد  عّیشت 

لاـس رد  رفن  نویلیم  زا 157  ، يرمق مهدزیـس  / يدالیم مهدزون  نرق  ياهلاس  نیرخآ  رد  ار  ناهج  ناناملـسم  لک  ةّدـع  ، فلتخم عبانم  »
اهلاس نآ  رد  ، ناریا ینعی  ناهج  نیشن  هعیش  ای  هعیـش  روشک  نیرتمهم...دنا  هدز  نیمخت  لاس 1903 م  رد  رفن  نویلیم  ات 300  1894 م 
هکنآ مغر  یلع  يدـالیم  متـسیب  نرق  رخاوا  رد  کنیا...دـنا  هدوب  هعیـش  نیملـسم  نیا  زا  مجنپراـهچ  هک  هتـشاد  تیعمج  نوـیلیم   9/5

نئمطم و نقتم و  رامآ  زونه  ، درذـگ یم  نآ  ترورـض  يریگراـمآ و  رما  اـب  مالـسا  ناـهج  ییانـشآ  زا  نرق  کـی  دودـح  مک  تسد 
زورما...تسین تسد  رد  اهنیمزرس  نیا  نایعیش  ةدع  ةرابرد  یلوا  قیرط  هب  فلتخم و  ياهنیمزرس  رد  ناناملـسم  ةدع  ةرابرد  یتسدکی 

یم غلاب  رفن  نویلیم  هب 200  مک  تسد  هتفر  مه  يور  دهد و  یم  لیکشت  ار  ناهج  ناناملسم  ةدع  ّلک  دصرد  رب 20  غلاب  نایعیش  ةدع 
« .دوش

ص:355

.تسا هدوب  لاس 1345 ش  رد  نتم  نیا  شراگن  ( . 1 - 1
.صیخلت اب  ص 416، «، عّیشت »و« زورما ناهج  رد  عّیشت  » ةژاو ، عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 2 - 2
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.دوش (1) هعجارم  رت  لّصفم  عبانم  هب  ، فلتخم دالب  نوگانوگ و  ياهنارود  رد  نایعیش  تیعضو  هعیش و  خیرات  زا  یهاگآ  يارب 

یسانش هعیش 

ياـه هلوـقم  لـماش  تخانـش  نیا.تسا  هدرک  بلج  ار  يرایـسب  هّجوـت  ، باـن مالـسا  مّسجت  »و  هیجاـن ۀـقرف  » ناوـنع هب  هعیـش  تخاـنش 
یم تاسّـسؤم  زکارم و  ، اهروشک اهرهـش و  ، یملع راثآ  بتک و  ، اهتیـصخش لاجر و  ، ثیدح هقف و  ، ننـس بادآ و  ، یگنهرف ، يداصتقا

يداقتعا لئاسم  نوماریپ  هک  یبتک  ای  هعیش  ياملع  ياهباتک  هب  دیاب  ، يداقتعا یمالک و  ياهثحب  ۀنیمز  رد  هعیش  تخانـش  ةرابرد.دوش 
رد زین  فلتخم  ياهفراعملا  هرئاد  رد.عوضوم  نیا  ّصاخ  بتک  هب  زین  تافیلأت  یملع و  راثآ  ۀنیمز  رد.درک  هعجارم  هدش  هتشون  عّیـشت 

.تسا (2) هدش  هتخادرپ  یسانش  هعیش  هب  نوگانوگ  ياهلخدم 

هک ، یمیکح اضر  دّمحم  داتـسا  ملق  هب  « هعیـش تخانـش  رد  باتک   400» ناونع اب  تسا  يا  هلاـقم  (3) ینیما » ۀمالع  ۀـماندای  » باتک رد 
یخرب زین  ، مالّـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  تیب و  لها  ةرابرد  ّتنـس  لها  هک  ار  يرگید  ناوارف  ياهباتک  ، باتک دصراهچ  نآ  رب  نوزفا 

.درب یم  مان  دنا  هتشون  ناملسم  ریغ  ناگدنسیون 

ص:356

نایعا ، » هینغم داوج  دّمحم  « عّیشتلا هعیشلا و  «،» مالسا یگنهرف  سلطا  ،» يرّفظملا نیـسح  دّمحم  « هعیـشلا خیرات  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 1 - 1
رفعج « خیراتلا بکوم  یف  هعیشلا  ،» ییاطع ۀمجرت  ، یلماع نیز  نیسح  دّمحم  « خیرات رد  هعیـش  ،» ،ج 1 ص 26 نیما نسحم  دّیس  « هعیشلا

تاضافتنألا ،» نایرفعج لوسر  « ناریا رد  عّیشت  خیرات  ،» ریژآ همجرت  ، یـسردم یقت  دّمحم  « یبتکم ياهـشبنج  هعیـش و  ناماما  ،» یناحبس
خیرات رد  يریـس  ،» فراع قداص  دّمحم  «، مالـسا خـیرات  رد  یعیـش  ياهـشبنج  » مان هب  شا  همجرت  ،و  ینـسحلا فورعم  مشاه  « هّیعیـشلا

لوسرلا دـبع  دّیـس  « خـیراتلا یف  هعیـشلا  ،» ینادرولا حـلاص  ینیمخلا » مامالا  یلا  ّیلع  مامالا  نم  ، رـصم یف  هعیـشلا  ،» یماهلا دواد  « عّیـشت
»ج 3 فیراعم فراعم و  ،» بنیز بیجن  « برغملا دالب  یف  عّیـشتلا  هلود  ،» نامثع مشاه  « ماشلا دالب  لحاس  یف  هعیـشلا  خیرات  ،» يوسوملا
رد هعیـش  ،» یمـشاه یـضترم  دّیـس  همجرت  یناملآ  نتولف  نوف  « هّیما ینب  طوقـس  للع  هعیـش و  خیرات  ،» هعیـش خیرات  لخدم  ص 1371 

خیرات » مان هب  شا  همجرت  ضایف و  هّللا  دـبع  « هّیمامالا هعیـشلا  خـیرات  ،» ظوفحم یلع  نیـسح  « هعیـشلا خـیرات  ،» يوضر رهطا  سابع  « دـنه
نایاپ ات  زاغآ  زا  عّیشت  خیرات  ،» رذآ ینمکرت  زیورپ  «، ناریا رد  يرشع  ینثا  نایعیـش  یـسایس  خیرات  ،» سیونـشوخ دیمح  زا  « هیماما ۀعیش 

.یمرحم نیسحمالغ  «، يرغص تبیغ 
رد عّیشت » » مان اب  زین  هناگادج  هک  ، دراد عّیشت  ةرابرد  قیمع  یفوتسم و  یثحب  «، عّیـشت » لخدم رد  هک  « عّیـشت فراعملا  هرئاد  » لثم ( . 2 - 2

.تسا هدش  رشتنم  هحفص   461
.ش  1352، راشتنا یماهس  تکرش  ص 513، ( . 3 - 3
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نیمـألا نسحم  دّیـس  نوچمه  ، دـنا هتخادرپ  هعیـش  هتـسجرب  ياهتیـصخش  یملع و  ياـه  هرهچ  یفرعم  هب  خـیرات  لوـط  رد  زین  ناـفلؤم 
«. هعیشلا لاجر  تاعوسوم  عم  » رد نیدلا  فرش  هّللا  دبع  دّیس  »و  هعیشلا مالعا  تاقبط   » رد ینارهت  گرزباقآ  خیش  »و  هعیشلا نایعا  » رد

فیناـصت یلا  هعیرذـلا  » رد ینارهت  گرزب  اـقآ  خیـش  نوـچمه  ، دـنا هتخادرپ  هعیـش  تاـفیلأت  راـثآ و  ندناسانـش  هب  زین  ینارگـشهوژپ 
«. هّیمامالا هعیشلا  دنع  هینآرقلا  تاساردلا  مجعم  » رد ولحلا  رماع  (1)و  مالسالا » مولعل  هعیشلا  سیسأت  » رد ردص  نسح  دّیس  »و  هعیشلا

ۀمالع و  «، اهلوصا هعیـشلا و  لصا  » رد ءاطغلا  فشاـک  دـننام  ، دـنا هتخادرپ...و  عورف  لوصا و  رد  هعیـش  تادـقتعم  یفرعم  هب  مه  یخرب 
نیسح دّمحم  و  »؟ دیوگ یم  هچ  هعیـش  » رد جارـس  يدهم  »و  عّیـشتلا هعیـشلا و  » رد هینغم  داوج  دّمحم  »و  مالـسا رد  هعیـش  » رد ییابطابط 

تماـما و صاـخ  لـئاسم  ۀـنیمز  رد  هعیـش  یفرعم  ، تـسا هدـمآ  اـه  هماـنگنهرف  رد  هـک  یبلاـطم  رب  نوزفا  «. هّیماـمالا دـئاقع   » رد رّفظم 
کت ای  يا  هعومجم  ياهیفارگویب  یلاجر و  ياهباتک.تسا  هتفای  ماـجنا  نیدـناعم  ساـسا  یب  ياـهاعدا  ّدر  تاهبـش و  هب  ییوگخـساپ 

.دراد ار  دوخ  ّصاخ  ياج  مه  اهیراگن 

رّکفت و نیا  زا  هتساخرب  مهم  ياهتضهن  رـضاح و  رـصع  رد  خیرات و  لوط  رد  یعیـش  گنهرف  رکف و  ینیرفآ  شقن  تیمها و  لیلد  هب 
برغ و رد  تخیگنارب و  ار  « یـسانش هعیـش  » هب هرابود  هّجوت  ، تفرگ لکـش  ناریا  رد  « یمالـسا بالقنا  » تروص هب  هچنآ  هژیو  هب  ، رواـب

ریخا ياـهلاس  رد  .تفرگ (2) تروص  شناوریپ  هشیدـنا و  نیا  تیهاـم  تخانـش  يارب  يدـیدج  ياهـشالت  ، لیئارـسا یّتح  اـکیرمآ و 
ۀنماد رب  یبرع  یمالسا و  ياهروشک  رد  دیدج  تالّوحت  هتفای و  يرتشیب  شرتسگ  تّدش و  اکیرمآ  اپورا و  رد  یسانش  هعیـش  تضهن 

.تسا هدوزفا  نآ 

نارگید راتفگ  زا  ای  ، فلتخم ياه  هنیمز  رد  یگنهرف  یملع  راثآ  زا  ای  ، تخانش شیاهتیـصخش  لاجر و  زا  دیاب  ای  ار  هعیـش  ، لاحره هب 
ياهیگژیو ، اه هقرف  شیادیپ  ، یخیرات دـعب  زا  هعیـش  تخانـش.خیرات  هعماج و  رد  نانآ  راتفر  لمع و  زا  ای  ، هقرف هعومجم و  نیا  ةرابرد 

يرکف و

ص:357

.هیمالسالا بتکلا  راد  ، يرکسع قاتشم  زا  « مالسا گنهرف  ناراذگناینب  ، هعیش » ناونع اب  شا  همجرت  ( . 1 - 1
دندرک و ینارنخس  نآ  رد  یمهم  ياهتیصخش  دش و  رازگرب  يرانیمس  لاس 1363  رد  ، لیئارسا ویوآ  لت  هاگشناد  رد  هلمج  زا  ( . 2 - 2
هب یللملا  نــیب  سنارفنک  نآ  ثحاــبم  تــالاقم و  ۀــعومجم  (. ناـهیک 63/10/6 : ك.ر ) دوب « عّیـشت یـسررب  ،» سنارفنک نیا  عوـضوم 

.دش رشتنم  یسراف  هب  ناتسمز 1368  رد  هحفص  رد 425  « بالقنا تمواقم و  ، عّیشت » مان
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.تسا رثا  نیا  ۀلصوح  زا  جراخ  هک  دبلط  یم  یطوسبم  ثحب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  يداقتعا و 

گرزب اقآ  خیش  نوچ  يدارفا  هک  نانچمه  (1) دبلط ، یم  لقتسم  یفیلأت  تسا و  میظع  يراک  ، زین عّیشت  فلتخم  داعبا  رد  یـسانشباتک 
ناملاع راثآ  زا  يرامش  درکدای  نکیل  ، دنا هدرک  هضرع  نادیواج  راثآ  هصرع  نیا  رد...و  ردص  نسح  دّیس  ، نیما نسحم  دّیـس  ، ینارهت

: تسا نانآ  تامحز  زا  يریدقت  ، هنومن ناونع  هب  ناقّقحم  و 

.ش  1307، نارهت ، مالک رهاوج  زیزعلا  دبع  ، هیمامالا هعیشلا  راثآ  -1

.سیق نب  میلس  ، دّمحم لآ  رارسا  -2

(. یناسارخ نیسح  ، عّیشت وترپ  رد  مالسا  : شا یسراف  همجرت  ) عّیشتلا ءوض  یلع  مالسالا  -3

.ش  1361، نارهت هاگشناد  ، یباهش دومحم  ( دلج  2) هعیشلا مالسالا و  -4

.ش  1358، نارهت ، يدابآرتسا نیدلا  ءایض  ، عّیشت مالسا و  -5

،1415 ق (2). مق ، ءاطغلا فشاک  نیسح  دّمحم  ، اهلوصا هعیشلا و  لصا  -6

.ق  1406، توریب ، نیما نسحم  دّیس  ، هعیشلا نایعا  -7

.ش  1372، مق ، ینالیملا یلع  دّیس  ، هیمالکلا بتکلا  ّمها  یف  همامإلا  -8

.نارهت  1421، ریدغ یللملا  نیب  داینب  ، ینیرحبلا اضر  دّمحم  ، هّیمامالا همامالا و  -9

.مق ، مراکم رصان  ( ءاطغلا فشاک  « اهلوصا هعیشلا و  لصا  » ۀمجرت ) ام نییآ  تسا  نیا  -10

.ق  1402، یمالسا رشن  هسسؤم  ، یسربط ، یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب  -11

.یملعا ، ردصلا نسح  دّیس  ، مالسالا مولعل  مارکلا  هعیشلا  سیسأت  -12

.ش  1373، نارهت (، عّیشت فراعملا  هرئاد  زا  هتفرگرب  ) عّیشت -13

.یهللا تیآ  یقت  دّمحم  دّیس  همجرت  ، يرفص دّمحم  نیسح  دّیس  ، خیرات ریسم  رد  عّیشت  -14

.ش  1354، ینامرک یتجح  یلع  ( ردص دیهش  « مالسالا عّیشتلا و  » ۀمجرت ) مالسا عّیشت و  -15

.ق  1414، مق ، ریدغلا زکرم  ، يوسوملا مشاه  ، هملاعم ، ...هتأشن ، عّیشتلا -16

.یفیرغلا هّللا  دبع  ، هتامّوقم ، هلحارم ، هؤوشن ، عّیشتلا -17
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.ش  1369، سدق ناتسآ  ، ینسحلا فورعم  مشاه  ، عّیشت فّوصت و  -18

ص:358

راهب 82. ةرامش 1، « یسانش هعیش  » ۀمانلصف : ك.ر فلتخم  داعبا  رد  هعیش  یعوضوم  یسانشباتک  ةرابرد  ( . 1 - 1
.تسا هدش  پاچ  « ام نییآ  تسا  نیا  »و« نآ ياه  هیاپ  هعیش و  ۀشیر  » ياهمان هب  نآ  ۀمجرت  ود  ( . 2 - 2
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.ش  1347، نارهت ، يرتسبش يدهتجم  دّمحم  همجرت  ، رفظم اضر  دّمحم  ، هعیش دیاقع  میلاعت و  -19

.ش  1349 نارهت ، (، یکاطنألا نیما  دّمحم  « عّیشتلا بهذم  ترتخا  اذامل  » همجرت (؟ مدرک باختنا  ار  عّیشت  بهذم  ارچ  -20

.ش  1350، نارهت ، یناقح نیسح  همجرت  ؟ مدرک باختنا  ار  هعیش  بهذم  ارچ  -21

.ش  1353 يدّمحم ، تاراشتنا  ، نارهت (، یناشاک ضیف  « هعیشلا بادآ  همئألا و  قالخا  » ۀمجرت (؟ میشاب هعیش  هنوگچ  -22

.نارهت ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد.یمیکح  اضر  دّمحم  ، ریدغ ۀسامح  -23

.ق  1413، توریب ، یملعألا نیسح  دّمحم  ، هّماعلا هّیعیشلا  فراعملا  هرئاد  -24

.نارهت ، ناگدنسیون زا  یهورگ  ، عّیشت فراعملا  هرئاد  -25

.1382، مق ، یمالسا مولع  یناهج  زکرم  ، یناگیاپلگ ینّابر  یلع  ، یسانش هعیش  رب  يدمآرد  -26

.ق  1403، توریب ، ینارهت گرزب  اقآ  خیش  ، هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  -27

.ق  1405، توریب ، همعن هّللا  دبع  ، عّیشتلا حور  -28

نارهت 1371. ، یمالسا تاغیلبت  نامزاس  ، ناینیسح هّللا  حور  ، عّیشت رد  يربهر  -29

.1417، مق ، لیلجت بلاط  وبا  ، هعیشلا لوح  تاهبش  -30

.ش  1344، نارهت ، يزاریش نیظعاولا  ناطلس  ، عّیشت میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  ياهبش  -31

.توریب ، نیما نسحم  دّیس  ، ماهوألا قیاقحلا و  نیب  هعیشلا  -32

.ق  1352، دادغب ، ردصلا قداص  دّمحم  ، هعیشلا -33

.ق  1370، رّفظملا نیسح  دّمحم  ، هّیمامالا هعیشلا و  -34

.ق  1409، توریب ، هینغم داوج  دّمحم  ، عّیشتلا هعیشلا و  -35

.ق  1385، نارهت ، یمشاه ینب  یشورفباتک  ، يراصنا جارس  ؟ دیوگ یم  هچ  هعیش  -36

.نارهت ، مئاق تاراشتنا  ، ییابطابط نیسح  دّمحم  همالع  ، مالسا رد  هعیش  -37

.ق  1397، نارهت (، راونألا راحب  دلج 15  ۀمجرت  ،) تیب لها  نآرق و  هاگشیپ  رد  هعیش  -38
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.ییاطع اضر  دّمحم  همجرت  ، یلماع نیز  نیسح  دّمحم  ، خیرات رد  هعیش  -39

.1353، نارهت ، لعشم ، ینیمظاک یلع  دّمحم  دّیس  ، نیقیرف رظن  زا  یسانش  هعیش  -40

.ش نارهت 1383  ، رعشم ، یناوضر رغصا  یلع  (، دلج  2) تاهبش هب  خساپ  یسانش و  هعیش  -41

ص:359
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.مق ، ترجه (، نبرک يرناه  اب  هثحابم  ) ییابطابط همالع  ، هعیش -42

.ش  1344، نارهت ( هینغم « عّیشتلا هعیشلا و  » ۀمجرت (؟ تسیچ عّیشت  تسیک و  هعیش  -43

.ش  1366، سدق ناتسآ  ياهشهوژپ  داینب  ، ییاطع اضر  دّمحم  همجرت  ، يرش داوج  دّمحم  ، اوران ياهتمهت  هعیش و  -44

.نارهت ، داشرا ۀینیسح  ، یتعیرش یلع  ، مامت بزح  کی  ، هعیش -45

.ق  1410، مق ، قودص خیش  ، هعیشلا تافص  -46

.ق  1404، دهشم ، ینارهت گرزب  اقآ  خیش  ، هعیشلا مالعا  تاقبط  -47

.رفظملا نیسح  دّمحم  ، هیمامالا دئاقع  -48

.ق  1387، فجن ، يوسوم میهاربا  دّیس  ، هّیرشع ینثالا  هیمامالا  هعیشلا  دئاقع  -49

.ینسحلا فورعم  مشاه  ، هیمامالا هعیشلا  هدیقع  -50

.توریب ، یبرعلا باتکلا  راد  ، ینیما نیسحلا  دبع  ، ریدغلا -51

.دومح لیمج  دّمحم  خیش  ( دلج  2) هیمامالا دیاقعلا  حرش  یف  هّیهبلا  دئاوفلا  -52

.ینسحلا یلع  دّمحم  ، عّیشتلا لالظ  یف  -53

.ش  1349، یفجن نیدلا  سمش  ، عورف لوصا و  رد  هعیش  راتفگ  -54

.ق  416، تیب لها  یناهج  عمجم  ، نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  دّیس  ، تاعجارملا -55

.ش  1364، مق ، يدراهتشا يدّمحم  (، رفظم « هّیمامالا دئاقع  » ۀمجرت ) عّیشت هاگدید  زا  يداقتعا  لئاسم  -56

.یعماج دجسم  اضر  یلع  (، دلج  2 ،) هّیماما فراعم  -57

.ق  1380، فجن ، بوشآ رهش  نبا  ، هعیشلا بتک  سراهف  یف  ءاملعلا  ملاعم  -58

.ق  1408، نارهت ، تثعب هسسؤم  ، يرکسع یضترم  همالع  ، نیتسردملا ملاعم  -59

.ش  1376، مق ، قداص ماما  هسسؤم  ، یناحبس رفعج  ، هیماما دیاقع  روشنم  -60

.ق  1414، مق ، ریدغلا زکرم  ، دیمحلا دبع  بئاص  ، یبهذملا ءامتنإلا  یف  جهنم  -61
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.دواد معنملا  دبع  هلیبن  ، هّیمامالا هعیشلا  هأشن  -62

.يروطالف داوجلا  دبع  « یعیش مولع  دیاقع و  رد  قیقحت  :» هدجیه ۀلاقم  ، ینیما ۀمالع  ۀماندای  -63

(. یسانش هعیش  ۀسسؤم  )- دنک یم  رشتنم  مان  نیمه  هب  يا  همانلصف  هک  مق  رد  تسا  يا  هسسؤم  مان  زین  « یسانش هعیش  »

.بوتکم گنهرف  ریدغ و  ، خیرات رد  هعیش  ، يرفعج بهذم  ، ریدغ یسانشباتک  ، عّیشت -

ص:360
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ص

ربمایپ رادمچرپ  - ءاول بحاص 

هلاس توکس 25  - راو یلع  ربص 

هباحص

ات ار  نانآ  رامش.دنا  هدید  ار  وا  هدرک و  كرد  ار  ادخ  لوسر  نامز  هک  نانآ  احالطصا  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارای  باحـصا و 
ماجنا جـح  ترـضح  نآ  اب  رفن  رازهدـص  زا  شیب  ، عادولا هّجح  رد  اهنت  نوچ  ، تسین یقیقد  مقر  هتبلا  هک  دـنا  هتفگ  مه  رفن  رازه  یس 

اب یتّدم  ای  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  هدید و  ار  وا  هک  دنا  هتسناد  یسک  ار  یباحص  مه  یخرب.دندینـش  ریدغ  رد  ار  وا  نانخـس  دنداد و 
.دنا هباحص  زا  سپ  لسن  هک  دنا  « نیعبات ،» هباحص لباقم  رد.تسا  هتشاد  تبحاصم  وا 

زا هک  تسا  یتایآ  مه  ناشلیلد  دـنا و  هّزنم  لداع و  هباحـص  ۀـمه  دـندقتعم  ّتنـس  لها  هک  دریگ  یم  هشیر  اجنآ  زا  هباحـص  زا  ثحب 
ياهفالخ هیجوت  زین  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  تفالخ  حیحـصت  يارب  ، داقتعا نیا  دـنک و  یم  شیاتـس  راصنا  نارجاـهم و  ناـنمؤم و 

یگرزب ياهاطخ  زین  خیرات  یهاوگ  هب  هدـش و  شهوکن  نامز  نآ  دارفا  یخرب  زا  يدّدـعتم  تایآ  رد  هک  یلاح  رد.تسا  نانآ  یلمع 
یخرب فارحنا  ملظ و  هیجوـت  یخیراـت و  تاـیعقاو  رب  نداـهن  مشچ  زج  يزیچ  ، هباحـص ۀـمه  تلادـع  هـب  داـقتعا  هدزرـس و  یخرب  زا 

هیلع اه  هئطوت  ۀمه  رد  هک  نایفس  وبا  ،و  هتشاد روضح  كرش  لطاب و  هیلع  دربن  ياه  هنحص  ۀمه  رد  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ایآ.تسین 

ص:361
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(1) دنربارب ؟ تسا  هدش  ناملسم  هناقفانم  ربمغیپ  رمع  رخاوا  هتشاد و  ّتیلاعف  مالسا 

.هباحص نعل  ، نعاطم ، لیلد یب  تفالخ  ، خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، هباحص تلادع  -

هّیولع ۀفیحص 

ءاعد باتک  » مان هب  ییاـه  هعومجم  رد  ، یلع ماـما  ياـهاعد.دراد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ییاـهاعد  ۀـعومجم  هک  تسا  یباـتک  ناونع 
باــتک فـلؤم  ياـفوتم 1135 و  ) یجیهامـس زا  « هیوـلعلا هفیحـصلا  ،و« یعاـضق یـضاق  زا  « مـکحلا ملاـعم  يرـصب و« يدوـلج  زا  « ّیلع

مه ییاه  هلمکت  ، باتک نیا  رب.تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  اـعد  باـتک 156  نیا  رد  .تسا (2) هدمآدرگ  ( رضاح
ياهاعد هک  هحفص  رد 758  یناهفصا  یحطبا  رقاب  دّمحم  دّیـس  زا  ، تسا « هعماجلا هیولعلا  هفیحـصلا  » اهنآ نیرت  عماج  هدش و  هتـشاگن 

.ق (3) مق 1418  ، يدهم ماما  ۀسسؤم  رشن  ، تسا دیفم  فلتخم و  ياهتسرهف  يواح  هدناسر و  هب 497  ار  ماما  زا  هدش  تیاور 

.مالّسلا هیلع  یلع  فحصم  ، یلع باتک  -

کی تسیب و  دص و  ، هد دص و 

ندوزفا اب  ) تسا «121» باسح نیمه  هب  « یلع اـی   » ۀـملک (ع-70،ل-30،ي-10)و  تسا «110» مالّـسلا هیلع  یلع  مان  ، دـجبا باسح  قبط 
تسادـق و تسا ، « یلع ای  »و« یلع » اـب فدارم  هکنآ  ببـس  هب  و 121  ةرامـش 110  ، ددـع بدا و  لـها  يارب  ور  نیازا  (. 1- فلا ي-10،
شیوارد و نایم  رد  هتکن  نیا.دـننک  یم  هدافتـسا  هرامـش  نیا  زا  فلتخم  ياهلکـش  هب  مان  نیا  یگتـسجخ  هب  دراد و  یّـصاخ  ۀـبذاج 

.دراد جاور  رتشیب  نایفوص 

.مالّسلا هیلع  ّیلع  مان  ، یلع ای  -

میقتسم طارص 

ار مدرم  هدرک و  دای  ادخ  طارص  »و  میقتسم طارص  » زا دنوادخ  ، هیآ نیدنچ  رد.تسار  هار 

ص:362

نآرقلا و یف  هباحصلا  ،» ج 1 ص 87 «، نیتسردملا ملاعم  ،» بوقعی نیـسح  دمحا  «، هباحـصلا هلادـع  هیرظن  :» ك.ر هراب  نیا  رد  ( . 1 - 1
.هلاسرلا زکرم  « خیراتلا هّنسلا و 

.1376، نارهت ، یتالحم یلوسر  مشاه  دّیس  ۀمجرت  اب  ( . 2 - 2
رد ترـضح  نآ  ياهاعد  زا  يددـعتم  ياـه  هنومن  نینچمه  ص 275، ج 12  «، یلع ماما  ۀمانـشناد  :» ك.ر باتک  نیا  ةراـبرد  ( . 3 - 3

.تسا هدمآ  ات 238  ج 9 ص 210  «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  »

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 429 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_362_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_362_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_362_3
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدمآ  « یلیبس »و« هّللا لیبس  » یتایآ رد  نینچمه  .تسا (1) هدناوخارف  نآ  ندومیپ  هب 

ربمایپ و ، میقتـسم طارـص  ادخ و  لیبس  يددعتم ، تایاور  رد  یلو.دیحوت  ، یـسانشادخ ، مالـسا ، قح نییآ  ، ادـخ نید  ینعی  اهنیا  موهفم 
رد مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا  هدـش  هتـسناد  نانمؤم  ریما  ، نآ زا  روظنم  صوصخب  هدـش و  یفرعم  تیب  لها  ناماما  هّمئأ و  تماـما 
یم مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  (2)و  هـتفرعم .» مالّـسلا و  هـیلع  نینمؤـملا  ریمأ  وـه  :» دـیامرف یم  َمیِقَتْـسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدـْها   » ۀـیآ لـیذ 

«. همطاف دلو  نم  هّمئألا  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  (3)و  میقتسملا » طارّصلا  نحن  هّللا و  باوبأ  نحن  :» دیامرف
تسار و تسا و  قح  مالّسلا  هیلع  یلع  میقتسم  طارص  ، یمالک یفسلف و  گنراگنر  تارکفت  یلمع و  نوگانوگ  ياههار  نایم  زا  (4)

تسا هدش  دای  میقتـسم  طارـص  میظع و  أبن  دنزرف  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  زین  هبدن  ياعد  رد.شخب  تاجن  فارحنا و  یب 
یم تشهب  هب  ادـخ و  ياـضر  هب  ار  ناوریپ  تسا و  قـح  تسرد و  هار  ، همئأ یلع و  هار  (. میقتـسملا طارّـصلا  نباـی  ، میظعلا أـبّنلا  نباـی  )

.تسا ههاریب  همه  رگید  ياههار.دناسر 

تسین بیرف  زج  يرگد  توعد  هار و  ره  میترتع  نآرق و  یپ  ناگدرپسلد  ام 

اهشزغل ، اهرطخ رطاخ  هب  ، دنک یم  روبع  قح  قیرط  زا  نوچ  تسا و  « قح » روحم رب  تسا و  رود  مه  طیرفت  طارفا و  زا  ، میقتـسم طارص 
تالیامت تاهبـش و  تاوهـش و  مّنهج  يور  زا  ار  ناسنا  ات  ، دراد تفرعم  رون  هب  زاین  دـنزگرپ و  کـیراب و  تسا و  راوشد  اهطوقـس  و 

نودـب ینعی  ، دـشاب رود  ریـصقت  زا  ّولغ و  زا  هک  تسا  نآ  ایند  رد  طارـص  : تسا مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالک  رد.دـنارذگب  یناـسفن 
.تسا تشهب  يوس  هب  نانمؤم  هار  طارص  ، زین ترخآ  رد.طیرفت  طارفا و 

رد يرگید  ، ایند رد  یکی  : تسا طارـص  ود  ،و  ادخ تخانـش  يوس  هب  تسا  یقیرط  ، طارـص : تسا هدومرف  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
مّنهج لپ  هک  یطارص  زا  ، دنک يوریپ  يو  زا  ، هتخانش ار  وا  سکره  تسا و  بجاو  شتعاطا  هک  تسا  « ماما » نامه ایند  طارـص.ترخآ 

دزغل یم  شمدق  ترخآ  رد  ، دسانشن ار  هعاّطلا  ضرتفم  ماما  ایند  رد  هک  یسک  تشذگ و  دهاوخ  تسا ، ترخآ  رد 

ص:363

نونمؤم 73. میهاربا 2، جح 54، ماعنا 87 و 153، ءاسن 67 و 68، نارمع 101، لآ  : هلمج زا  ( . 1 - 1
،ج 24 ص 12. راونألا راحب  ( . 2 - 2

.نامه ( . 3 - 3
مهتعیش طارصلا و  لیبسلا و  مالّسلا  مهیلع  مّهنا  ) دعب هب  ج 24 ص 9  «، راونألا راحب  » رد ار  عوضوم  نیا  تایاور  ،ص 16. نامه ( . 4 - 4

.دینک هعلاطم  ص 32  «، رابخألا یناعم  )و« اهیلع نومیقتسملا 
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یـسانش و ماما  رد  ناشتوافت  هب  یگتـسب  زین  طارـص  زا  مدرم  روبع  توافت  ، لیلحت نیا  اـب  .دوـش (1) یم  نوگنرـس  خزود  شتآ  رد  و 
.دننکب روبع  نآ  زا  دنناوت  یمن  زگره  موصعم ، ماما  اب  نافلاخم  ، هجیتن رد.دراد  همئأ  زا  نانآ  يوریپ 

.تسا هدش  ریبعت  مه  ّيوس  طارص  موقا و  طارص  هب  ، میقتسم طارص  زا 

.نآرق رد  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  ، مالّسلا هیلع  یلع  باقلا  -

مالّسلا مهیلع  همئأ  تافص 

یتسرهف «، هّمئألا تافـص  » ناونع اب  هلمج  زا.تسا  هّمئأ  تماما و  ةرابرد  یبلاج  تاکن  دنمدوس و  ثحابم  ، بوشآ رهـش  نبا  بقانم  رد 
فاـصوا و نیا  هلمج  زا  ، تسا هدرک  رکذ  تفـص  هاـجنپ  هدرمـشرب و  هدـمآ  هعیـش  تاـیاور  رد  هچنآ  ساـسارب  ار  ناـماما  تافـص  زا 

(2) اهیگژیو :

هاوـخریخ ، نـیرت تفارـشاب  ، نـیرت عاجــش  نیرتاوقتاـب ، ، نـیرترگداد ، نیرتراـبدرب ، نـیرت حیــصف  ، نیرتاـناد ، تماـما رب  ّصن  ، تمــصع
شیب ، دنشاب ادخ  ربارب  رد  نانآ  نیرت  عضاوتم  ، مدرم نیرت  نابرهم  ، نیرتدباع ، نیرت هدنشخب  نیرتاسراپ ، ، نیرتابیکـش ، نیرترادافو ، نیرت

تدـالو و راد  هدـهع  ، دـنیآ یم  اـیند  هب  كاـپ  هدـش و  هنتخ  ، دنرتراوازـس ناـشدوخ  هب  همه  زا  ، دنـشاب یهلا  یهن  رما و  عـیطم  هـمه  زا 
رون زا  نوچ  ، دـننیب یم  رـس  تشپ  ور  هبور  زا  یـشوهزیت  تسارف و  رطاخ  هب  ، تسا نانآ  رایتخا  رد  لاوما  ، تسا موصعم  ماما  ناـشتافو 
فک اب  دنریگ ، رارق  نیمز  يور  رب  ردام  مکش  زا  نوچ  ، دوش یم  نمؤم  دوش  دلوتم  نانآ  زا  هکره  ، دنرادن هیاس  دنا  هدش  هدیرفآ  ادخ 

باجتـسم ناشیاعد  ، دنوش یم  ثدحم  ، دباوخ یمن  ناشبلق  ، تسا دـنلب  « نیتداهـش » نتفگ هب  ناشیادـص  دـنیآ و  یم  نیمز  رب  تسد  ود 
یم ربخ  عوقو  زا  شیپ  ثداوح  زا  ، دـنراد هزجعم  لـیلد و  ، تاداـع قرخ  اـب  ، دنراکـشآ ّتیـصو  ياراد  ، تسا رّطعم  ناـشیوب  ، دوش یم 
زور ات  ناشنایعیـش  مان  هک  دـنراد  رایتخا  رد  يا  هفیحـص  ، تسا هزادـنا  ناشیارب  وا  هرز  ، تسا نانآ  دزن  ربمایپ  ریـشمش  حالـس و  ، دـنهد

هب تسا  يا  هفیحـص  هک  تسا  « هعماج » نانآ دزن  ، تسا نآ  رد  تمایق  زور  اـت  ناشنانمـشد  ماـن  هک  يا  هفیحـص  ،و  تسا نآ  رد  تماـیق 
زین ، تسا نینمؤملا  ریما  ّطخ  ربمایپ و  يالما  هب  ، تسا نآ  رد  مدآ  ینب  ياهزاین  ۀمه  هک  عارذ  داتفه  لوط 

ص:364

،ص 32. رابخالا یناعم  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 253. بقانم ( . 2 - 2
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رفج دمآ و« دهاوخن  نوریب  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  جورخ  ات  تسا و  نآ  رد  ربمایپ  حالس  هک  يا  هبعج  ، تسا نانآ  دزن  « رمحا رفج  »
ندینش ماهلا و  ياراد  ، تسا نآ  رد  ینامسآ  بتک  دواد و  روبز  یسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  هک  يا  هبعج  ، تسا نانآ  دزن  « ضیبا

زا رتگرزب  يا  هرهچ  یهاگ  ،و  تشط رد  ریجنز  يادص  نوچمه  ، دنونش یم  ییادص  دتفا و  یم  ناشیاهلد  رب  هچنآ  دنا و  یبیغ  يادص 
زا دـنا  هتفگ  دـنهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  دـننیب و  یم  ار  نآ  یهاگ  دوش و  یم  راکـشآ  نانآ  دزن  لیفارـسا  لـیئاکیم و  لـیئاربج و 

.ایانم ایالب و  ملع  ، تماما ، یسانش ماما  «- .تسا ماکحا  ۀمه  تخانش  ، ماما تافص 

هّیوفص

رس رب  ناریا  رد  یبهذم  یتموکح  يرجه  مهد  نرق  رد  دندوب و  فّوصت  کلـسم  اب  بهذم و  هعیـش  هک  ناریا  نیطالـس  زا  يا  هلـسلس 
ۀعیش بهذم  ، هلسلس نیا  هاشداپ  نیلوا  يوفص  لیعامـسا  هاش  دنا و  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  ناشّدج  هب  بوسنم  نایوفـص.دندروآ  راک 

یتموکح دیگنج و  اهکبزا  اهینامثع و  بهذم  یّنـس  تموکح  اب  اهتّدم  درک و  مالعا  ناریا  یمـسر  بهذـم  ناونع  هب  ار  يرـشع  ینثا 
رب هرود  نآ  رد  تموکح  ینید  راتخاس.دوب  يوفص  سابع  هاش  نامز  رد  هلسلس  نیا  رادتقا  جوا.درک  داجیا  ناریا  رد  یعیش  زکرمتم و 
هب ، رذگهر نیا  زا  دنتشاد و  مهافت  يراکمه و  يوفص  تموکح  اب  زین  هعیش  گرزب  ياملع  زا  يرامش  تفرگ و  لکش  هعیـش  بهذم 

ضیف ، اردص ّالم  ، دامادریم ، ییاهب خیش  ، یکرک قّقحم  : نوچمه ، دنتخادرپ يرفعج  هقف  تیب و  لها  تایاور  جیورت  هعیـش و  ینابم  رـشن 
.یعیش ياهتلود  ، یعیش ياه  تضهن  ، خیرات رد  هعیش  .نارگید (1)- یناشاک و 

نیفص گنج  - نیّفص

تاولص

هباـشم اـی  « دّـمحم لآ  دّـمحم و  یلع  ّلـص  ّمـهّللا  » ۀـلمج اـب  ، وا نادـناخ  دّـمحم و  ترـضح  رب  هناسانـش  قـح  هنارگـشیاتس و  يدورد 
: دیامرف یم  دنوادخ.دراد  ینآرق  يا  هشیر  ، تاولص.نآ

ص:365

.دنژآ ۀمجرت  « يوفص تلود  شیادیپ  ،» ج 10 ص 354 «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر ( . 1 - 1
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تاولص و ربمایپ  رب  ناگتـشرف  دنوادخ و  ًامِیلْـسَت (1) اوُمِّلَـس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َهّللا َو  َّنِإ 
رد تسا  بـجاو  مـه  زاـمن  رد.ناوارف  يدورد  ، دـیتسرفب مالـس  تاولـص و  وا  رب  ، دـیا هدروآ  ناـمیا  هـک  ناـنآ  يا  ، دنتـسرف یم  دورد 

ّلصی مل  هالص  یّلص  نم  :» هک تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا.دنتسرفب  تاولص  شنادناخ  ترضح و  نآ  رب  ، دّهـشت
هتفریذپ وا  زا  دتسرفن  تاولـص  منادناخ  نم و  رب  نآ  رد  هک  دناوخب  يزامن  سکره  ،(2) هنم » لبقت  مل  یتیب  لهأ  یلع  ّیلع و ال  اـهیف 

یب زامن  يدودرم  زامن و  رد  تاولـص  تیب و  لها  تّدوم  بوجو  ، تیب لها  تلیـضف  رد  هتکن  نیمه  هب  هراشا  اب  زین  یعفاش.دوش  یمن 
: تسا هدورس  نینچ  هدرک و  دای  ار  تاولص 

هلزنا نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف  مکّبح  ، هّللا لوسر  تیب  لها  ای 

هل (3) هالص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم  مّکنأ  ، ردقلا میظع  نم  مکافک 

ۀیام ، لاحرهرد دّمحم  لآ  رکذ  :» یمیکح اضر  دّـمحم  داتـسا  لوق  هب.یّـسأت  ماهلا و  مه  ، تسا میرکت  یـسانش و  قح  مه  ، درکدای نیا 
نآ زا  اهنت  دّـمحم  لآ  ، هتـشذگ نیا  زا.تسا  دـنوادخ  هب  برق  ۀلیـسو  رکف و  ّتیرح  تّما و  يزارفارـس  لد و  ینـشور  نامیا و  تاـبث 

قوقح بقانم و  رکذ  و  ربمایپ ، فراعم  مولع و  ناثراو  دنناناملسم و  ربمایپ  يایصوا  نادنزرف و  ، دنناناملـسم ۀمه  نآ  زا  دنتـسین ، هعیش 
رد ایآ  هک  تسا  نیا  ، ثحب بجوم  ّتنـس  لها  هعیـش و  ناـیم  یهاـگ  تسا و  حرطم  هچنآ  (4) .دراد » تیمها  یناملـسمره  يارب  نانآ 
ای دراد  یّـصاخ  ۀغیـص  ؟ هداتـسرف یم  تاولـص  هنوگچ  ربمایپ  دوخ  ؟ هن ای  دروآ  دـیاب  مه  ار  هباحـص  تیب و  لها  لآ و  ، ربمایپ مان  رانک 

.دیآ یم  رامش  هب  هدنسیون  ای  هدنیوگ  ندوب  یّنس  هاوگ  یهاگ  لآ  زا  ندرکن  دای  هک  اجنآ  ات  ؟ دوب لیام  هک  هنوگره  سکره 

هک ، تسا تنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  يوبن  ثیداحا  دانتـسا  هب  نیا  درامـش و  یم  رتبا  صقان و  ار  « دّـمحم لآ  » نودـب تاولـص  ، هعیش
: دییوگب هکلب  «، دّمحم یلع  ّلص  ّمهّللا  :» دییوگن : دومرف ؟ تسیچ رتبا  تاولص  : دندیسرپ دیتسرفن ، صقان  رتبا و  دورد  نم  رب  : دومرف

ص:366

هیآ 56. ، بازحا ( . 1 - 1
.لئاسولا كردتسم  قحلا و  قاقحا  ینطقراد و  ننس  زا  لقن  هب  ،ص 388  هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 2 - 2

هقرحملا ص 148. قعاوصلا  زا  لقن  هب  ، نامه ( . 3 - 3
«. مالسا رد  نآ  ظافلا  تاولص و  » ۀلاقم ،ص 135، ناشیا زا  « باتک نان و  » باتک زین  ،ص 161، ریدغ ۀسامح  ( . 4 - 4
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تیاور ادـخ  ربمایپ  زا  هک  دـنک  یم  رکذ  تاولـص  يارب  ار  تروص  نیمه  مه  يزار  رخف  (1) دّمحم .» لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللأ  »
.دومرف (3) یم  هدشدای  تروص  هب  ار  دّمحم  لآ  دوخ و  رب  تاولص  ، زامن ریغ  زامن و  رد  زین  ربمایپ  دوخ  .تسا (2) هدش 

لباقم رد  تفای و  مه  یسایس  ۀبنج  جیردت  هب  ، ربمایپ نادناخ  رب  تاولص  اه و  هبطخ  اهرکذ و  اعد و  تاولص و  رد  « دّمحم لآ  » درکدای
موادم رّرکم و  دیکأت  رب  ، تیب لها  ّطخ  ، دندوب هتفرگ  شیپ  ندرکدای  رکذ و  رد  یتح  ار  نادناخ  نیا  فذح  تسایـس  هک  نایوما  طخ 

زا هرقفره  لّوا  رد  « دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللأ  » همه نآ  ندروآ  رب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  رارـصا  دیاش.دوب  « دّمحم لآ   » رب
مالّسلا هیلع  قداص  ماما.تسا  هدوب  نادناخ  نیا  دای  مان و  يایحا  ّطخ و  نیمه  ياتـسار  رد  (4) هیداّجس ، ۀفیحص  رد  يرایسب  ياهاعد 

ةدنب يا  : دومرف «، دّـمحم یلع  ّلص  ّمهّللأ  :» تفگ یم  هدـیبسچ و  هبعک  هب  هک  ار  يدرم  دینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردـپ  : دـیامرف یم 
(5) هتیب .» لهأ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللأ  :» وگب ، نکن ملظ  ام  قح  رد  وگم و  صقان  ار  نآ  ، ادخ

هب دراد و  یـسایس  ۀبنج  زین  ( نیعمجا هبحـص  هلآ و  یلع  (و  تاولـص رد  ربمایپ  مان  رب  هباحـص  ندوزفا  رب  ّتنـس  لها  رارـصا  ، لباقم رد 
قوقح ، هباحص تلادع  ، تیب لها  - .تسا نانآ  هب  تبسن  دورد  تاولص و  قاقحتـسا  ناشدرکلمع و  ۀمه  رد  هباحـص  ۀمه  ریهطت  دصق 

.تیب لها 

يردارب ۀغیص 

مـسر مدرم  نایم  ، كرابم زور  نیا  تشادیمارگ  ساپ  هب.تسا  یمالـسا  دایعا  نیرتگرزب  زا  مخ و  ریدغ  زور  ، هّجح يذ  مهدجیه  زور 
قوقح ، ردارب ود  لثم  هک  دـنوش  یم  دّـهعتم  « يردارب ۀغیـص  » ای « تّوخا ۀغیـص  » ندـناوخ اـب  دـندنب و  یم  تّوخا  دـقع  مه  اـب  هک  تسا 

لقن هب.تسا  جیار  رتشیب  ، هعیش نادرم  نایم  مسر  نیا.دننک  تعافش  رگیدمه  زا  زین  ترخآ  رد  دننک و  تاعارم  مه  ةرابرد  ار  يردارب 
هک تسا  نینچ  نآ  ةویش  ، لئاسولا كردتسم  زا  یمق  ثدحم 

ص:367

»ج 1 ص 09 و 223. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ،» ،ص 225 هقرحملا قعاوصلا  زا  لقن  هب  ،ص 268  یسانش هعیش  ( . 1 - 1
،ج 25 ص 227. يزار رخف  ، ریبک ریسفت  ( . 2 - 2

،ص 265. یسانش هعیش  ( . 3 - 3
.دیرگنب ار  رگید  ياهاعد  )و  قالخالا مراکم  ) هیداّجس ۀفیحص  ياعد 20  ، هنومن ناونع  هب  ( . 4 - 4

قاقحا ،» ج 82 ص 277 «، راونألا راحب  ،» ج 4 ص 1213 «، هعیشلا لئاسو  :» ك.ر ، تاولـص تایاور  يارب  ،ج 2 ص 295  یفاک ( . 5 - 5
ات 620. ج 9 ص 524  «، قحلا
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هّللا و یف  کـتیفاص  هّللا و  یف  کـتیخآ  و  :» دـیوگب دراذـگب و  دوـخ  نمؤـم  ردارب  تـسار  تـسد  رب  ار  دوـخ  تـسار  تـسد  صخش 
لهأ نم  تنک  نا  ّینأ  یلع  مالّسلا  مهیلع  نیموصعملا  هّمئألا  هئایبنأ و  هلـسر و  هبتک و  هتکئالم و  هّللا و  تدهاع  هّللا و  یف  کتحفاص 

اب مدرک و  هحفاصم  افص و  مدرک و  يردارب  ادخ  هار  رد  وت  اب  «) یعم تنأ  ّالا و  اهلخدا  هّنجلا ال  لخدأ  نأب  یل  نذا  هعافّـشلا و  هّنجلا و 
دورو ةزاجا  نم  هب  مدوب و  تعافش  تشهب و  لها  زا  نم  رگا  هک  متسب  دهع  موصعم  ناماما  شناربمایپ و  اهباتک و  ناگتـشرف و  ادخ و 

: دیوگب سپس.دریذپ  یم  ار  يردارب  نیا  « تلبق » نتفگ اب  رگید  ردارب  هاگنآ  ( مدرگن تشهب  دراو  وت  هارمه  زج  ، دنداد تشهب  هب 

قح رگم  مدومن  طقاس  وت  زا  ار  يردارب  قوقح  ۀـمه  «) هراـیّزلا ءاعّدـلا و  هعافّـشلا و  ـالخ  اـم  هّوخـألا  قوقح  عیمج  کـنع  تطقـسا  »
.دریذپب (1) مه  وا  هاگنآ  ( ار ترایز  اعد و  تعافش و 

هک دننک  یم  اپرب  « یگدناوخرهاوخ » مسارم یّـصاخ  بادآ  اب  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  تسا  نانز  نایم  هنایماع  یتنـس  ، قطانم یخرب  رد 
.تسا نانآ  نیب  تّوخا  ۀغیص  نامه  زا  یعون 

.تاخاؤم ، مخ ریدغ  ، ریدغ دیع  -

ص:368

.ریدغ زور  لامعا  ، نانجلا حیتافم  ( . 1 - 1
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ض

سیق نب  كاّحض 

ریما تموکح  ورملق  رد  هنتف  اوـلب و  داـجیا  رد  هک  قـشمد  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  هیواـعم و  راـیتسد  دـسفم و  رگتراـغ و  ياـه  هرهچ  زا 
.دوب اشوک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

مدرم و هب  هلمح  زاـتو و  تخاـت  هب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  تموـکح  ۀـقطنم  رد  ، قارع یبرغ  زرم  رد  رفن  رازه  دـنچ  هارمه  يو 
نانمؤم ریما  ، هعقاو نیا  زا  سپ.تشک  ار  - ترضح نآ  يوس  زا  بوصنم  یلاو  - سیق نب  ورمع  تخادرپ و  ناشلاوما  تراغ  نایجاح و 

یتسس زا  زیمآ  هیالگ  يداقتنا و  يا  هبطخ  ترضح  هک  دش  ببـس  مدرم  درـس  خساپ  اّما  ، دناوخارف هلباقم  هب  ار  مدرم  درک و  ینارنخس 
.دنک (1) داریا  شنارای  یلاح  یب  و 

.دناوخ زامن  زین  هیواعم  ةزانج  رب  دوب و  هفوک  یلاو  هیبا  نب  دایز  گرم  زا  سپ  مه  یتدم  يو 

.دیشوک (2) یم  قح  ۀهبج  ّدض  رب  دوب و  نایوما  طخ  رد  ، راگزور نآ  ثداوح  زا  يرایسب  يدع و  نب  رجح  مایق  نیفص و  گنج  رد 

ص:369

هبطخ 29. ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
،ج 11 ص 352. نینمؤملا ریما  ۀمانشناد  ( . 2 - 2
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هرمض نب  رارض 

هیلع یلع  تساوخ  يو  زا  ، تشاد وا  اب  هک  يدروخرب  رد  هیواعم  ، ترضح نآ  تداهش  زا  سپ.دوب  نینمؤملا  ریما  يافواب  نارای  زا  يو 
هیلع یلع  ترضح  بقانم  لیاضف و  زا  دوشگ و  نخس  هب  نابز  هیواعم  رارصا  اب  اّما  ، دروآ رذع  ادتبا.دنک  فیـصوت  شیارب  ار  مالّـسلا 

نانمؤم ریما  تداهش  رد  يو  .تفگ (1) شملع  تلادع و  يزاون و  میتی  ، هنابش ياهکـشا  ، دّجهت ، ییاسراپ يراد ، هدنز  بش  مالّـسلا و 
هدیرب رـس  شناماد  رد  ار  شدنزرف  اهنت  هک  تسناد  يردام  هودنا  نوچمه  شیالوم  نادـقف  رد  ار  دوخ  مغ  دـش و  نیگهودـنا  رایـسب 

.دنشاب (2)

.مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  -

ص:370

،ج 2 ص 421. بهذلا جورم  (، حلاص یحبص  تمکح 77( ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
(. ّتنس لها  عبانم  زا  لقن  هب  ،ج 3 ص 28( هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ( . 2 - 2
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ط

توغاط

تلالــض و ياوــشیپره  ، ادــخ زج  يدوــبعمره  ، دّرمتم شکرــس و  ، لــطاب ، تــب ، راــکزواجت ياــنعم  هــب  ، تــسا ناــیغط  ۀــشیر  زا 
زین یهاـگ  ، دـیزیهرپب توغاـط  زا  دـیورن و  توغاـط  دزن  ، همکاـحم يارب  هـک  هدـش  هیـصوت  مـه  نآرق  رد  .رفاک (1) ، ناطیش ، یهارمگ

(2) ِتوُغاّطلا . ) ِْتبِْجلِاب َو  َنُونِمُْؤی   ) تسا یکی  ابیرقت  ناشیانعم  هک  هدمآ  تبج  اب  هارمه  توغاط 

ّطخ ّدـض  رب  بوشآ  هنتف و  ناگدرکرـس  روج ، يافلخ  دروم  رد  ، تیغاوط ، هیغاط ، تاغط ، یغاـط ، توغاـط ياـه  هژاو  ینید  ریباـعت  رد 
ربماـیپ ياهـشرافس  نآرق و  ناـمرف  دـنوادخ و  رما  ربارب  رد  هک  ناـنآ  ، تسا هتفر  راـک  هب  رگمتـس  هدـناشن و  تـسد  ناـیلاو  تماـما و 

مه ، دنلوسر ادخ و  نعل  ّقحتسم  مه  ور  نیازا.دنتـشاد  ادخ  حلاص  ناگدنب  اب  ینوعرف  هناراّبج و  يراتفر  دندرواین و  دورف  ندرگ  ، ادخ
.دور یم  رامش  هب  ناشتایانج  مرج و  رد  تکرش  ، نانآ اب  یگتسبمه  يراداوه و  مه  ، تسا مزال  نانآ  اب  هزرابم  مارح و  ناشتعاطا 

ص:371

.نیرحبلا عمجم  بغار و  تادرفم  ( . 1 - 1
هیآ 51. ، ءاسن ( . 2 - 2
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زا امش  (1) ...هّمألا » تیغاوط  نم  متنأ  :» دومرف باطخ  دـندوب  هدـمآ  وا  گـنج  هب  هک  هفوک  هاپـس  نارـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ناشن نیا  تسا و  هدش  نیرفن  مالـسا  تما  ياهنوعرف  اهتوغاط و  اهتبج ، رب  ، مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد.دیتما  نیا  ياهتوغاط 

دندز مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هب  تسد  هک  تیب  لها  ّدض  يوما و  بزح  ناگدرکرـس  هک  دهد  یم 
ریمأ هلتق  نعلا  اـهتنعارف و  نعلا  اـهتیغاوط و  نعلا  هّمـألا و  هذـه  تیباوج  نعلا  ّمهّللا  :» نیرفن نعل و  قحتـسم  دـننوعرف و  توغاـط و  زین 

(2) نیسحلا » هلتق  نعلا  نینمؤملا و 

یم یـسلجم  ۀمالع  .تـسین (3) ناـهنپ  هعیــش  رب  ناـنآ  زا  دوـصقم  هـک  تـسا  هدــش  داــی  شیرق  توغاــط  ود  تـب و  ود  زا  یهاــگ 
نانمـشد زا  ناماما  تسا و  یهلا  يایلوا  زج  یلطاب  ةدـش  تعاطا  ره  ادـخ و  ریغ  دوبعم  ره  اهتب و  ناطیـش و  يانعم  هب  توغاط  : دـیوگ

تیالو يربهر و  شریذـپ  هکارچ  .دـنا (4) هدرک  دای  « يّزع »و« تال »و« توغاط »و« تبج » اب تارایز  تایاور و  زا  يرایـسب  رد  ناشدوخ 
.دشک یم  فارحنا  هب  ار  تّما  یناملسمان و  هب  ار  ناملسم  ، نانآ

رب ناطیـش  هک  تسا  نآ  بجوم  ناطیـش  تیالو  شریذپ.تسا  توغاط  ناطیـش و  تیالو  ، شنانیـشناج ادخ و  تیالو  زجب  یتیالوره  »
شیوخ ياهـسوه  اهاوه و  يارجم  رد  ار  اهنآ  هتفای و  ّطلـست  ، هدش هداهن  یمدآ  دوجو  رد  هک  يا  هدـننیرفآ  هدـنزاس و  ياهورین  ۀـمه 

.دروآرد

دوس ۀـچیرد  زا  زج  ار  هعماج  عفانم  تسین و  لئاق  یتلاصا  رگید  زیچ  چـیه  يارب  دوخ  ياهیدـنم  هرهب  يارب  زج  هک  اـجنآ  زا  توغاـط 
نایز أشنم  ، یناسنا ۀـعماج  يارب  شا  يربهر  ، تسین فقاو  تعیبط  رد  يو  تاناکما  یناسنا و  ياهزاین  هب  اـساسا  درگن و  یمن  صخش 

تفرعم و رون  زا  اهناسنا  ، توغاـط تیـالو  تحت  ناـهج  هعماـج و  رد...تسوا  ةدـنزرا  ياـهیژرنا  زا  یـسب  نتفر  داـب  رب  تراـسخ و  و 
ریـسا سوبحم و  ، نایغط رورغ و  توهـش و  سوه و  لهج و  تاملظ  رد  هدنام  مورحم  ادـخ  نییآ  نیرفآ  یگدـنز  غورف  زا  تیناسنا و 

.تماما ، تیالو -(5) .دندرگ » یم 

ص:372

،ج 45 ص 8. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 98 ص 158. نامه ( . 2 - 2
،ج 82 ص 260. نامه ( . 3 - 3

،ج 24 ص 83. نامه ( . 4 - 4
)ص 131. يا هنماخ  ) ینیسح یلع  دّیس  ، یمالسا هشیدنا  یّلک  حرط  ( . 5 - 5
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هعیّشلا مالعا  تاقبط 

مهدراهچ و ات  مراهچ  نرق  زا  هعیش  لاجر  لاح  حرش  رد  ، تسا (م 1389 ق) ینارهت گرزب  اقآ  خیش  ، گرزب سانشباتک  زا  یباتک  مان 
مان ار  مادکره  هدش و  میـسقت  هرود  هب 11  هتفرگ و  رارق  شهوژپ  دروـم  نرق  ساسارب 11  هعیـش  ياملع  ، رثا نیا  رد.نانآ  راثآ  یفّرعم 
یلا هعیرذـلا  - .دـنا هدـش  یفرعم  رفن  نآ 2228  تادـّلجم  ّلک  رد  «. رـشع عبارلا  نرقلا  یف  رـشبلا  ءاـبقن  » ـالثم ، تسا هداـهن  یـصوصخم 

.گرزب اقآ  خیش  ، هعیشلا فیناصت 

هحلط

تـشاد یناوارف  يزودنا  تورث  تالیامت  دوب ، رمع  گرم  ماگنه  تفالخ  ياروش  وضع  ربمایپ و  باحـصا  زا  ادتبا  ، هّللا دبع  نب  هحلط 
ياـه هتـساوخ  هب  نوچ  ناـنمؤم  ریما  تفـالخ  نارود  رد  .دـش (1) گرزب  ناراد  هیامرـس  زا  تـفرگ و  يرایـسب  ياـهلوپ  ناـمثع  زا  و 

رد 64 گنج  نامه  رد  هک  دوب  لمج  گنج  نارـس  زا  نازیگنا و  هنتف  زا  يو.تساخرب  ینکـش  نامیپ  هب  دیـسرن  شا  هناـبلط  تساـیر 
.نیثکان ، نانکش تعیب  تعیب و  ، لمج گنج  .دش (2)- هتشک  یگلاس 

ص:373

،ج 2 ص 342. بهذلا جورم  ( . 1 - 1
،ج 3 ص 119. دعس نبا  تاقبط  ( . 2 - 2
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ص:374
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ظ

لّوا ملظ 

نیرتالاو تسا و  موصعم  ياوشیپ  تماـما  زا  يرادروخرب  قح  ، تّما قح  نیرتـالاب  ، مینادـب نارگید  قح  نتـشاذگ  اـپ  ریز  ار  ملظ  رگا 
تفالخ بصغ  لوسر و  نادناخ  هب  ملظ  ، زین ملظ  نیرتگرزب  سپ  ، تسادخ ربمایپ  يارب  وا  ینیـشناج  تفالخ و  ، مالّـسلا هیلع  یلع  قح 

ار نآ  زا  سپ  نایـسابع و  نایوما و  ةرود  البرک و  ات  هک  تسا  ربمایپ  نامدود  ةراـبرد  يدـعب  عیاـجف  ترتع و  نتخاـس  نیـشن  هناـخ  و 
ریما نتخاس  مورحم  يارجام  هفیقس و  ناتساد  ادخ و  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تانایرج  هب  زین  اهیشک  قح  نیا  ۀمه  ۀشیر.دوش  یم  لماش 
ملاـظ نیلوا  ملظ و  نیلوا  زا  ، تاـیاور اـه و  هماـنترایز  ، اـهاعد رد.ددرگ  یمرب  شیوـخ  یهلا  مّلـسم و  قـح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

عبات رخآ  دّمحم و  لآ  دّمحم و  ّقح  ملظ  ملاظ  لّوأ  نعلا  ّمهّللأ  :» میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد.تسا  هدش  تنعل  نانآ  رب  شهوکن و 
بتارم هاگیاج و  زا  ار  نانآ  دندش و  تیب  لها  رب  روج  ملظ و  راذگ  هیاپ  هک  هدش  هداد  رارق  یناسک  رب  ادـخ  تنعل  زین  «. کلذ یلع  هل 
راتـشک متـس و  نآ  زاس  هنیمز  ، ناملاظ زا  دوخ  نیکمت  اب  ای  دنتـشک  ار  نانآ  دـندز و  راـنک  دوب  هداد  رارق  ناـشیارب  دـنوادخ  هک  دوخ 
دهاوخ لّوا  ملظ  مه  تفالخ  بصغ  سپ  ، دـشاب مولظم  نیلوا  وا  یتقو.تسناد  یم  مولظم  نیلوا  ار  دوخ  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع.دـندش 

.دوب (1)

.اروشاع ریدغ و  ، تیب لها  قوقح  ، خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  ، تفالخ بصغ  -

ص:375

زین «، هفیقـس اروشاـع و  » لخدـم « اروشاـع گـنهرف  :» ك.ر ، يدـعب ياـهتیمولظم  هب  نیتـسخن  ملظ  نآ  طاـبترا  هنیمز و  نـیا  رد  ( . 1 - 1
.رضاح باتک  رد  « اروشاع ریدغ و  » لخدم
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مالّسلا هیلع  یلع  تّیمولظم  - مالّسلا هیلع  یلع  هب  ملظ 

هملظ

تیب لها  ۀّمئأ  ّصاخ  هک  ار  تفالخ  يربهر و  بصنم  هک  ینامکاح  اهتموکح و  هب  ، یعیـش هاگدید  زا.نارگمتـس  ناملاظ و  يانعم  هب 
ملاظ ياهنامدود  یـسابع و  يوما و  يافلخ  ، دنتـشاد اور  متـس  ناشنایعیـش  ربمایپ و  نادـناخ  هب  دـندرک و  بصغ  ، تسا مالّـسلا  مهیلع 

.دوش یم  هتفگ  رگید 

.دوب روج  يافلخ  اب  « یفنم ةزرابم  ناملاظ و« ياهرابرد  زا  ندیزگ  يرود  ، ناماما شرافس 

هک جح  رفس  يارب  یّتح  ، دیشرلا نوراه  هب  شنارتش  نداد  هیارک  يارب  لاّمج  ناوفص  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یهن  ناتـساد 
يراکمه هنوگره  هتشاد و  يراگزاسان  رس  روج  تموکح  اب  ، عّیـشت ۀناهاوختلادع  هاگدید  .تسا (1) نآ  زا  هنومن  کی  تسا  روهشم 

تمرح » نوچ یباوبا  هملّظلا و  ناوعا  ، هملظ ، رئاـج مکاـح  ، روج تموکح  : نوچ ینیواـنع  ، یهقف ياـهباتک  رد.دـناد  یم  مارح  ار  نآ  اـب 
دراو هعیـش  زا  یناسک  : دیـسرپ مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدرم  .دوش (2) یم  هدـید  « ملاـظ تموکح  يوـس  زا  يریذـپ  تیلوؤـسم 

نم مهّنکل  ،و  هعیّـشلا نم  مه  سیل  :» دومرف ترـضح.دنوش  یم  نانآ  راداوه  دننک و  یم  راک  نانآ  يارب  ، دنوش یم  یتموکح  هاگتـسد 
! دننانامه زا  هکلب  ، دنتسین هعیش  نانآ  ،(3) کئلوأ »

يرجم دـشاب و  « هّللا تیالو  » ریـسم رد  تلاسر و  موادـت  رد  دـیاب  ، تفـالخ تموکح و  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اـجنآ  زا  هاگدـید  نیا 
تماما نوچ  ییاهبـصنم  یّتح  ، هّمئأ هاگدـید  زا.تسا  ّماع  تباین  هب  ای  صاخ  ّصن  اـب  یتموکح  نینچ  ّتیعورـشم.ددرگ  یهلا  ماـکحا 

رییغت ار  ادـخ  مکح  هدرک و  فّرـصت  ار  نآ  هبلغ  رهق و  اب  نارگید  هک  تسا  یهلا  يافلخ  ناگدـیزگرب و  ّصاخ  دـیع ، زاـمن  هعمج و 
ار تیب  لها  نانمشد  دنک و  یم  دای  ملظ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما.دنا  هتخادنا  رـس  تشپ  ار  نید  ضئارف  یهلا و  باتک  هداد و 

.تفالخ بصغ  .دنک (4)- یم  تنعل 

ص:376

،ج 12 ص 131. هعیشلا لئاسو  ،ج 2 ص 266، مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  هایح  ( . 1 - 1
لبق نم  هیالولا  ،ج 2 ص 105( ینیمخ ماما  « همّرحملا بساکملا  «،» رئاجلا لبق  نم  هیالولا  همرح  » باب ، يراصنا خیـش  بساـکم  ( . 2 - 2

(. رئاجلا
،ج 12 ص 127. هعیشلا لئاسو  «، نیملاظلا هنوعم  میرحت  باب  :» ك.ر ،ج 12 ص 138. هعیشلا لئاسو  ( . 3 - 3

( ...كءانمأ عضاوم  كءایفصا و  كءافلخل و  ماقملا  اذه  ّنا  مهّللا  )... ياعد 48 ، هیداّجس ۀفیحص  ( . 4 - 4
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ع

هّصاخ هّماع و 

اجنآ زا.تسا  هدمآ  زین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  تسا  یحالطصا.هعیش  «، هّصاخ » زا تسا و  ّتنس  لها  « هّماع » زا دوصقم 
نایّنـس تسد  رد  ییاضق  یتموکح و  یملع و  تاناکما  ۀـمه  دـندوب و  تیرثکا  رد  ّتنـس  لها  ، زین ناـنآ  زا  سپ  همئأ و  رـصع  رد  هک 
لئاسم رد  هژیوب  ّصاخ  مارم  دـیاقع و  ندوب  اراد  رطاـخ  هب  مه  ، ندوب ّتیلقا  رد  ظاـحل  هب  مه  هعیـش.دش  یم  هتفگ  هماـع  ناـنآ  هب  ، دوب

.دندش یم  هدیمان  هّصاخ  ، تماما تفالخ و 

ةراـبرد ) ار ینانخــس  ، تـیب لـها  هعیــش و  رب  ماــکح  ياــهراشف  تاقییــضت و  تـّلع  هـب  یهاــگ  ، هرود نآ  رد  هعیــش  ناــماما  نوـچ 
صیخـشت ياهرایعم  زا  یکی  ، دندرک یم  نایب  ّتنـس  لها  بهذم  قاذم و  قباطم  ، هّیقت رطاخ  هب  ( رگید تاعوضوم  صاخـشا و  ، ماکحا

یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  یثیدـح  رد.دـشاب  هّماع  فلاخم  ، تیاور هک  دوب  نآ  ، یعقاو مکح  حیحـص و  تایاور 
دیاـب ار  کـی  مادـک  ، دنــشاب ضراـعتم  دنــشاب و  هدرک  لـقن  قـّثوم  ناـیوار  ار  ودره  دـسرب و  امــش  زا  روهــشم  ربـخ  ود  رگا  : دـسرپ

هک ار  هچنآ  دـیریگب و  ار  نآ  ، فلاخم « هماع » اب دـشاب و  قفاوم  تنـس  نآرق و  مکح  اب  شمکح  هک  هچنآ  : دـیامرف یم  ماـما  ؟ تفریذـپ
اّما ، دنتـسناد یم  ّتنـس  باتک و  زا  ار  هلأسم  نآ  مکح  ، هیقف ود  رگا  : دسرپ یم.دـینک  اهر  ، دـشاب هّماع  قفاوم  ای  ّتنـس  نآرق و  فلاخم 

، نانآ اب  فلاخم  يرگید  دوب و  هّماع  اب  قفاوم  ربخ  ود  زا  یکی 

ص:377
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.تسا نآ  رد  یتسرد  تیاده و  دشاب ، هماع  اب  فلاخم  هک  هچنآ  (1) داّشرلا ،» هیفف  هّماعلا  فلاخ  ام  :» دومرف ؟ دنریگب ار  مادک 

قرط » زا ، دـشاب هدـش  لـقن  ّتنـس  لـها  ناـیوار  زا  هک  یتاـیاور  هب  دوش و  یم  هتفگ  « یّماـع » زین یّنـس  هب  ، حالطـصا فیرعت و  نیا  قبط 
.نیقیرف «.- هّصاخ قرط  ، » یعیش دانسا  هب  ددرگ و  یم  قالطا  « هّماع

هشیاع

هیلع هتـسویپ  تشاد و  هنیک  دسح و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تبـسن  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  ، رکب وبا  رتخد 
دش و هفیلخ  نافلاخم  زا  نامثع  نامز  رد  ، درک یم  يرادـفرط  تموکح  زا  ، مود لّوا و  ۀـفیلخ  نامز  يو.درک  یم  شالت  ترـضح  نآ 
رب راوس  تسویپ و  وا  نافلاخم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندیـسر  تفالخ  هب  اب  یلو  ، تشاد هدـمع  شقن  نامثع  هیلع  شروش  رد 

گنج رد.تخاس  هتفـشآ  نینمؤملا  ریما  ّدض  رب  ار  عاضوا  ، نامثع زا  عافد  مان  هب  دروآ و  دیدپ  ار  لمج  گنج  دش و  ( لمج ) هدام رتش 
اهراب هچرگ  .درک (2) هنیدم  ۀناور  هنامرتحم  ار  وا  دیشخب و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  مه  ار  هشیاع  ، دندش هتشک  ریبز  هحلط و  ، لمج

.درک رکش  ةدجس  دش و  داش  نانمؤم  ریما  تداهـش  زا  داد و  همادا  ماما  اب  دوخ  ینمـشد  هب  یلو  ، درک ینامیـشپ  راهظا  لمج  ۀثداح  زا 
يرجه اـی 58  لاـس 57  رد  يو.درک  يریگوـلج  ربماـیپ  ربـق  راـنک  رد  وا  نـفد  زا  ، مالـّـسلا هـیلع  یبـتجم  ماــما  تداهــش  زا  سپ  (3)

.لمج گنج  ، نیثکان - .تشذگرد

ریبز نب  هّللا  دبع 

زا ریبز  شردپ  فارحنا  ةدمع  لماوع  زا  تشاد و  نایوما  هب  یگتسباو  يو.مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  زا  ماوع و  نب  ریبز  دنزرف 
ات ، دوب نادناخ  ام  زا  يدرم  هتسویپ  ریبز  : دومرف یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح.دوب  لمج  گنج  نتخورفا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  ّطخ 

گرزب هّللا  دبع  وا  موش  دنزرف  هکنآ 

ص:378

،ج 1 ص 68. یفاک لوصا  ( . 1 - 1
.يرکسع همّالع  «، مالسا خیرات  رد  هشیاع  شقن  :» ك.ر وا  ةرابرد  ( . 2 - 2

»ص 55. نیبلاطلا لتاقم  »ص 159 و« لمجلا » زا لقن  هب  ،ج 5 ص 87  بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 3 - 3
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رد.تسا ردپ  رب  رـسپ  یفنم  ریثأت  ةدـنهد  ناشن  نیا  (1)و  هّللا » دـبع  موؤشملا  هنبإ  أشن  یّتح  تیبلا  لهأ  اّنم  ـالجر  ریبّزلا  لاز  اـم  :» دـش
نیمه رد.تشاداو  گنج  هب  ار  وا  فلتخم  ياه  هویـش  اب  شرـسپ  اّما  ، دـنک يریگ  هرانک  گنج  زا  تفرگ  میمـصت  ریبز  ، لمج گـنج 

کلملا دـبع  نامز  رد  يرجه  لاس 73  رد  يو.درک  یم  عافد  وا  زا  تشاد و  تسد  رد  ار  هشیاع  ۀـقان  ماـمز  ریبز  نب  هّللا  دـبع  ، گـنج
.لمج گنج  ، ریبز .دش (2)- هتخیوآ  راد  هب  ، هّکم هب  جاّجح  ۀلمح  ناورم و 

ابس نب  هّللا  دبع 

راکفا ياراد  دـش و  ناملـسم  هک  دـنناد  یم  يدوهی  »ي  ابـس نبا  » راـکفا دولوم  ار  عّیـشت  هک  تسا  نآ  هعیـش  هب  ناـفلاخم  ياـهتمهت  زا 
دیرف ، نیما دمحا  ، اضر دیـشر  دننام  زین  نیرـصاعم  زا  یناسک  هنافـسأتم.تسوا  راکفا  ةدیدپ  هعیـش  درک و  ادیپ  یناوریپ  دوب و  یّـصاخ 

.دنا هدرک  لقن  هتفریذپ و  ار  اهفرح  نینچ...و  میهاربا  نسح  رتکد  ، يدجو

هتخادرپ هتخاـس و  ار  نآ  هعیـش  نانمـشد  تسا و  یلاـیخ  موهوم و  تیـصخش  کـی  « ابـس نب  هّللا  دـبع  » هک دـنا  هدرک  تباـث  ناـققحم 
وا دوجو  رد  یناسک  زین  وا  زا  لبق  .تسا (3) هدرک  تابثا  ار  وا  تیصخش  ندوب  موهوم  ، ددعتم لیالد  اب  يرکـسع  یـضترم  همالع.دنا 

لـصا » رد ءاطغلا  فشاک  نیطالـسلا ،» ظاّعو  » رد يدرولا  یلع  « هونب ّیلع و  »و« يربکلا هنتفلا  » رد نیـسح  هط  لثم  دـنا ، هدرک  کیکـشت 
لاله یبا  رماع و  ینب  نونجم  ابس و  نب  هّللا  دبع  مییوگب  تسین  دیعب  چیه  الوصا  :» دسیون یم  اطغلا  فشاک  موحرم  «. اهلوصا هعیشلا و 

« .دـنا هدرک  لـعج  ار  اـهنآ  یماـسا  اهارـس  ناتـساد  اـهوگ و  هّصق  هک  دنتـسه  یفارخ  ياـه  هناـسفا  موـهوم و  ناـمدرم  اـهنیا  لاـثما  و 
دقن ، عّیشت .دـنک (5)- یم  تیوـقت  ار  وا  تیـصخش  ندوـب  موـهوم  هک  تسا  داـیز  ردـق  نآ  وا  ةراـبرد  یخیراـت  ضقاـنتم  ياـهلقن  (4)

.هعیش دض  ياهباتک 

ص:379

(. حلاص یحبص  تمکح 453( ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
،ج 3 ص 122. بهّذلا جورم  ( . 2 - 2

.تسا هدش  همجرت  زین  یسراف  هب  ، دلج ود  « ابس نب  هّللا  دبع  » باتک رد  ( . 3 - 3
،ص 57. اهلوصا هعیشلا و  لصا  ( . 4 - 4

نب هّللا  دبع  ،» ج 9 ص 218 «، ریدغلا ،» ج 3 ص 291 «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر هلمج  زا  ، عوضوم نیا  ةرابرد  ( . 5 - 5
ياـهتمهت هعیـش و  ،» ص 97 »ج 1  تاهبـش هب  خـساپ  یـسانش و  هعیـش  ،» يرکـسع یـضترم  « ابـس نب  هّللا  دـبع  ،» نوـضیب مـیهاربا  « اـبس

ص ،»؟ یعیـش اـنا  اذاـمل  ،» هدوع نامیلـس  « مالـسالا ردـص  یف  هنتفلا  ثادـحا  یف  هرثا  ابـس و  نب  هّللا  دـبع  ،» ییاـطع اـضر  دّـمحم  « اوراـن
.هنهک ۀهبش  اب  ون  مجاهت  ۀلاقم  هرامش 82  «، هزوح » ۀلجم ،59

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 446 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_379_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_379_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_379_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_379_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_379_5
http://www.ghaemiyeh.com


رماع نب  هّللا  دبع 

لمج ۀـثداح  رد  نکـش  نامیپ  زیگنا و  هنتف  نارـس  زا.تشامگ  ناسارخ  هرـصب و  تموکح  هب  ار  وا  ناـمثع.دوب  ناـمثع  ییادرـسپ  يو 
هیلع یلع  ترـضح  تفـالخ  نارود  رد.دوب  گرزب  نازودـنا  تورث  زا.دـش  وا  داـماد  تسویپ و  هیواـعم  هب  لـمج  گـنج  زا  سپ.دوب 

.لمج گنج  ، نیثکان .تشذگرد (1)- هّکم  رد  يرجه  لاس 59  رد.تفر  یم  رامش  هب  ماما  ّدض  رب  نارگ  هئطوت  زا  مالّسلا 

راونألا تاقبع 

لها عبانم  ساسارب  ، دّدـعتم تادـّلجم  رد  هک  وا  لیاضف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیـالو  تاـبثا  رد  میظع  تاـقیقحت  نیرتطوسبم  زا  یکی 
هب خـساپ  رد  ار  نآ  (1246-1306 ق) يدنه نیـسح  دماحریم  همالع  موحرم  نآ  عبتتم  شوکتخـس و  فلؤم.تسا  هدش  هتـشون  ّتنس 

تاحفن » ماـن هب  هژیو  قیقحت  اـب  دـلج  رد 20  میظع  باـتک  نیا  ۀـصالخ  .تسا (2) هتـشاگن  « هّیرـشع ینثا  ۀـفحت  » مان اب  یباتک  تاـهبش 
موحرم طّسوت  « ریدـقلا ضیف  » مان هب  ، ریدـغ ثیدـح  هب  طوبرم  تادـّلجم  ۀـصالخ  زین.تسا  هدـش  رـشتنم  ینالیم  یلع  دّیـس  زا  « راهزألا
ثیدـح ، تلزنم ثیدـح  ، ریدـغ ثیدـح  ةرابرد  تاقبع  باتک  ثحابم  نیرت  هدـمع  .تـسا (3) هدـش  رـشتنم  نیودـت و  یمق  ثدـحم 

عم قحلا  قحلا و  عم  ّیلع  ثیدح  ، تیار ثیدح  ، رون ثیدح  ، هبـصانم ثیدح  ، هابـشا ثیدح  ، ملعلا هنیدم  ثیدح  ، ریط ثیدـح  ، تیالو
.ریدغ یسانشباتک  ، يدنه نیسح  دماح  ریم  - .تسا هنیفس  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  ، لیوأت هب  لاتق  ثیدح  ، یلع

ترتع

زا تعاطا  نانآ  زا  تعاطا  تسا و  تلاسر  رجا  ناـشتّدوم  هک  تسوا  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  نادـناخ  ، ترتع
لقث رغـصا و  لقث  ینعی  ، میظع ثاریم  ود  نیا  زا  تیعبت  هب  هداد و  رارق  میرک  نآرق  رانک  رد  لدع و  ار  ترتع  مرکا  ربمایپ  تسادخ و 

يوبن تناما  ود  ربکا و 

ص:380

،ج 2 ص 366. بهذلا جورم  ( . 1 - 1
.تسا هدش  هتشون  باتک  نیا  رب  يددعتم  ياه  هیّدر  اهدقن و  ( . 2 - 2

ۀلاقم یمیکح ، اضر  دّمحم  « ینیما همالع  ۀماندای  »و« نیـسح دماح  ریم  :» ك.ر هلمج  زا  ، فلؤم باتک و  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ( . 3 - 3
دّمحم «، ناتـسراک يراک  ، راونألا تاقبع  » ۀلاقم ، دار يودهم  یلع  دّمحم  « دیواج لعـشم  ،» ص 293 ج 12  «، یلع ماما  ۀمانشناد  » .متـسیب

.تسا هدرک  همجرت  « یباتهم رطعم و  ياهلگ  » هب ار  راونألا  تاقبع  ، هلاقم نیا  رد  ،ص 133 و 162. یتّحص
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رامش هب  رگید  ۀمئأ  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  ، مالّسلا هیلع  یلع  ، ربمایپ نادناخ  ، ترتع زا  دوصقم  یتایاور  رد  .تسا (1) هداد  روتسد 
مکیف فـّلخم  ّینا  :» تسا هدـمآ  نینچ  تسا  هدـش  لـقن  ادـخ  ربماـیپ  زا  فـلتخم  ياـهترابع  اـب  هک  نـیلقث  ثیدـح  رد  .دنا (2) هدـمآ 

یم امـش  ناـیم  نیگنـس  تناـما  ود  نم  (3) ضوـحلا ،» ّیلع  ادری  یّتـح  اـقرتفی  نل  اـمّهنإ  ،و  یتـیب لـهأ  یترتـع  هـّللا و  باـتک  : نـیلقثلا
قودص موحرم.دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  ود  نیا  ، منادناخ ترتع و  ادخ و  باتک  ، مراذـگ
تماما رب  شربمایپ  نابز  زا  دـنوادخ  هک  نانآ  ، تسا ربمغیپ  ۀلالـس  ارهز و  ۀـمطاف  زا  وا  لسن  بلاـط و  یبا  نب  یلع  ، ترتع : دـیوگ یم 

يارب برع  هک  یناعم  ۀـمه  قبط  ، تسا مئاق  ناشنیرخآ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نانآ  نیلوا  ، دـنرفن هدزاود  نانآ  هدومرف و  حیرـصت  ناـنآ 
هبّیط ةرجـش  زا  دنیوهآ و  ۀفان  رد  کشم  ياه  هراپ  نوچمه  بلاط ، وبا  نادـنزرف  مشاه و  ینب  نیب  زا  ناماما  هکارچ  ، تسا لئاق  ترتع 

...دنا (4) ناماما  یلع و  شا  هخاش  ربمایپ و  شا  هشیر  هک  دنا  يا 

نامیا و رد  مه  هک  ، تسا هدرک  یفّرعم  نآرق  مالـسا و  حیحـص  تخانـش  رایعم  ناونع  هب  ار  ترتع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ 
.تسا هوسا  لماک و  نادناخ  کی  ۀنومن  ، دّهعت لمع و  رد  مه  ، رکف

امهیلع نینسح  شنارسپ  بنیز و  شرتخد  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  شنز  مالّـسلا و  هیلع  یلع  شدرم  هک  دینک  ادیپ  يا  هداوناخ  اجره  »
سپ ، قودص موحرم  «. ...میراد جایتحا  يا  هداوناخ  نینچ  هب  ، مالسا تخانش  يارب  ام  دراد و  تلاصا  ( ترتع ) هداوناخ نآ  ، دشاب مالّـسلا 
ۀشیر نم  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دناد  یم  يا  هرجـش  نامه  ار  ترتع  ، نآ موهفم  نییبت  ترتع و  ثیداحا  لقن  زا 

تخرد نآ  ةویم  نانآ  ملع  دـننآ و  ياـهگرب  ، همئأ نایعیـش  ناوریپ و  نآ و  ياـه  هخاـش  ناـماما  تسا و  نآ  ۀـنت  ، نینمؤملا ریما  منآ و 
...مدرم (5) هانپ  قلخ و  نارگتیاده  مه  ، دنمالسا یلصا  زکرم  مه  ، تیب لها  ، تسا

، هبیط ةرجش  ، تیب لها  ، نیلقث ثیدح  -

.بقانم ، مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم  ، ریهطت ۀیآ  ، تیب لها  لیاضف  ، ترتع نآرق و 

ص:381

«. ترتع » لخدم ، هدنسیون زا  « اروشاع گنهرف  :» ك.ر ( . 1 - 1
« ...هترتع هتیب و  لها  دّمحم و  لآ  ینعم  باب  ج 25 ص 212« «، راونألا راحب  :» ك.ر ( . 2 - 2

،ص 91. رابخألا یناعم  ( . 3 - 3
،ص 92. نامه ( . 4 - 4

،ص 93. رابخألا یناعم  ( . 5 - 5
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ناّفع نب  نامثع 

جاودزا ربماـیپ  نارتـخد  زا  یکی  اب.دـش  ناملـسم  ، مالـسا توعد  ۀـیلوا  ياـهلاس  رد.دوـب  صاـع  نب  مکح  ةداوـن  هّیما و  ینب  ۀـفیاط  زا 
لاس دودح 12  دیسر و  تفالخ  هب  هرفن  شش  ياروش  قیرط  زا  باطخ  نب  رمع  زا  سپ.دوب  وا  اب  هراومه  وا  يرگیفارشا  تلصخ.درک 

.دوب هفیلخ 

زا هدافتـساءوس  ملظ و  فالخره و  رد  ار  نانآ  تسد  وا  دـندش و  باختنا  هّیما  ینب  زا  نایلاو  نارازگراک و  لاّمع و  ۀـمه  وا  ةرود  رد 
هدنار ربمایپ و  تخسرس  نانمـشد  زا  هک  ار  هریغم  درکن و  ییانتعا  ناناملـسم  رّرکم  ياهـضارتعا  هب  تبـسن  تشاذگ و  زاب  لاملا  تیب 

هیلع یلع.داد  رارق  تناها  رازآ و  دروم  ار  دوعـسم  نبا  رـسای و  رامع  نوچمه  یناسک  درک و  دـیعبت  ار  رذ  وبا  داد و  هانپ  دوب  وا  ةدـش 
شنایلاو ياهملظ  یهلا و  ماکحا  لیطعت  ، وا ياهتعدب  يرادروشک و  رد  وا  طلغ  ةویش.دوب  وا  تموکح  يّدج  نادقتنم  زا  یکی  مالّسلا 

هدرک و هرـصاحم  شا  هناخ  رد  ار  وا  هدش  کیرحت  ، يرـصم نویبالقنا  هژیوب  ناناملـسم  دروآ و  دیدپ  ار  شروش  ضارتعا و  زا  يّوج 
.دندناسر لتق  هب  یگلاس  دنچ  داتشه و  رد  يرجه  لاس 35  رد 

ياه هنتف  زورب  زوسلد و  ناناملسم  درط  يرگیفارشا و  تنطلس و  ماظن  نتخاس  مکاح  يدّمحم و  تّما  رد  تعجر  ندمآ  دیدپ  رد  يو 
اب هّیقـشقش  ۀـبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.تشاد  هدـمع  شقن  نیملـسم  مالـسا و  تارّدـقم  رب  نایوما  نتفاـی  هطلـس  يدـعب و 
اب ار  اهدروخرب  نیرتدب  زین  نامثع  .تسا (1) هدرک  داقتنا  لاملا  تیب  تراغ  لیم و  فیح و  رد  وا  تفالخ  ةویـش  زا  ترابع  نیرتدـنت 

ترضح هب  لاملا  تیب  میسورز  زا  تساوخ  یم  هک  راب  کی.درک  یم  دیعبت  هنیدم  نوریب  هب  ار  ترـضح  یهاگ  تشاد و  نانمؤم  ریما 
دوب شتسد  رد  هک  یبوچ  اب  دش و  ینابصع  نامثع  ، تفریذپن ماما  دنکن و  ضارتعا  ترضح  ات  دهدب  توکسلا  قح  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یّتح ، هدـی ّدرا  ام  هّللا  ،و  ینبرـضف بیـضقلاب  ّیلا  ماق  ّمث  :»... تسا نینچ  هعقاو  نیا  شرازگ  رد  ترـضح  ریبعت.دز  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

« رکنم نـع  تـیهن  وأ  فورعمب  کـترمأ  تـنک  نا  کـنیب  ینیب و  هـّللا  : تـلق یلزنم و  یلإ  تـعجر  یبوـثب و  تـعّنقتف  ، هتجاـح یــضق 
دمآ نم  فرط  هب  تساخرب و  سپس  ،(2)

ص:382

هّللا لام  نومضخی  هیبا  ونب  هعم  ماق  ،و  هفلتعم هلیثن و  نیب  ، هینضح اجفان  ، موقلا ثلاث  ماق  نا  یلا  «:) هّیقشقش ۀبطخ 3« ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
(. عیبّرلا ) هتبن لبإلا  همضخ 

،ج 9 ص 16. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 2 - 2
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يور هب  هماج  سپـس  ، مدنادرگنرب ار  شتـسد  نم  مسق  ادخ  هب  ، دز ارم  تساوخ  یم  شلد  هک  اجنآ  ات  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  و 
.منکن (1) رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وا  رگید  هک  مدروخ  مسق  متشگرب و  ما  هناخ  هب  مدیشک و  دوخ 

دــش یم  هـتفگ  یتـقو  دـعب  اـهلاس  اـت  ،و  دــندوب ناـمثع  تموـکح  هـب  هتــسباو  هـّیما و  ینب  نارادــفرط  اتدــمع  ، تـیب لـها  ناـفلاخم 
اب بلغا  نیفص  گنج  لمج و  گنج  نوچمه  ییاه  هنتف.دوب  یلع  لآ  اب  وا  ینمـشد  يرکف و  طخ  ةدنهد  ناشن  تسا  « ینامثع » ینالف

نابحاص.داد یم  لیکشت  يولع  تموکح  ریدغ و  گنهرف  ّدض  رب  دّحتم  يا  ههبج  تفرگ و  یم  تروص  نامثع  یهاوخنوخ  شـشوپ 
رد هّیما  ینب  نتفای  تموکح  دنتفگ و  یم  « بهذم ینامثع   » دـندوب رگید  ياهاج  زا  شیب  ماش  هرـصب و  رد  هک  ار  شیارگ  رّکفت و  نیا 

.دوب يولع  تیالو  ناوریپ  ّطخ  رب  نابهذم  ینامثع  ۀبلغ  عقاو 

.هّیقشقش ۀبطخ  ، نیدشار يافلخ  ، هرفن شش  ياروش  ، تنطلس ات  تفالخ  زا  -

تلادع

دراد و یّمهم  هاـگیاج  ، تموکح ةویـش  مالـسا و  یـسایس  ۀـشیدنا  رد  تلادـع.دوب  « تلادـع » يولع تموکح  ياـهیگژیو  نیرتمهم  زا 
...و لاملا  تیب  ، تواضق ، تموکح رد  نآ  ورملق 

رد ار  زیچره  ، تلادع مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ریبعت  هب.تسا  تلادع  اب  نیرق  ، خیرات رد  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  تسا و  هدرتسگ 
(2) ...اهعضاوم .» یف  رومألا  عضی  لدعلأ  » دهد یم  رارق  شدوخ  هاگیاج 

.دنک یم  عطق  ار  داسف  ۀشیر  دنیرفآ و  یم  ّتیقالخ  دیما و  لداعت و  هعماج  رد  ، تلادع تیاعر 

هب ار  تالو  تاضق و  دوب و  هعماج  رد  لدـع  عطاق  يرجم  ، ادـخ نامرف  هب  مه  ترـضح  نآ  (3) تسا ، هداد  نامرف  « تلادع » هب دنوادخ 
یم مدرم  ناـیم  رد  یهلا  يوزارت  نازیم و  ار  تلادـع  دـناوخ و  یمارف  تلادـع  هب  نداـهن  ندرگ  هـب  ار  مدرم  داد و  یم  روتـسد  لدـع 

لدعلا ّنإ  :» تسناد

ص:383

یبا نبا  حرش  ،» ات 506 ج 31 ص 449  «، راونألا راحب  :» ك.ر هلمج  زا  نامثع  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ياهدروخرب  ةرابرد  ( . 1 - 1
ج 8 و «، ریدغلا ، » ات 252 ج 31 ص 150  «، راونألا راحب  :» ك.ر وا  ۀـناگ  تسیب  نعاطم  اهفالخ و  ةراـبرد  ات 18. ص 3  ج 9  «، دیدحلا

»ج 2. بهذلا جورم  ،» ینادرولا حلاص  « هسایسلا فیسلا و  ،» 9
تمکح 429. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

(. هیآ 90 ، لحن ) ناسحإلا لدعلاب و  رمأی  هّللا  ّنا  ( . 3 - 3
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نآ زین  (1) هناطلــس ،» هضراـعت  ـال  هـنازیم و  یف  هفلاـخت  ـالف  ، ّقـحلا هماـقإل  هبــصن  قـلخلا و  یف  هعــضو  يذــّلا  هناحبــس  هـّللا  نازیم 
بتارم یلعأ  ناسحإلا و  عامج  ، نامیإلا سأر  لدـعلأ  :» دـیامرف یم  ، هتـسناد یکین  نامیا و  يرادـنید و  سأر  رد  ار  تلادـع  ، ترـضح

(2) نامیإلا .»

يدنسپدوخ و رورغ و  رد  هشیر  هک  تسا  قح  فاصنا و  هب  ندادن  نت  یگماکدوخ و  ضیعبت و  ، یـشک قح  ، دادبتـسا ، نآ لباقم  هطقن 
ناوارف و نوگانوگ و  ياهفیـصوت  ریباعت و  ، نینمؤملا ریما  تاـملک  رد.دـنک  یم  ناـسنا  رب  تاـیناسفن  ۀطلـس  زا  تیاـکح  دراد و  ّربکت 

نوچمه يزیچ  هب  اه  نیمزرس  (3) لدعلا » لثمب  نادلبلا  ترّمع  ام  :» دناد یم  روشک  ینادابآ  ۀیام  ار  نآ  تسا و  تلادـع  ةرابرد  يزغن 
عم یقبی  رفکلا و ال  عم  یقبی  مکحلا  » هک تسا  یقاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مالک  زا  بان  تقیقح  نیا.ددرگ  یمن  دابآ  ، تلادـع

.دنام یمن  اجرب  ، متس اب  یلو  ، دنام یم  رفک  اب  تموکح  «، ملّظلا

ات ، دشاب دیاب  ربهر  اوشیپ و  رد  مه  ، تسا طرـش  ربتعم و  تعامج  ماما  یـضاق و  دهاش و  رد  مه  ، تسا دنوادخ  تافـص  زا  مه  ، تلادع
.دشخب قّقحت  زین  هعماج  رد  ار  تلادع  طسق و  دناوتب 

هّیوهـش و ، هلماع ، هلقاع ةّوق  نایم  لداعت  داجیا  هیلمع و  ةوق  يزاسکاپ  سفن و  بیذهت  ۀجیتن  ، ناسنا رد  یناسفن  ۀکلم  يانعم  هب  تلادـع 
.دنوادخ لدع  ، يولع تموکح  ، مالّسلا هیلع  یلع  لدع  .- يرظن (4) لقع  درخ و  ربارب  رد  یلمع  لقع  دایقنا  ینعی  ، تسا هّیبضغ 

هباحص تلادع 

یناسک هچ  هباحـص  ؟ دـنا لداع  هباحـص  ۀـمه  ایآ  هک  هدوب  نیا  ، خـیرات لوط  رد  ّتنـس  لها  هعیـش و  نایم  عازن  دروم  غاد و  لئاسم  زا 
ياهفالخ رب  دنهاوخ  یم  ، دـنا هباحـص  ۀـمه  تلادـع  یعّدـم  هک  نانآ  درک ؟ تنعل  ار  یخرب  ای  درک  داقتنا  نانآ  زا  ناوت  یم  ایآ  ؟ دـنا

رد مه  رگا  دنراذگب و  شوپرس  ، مالسا ردص  نازاب  تسایس  زا  یخرب  ياه  ییوج  هنتف  اهتعدب و  اهفارحنا و  میظع و 

ص:384

،ج 2 ص 508. مکحلا ررغ  ( . 1 - 1
،ج 6 ص 81. همکحلا نازیم  ( . 2 - 2

باب 37 ح 8. ، سفنلا داهج  باب  ، لئاسولا كردتسم  ،ج 6 ص 68، مکحلا ررغ  ( . 3 - 3
ج 1 ص 51. «، تاداعسلا عماج  » رد یقارن  موحرم  زا  ریبعت  ( . 4 - 4
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يایلوا هّمئأ و  نتشک  یّتح  دننک و  ریهطت  ار  نانآ  «، دنا هدرک  هبوت  » ۀملک کی  اب  ، تسا ریذپانراکنا  یعطق و  ناشفالخ  هانگ و  ، يدراوم
.دنونشن دنیوگن و  هباحص  تّمذم  رد  يزیچ  دنریگب و  هدیدان  ار  كاپ  ياهناسنا  یهلا و 

یناسک.دنا هدوب  مه  داهج  كرات  ، تاکز كرات  مرجم ، قفانم و  ، قساف دارفا  ، دنوش یم  بوسحم  « هباحص » هک نانآ  نایم  رد  ، کش یب 
هاطرا و نب  رـسب  ، ربمایپ نابز  زا  شندـش  تنعل  صاع و  نب  مکح  ، شا یـسوساج  هعتلب و  نب  بطاـح  ، شیراوخبارـش دـیلو و  نوچمه 

یلع ترـضح  اب  وا  گنج  هیواعم و  ، شرـسمه هب  زواـجت  هریون و  نب  کـلام  نتـشک  دـیلو و  نب  دـلاخ  ، وا ياـنز  هریغم و  شتاـیانج ،
نامیپ هئطوت و  قافن و  قسف و  لها  ةراـبرد  نآرق  تاـیآ  همه  نآ  تسا و  ناوارف  مالـسا  خـیرات  رد  هک  دراوم  هنوگنیا  زا  يرایـسب...و 

ار یتیاور  تفریذپ و  ار  هباحـص  ۀمه  تلادع  تسبرد  ناوت  یمن  هکنآ  یّلک  ۀجیتن  .تساهنآ (1) هب  رظان...و  ینکارپ  هعیاش  ینکش و 
.تسناد (2) تسرد  دنتسم و  دیوش ،» یم  تیاده  ، دینک ادتقا  مادکره  هب  ، دنا هراتس  نوچمه  نم  باحصا  » دیوگ یم  هک 

ربمایپ تیصو  نتـشون  يولج  ، دندش ریدغ  ۀثداح  رکنم  ، دنتفرگ هدیدان  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیـصو  هک  یناسک  راک  اتعیبط 
رب ، دندناسر تداهش  هب  ار  نانآ  دندیگنج و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اب  ، دندرک فّلخت  هماسا  شیج  زا  ، دنتفرگ ار 

ادـخ ربمایپ  هچنآ  فالخرب  ، دـندرک یـشکرکشل  يزیگنا و  هنتف  ، دوب هتفرگ  رارق  ناملـسم  مدرم  تعیب  دروم  هک  يولع  تموکح  ّدـض 
هک ناــنآ  ندوــب  « لداــع » اــب دریگ و  یم  رارق  لاکـــشا  دروــم  هــمه  هــمه و  دنتـــشاذگ  نــید  رد  تعدـــب  دوــب ، هداــهن  تــّنس 

.دراد تافانم  ، دندوب « یباحص »

هک ینیقفانم  ؟ تسیک بهل  وبا  ؟ دشاب حون  رسپ  دننامه  دناوت  یمن  ، دش یمارگ  ّیبن  بحاصم  سکره  ایآ  :» دسیون یم  داژن  كاپ  دیهش 
دندینـش و زاوآوزاس  يادص  ، دندومن فذق  ار  تانمؤم  تانـصحم  ، دـندرک رارف  گنج  زا  هک  اهنآ  ؟ دنتـسیک دـمآ  ناش  هرابرد  یتایآ 

ءارو زا  ، دندززاب رس  رتش  رحن  ندیشارت و  رس  زا  ...ًهَراِجت ) اْوَأَر  اذِإ  َو   ) دندیود هدرک  اهر  ار  یمارگ  ّیبن 

ص:385

دّمحم 16. هرقب 9، هدجس 18، ،6، تارجح بازحا 12، هبوت 38،39،61 و 109، : تایآ : ك.ر هلمج  زا  ( . 1 - 1
،ج 2 ص 391. قحلا قاقحا  ( . 2 - 2
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تایح رد  هک  ناسک  همه  نیا  ایآ  دنتـسیک...و ؟ دـندرک  یچیپرـس  هماسا  شیج  هب  دورو  زا  ، دـندروآرب دایرف  یمارگ  ّیبن  رب  تارجح 
نامیا لها  همه  همه و  یمارگ  ّیبن  نتفر  اب  ، دـندش یم  دـیعو  هب  دـیدهت  تایآ  لوزن  ببـس  ، یحو هار  ندوب  زاـب  ناـمز  یمارگ و  ّیبن 

هار رب  مادـک  ، دـندیگنج دـعب  دـندرک و  تعیب  یلع  اب  ریبز  ای  هحلط و  هک  نیا  ، دـش راچد  قتف  هب  ات  دز  ار  راّمع  نامثع  هک  نیا  ؟ دـندش
(1) دندوب »؟ تسرد 

ۀمه ةدنورپ  دننزب و  اپو  تسد  دنا  هدیـشوک  هتـسویپ  ّتنـس  لها  هدوب و  حرطم  زابرید  زا  ، هیرظن نیا  دـقن  »و  هباحـص تلادـع  » زا ثحب 
ضراعت رد  یخیرات  قیاقح  اب  هدیقع  نیا  ؟ درک ناوت  یم  هچ  ار  یخیرات  تادنتسم  ، دنهد هولج  لاکـشا  یب  دیفـس و  الماک  ار  هباحص 

.دنرادن هباحص  ۀمه  تسبرد  تلادع  هب  هدیقع  زین  تنس  لها  فصنم  ياملع  زا  یخرب.تسا  يّدج 

دّیـس ، اضر دیـشر  دّمحم  ، يولع لیقع  نب  دّمحم  ، هدبع دّمحم  : نیرخأتم زا  یلبنح و  دامع  نبا  ، يزرام ، ینازاتفت دعـس  : نوچمه یناسک 
شور هب  هک  تسا  هباحص  زا  هّدع  نآ  ةژیو  تلادع  دندقتعم  ، یلازغ دّمحم  ، یعفار قداص  یفطصم  ، هّیروبا دومحم  ، یلبقم دّیـس  ، بطق

.دنا (2) هدرکن  داجیا  لیدبت  رییغت و  نید  رد  هتشاد و  تماقتسا  یمالسا 

ياهراک هتخادرپ و  دنشک  یم  كدی  ار  « یباحص  » ناونع هک  یناسک  درکلمع  راتفر و  دقن  هب  ناشتافیلأت  رد  یخرب  ، رـصاعم ياملع  زا 
.دنا (3) هدرک  هئارا  یّلقتسم  فیلأت  ، عوضوم نیا  رد  مه  یخرب  دنا ، هدروآ  ّتنس  لها  عبانم  زا  ار  نانآ  ةدیهوکن 

.خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، هباحص نعل  -

دنوادخ لدع 

یلقع رظن  زا  هک  هچنآ  دنک و  یمن  ملظ  سک  چیه  هب  دنوادخ  ینعی  ، تسا دـنوادخ  ةرابرد  « لدـع » هب ةدـیقع  ، عّیـشت بهذـم  لوصا  زا 
يانبم.دوش یمن  رداص  وا  زا  دشاب  حیبق  تشز و 

ص:386

،ج 1 ص 47. هفیقس رد  هدشمگ  یمولظم  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 321. تاهبش هب  خساپ  یسانش و  هعیش  ( . 2 - 2

(، هباحـص تلادـع  ۀـیرظن  : شا همجرت  (و  بوـقعی دـمحا  «، هباحـصلا هلادـع  هـیرظن  ،» ياهدـلج 5،6،8،9،10 «، ریدـغلا :» ك.ر ( . 3 - 3
بتکم نوماریپ  یتاهبش  خساپ  ،» یناروکلا یلع  »ج 2، لاکشا لاؤس و  فلا  ،» ینامز نسح  دّمحم  ( هباحص تلادع  «) بهاذم يوگتفگ  »

،ج 1 ص 95. يرکسع همالع  « نیتسردملا ملاعم  ،» یتشهب دمحا  همجرت  ، يوسوم یلع  سابع  «، عّیشت
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.ربج هب  هدیقع  یفن  ایناث  ، تسا « یلقع حبق  نسح و  » نتفریذپ الّوا  یعیش  داقتعا  نیا 

نسح و يارب  تسین و  دب  بوخ و  كرد  هب  رداق  ام  لقع  هک  دندقتعم  ( ّتنس لها  ياه  هقرف  زا  يرعـشا  نسحلا  وبا  نوماریپ  «) هرعاشا »
دربب و خزود  هب  ار  حلاص  نانمؤم  الثم  ) دهد ماجنا  ادـخ  ار  هچره  دـنیوگ  یم  دنتـسین و  لئاق  دوش  كرد  لقع  اب  هک  یتاذ  أشنم  ، حـبق

هلزتعم مان  هب  نّنست  لها  زا  یعمج  هعیـش و  «) هّیلدع ،» نانآ لباقم  رد  اّما.تسا  یبوخ  تلادع و  نیع  نیا  ( تشهب هب  ار  دساف  ناراکهنگ 
ای دهد  ماجنا  حیبق  راک  دنوادخ  تسا  لاحم  دندقتعم  دنلئاق و  حـبق  نسح و  هب  تبـسن  یلقع  كرد  هب  ، دـنیاطع نب  لصاو  » ناوریپ هک 

تادقتعم زا  ، دـنوادخ ةرابرد  لدـع  هب  هدـیقع  هک  تساجنیا  زا.دـهد  ماجنا  « تمکح » فالخرب يراک  دـنک و  ناگدـنب  قح  رد  یملظ 
نیع دهد  ماجنا  دنوادخ  ار  يراکره  دنیوگ  یم  یتقو  ، دنتـسین ادخ  تلادع  رکنم  هچرگ  زین  هرعاشا.دوش  یم  بوسحم  هعیـش  ّصاخ 

ربج و ثحب.دماجنا  یم  یهلا  لدع  راکنا  هب  ناشفرح  ۀـجیتن  ، دنتـسین لئاق  ملظ  لدـع و  حـبق و  نسح و  يارب  ییانبم  تسا و  تلادـع 
.ددرگ (1) یمرب  هتکن  نیا  هب  تسا  « نیرمألا نیب  رما  » هکلب ، ضیوفت هن  تسا  ربج  هن  هک  هعیش  همئأ  ۀیرظن  رایتخا و 

ام کقلاخ  یلإ  بسنت  نأف ال  لدـعلا  اّمأ  و  :» دومرف یهلا  لدـع  ةرابرد  ، دندیـسرپ لدـع  دـیحوت و  ةرابرد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هک ) تسا هدرک  شنزرـس  ، زیچ ناـمه  رب  ار  وت  هک  یهدـن  تبـسن  ار  يزیچ  دوـخ  راگدـیرفآ  هب  هک  تسا  نآ  لدـع  (2) هیلع » کـمال 

نأ ال لدعلأ  :» دیامرف یم  دنوادخ  ةرابرد  لدع  تفص  تقیقح  ةرابرد  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  (. تساهنآ زا  یکی  مه  لدع  نادقف 
؟ دنوادخ زا  لدع  تفص  یفن  زا  رتالاب  یتمهت  هچ  و.یهدن  رارق  تمهت  دروم  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  تلادع  (3) همهّتت »

رد مه  زونه  دـش و  زاغآ  مود  نرق  لـیاوا  زا  هک  تسا  ینیرید  یمـالک  ثحاـبم  زا  ، هرعاـشا هلزتعم و  عازن  دـنوادخ و  لدـع  زا  ثحب 
.دراد ار  دوخ  ياج  یمالک  ياهثحب 

.هّیلدع ، هعیش ياه  هقرف  ، عّیشت -

ص:387

دیهش یهلا » لدع  ،» مراکم رصان  «، میـسانشب هنوگچ  ار  ادخ  ،» ءاطغلا فشاک  «، اهلوصا هعیـشلا و  لصا  :» ك.ر ثحب  نیا  ةرابرد  ( . 1 - 1
.يرهطم

،ص 96 ح 1. قودص ، دیحوت ( . 2 - 2
(. حلاص یحبص  تمکح 407( ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
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مالّسلا هیلع  یلع  لدع 

ياه هناشن  زا  ضیعبت  متـس و  زا  زیهرپ  اهناسنا و  قوقح  تاـعارم  یتموکح و  هاگتـسد  يوس  زا  مدرم  اـب  ناـسکی  دروخرب  تلادـع و 
ۀمه رد  هک  دوب  يولع  تموکح  دنمشزرا  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  شتفالخ  ةرود  رد  « یلع لدع  » .تسا تموکح  کی  ندوب  هنالداع 

يارجا ، لاملا تیب  میـسقت  نامرجم ، رفیک  ، يرواد همکاحم و  ۀـنیمز  رد  ، تلادـع نیا.تسا  هتـشگ  وگلا  لثملا و  برـض  خـیرات  راودا 
رد.تسا تلادع  نیا  ةدـننک  میـسرت  ، يو یتموکح  ةریـس  ترـضح و  نآ  نانخـس.دوب  دوهـشم  مدرم  يارب  هافر  نیمأت  یهلا و  دودـح 

لدعلا هماقتسإ  هالولا  نیع  هّرق  لضفأ  ّنا  :) درامـش یم  نامکاح  نایلاو و  ینـشور  مشچ  ۀیام  ار  لدع  تیمکاح  رتشا ، کلام  ۀماندهع 
لاح تاعارم  هب  )و  ...هّصاخ یلاولل  ّنإ  ّمث  :) دهد یم  نامرف  نانیـشن  تولخ  ناکیدزن و  ةدافتـساءوس  ياه  هنیمز  عفر  هب  )و  ...دالبلا یف 

(1) ...یلفّسلا .) هقبّطلا  یف  هّللا  هّللا  ) دنک یم  هیصوت  هعماج  ةدنامرد  مورحم و  فعضتسم و  تاقبط  قوقح  تیاعر  و 

انأ اـّمنإ  (و  دراد دـیکأت  تلادـع  يارجا  قح و  ربارب  رد  ناـگمه  تاواـسم  رب  ، يو اـب  مدرم  تعیب  زا  سپ  شیوخ  ینارنخـس  نیلوا  رد 
هعیطق ّلک  ّنا  الا و  ) دنادرگ دهاوخ  زاب  لاملا  تیب  هب  ار  هدش  هتفرگ  قحان  هب  ياهتورث  ۀمه  هک  دـنک  یم  مالعا  (2)و  ...مکنم ) لجر 

.دنک (4) یم  داقتنا  تّدشب  نامثع  تموکح  ةرود  رد  لاملا  تیب  تراغ  اهیتلادع و  یب  اهضیعبت و  زا  (3)و  ...نامثع ) اهعطقا 

نادنزرف ، مرجم دنچره  ، درک دـهاوخ  ارجا  ، کیدزن رود و  هناگیب و  شیوخ و  نیب  توافت  نودـب  ار  ادـخ  مکح  هک  دـنک  یم  مالعا  و 
هک دـناد  یم  يدـهع  ار  هعماج  ندوب  یتاقبط  ربارب  رد  ندوبن  توافت  یب  يو ، (5) ...نیسحلا ) نسحلا و  ّنا  ول  هّللا  و  :) دنـشاب شدوخ 

نزاوت داجیا  يارب  ّتیعطاق  شالت و  اب  مه  يرادمامز  لوط  رد  (6)و  ...ءاملعلا » یلع  هّللا  ذخأ  ام  و  :» تسا هتفرگ  ناهاگآ  زا  دنوادخ 
فیصوت رد.درامـش  یم  يولع  لدع  جیاتن  زا  ار  نیا  دشوک و  یم  ناگمه  يارب  یبسن  هافر  نیمأت  دارفا و  تشیعم  حطـس  رد  لداعت  و 

هفوک رد  : دیامرف یم  هفوک  رد  يولع  ۀعماج 

ص:388

.رتشا کلام  هب  باطخ  ۀمان 53، ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
،ج 7 ص 36. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2 - 2

هبطخ 15. ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
(. هّیقشقش هبطخ 3( ، نامه ( . 4 - 4

ۀمان 41. ، نامه ( . 5 - 5

ۀبطخ 3. ، نامه ( . 6 - 6
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ام :» تسا رادروخرب  تشیعم  بوـلطم  حطـس  زا  تسا و  نیمأـت  شکاروـخ  بآ و  دراد و  یهانپرـس  هناـخ و  هکنآ  رگم  تسین  یـسک 
هعمز نب  هّللا  دبع  هب  (2)و  دنک ، یمن  یهّجوت  لیقع  شردارب  یهاوخ  نوزفا  هب  ترـضح  هکنیا  (1) ...امعان .» ّالإ  دحأ  هفوکلاب  حبصأ 

یل و سیل  لاملا  اذه  ّنا  :» دناد یم  مومع  هب  ّقلعتم  ار  لاملا  تیب  دهد و  یم  یفنم  خساپ  ، دوب هتفر  ترـضح  نآ  دزن  دوس  دـیما  هب  هک 
عنقأ أ  :» دزاس یم  کیرش  نانآ  اب  یگدنز  ياهیتخـس  رد  هداد و  رارق  رت  نییاپ  هکلب  ، مدرم تشیعم  حطـس  رد  ار  دوخ  (3)و  ...کل » ال 

لّمحت مه  شا  هجیتن  ، تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  لدع  ۀناشن  (4) ...رهّدـلا » هراکم  یف  مهکراشا  نینمؤملا و ال  ریمأ  لاقی  نأب  یـسفن  نم 
ماما دوخ.تساه  هیواعم  برچ  ياه  هرفس  رز و  ياه  هسیک  هب  نانآ  نتسویپ  ناهاوخزایتما و  نابلطایند و  يارب  یشور  نینچ  يریذپان 

هب ، دنناسکی نم  شیپ  ، قح ربارب  رد  مدرم  هک  دنتـسناد  دندیمهف و  دندینـش و  دندید و  دنتخانـش و  ار  تلادـع  یتقو  نانآ  : دـیامرف یم 
(5) ...هوعمس .» هوأر و  لدعلا و  اوفرع  دق  و  :» دنسرب اهیرادروخرب  اهزایتما و  هب  دنناوتب  هک  دنتخیرگ  ییاج 

هیلع یلع  یقطنم  لیالد  نشور و  نانخـس  یتقو  ، تفالخ ةرفن  شـش  ياروش  رد  نامثع  هب  ناگدنهد  يأر  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 
هب میناد و  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شناد  لـضف و  اـم  : دـنتفگ دـنتخادرپ و  هراـشا  تروـشم و  ینزیار و  هب  مهاـب  ، دندینـش ار  مالّـسلا 

تموکح هب  ار  وا  رگا.دـهد  یمن  حـیجرت  يرگید  رب  ار  یـصخش  هک  تسا  یـسک  وا  یلو  ، میهاـگآ تفـالخ  هب  وا  ندوـب  رت  هتـسیاش 
هک تسا  یناسک  هاوخاوه  لیامتم و  وا  ، دیروآ راک  رـس  رب  ار  نامثع  رگا  یلو.داد  دهاوخ  رارق  ناسکی  ار  مدرم  ۀمه  امـش و  ، دیناسرب

.تسامش (6) هاوخلد  هقالع و  دروم 

دـناجنر و ار  يا  هدـع  « يولع لدـع  » هچرگ ، دـندرک یم  ینیب  شیپ  هک  درک  لمع  هنوگناـمه  شتموکح  نارود  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یتاـکن درک و  هـئارا  یمالـسا  تموـکح  يارب  ینـشور  راـیعم  یلو  ، تـشگ اهنتـسسگ  اهینمـشد و  اـه و  هضراـعم  یخرب  زاـس  هـنیمز 

، هدروآداب ياهتورث  عورشمان و  نادنمتورث  شیادیپ  زا  يریگولج  ، هدش لیم  فیح و  لاوما  ةرداصم  ، ییادز ضیعبت  : نوچمه

ص:389

،ج 40 ص 327. راونألا راحب  ( . 1 - 1
هبطخ 224. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

ۀبطخ 232. ( . 3 - 3
ۀمان 45. ، نامه ( . 4 - 4
ۀمان 70. ، نامه ( . 5 - 5

(. هوسا پاچ  ،ج 1 ص 320( یسربط جاجتحا  ( . 6 - 6
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شنیزگ رد  اوقت  تیحالـص و  تاـعارم  نادنورهـش ، قوقح  تاواـسم  ، یعاـمتجا تلادـع  نیمأـت  ، روشک نارمع  یناداـبآ و  هعـسوت و 
هک یباتک  رد  یحیـسم  قادرج  جرج  هک  هتـشاد  يا  هبذاج  نانچ  ترـضح  نآ  تلادع  .دوب (1) یتسایـس  نینچ  درواهر...و  نالوؤسم 

.تسا هتشاذگ  « هّیناسنإلا هلادعلا  توص  ، ّیلع مامإلا  » ار شمان  هدروآ و  باتک  ناونع  رد  ار  نآ  ، هتشون ترضح  نآ  ّتیـصخش  نوماریپ 
(2)

مورحمره دیما  يا  یلع  يا  مولظم  تلادع  يا  یلع  يا 

تسوت تلادع  ةولج  نادواج  تسوت  تواضق  زا  ، لدع ترهش 

فکرب (3) ناج  هداهن  نید  هر  رد  فرش  دیهش  یلدع و  ۀتشک 

.مالّسلا هیلع  یلع  ياهتواضق  ، تلادع ، يولع تموکح  -

هّیلدع

وبا ناوریپ  ) هرعاشا هّیربج و  لباقم  رد  دـنوادخ ، ةرابرد  هعیـش  هلزتعم و  هاگدـید  ، لاـعتم دـنوادخ  ةراـبرد  « لدـع » تفـص هب  نادـقتعم 
اریز ، دنمان هیلدع  ار  دوخ  هلزتعم  :» دسیون یم  ادخهد.دنتسین  ادخ  رد  لدع  تفص  یلقع و  حبق  نسح و  هب  دقتعم  هک  ( يرعـشا نسحلا 

: دنیوگ

تـسا حیبق  ، تسا بجاو  وا  رب  دابع  حلاصم  تیاعر  ، لقع مکح  هب  دیاین و  حالـص  ریخ و  زج  میکح  زا  تسا و  میکح  دـنوادخ  نوچ 
لـــصا نــیا  دــهد و  باوــث  اــی  دــیامن  تبوــقع  نادــب  ار  وا  سپ  ، نــسح اــی  حــیبق  یلمع  رب  دــنک  روــبجم  ار  هدــنب  هــک  وا  رب 

ام لاّعف  دنوادخ  ،و  حلـصا هن  حالـص و  هن  ، تسین بجاو  دنوادخ  رب  يزیچ  لقع  يور  زا  دنیوگ  هک  هّیرعـشا  فالخرب  ، دنمان « لدع » ار
لدع -(4) .تسا » هدرکن  يروـج  فـیح و  ، دتـسرف خزود  هب  ار  همه  دوـخ  اـی  درب  تشهب  هب  ار  دوـخ  ناگدـنب  ۀـمه  رگا  ، تسا ءاـشی 

.عّیشت ، دنوادخ

ص:390

رد یعامتجا  تلادع  ۀلاقم  ، مّود رتفد  ( یمالـسا تموکح  همانلـصف  «) يولع تموکح  ۀـمان  هژیو  :» ك.ر هلمج  زا  ، هنیمز نیا  رد  ( . 1 - 1
زین .يوـلع  تلادـع  ۀـلاقم  ص 109  و 22  ةرامـش 21  «، داـهج گـنهرف  » ۀمانلـصف ، هعومجم نیا  رگید  تـالاقم  يوـلع و  تموـکح 

.تسا يرهش  ير  يدّمحم  زا  « بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  » باتک زا  مجنپ  دلج  ۀمجرت  هک  « یلع ماما  ۀمان  تسایس  » باتک
.یهاشورسخ يداه  دّیس  «، یناسنا تلادع  يادص  یلع  ماما  » مان هب  ، تسا هدش  همجرت  مه  یسراف  هب  دلج  رد 5  باتک  نیا  ( . 2 - 2

.فلؤم زا  ( . 3 - 3
(. ینیوزق ۀلاقم  راهچ  تاقیلعت  زا  لقن  هب  ،ص 13907( ادخهد ، همان تغل  ( . 4 - 4
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يولع نافرع 

ةریـس رد  ، تسا یحو  بتکم  ربارب  رد  ضحم  دّبعت  ّتیدوبع و  ریـسم  رد  تکرح  یتسه و  ادخ و  تفرعم  رد  هک  یمالـسا  بان  نافرع 
رما ربارب  رد  وا  میلـست  رتالاب و  یـسک  تفرعم  ۀبترم  هچره.تسا  یّلجتم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تایح  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها 

؟ دسرب مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ّتبحم  تدابع و  تفرعم و  رد  هک  تسیک  تسا و  رت  فراع  وا  ، دشاب رتشیب  قح 

تسا ندیسر  قشع  ۀبتر  هب  تعاطا  رد  مه  ، تسا یلقع  ناهرب  زا  رتالاب  هک  تسا  ندیسر  دوهش  ۀبترم  هب  تفرعم  رد  مه  ، يولع نافرع 
دبعأ مل  » دید یم  لد  مشچ  اب  ، دیتسرپ یم  هک  ار  ییادـخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما.تسا  فیلکت  طاقـسا  يارب  نامرف  ماجنا  زا  رتارف  هک 

زا رترب  ار  ادخ  ، دـید یم  زیچره  زا  دـعب  لبق و  هدـیدپره و  اب  ار  ادـخ  مه  درک و  یم  هدـهاشم  ، دـید نامه  اب  ار  تمایق  مه  « هرأ مل  ّابر 
«. ربکا هّللا  » هک دوب  دقتعم  یتسار  هب  يو.دوبن  میظع  وا  هاگن  رد  يزیچ  ادخ  تمظع  ربارب  رد  دید و  یم  زیچره 

وا یـسانشداعم  مه  ، دـیتسرپ یم  دوب و  هتخانـش  هدـید و  ار  ادـخ  یبلق  دوهـش  اب  دوب و  هنادـهاش  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یـسانشأدبم 
فـشک ول  » ریبـعت درک و  یم  هدـهاشم  خزود  رد  ار  ناقـساف  تاـکرد  تشهب و  رد  ار  نیقتم  تاـماقم  اـیند  نیمه  رد  دوـب و  هنادـهاش 

وا ، دینش یم  دید و  یم  ربمایپ  ار  هچنآ  دوب و  هنافراع  مه  وا  یسانش  تلاسر.دوب  یتریصب  نینچ  زا  یکاح  (1) انیقی » تددزا  ام  ءاطغلا 
عمسأ ام  عمست  ّکنإ  :» دوب هدومرف  وا  هب  مه  ادخ  ربمایپ  (2)و  هّوبّنلا » حیر  ّمشأ  هلاسّرلا و  یحولا و  رون  يرأ  » دینـش یم  دید و  یم  مه 

نید و تیناقح  هب  ، درک یم  هدهاشم  ار  توکلم  ملاع  دید و  یم  ار  ناگتشرف  ، ترـضح نآ  (3) ّیبنب .» تسل  ّکنأ  ّالا  ، يرأ اـم  يرت  و 
ام :» ما هدرکن  کش  زگره  ، دنداد مناشن  ار  قح  هک  هظحل  نآ  زا  دومرف  یم  تشاد و  لزلزت  یب  ینیقی  فاّفش و  نشور و  ینامیا  ، یحو

زامن رد  نانچ  (5)و  تشهب ، قوش  خزود و  میب  زا  غراف  دوب و  هنادـهاش  هناـفراع و  مه  وا  تداـبع  (4) هتیرأ .» ذـم  ّقحلا  یف  تککش 
هک دش  یم  قح  بوذجم 

ص:391

،ج 40 ص 153. راونألا راحب  ( . 1 - 1
(. هعصاق ۀبطخ 192( ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

.نامه ( . 3 - 3
هبطخ 4. ، نامه ( . 4 - 4

تمکح 237. ، نامه ( . 5 - 5
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زا رون  ياهباجح  دوب و  قّقحم  شترضح  يارب  ، دوب هینابعش  تاجانم  رد  وا  ۀتساوخ  هک  « عاطقنإلا لامک  تشگ و« یم  غراف  ادخ  ریغ  زا 
.دوب هدش  لصاو  یهلا  تمظع  ندعم  هب  هتفر  رانک  شلد  ناگدید 

همه و دز  یم  ریـشمش  تفریذـپ و  یم  ار  تموکح  رگا  دوب و  يّربت  ّیلوت و  اب  هارمه  هزرابم و  داهج و  نتم  رد  ، ترـضح نآ  ناـفرع 
: ادخ رطاخ  هب  وا  ندیرب  رس  ّدودبع و  نب  ورمع  اب  ، قدنخ ةوزغ  رد  وا  ۀناصلخم  دربن  شدهاش  دوب و  « ادخ يارب  » همه

منت رومأم  هن  مّقح  ةدنب  منز  یم  قح  یپ  زا  غیت  نم  : تفگ

ترـضح و نآ  « يریغ يّرغ  » راعـش افو و  یب  راّکم و  ةزوجع  نیا  ياـهیرگ  هولج  زا  ندروخن  بیرف  اـیند و  شزرا  یب  نطاـب  تخاـنش 
يولع نافرع  ةرتسگ  زا  يا  هشوگ  نیا.تسا  يولع  نافرع  رگید  ياه  هصخاش  زا  ، ندشن ایند  نوتفم  نتشاد و  ترخآ  هب  هاگن  هراومه 

هریـس و ، هفوک دجـسم  تاجانم  حابـص و  لیمک و  ياـعد  ، شیاهدـنپ ظـعاوم و  ، شیاـه هبطخ  ترـضح و  نآ  تاـملک  ۀـعلاطم.تسا 
هچنآ اب  اهگنـسرف  دـهد و  یم  ناـشن  ار  یعاـمتجا  دّـهعت  لـمع و  نتم  رد  یهلا و  باـن و  ناـفرع  نیا  زا  يرگید  داـعبا  ، شا یگدـنز 

.ءاطغلا فشک  ول  .دراد (1)- هلصاف  ، دنک یم  بستنم  وا  هب  ار  دوخ  دنرادنپ و  یم  نایفوص  شیوارد و 

تمصع

تّما نایاوشیپ  رشب و  نایداه  نوچ  یهلا  ياهتجح  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  ، تسا « تمـصع ،» ناماما ناربمایپ و  ةرابرد  هعیـش  تادقتعم  زا 
اطخره و زا  نوصم  دـیاب  راچان  ، تسا نوؤش  ۀـمه  رد  تیعبت  نیا  دوش و  یم  ادـتقا  وا  رادرک  راتفگ و  هب  هک  تسا  یـسک  ماما  دـنا و 
هب ناوریپ  نانیمطا  دامتعا و  ۀـیام  هک  تسا  هابتـشا  زا  تینوصم  هانگ و  زا  تظافح  ینورد  يورین  کی  ، تمـصع.دشاب هانگ  فالخ و 

.تسادخ نید  قح و  اب  اهنآ  قابطنا  ماما و  ربمایپ و  لامعا  اه و  هتفگ  یتسرد 

ص:392

.یلمآ يداوج  هّللا  هیآ  زا  لوا  ۀلاقم  ج 4، «، یلع ماما  ۀمانشناد  :» ك.ر هلمج  زا  ، يولع نافرع  ۀنیمز  رد  ( . 1 - 1
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اْنلَعَج َو  /«، » 124 هرقب  . ..ٍتاـِملَِکب ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو   » ۀـیآ نوچمه  ، تسا هدـش  لالدتـسا  زین  نآرق  زا  یتاـیآ  هب  نآ  تاـبثا  يارب 
..ِْتیَبـْلا َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْـکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهـّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  /«، » 73 ءاـیبنا  . ..اـنِْرمَِأب َنوُدــْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو  /«، » 24 هدجـس  . ..ًهَِّمئَأ ْمُْهنِم 

هـمئأ و نوـچ  ، تـسا هدـیقع  نـیا  دنتــسم  زین  رگید  ثیداـحا  نـیلقث و  ثیدــح  /«. 3 مجن  . ..يوَْـهلا ِنَـع  ُقـِْـطنَی  اــم  َو  /«، » 33 بازحا .
رد اطخ  رگا  ، تسا هدش  ودره  هب  کّسمت  هب  رما  تساطخ و  زا  نوصم  موصعم و  مه  نآرق  دنا و  هدـش  هداد  رارق  نآرق  ياتمه  ، ترتع

موصعم رگا  تسا و  تّجح  ناشیاهراک  اهفرح و  هک  تسا  نیا  کّسمت  يانعم.دـش  یمن  نانآ  هب  کّسمت  هب  رما  نآرق  لـثم  ، دوب همئأ 
.دوش (1) یم  مدرم  یهارمگ  بجوم  کّسمت  هب  رما  ، دنشابن

هک دندقتعم  هیماما  ۀمه  : دیوگ یم  دیفم  خیش.تسا  هعیش  ياملع  قافتا  دروم  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ناماما و  تمصع  هب  هدیقع 
.دشاب همه  زا  رترب  تلیـضف و  رد  لماک  نید و  مولع  ۀمه  هب  ياناد  ادخ و  اب  تفلاخم  زا  موصعم  زج  یـسک  دـناوت  یمن  نید  ياوشیپ 

ۀمان خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  یعیقوت  رد.تسا  تمصع  زا  وا  يرادروخرب  ، يداع مدرم  اب  ماما  ياهتوافت  زا  یکی  (2)
نیمه ، مومأم ماما و  نایم  قرف  هک  دومرف  دیکأت  ربمایپ  يایـصوا  همئأ و  تافـص  ندرمـشرب  نمـض  ، تشون يرعـشا  قاحـسا  نب  دـمحا 

زار تمکح و  نیما  یهلا و  ملع  ناراد  هنازخ  ناماما  تسا و  هابتشا  زا  ندوب  هّزنم  اهیگدولآ و  اهبیع و  زا  یکاپ  ناهانگ و  زا  تمـصع 
یم تماما  ياعدا  غورد  هب  سکره  دـش و  یمن  هتخانـش  لـطاب  قح و  دنتـشادن و  یقرف  مدرم  اـب  ناـنآ  ، دوبن نینچ  رگا  دـندنوادخ و 

عدوتـسم هملع و  ناّزخ  مهلعج  سبّللا و  نم  مههّزن  سنّدـلا و  نم  مهرّهط  بویعلا و  نم  مهأّرب  بونّذـلا و  نم  مهمـصع  نأب  :»... درک
(3) ...ءاوس » یلع  ساّنلا  ناکل  کلذ  ول ال  ،و  لئالّدلاب مهدّیأ  هّرس و  عضوم  هتمکح و 

: تسا هتسناد  موصعم  نیما و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لسن  زا  ناماما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

، تایاور هنوگنیا  (4)و  نوموصعم » ءانما  ، نیسحلا بلص  نم  هعست  ، رشع انثإ  يدعب  هّمئألا  »

ص:393

.هلاسرلا زکرم  « اهّتلدا ، اهتقیقح ، همصعلا :» ك.ر هلمج  زا  تمصع  ةرابرد  هعیشلا ج 1 ص 370  نایعا  ( . 1 - 1
،ص 47. دیفم ، تالاقملا لئاوا  ( . 2 - 2
،ج 25 ص 182. راونألا راحب  ( . 3 - 3

،ج 36 ص 291. نامه ( . 4 - 4
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بهذأ سنّدلا و  نم  مکرّهط  نتفلا و  نم  مکنمآ  للّزلا و  نم  هّللا  مکمصع  :» میناوخ یم  زین  هریبک  ۀعماج  ترایز  رد  .تسا (1) رایسب 
.تسا هدش  دای  ناماما  زا  اعد  نیمه  رد  « نوموصعملا نّویدهملا   » ناونع اب  زین  « اریهطت مکرّهط  سجّرلا و  مکنع 

نیا تسا و  دوصقم  هب  ندیـسر  طرـش  دـنموصعم ، یهاـنگ  شزغلره و  زا  هک  حـلاص  ناـیاوشیپ  هب  ادـتقا  ، قح ریـسم  رد  يورهر  يارب 
یمن تیـصعم  اـهنت  هن  هک  دـنا  هتفریذـپ  تماـما  هب  ار  یناـسک  هـک  تـسا  هعیـش  رخف  ۀـیام  ناـماما  ناربماـیپ و  ةراـبرد  یّقرتـم  ةدـیقع 
ماما (2) ...اموصعم » ّالا  نوکی  اّنم ال  مامإلا  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما.دنک  یمن  روطخ  نانآ  نهذ  رد  مه  هانگ  رکف  یتح  ، دننک
يور زا  دیاب  هکلب  ، دوش هتخانـش  رهاظ  زا  دشاب و  تقلخ  رهاظ  رد  هک  تسین  يرما  تمـصع  دشاب و  یمن  موصعم  زج  ، تیب لها  ام  زا 
نآرق ماما و  دزاس و  نیرق  نآ  اب  ار  دوخ  دنزب و  گنچ  نآرق  ینعی  یهلا  نامـسیر  هب  هکنآ  ینعی  ، موصعم دشاب و  ّصاخ  لیلد  ّصن و 

.ماما يوس  هب  نآرق  دنک و  یم  تیاده  نآرق  يوس  هب  ماما  ، دنوش یمن  ادج  رگیدکی  زا 

تامّرحم ۀمه  زا  یهلا  قیفوت  اب  هک  تسا  یسک  موصعم  : دومرف ؟ تسیچ ماما  رد  تمصع  يانعم  : دندیسرپ مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يوس هب  ناسنا  رگتیادـه  ، موصعم ماما  نوچ  ، دوش یم  یهتنم  ادـخ  زا  تعاطا  هب  زین  موصعم  زا  تعاطا  موزل  .دنک (3) یم  زیهرپ  ادخ 
نوچ ، داد نامرف  لوسر  ادـخ و  رانک  رد  رمألا  یلوا  تعاطا  هب  ور  نآ  زا  دـنوادخ  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  ةدومرف  هب  تسا و  دـنوادخ 

نورمأی نورّهطم ال  نوموصعم  مّهنأل  ، رمـألا یلوا  هعاـطب  رمأ  اـّمنا  :»... دـننک یمن  رما  ادـخ  یناـمرفان  هب  دـنکاپ و  موصعم و  ناـنآ  هک 
(4) هتیصعمب .»

زگره دنا و  یگدولآره  زا  كاپ  موصعم و  نانآ  هک  تسا  نیا  ناماما  ناربمایپ و  ةرابرد  ام  داقتعا  : دنک یم  حیرـصت  قودـص  موحرم 
ار تمصع  سکره  ، دننک یم  تعاطا  دنا  هتفای  نامرف  ار  هچنآ  دننک و  یمن  ینامرفان  ادخ  رما  رد  ، هریبک هن  هریغـص  هن  ، دننک یمن  هانگ 

نیا رب  نانآ  ةرابرد  تسا و  هتخانشن  ار  نانآ  ، دنک یفن  نانآ  زا  ناشتالاح  زا  یلاح  رد  یتح  دنک  یفن  نانآ  زا 

ص:394

،ج 2 هّللا رون  یضاق  « قحلا قاقحا  ،» یلماع ّرح  خیش  « مولعملاب هیبنتلا  ،» »ج 1 یفاک لوصا  ،» »ج 25 ص 191 راونألا راحب  :» ك.ر ( . 1 - 1
ص 286.

:ج 25 ص 194. راونألا راحب  ( . 2 - 2
.نامه ( . 3 - 3

ثیدح 11. ،ص 200  نامه ( . 4 - 4
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لهج نایـصع و  صقن و  چیه  هب  یلاح  چـیه  رد  نایاپ و  ات  ناشراک  زاغآ  زا  ، دـنا ملع  مامت و  لامک و  هب  فوصوم  ناشیا  هک  میرواب 
دـهد و رارق  « تمـصع » ياراد ار  نانآ  ناربهر  هک  تساهناسنا  هب  یهلا  ياهتبهوم  اهتیانع و  نیرتگرزب  زا  نیا  .دنوش (1) یمن  فصّتم 

تیلباق يالعا  ّدح  ، هدیقع نیا  دـنناد و  یم  طرـش  ار  تمـصع  ، ناماما ناربمایپ و  رد  هک  تسا  هعیـش  يداقتعا  داعبا  نیرت  ناشخرد  زا 
.دنک یم  مهارف  نیمضت و  ار  یهلا  ناربهر  هب  دامتعا 

ینعم هابتـشا  زگره  ّتیعقاو  نتم  رد  دـنراد و  لاـصّتا  طاـبترا و  یتـسه  ّتیعقاو  اـب  دوـخ  نورد  زا  ناربماـیپ  : يرهطم دیهـش  ریبـعت  هـب 
اجکی لصّتم و  اهنایرج  دوجو و  ۀشیر  یتسه و  نب  اب  دنریگ و  یم  رارق  تیعقاو  نایرج  نتم  رد  اهیهاگآ  رظن  زا  هک  ییاهناسنا.درادـن 

تسا و ناسنا  هب  نداـهن  شزرا  عقاورد  ، تمـصع هب  داـقتعا  .دوب (2) دـنهاوخ  موصعم  نوصم و  ، هابتـشا هنوگره  زا  رگید  دـنوش ، یم 
یسکره راب  ریز  دنک و  یم  تعاطا  هداد  تمصع  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  ای  ادخ و  زا  اهنت  اهنت و  هک  درب  یم  الاب  يّدح  ات  ار  ناسنا 

.تماما -؟ ناسنا ماقم  يارب  نیا  زا  رتالاب  یمامتها  هچ  ،و  دورن

تاخاؤم ، يردارب ۀغیص  - تّوخا دقع 

ینیما همّالع 

لها ناگتخابلد  زا  ، دلج رد 11  « ریدـغلا » یناهج میظع و  باتک  فلؤم  (1287-1390 ق) ینیما نیـسحلا  دبع  موحرم  ، راوگرزب همالع 
قشع.تسا مالسا  ناهج  رد  يرکف  ناحلصم  زا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتبحم  رد  نایناف  زا  صلخم و  رگشالت و  ناملاع  تیب و 

تیناقح تابثا  اهتمهت و  ّدر  ریدـغ و  هعیـش و  نامرآ  زا  عافد  رد  ار  دوخ  رمع  تشاداو و  فجن  هیملع  ةزوح  هب  ترجه  هب  ار  وا  الوم 
.درک فرص  تیب  لها  بتکم  عّیشت و 

رد تشاد و  جّیهم  يا  هباطخ  يوق و  ینایب  ، یفیلأت یملق و  ياهشالت  رب  هوالع  يو 

ص:395

،ج 25 ص 211. راونألا راحب  زا  لقن  هب  ،ص 108  قودص تاداقتعا  ( . 1 - 1
،ص 13. تّوبن یحو و  ( . 2 - 2
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.داد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  نابطاخم  شراوتسا  قطنم  روشرپ و  قطن  تفر و  یم  ربنم  فلتخم  لفاحم 

باتکلا یف  هرهاطلا  هرتعلا  »و« رافسألا تارمث  «، » سنالا ضایر  «،» رئازلا بدا  «،» انتّنس انتریـس و  «،» هلیـضفلا ءادهـش  » وا رگید  ياهباتک  زا 
ياه شهوژپ  ورملق  رد  ناققحم  ات  درک  سیـسأت  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یمومع  ۀناخباتک  فرـشا  فجن  رد  يو.تسا  « زیزعلا

نینمؤـملا ریما  ماـمالا  هـبتکم  ،» شا هناـخباتک  مان.دنـشاب  هتـشادن  یلکــشم  یطخ  یپاـچ و  عباـنم  هـب  یــسرتسد  رد  یخیراـت ، ینید و 
،و تشذگرد نارهت  رد  ، ندوب يرتسب  يرامیب و  یتدم  زا  سپ  یگلاس  رد 68  لاس 1349 ش  هامریت  رد 12  ماجنارس  يو.تسا  « هماعلا

.تسا (1) شیوخ  یمومع  ۀناخباتک  رانک  فجن  رد  وا  ربق.دش  لقتنم  قارع  هب  هوکشاب  عییشت  زا  سپ 

.مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصّصخت  ۀناخباتک  ، هلیضفلا ءادهش  ، ریدغلا -

راونألا راحب  - یسلجم ۀمّالع 

ایانم ایالب و  ملع 

یبا نب  یلع  لیاضف  زا  یکی  ، اـهریمو گرم  ياـنعم  هب  ، تسا هّینم  عمج  مه  اـیانم  ، تساـهیراتفرگ اـهجنر و  ياـنعم  هب  هّیلب  عمج  اـیالب 
نامز دش و  دهاوخ  ادیپ  صاخـشا  يارب  هک  ییاهیراتفرگ  هدـنیآ و  ثداوح  زا  شیپاشیپ  وا  یهاگآ  ، ملع دـعب  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط 

زا یضعب  هب  ار  رارسا  نیا  داد و  یم  ربخ  صاخـشا  ةدنیآ  زا  دوب و  هاگآ  يو  هک  تسا  صاخـشا  ندش  هتـشک  ای  ندرم  ةوحن  گرم و 
ایالبلا ایانملا و  ملع  هدنع  نم  نولئست  الأ  ، ینودقفت نأ  لبق  ینولس  :» دومرف یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح.دوب  هتخومآ  زین  دوخ  نارای 

دزن اهبـسن  اـیالب و  اـیانم و  ملع  هک  دیـسرپ  یمن  یـسک  زا  ارچ.دیـسرپب  نم  زا  دـیهدب  تسد  زا  ارم  هـکنآ  زا  شیپ  ،(2) باـسنألا »؟ و 
؟ تسوا

ثیداحا تسین و  هدیـشوپ  نانآ  زا  يزیچ  تسا و  لصو  یهلا  ملع  هب  ناماما  شناد  هک  دوش  یم  طوبرم  « تماـما ملع  » هب عوضوم  نیا 
ناّزخ مهفم و  ثّدحم و  نانآ  هک  تسا  يرایسب 

ص:396

دیــس هوتــسن ،» حلــصم  ، ینیما همـالع  ،» یمیکح اـضر  دّـمحم  «، ریدـغ هساـمح  »و« ینیما ۀــمالع  هماـندای  :» ك.ر يو  ةراـبرد  ( . 1 - 1
.یفطل يدهم  «، ریدغ شون  هعرج  ، ینیما همالع  ،» هرامش 2 ص 42 «، رثوک » هلجم ، يرابک

،ج 26 ص 147. راونألا راحب  ،ص 56،59 و 60، مالّسلا هیلع  یلع  مامالا  ننس  ( . 2 - 2
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.تسا ناـنآ  دزن  ناربماـیپ  ناگتـشرف و  ۀـمه  شناد  تسین و  بوـجحم  ناـنآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ملع  زا  يزیچ  دـنراگدرورپ و  ملع 
ایانم و ملع  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  (2) ...باسنألا » ایالبلا و  ایانملا و  انمّلع  تیب  لـهأ  اـّنا  :» دومرف یم  مه  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  (1)

دوخ شیپ.داد  یم  یـسک  تداهـش  زا  ربخ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دینـش  راّـمع  نب  قاحـسا.دنا  هتخومآ  اـم  هب  ار  اهبـسن  اـیالب و 
يا : دوـمرف درک و  ور  وا  هب  دوـلآ  بضغ  هیبـش  یتلاـح  اـب  ترـضح  ! دریم یم  یک  شنایعیـش  زا  يدرم  هـک  دـناد  یم  وا  ! اـبجع : تـفگ

يرجه دیشر  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنادب (3) ار  نآ  هک  تسا  رتراوازس  ماما  تسناد ، یم  ایالب  ایانم و  ملع  يرجه  دیشر  ! قاحـسا
درم و دهاوخ  هنوگنیا  ینالف  : تفگ یم  ، دید یم  ار  یسک  دیشر  هاگره  ، دوب هتخومآ  وا  هب  ار  ایانم  ایالب و  ملع.ایالب  دیـشر  : تفگ یم 

.دوب (4) هداد  ربخ  دیشر  هک  دش  یم  روطنامه  دش و  یهاوخ  دیهش  هنوگنیا  وت 

دـندوب و هتخومآ  ار  رارـسا  موـلع و  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ناـشیالوم  زا  زین  راّـمت  مثیم  رهاـظم و  نب  بیبـح  رـسای و  راـمع 
.دنتفر یم  رامش  هب  ترضح  نآ  ّرس  باحصا  زا  دندرک و  یم  ییوگشیپ  ار  تداهش  ةوحن  نارگید و  دوخ و  تداهش 

رفکلا دراوم  مالسإلا و  دلوم  باطخلا و  لصف  ،و  بابـسألا ایاصولا و  ایالبلا و  ایانملا و  ملع  يدنع  :» دومرف یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
یلع ناک  اّمع  همایقلا و  موی  یلا  نوکی  اّمع  ینولئسف  ، لوّدلا هلود  تاّرکلا و  بحاص  انأ  ربکألا و  قورافلا  انأ  مسیملا و  بحاص  انأ  و 

هتسیاش یماما  نینچ  .دناسر (6) یم  فلتخم  ياهنامز  اه و  هنیمز  رد  ار  وا  شناد  یگدرتسگ  ، ثیدح نیا  (5) هّللا .» هثعب  ّیبن  ّلک  دهع 
.تسادخ ربمایپ  تفالخ  تباین و  يارب  درف  نیرت 

.ملعلا هنیدم  ثیدح  ، ینودقفت نا  لبق  ینولس  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

نایولع

.دنا بلاط  یبا  نب  یلع  لسن  زا  ای  ، دنراد يولع  رّکفت  هک  نانآ  «، یلع » هب نیبوسنم 

، نیسح ماما  ، نسح ماما  ) وا رسپ  جنپ  لسن  زا  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ینادنزرف  احالطصا 

ص:397

.دینیبب ،ج 26  راونألا راحب  رد  ار  نآ  ثیداحا  ( . 1 - 1
.دینیبب ،ج 26  راونألا راحب  رد  ار  نآ  ثیداحا  ( . 2 - 2

،ص 207. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 3 - 3
،ج 6 ص 67. لوقعلا هآرم  ( . 4 - 4

،ج 2 ص 39. بقانم ،ج 10 ص 63، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 5 - 5
ج 10. «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر ، یلع ماما  ملع  فلتخم  ياه  هخاش  زا  یهاگآ  يارب  ( . 6 - 6
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.دنوش (1) یم  هدیمان  نایولع  ، دنشاب ( فرطا رمع  هّیفنح و  دّمحم  ، سابع

دیز.دندرک یم  هزرابم  روج  ياهتموکح  هیلع  مه  ، دـندوب ماّکح  رازآ  بیقعت و  تحت  مه  ، نایـسابع نایوما و  ةرود  رد  ، يولع تاداس 
درک و مایق  ناجزوج  ناسارخ و  رد  دـیز  نب  ییحی  شرـسپ  ، دیـسر تداهـش  هب  درک و  مایق  کلملا  دـبع  نب  ماشه  ناـمز  رد  یلع  نب 

.دندرک مایق  تفالخ  ّدض  رب  هک  دندوب  ینایولع  زا  « ّخف دیهش  »و« هّیکز سفن  » نوچ ینادیهش  دش و  دیهش 

دعاسم بسانم و  هناّحلـسم  مایق  يارب  ار  طیارـش  نوچ  ، دوبن هنارادبناج  نادـنچ  نانآ  ياهتـضهن  هب  تبـسن  مالّـسلا  مهیلع  هّمئأ  عضوم 
نایولع طّسوت  یعیـش  تموکح  نیتسخن  تفای و  شیازفا  ناریا  رد  نایولع  هب  شیارگ  ، نایـسابع ندمآ  راک  يور  زا  سپ.دندید  یمن 

...و ریبک  رصان  ، شورطا ، ریبک یعاد  ، ریغص یعاد  نوچمه  یناسک  دمآ و  دیدپ  لاس 250 ق  رد  ناریا  ناتسربط  ۀقطنم  رد 

.دندرشف یم  ياپ  ینید  ياهشزرا  يایحا  رب  )و  دنناد یم  بهذم  يدیز  ار  ناشیا  يا  هدع  دنچره  ) دندوب هعیـش  نانآ.دندرک  تموکح 
یم هدرمـش  نانآ  زا  مه  هیروس  تلود  نامکاح  دنرب و  یم  رـس  هب  هیروس  زا  یقطانم  رد  هک  تسا  يا  هقرف  مان  ، هّیریـصن ای  نایولع  (2)

.دنوش

.یعیش ياهتلود  -

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

هدمآ یبلاطم  همانگنهرف  نیا  زا  یفلتخم  دراوم  رد  ، مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  طوبرم  ثحابم  نانخـس و  ، لیاضف ، تیـصخش ةرابرد 
: میراد ترضح  نآ  یگدنز  رب  يرورم  اجنیا  رد.تسا 

زا شیپ  لاـس   10) لیفلا ماع  لاـس 30  بجر  زور 13  رد  ، مالـسا ربمایپ  ّیـصو  هعیـش و  تسخن  ماما  ، مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
(. هبعک دولوم  )- دمآ ایند  هب  هبعک  نورد  هّکم و  رد  ( تثعب

.دوب دسا  تنب  همطاف  شردام  مشاه و  ینب  بوبحم  ذوفناب و  ياه  هرهچ  زا  ، بلاط وبا  شردپ 

دوب يدرم  نیتسخن  دش ، ثوبعم  توبن  هب  ادخ  ربمایپ  یتقو.دنارذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  رانک  رد  ار  یکدوک  نارود 
ربمایپ هب  ار  دوخ  نامیا  ، دـنک ینلع  نادـنواشیوخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  توعد  دـش  رومأم  ربماـیپ  هک  يزور  رد  دروآ و  ناـمیا  وا  هب  هک 

ّیصو و ار  وا  مه  ربمایپ  ، درک راهظا 

ص:398

،ج 10 ص 14202. ادخهد ، همان تغل  ( . 1 - 1
.نایمیکح حتفلا  وبا  «، ناتسربط نایولع  ،» داژن ینامرهق  نیدلا  ءاهب  «، ناتسربط نایولع  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 2 - 2
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هب تساوخ  یم  ربمایپ  هک  یماـگنه  دوب و  ادـخ  لوسر  راـنک  رد  ار  هّکم  نارود  تسخن  ياـهلاس  (. راّدـلا موی  )- دـناوخ دوخ  نیـشناج 
دنچ مه  مالّسلا  هیلع  یلع  (. تیبملا هلیل  )- دیباوخ ترضح  نآ  رتسب  رد  ، ربمایپ نتـشک  يارب  شیرق  هئطوت  بش  رد  ، دنک ترجه  هنیدم 

مالّسلا اهیلع  همطاف  ، ربمایپ رتخد  اب  ، ترجه مود  لاس  رد  ، تشاد تکرش  ، ردب دربن  رد.درک  ترجه  هنیدم  هب  ، مالسا ربمایپ  زا  سپ  زور 
یلع دـش و  زاغآ  رافک  ياه  هئطوت.مالّـسلا  مهیلع  موثلک  ما  بنیز و  ، نیـسح ، نسح : دوب دـنزرف  راـهچ  جاودزا  نیا  ةرمث.درک  جاودزا 

نوـــچ یتاوزغ  رد  تــخادرپ و  ناـــقفانم  ناکرـــشم و  اـــب  هزراـــبم  مالـــسا و  زا  عاـــفد  هــب  ، ربماـــیپ راـــنک  رد  مالــّـسلا  هــیلع 
یم تکاله  هب  ار  زوت  نیک  رافک  تفاکـش و  یم  ار  نانمـشد  فص  وا  راقفلا  وذ  دیرفآ و  اه  هسامح  ،... نینح ، قدنخ ، ربیخ ، دحا ، ردـب

.دناسر

ریدغ ۀقطنم  رد  ، تشگ یمرب  دراد  مان  عادولا  هجح  هک  شیوخ  ّجح  نیسپاو  زا  لوسر  ترضح  هک  یتقو  ، ربمایپ رمع  لاس  نیرخآ  رد 
درک و نییعت  دوـخ  ینیـشناج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، رفن رازه  هاـجنپ  دـص و  هب  کـیدزن  روـضح  رد  ینـالوط  يا  هبطخ  زا  سپ  ، مخ
، هعقاو نیا  زا  سپ  هام  و.دـندرک  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  همه  ، دومرف ار  ( هالوم ّیلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  ) شیوخ یخیراـت  ۀـلمج 
اب ( هدعاس ینب  هفیقس   )- هدعاس ینب  ۀفیقـس  رد  يا  هئطوت  لابند  هب  مدرم  زا  یهورگ  اّما  ، دومن تافو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
یم تفالخ  يارب  رتراوازس  همه  زا  ار  دوخ  ، نینمؤملا ریما  هکنآ  اب.دندز  رانک  تفالخ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دندرک و  تعیب  رکب  وبا 

هس نارود  لاس  تساخنرب و 25  هعزانم  هب  نامکاح  اب  ، تدحو ظفح  مالـسا و  تحلـصم  رطاخ  هب  ، دوب وا  یعرـش  قح  نیا  تسناد و 
ترـضح نآ  رود  مدرم  ، نامثع ندـش  هتـشک  زا  سپ  (. مالّـسلا هیلع  یلع  ّتیمولظم  )- درک لّمحت  ّتیمولظم  یماـکخلت و  اـب  ار  هفیلخ 

.دش راد  هدهع  ار  تفالخ  يو  دندرک و  تعیب  وا  اب.دریگب  هدهعرب  ار  تفالخ  هک  دندنالوبق  وا  رب  رارصا  اب  دندش و  عمج 

عازن هب  دنتسکش و  نامیپ.دنتخادنا  هار  هب  بوشآ  يولع  تموکح  ّدض  رب  دنداد و  رارق  هناهب  ار  نامثع  نوخ  ، نازوت نیک  نابلطایند و 
نیقراـم نیطــساق و  نیثکاـن و  اـب  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  دــمآ و  شیپ  ناورهن  نیفــص و  ، لــمج گــنج  هـس  هـک  دوـب  نیا.دــنتخادرپ 

دوب نارگ  ناهاوخزایتما  زا  یلیخ  رب  نیا  )و  يولع تموکح  )- دوب قح  طسق و  تلادع و  تموکح  مالّسلا  هیلع  یلع  تموکح.دیگنج 
يدایز ياه  هنتف  اهشروش و  ، نیفص گنج  رب  هوالع  دید و  كرادت  ینوگانوگ  ياه  هسیسد  هیواعم.دنتشادن  ار  يولع  لدع  لّمحت  و 

هدش و ادج  وا  دوخ  هاپس  زا  هک  یهورگ.تخادنا  هار  هب  ار 

ص:399
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رد ، تیاهن رد.دندش  هتـشک  گنج  نآ  رد  نانآ  بلغا  دندش و  ناورهن  گنج  زورب  لماع  ( ناورهن جراوخ  )- دنداهن يراگزاسان  يانب 
تبرـض مجلم  نبا  مان  هب  ، دوب هدرب  رد  هب  ملاس  ناـج  هک  جراوخ  ناـمه  زا  یکی  تسد  هب  نینمؤملا  ریما  ، يرجه لاس 40  ناضمر   19

.دیسر تداهش  هب  ناضمر  رد 21  دروخ و 

سپ.تشگ شیوخ  تلادع  دیهش  درک و  تموکح  لاس  هب 5  کیدزن  تّدم  تشاد و  لاس  تداهش 63  ماگنه  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما 
یلع ناهنپ  ربق  )- دوب ناهنپ  اهلاس  اـت  وا  ربق  ياج.دـندرک  نفد  ّيرغ  ماـن  هب  یّلحم  رد  ( فجن )- هفوک نوریب  رد  ار  وا  رکیپ  ، تداهـش زا 

هاـگترایز تسا و  تلادـع  تیـالو و  ّتبحم و  هاـگ  هولج  وا  ینارون  دـقرم  ، قارع ياهرهـش  زا  فـجن  رهـش  رد  نوـنکا  (. مالّـسلا هیلع 
...و يولع  حیادم  ، يولع ةریس  ، یلع یسانشاتک  یلع ، ياه  هینک  باقلا و  ، یلع لیاضف  ، نینمؤملا ریما  .یلوم (1)- ناقشاع 

نارگید نابز  زا  مالّسلا  هیلع  یلع 

هراشا

تایآ رد  شرادرک و  راـتفگ و  یگدـنز و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  «. دـیوگب راّـطع  هکنآ  هن  ، دـیوبب دوخ  هک  تسا  نآ  رطع  »
نانخس هب  دانتسا  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  دوهشم و  نانچ  نآ  ، رثا باتک و  نارازه  موصعم و  ۀمئأ  تایاور  يوبن و  ثیداحا  نآرق و 

روحـسم و زین  ار  هعیـش  ریغ  ناناملـسمریغ و  لد  مشچ و  ، خـیرات ریظن  یب  درمربا  نیا  دوـش  هداد  ناـشن  هکنآ  يارب  اـّما.تسین  نارگید 
: میروآ یم  ( هعیش ریغ  ناناملسم  ناناملسم و  ریغ  ) نارگید زا  ار  یتالمج  هنومن  ناونع  هب  ، تسا هتخاس  شیوخ  رّخسم 

: ناناملسمریغ راتفگ  رد 

(: يرگیدام بتکم  نازاتشیپ  زا  ) لّیمش یلبش 

هن ، برغ هن  قرش و  هن  هک  تسا  يا  هخسن  هناگی  ، ناگرزب گرزب  ، بلاط یبا  نب  یلع  اوشیپ 

ص:400

یلع ترضح  یسانشباتک  » هب دیناوت  یم.درک  دای  ناوتب  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  باتک  ، ترـضح نآ  ۀمانیگدنز  ةرابرد  ( . 1 - 1
یلوسر نینمؤملا ،» ریما  یناگدنز  ،» زابتسد يداه  «، دیـشروخ ۀسامح  :» هنومن ناونع  هب.دینک  هعجارم  یناخازریم  ارهز  رثا  « مالّـسلا هیلع 

هّللا لضف  »؟ تسیک یلع  ،» دوصقملا دبع  حاتفلا  دـبع  « یلع ماما  ،» ردـص اضر  دّیـس  «، یلع هار  ،» یناحبـس رفعج  «، تیالو غورف  ،» یتّالحم
ریما تارطاـخ  ،» درفنم يرظن  یلع  « هفوـک ۀــصق  ،» ردــص نـسح  «، یهاـنتمان درم  ،» هداز مظاــن  رغــصا  یلع  «، تیــالو رهظم  ،» یناــپمک

.يروبص « نینمؤملا
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.تسا (1) هدیدن  هخسن  نیا  قباطم  یتروص  ، زورما هن  هتشذگ و  رد 

(: برع یحیسم  نارّکفتم  ناگدنسیون و  زا  ) ناربج لیلخ  ناربج 

شنابل هک  دوب  برع  زا  تیـصخش  نیلوا  وا.دومن  رارقرب  هطبار  یّلک  حور  اب  هک  دوب  برع  نیتسخن  بلاط  وبا  دـنزرف  هک  مدـقتعم  نم 
یلاح رد  ، تسبرب تخر  ایند  نیا  زا  وا...دندوب  هدینـشن  ار  نآ  وا  زا  شیپ  هک  دومن  زادـنا  نینط  یمدرم  شوگ  رد  ار  یّلک  حور  ۀـمغن 
دندش یم  ثوعبم  يرـشب  عماوج  رد  هک  یناربمایپ  دـننام  ، دیـشوپ ناهج  نیا  زا  مشچ  وا  ، دوب هدـناسرن  نایناهج  هب  ار  دوخ  تلاسر  هک 

هک دندرک  یم  روهظ  ینامز  رد  دندوبن و  ناربمایپ  نآ  ۀتسیاش  هک  دندش  یم  دراو  یمدرم  هب  دنتشادن و  ار  ناربمایپ  نآ  شیاجنگ  هک 
.دوبن (2) نانآ  نامز 

(: برع یحیسم  رظن  بحاص  هدنسیون و  ) همیعن لیئاخیم 

یلع اوشیپ  دننام  یگرزب  ناسنا  زا  دناوت  یمن  دشاب ، رادروخرب  يدرمدار  غوبن و  زایتما  زا  هک  مه  هزادناره  يا  هدنسیون  خّروم و  چیه 
دننام گرزب  ياهدادیور  زا  رپ  ینارود  دیامن و  میسرت  دشاب  مه  هحفص  رازه  یّتح  هک  يا  هعومجم  رد  یّلک  ةرهچ  کی  مالّسلا  هیلع 
ماجنا شراگدرورپ  دوخ و  نایم  وا  هک  ار  يرادرک  راتفگ و  یبرع و  درمربا  نآ  ياه  هشیدـنا  تارکفت.دـهد و  حیـضوت  ار  وا  نارود 
دهاوخ یصقان  ریوصت  امّلسم  ، مینک یـشاقن  میـسرت و  وا  زا  ام  هک  یتروصره.تسا  هدید  یمـشچ  هن  هدینـش و  یـشوگ  هن  ، تسا هداد 

.دوب (3)

(: یحیسم نابز  برع  ةدنسیون  دنمشناد و  ) قادرج جرج 

هک یناسنا  تقیقح  نآ  ؟ دزاس انـشآ  يرـشب  رعاشم  لوقع و  هب  ار  یناـسنا  تقیقح  هک  یـسانش  یم  ار  یلع  دـننام  یگرزب  ناـسنا  اـیآ 
قباطم گرزب  سوفن  لوقع و  نابحاص  زا  کیره  هک  دراد  قیمع  سب  ییافرژ  تیدـبا و  نوچ  یقاب  ةدـنیآ  لزا و  نوچ  یتشذـگرس 

یلع...دننک یم  یگدنز  نانآ  ۀـیاس  رد  دـننادب  دوخ  هکنیا  نودـب  يداع  ياهناسنا  رگید  دـنک و  یم  كرد  ار  نآ  ، دوخ عبط  شور و 
وا كالم  لماع  اریز  ، دهد یم  ناشن  ناسکی  اهتسکش  اهیزوریپ و  رد  ار  وا  هک  تسا  زیگنا  تفگش  تردق  نآ  ۀتفای  مّسجت  ناس  نیدب 

تردق نامه  اهتسکش  اهیزوریپ و  رد 

ص:401

،ص 19. قادرج جرج  ، هیناسنالا هلادعلا  توص  ( . 1 - 1
.همدقم ،ج 1  دوصقملا دبع  حاتفلا  دبع  ، یلع مامالا  ( . 2 - 2

،ص 7. هیناسنالا هلادعلا  توص  ( . 3 - 3
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نادیمره تسایس و  نادیم  رد  نینچمه  ،و  دوش ور  هبور  تسکـش  اب  هچ  دیآ  نوریب  دنمزوریپ  ةرهچ  اب  هچ  گنج  نادیم  رد  هک  تسا 
.تسا (1) ناسکی  دوش  رّوصت  یگدنز  يوپاکت  يارب  هک  يرگید 

(: ینانبل یحیسم  بیدا  هدنسیون و  ) یناّتک نامیلس 

رد اه  هلفاق  ییوگ  هک  تسا  نانچ  رگیدمه  اب  اهنآ  ۀـطبار  دـنا و  هدیـشک  فص  مه  شود  هب  شود  وت  تیـصخش  ۀـنارک  رد  اهتلیـضف 
اب ، هدـش باسح  مظنم و  ، دـنهد یم  همادا  دوخ  ریـس  هب  دنفاکـش و  یم  ار  اه  هداج  ۀنیـس  ، مارآ مارآ  هدـش و  فیدر  یمّظنم  طخ  لوط 
یم یـشوج و  یم  نانچمه  ییاسراپ  دهز و  ياه  هّلق  يالاب  زا  هک  دـیمان  يرگـشیاشخب  ار  وت  دـیاب  سپ  ، گنهامه نوزوم و  یعـضو 

.دنک (2) شزیر  وسره  هب  تفارطا  زا  دوج  تواخس و  ياهرابیوج  ات  ، یشورخ

: تنس لها  راتفگ  رد 

(: لّوا نرق  روهشم  ياملع  زا  ) يرصب راسی  نب  نسح 

هقباس و لضف و  بحاص  ، تّما نایم  زا  دوب و  تّما  نیا  ینّابر  وا.دوب  شنانمـشد  يوس  هب  یهلا  نامک  زا  هدروخ  فدـه  هب  يریت  یلع 
ّقح درکن و  تقرس  ادخ  لام  زا.دوبن  شنزرس  داریا و  دروم  ، ادخ نید  رد  دش و  یمن  لفاغ  ادخ  روتـسد  زا.دوب  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ 

.تفای (3) تسد  زیگنا  لد  یتشهب  هب  نآ  بناج  زا  درک و  ادا  ار  نآرق 

(: هغالبلا جهن  بهذم  یلزتعم  حراش  ) دیدحلا یبا  نبا 

لیصفت ثحب و  نآ و  ندرک  حرـش  هک  تسالعا  ّدح  نآ  رد  ترهـش  لالج و  تمظع و  ظاحل  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  یناسنا  تازایتما 
ۀمه دـنوش و  رکنم  ار  وا  لیاضف  اهتمظع و  دنتـسناوتن  شنانمـشد  هک  يدرم  ةراـبرد  میوگب  هچ  نم.تسا  هدوهیب  اوراـن و  اـهنآ  نداد 

بتکم و ره  دوش و  یم  یهتنم  وا  هب  اهتلیـضف  ۀـمه  هک  يدرم  ةراـبرد  میوگب  هچ  نم  ، دـندرک فارتـعا  وا  تیـصخش  يرترب  هب  ناـنآ 
.اهتلیضف (4) ۀمه  سیئر  تسوا  يرآ.دزاس  یم  بوسنم  وا  هب  ار  دوخ  یهورگره 

ص:402

،ج 1 ص 23 و 24. نامه ( . 1 - 1
،ص 436. نابیتشپ اوشیپ و  یلع  ماما  ( . 2 - 2

،ج 8 ص 421. نینمؤملا ریما  ۀمانشناد  ،ص 5، همدقم ، دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 3 - 3
(. تسا تفگش  یندناوخ و  يو  ۀمدقم  ۀمه  ،ص 16 و 17( نامه ( . 4 - 4
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(: يرصم گرزب  ققحم  ) میهاربا لضفلا  وبا  دّمحم 

یلماکت و تینارون  یحور و  ياهتمظع  هدیدنـسپ و  رـصانع  تالامک و  ردـق  نآ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  تیـصخش  رد 
یمن هدـید  گرزب  ياهناسنا  زا  کی  چـیه  رد  هک  تسا  هدـش  عمج  يدـنوادخ  بوبحم  سفن  كاـپ و  ترطف  اـب  مأوت  یلاـع  تفارش 

.دوش (1)

(: يدابآدسا لامج  دّیس  درگاش  هغالبلا و  جهن  حراش  ) هدبع دّمحم 

هورگ زا  ینارون  لقع  نیا.تشادن  ینامسج  قولخم  هب  یتهابش  هک  مدید  یم  ار  ینارون  لقع  کی  یهاگ  ، هغالبلا جهن  ۀعلاطم  ماگنه 
ات ، هدومن دیرجت  تعیبط  ياهکاشوپ  زا  ار  یناسنا  حور  نآ  هتـسویپ و  یناسنا  حور  هب  هدش و  ادـج  ( نایتوکلم ) یهلا تادّرجم  حاورا و 

ییاهر زا  سپ  ، زیگنا تفگـش  فصو  نیا  اب  تسا و  هتخاس  لیان  راونا  نیرت  نشور  رادـید  دوهـش و  ملاع  هب  هدرب و  الاب  العا  توکلم 
هب ار  تسرد  تایعقاو  هک  مدینش  یم  ار  تمکح  ةدنیوگ  يادص  يرگید  تاظحل  تسا و  هدیمرآ  سدق  ملاع  رد  تعیبط  ضراوع  زا 
روآ بارطـضا  ياهـشزغل  زا  ار  نانآ  داد و  یم  ناشن  نانآ  هب  ار  زیمآدـیدرت  ياـهتیعقوم  درک و  یم  دزـشوگ  نارادـمامز  نازاتـشیپ و 

هب تخاس و  یم  انـشآ  تسایر  یعقاو  ماقم  اب  ار  نانآ  درک و  یم  ییامنهار  تسایک  قرط  تسایـس و  قیاـقد  هب  تشاد و  یم  رذـحرب 
.درب (2) یم  الاب  هتسیاش  تشونرس  ریبدت و  تمظع 

(: موس نرق  یلزتعم  گرزب  نامّلکتم  زا  ) یفاکسا رفعج  وبا 

درم نیا  رد  دنوادخ  رگا  و...دـندرک  یم  تازاجم  ار  يو  لیاضف  يوار  دـندرک و  یم  عنم  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  نایب  زا  هیما  ینب 
.تشگ (3) یمن  هتخانش  وا  زا  یتبقنم  دش و  یمن  لقن  یثیدح  وا  تلیضف  رد  !- دناد یم  ، دناد یم  هکنآ  هک  - داهن یمن  يّرس 

(: يافوتم 255 ق ، یلزتعم گرزب  بیدا  ) يرصب ظحاج 

ناگنسرگ هب  ناگدنشخب  زا  نخس  هک  هاگره  دشاب و  مدرم  لاوما  رد  نادهاز  ناسانش و  نید  ای  مالسا  نازاتـشیپ  زا  نخـس  هک  هاگنآ 
.دیاین (4) نابز  رب  - داب ناشخرد  شیور  هک  - یلع زج  یسک  مان  ، دیآ نایم  هب 

ص:403

.میهاربا لضفلا  وبا  دّمحم  ملق  هب  همدقم  ، نامه ( . 1 - 1
،ص 7. همدقم ، هدبع دّمحم  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 2 - 2

،ج 4 ص 73. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 3 - 3
،ج 4 ص 125. ظحاجلا لئاسر  ( . 4 - 4

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 470 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_403_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_403_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_403_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_403_4
http://www.ghaemiyeh.com


(: مّود نرق  رد  ثیدح  باحصا  ناگرزب  زا  ) يروث نایفس 

دیشخب و تّزع  ار  ناناملسم  وا  ۀلیـسو  هب  دنوادخ.دوب  هوک  نوچمه  ناکرـشم  ناناملـسم و  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
.تخاس (1) راوخ  ار  ناکرشم 

(: مشش نرق  رد  ّتنس  لها  گرزب  رّسفم  ) يزار رخف 

اب ار  قح  ایادـخ  : دومرف ادـخ  ربمایپ  هکارچ  ، تسا هتفای  تیادـه  ، دـنک ادـتقا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دوخ  نید  رد  سکره 
.دشاب (2) وا  هک  اجره  ، ناخرچب یلع 

«(: بهّذلا جورم  » فلؤم گرزب و  خّروم  ) يدوعسم

یکیدزن و ، ادـخ لوسر  يرای  ، ترجه ناـمیا ، هب  تقبـس  : زا تسا  تراـبع  دـنا  يرترب  ۀتـسیاش  اـهنآ  رطاـخ  هب  ربماـیپ  باحـصا  هچنآ 
لیبــــس یف  داــــهج  ، ادــــخ باــــتک  هـــب  یهاــــگآ  ، ربماــــیپ هار  رد  يراــــثن  ناــــج  ، تعاــــنق ، ربماــــیپ اــــب  يدــــنواشیوخ 

هک اجنآ  اـت  ، تشاد ار  مهـس  نیرتگرزب  هرهب و  نیرتشیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـه  نیا  ۀـمه  رد  ،و  شناد ، هقف ، يرواد ، دـهز ، ییاـسراپ ، هّللا
.داد (3) رارق  شیوخ  ردارب  ار  وا  ادخ  ربمایپ 

«(: نیّیبلاطلا لتاقم  »و« یناغألا » فلؤم ) یناهفصا جرفلا  وبا 

لیاضف رطاخ  هب  ، نارادتـسود نانمـشد و  ناوریپ ، نافلاخم و  عامجا  هب  نانمؤم  ریما...درمـش  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  يو  لـیاضف 
هنوگ هب  - درادن ندرک  ییانتعا  یب  نتشاذگ و  شوپرس  ياج  هک  تسا  بوتکم  ّصاوخ  نیب  رد  هچنآ  هن  -و  هّماع نیب  رد  يو  روهـشم 

.دراد (4) یم  زاب  ، تایاور هب  داهشتسا  نتفگ و  نخس  زا  ار  ام  هک  تسا  يا 

(: مجنپ نرق  ناملاع  زا  « ءایلوألا هیلح  » فلؤم ) یناهفصا میعن  وبا 

غورف ، ناگتفای تیادـه  مچرپ  ، تاراشا اهباطخ و  یلـصا  بطاخم  ، اهـشناد رهـش  ةزاورد  ، دوبعم بوبحم  ، دوهـشم رادتـسود  ، موق رورس 
یبا نب  یلع  ،» نیقی لها  نارواد  نیرتراوتـسا  ، ناگدـنروآ ناـمیا  نیتسخن  ، نارتسگداد ياوشیپ  ، ناگـشیپاورپ ّیلو  ، ناگدـننک تعاـطا 

نابز ، هنازرف لدبحاص  ، دیحوت قیاقح  زا  هدنهدربخ  ، نافراع تنیز  نایقتم و  ياوشیپ  بلاط ،»

ص:404

،ج 2 ص 68. بقانم ( . 1 - 1
،ج 8 ص 421. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 2 - 2

(. تسا ثحب  يدوعسم  ندوب  یّنس  ای  هعیش  رد  ،ج 2 ص 425( بهذلا جورم  ( . 3 - 3
،ج 8 ص 412. نینمؤملا ریما  ۀمانشناد  ( . 4 - 4
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نیطساق ةدنزاسراوخ  ، نیثکان ةدننک  عفد  اهنومزآ ، ۀمه  زارفارس  اه و  هنتف  مشچ  ةدننکروک  ، نامیپ هب  رادافو  ، اونـش شوگ  رگـشسرپ و 
.راگدیرفآ (1) تاذ  ۀتفیش  ادخ و  نید  هار  رد  راوتسا  ، نیقرام ةدنبوک  و 

(: يافوتم 241 ق ، یفنح بهذم  ياوشیپ  ) لبنح نب  دمحا 

دوب و قح  اب  هراومه  یلع.تسا  هدشن  لقن  هدش ، لقن  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هک  یلیاضف  ، ادخ ربمغیپ  باحـصا  زا  مادک  چیه  يارب 
.دوب (2) هک  اجره  دوب  وا  اب  قح 

.دوب (3) رایسب  نآ  زا  يا  هنومن  دش  دای  هچنآ.تسا  رایسب  ترضح  نآ  ةرابرد  تسایس  تمکح و  بدا و  ملع و  ناگرزب  نخس 

مالّسلا هیلع  یلع  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  یلع 

هیلع نینمؤملا  ریما  دروـم  رد.تسا  هدرک  ناـیب  وا  دوـخ  هک  تسا  یبلاـطم  ، سکره تیـصخش  یگدـنز و  تخانـش  ياـههار  زا  یکی 
هتشذگ و زا  یتارطاخ  مه  ، تسا هتفگ  نخـس  شیوخ  بقانم  لیاضف و  زا  مه  ، ترـضح نآ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ثیداحا  مالّـسلا 
زا ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا.تسا  هدومن  هئارا  دوخ  تاساسحا  تالاح و  رّکفت و  زا  یمیـسرت  شیوخ و  یگدـنز  زا  یتاـکن 

هچرگ.دـنک یم  ناـیب  ار  نآ  زا  ییاـه  هشوگ  مه  هغـالبلا  جهن.تخانـش  ناوت  یم  رت  هطـساو  یب  رت و  هدرپ  یب  رتـهب و  شدوخ  ناـبز 
زا شیاتـس  حدـم و  ناوـنع  هب  هـن  ، دـیوگ یم  شیوـخ  لـیاضف  زا  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هـکنیا  اـّما  ، تـسا دنـسپان  ییاتـسدوخ 

تیناقح زا  عافد  مه  ، تسا مدرم  راکفا  يرگنـشور  يارب  یخیرات  قیاقح  نایب  مه  ، تسادـخ ياهتمعن  زا  يدرکداـی  مه  هکلب  ، شیوخ
نینچ اـب  تسیاـب  یم  هک  تسا  مدرم  ّقح  زا  عاـفد  مه  ، دـندرک یم  ناـمتک  ار  وا  لـیاضف  ، دـسح يور  زا  نانمـشد  هک  تسا  یمولظم 

تیـصخش هک  نافلاخم  ياهمجاهت  اهتمهت و  ربارب  رد  تسا  شیوخ  زا  عافد  مه  ، دنرورپب لد  رد  ار  وا  رهم  دنـشاب و  انـشآ  یتیـصخش 
رد ایرد و  زا  يا  هرطق  ، هدومرف شیوخ  ةرابرد  ترضح  دوخ  هک  مه  هچنآ.دندرک  یم  بیرخت  ار  وا  يالاو 

ص:405

،ج 1 ص 61. ءایلوالا هیلح  ( . 1 - 1
،ج 8 ص 414. نینمؤملا ریما  ۀمانشناد  ( . 2 - 2

يروآدرگ ار  ّتیحیسم  مالسا و  ریهاشم  زا  یتالمج  هک  یفجن  زردوگ  زا  « نارگید یلع و  ماما  :» ك.ر هلمج  زا  هنیمز  نیا  رد  ( . 3 - 3
.تسا هدروآ  تیب  لها  ترضح و  نآ  ةرابرد  ار  ملع  ناگرزب  زا  رفن  نخس 33  هک  ،ص 440  شیور نبا  « تافطتقملا تسا و« هدرک 
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: هنرگو ، تسا هدوب  نابطاخم  ّتیفرظ  مهف و  روخ 

میرامشب هحفص  تشگنارس و  مینک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

نتشیوخ ةرابرد  ترضح  تانایب  زا  يا  هشوگ  ، دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  شدوخ  نابز  زا  ترضح  نآ  يامیس  تیـصخش و  میـسرت 
يوزاب ادـخ و  لوسر  دوجو  زا  یئزج  نوچمه  ما و  هدوب  وا  اب  تیلوفط  نارود  زا  هک  مربمایپ  دـنواشیوخ  نیرتکیدزن  نم  : تسا نینچ 

سپ ربمایپ و  ندوب  هدنز  لاح  رد  ، ربمایپ تفارش  متفارـش  تسوا و  نید  نم  نید.مدوب  وا  دوجو  تخرد  زا  يا  هخاش  ، وا نابات  غورف  ، وا
هک دوب  نم  نماد  رب  شرس  ادخ  لوسر  مدید و  ار  يو  هک  مدوب  یـسک  نیرخآ  ، مدوب رتراوازـس  رت و  کیدزن  وا  هب  همه  زا  ، شتافو زا 
نم رب  ربمایپ  زج  یـسک  یتلیـضف  چیه  رد  ، ما هدرکن  تفلاخم  وا  اب  زگره  ، مدّمحم ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نم.دیـشکرپ  ادـخ  توکلم  هب 

باتک و هب  درف  نیرتاناد  ، قطان نآرق  ، مظعا قوراف  ، ربکا قیّدص  ، يربک تیآ  ، نم.تفریذپ ار  قح  توعد  هک  مدرف  نیلوا.درادـن  مّدـقت 
اهنیا ۀـمه  هک  ) ...و مربمایپ  ّیـصو  باطخلا و  لصف  راّرک و  ردـیح  ، اـیانم اـیالب و  ملع  بحاـص  ، خزود تشهب و  ةدـننک  میـسقت  ، ّتنس

(. تسا ترضح  نآ  زا  یثیداحا  نومضم 

رد هـک  یثیدــح  لـثم  ، تـسا هدرمــشرب  شیوـخ  يارب  یّمهم  بقاـنم  ترــضح  نآ  ینـالوط  یثیداـحا  تفگــش و  ییاـه  هـبطخ  رد 
ای (1) تسا ، هدـش  نایب  ترـضح  يارب  هژیو  ياـهتبقنم  ، دوهی ناـگرزب  زا  یکی  لاؤس  هب  خـساپ  رد  هدـش و  تیاور  « صاـصتخا » باـتک

.تسا هدرک  نایب  شیوخ  يارب  یـصاصتخا  تلیـضف  داتفه  ، ماما هک  هدرک  تیاور  لوحکم  هک  قودـص  لاـصخ  رد  يرگید  ثیدـح 
هّللا و باب  انأ  ،و  هّللا طارـص  انأ  ،و  هّللا هفیلخ  انأ  ،و  هّللا هّجح  انأ  :» میروآ یم  ثیدح  کی  هنومن  ناونع  هب.رگید  ناوارف  ثیداحا  (2)و 

منم (3) هلآ ،» هیلع و  هّللا  یّلـص  همحّرلا  ّیبن  دّـمحم  هقیلخلا  ریخ  دـعب  هّیربلا  ماما  انأ  هّللا و  ّرـس  یلع  نمتؤملا  انأ  هّللا و  ملع  نزاخ  انأ 
زا سپ  مدرم  ياوـشیپ  منم  ، ادـخ ّرـس  نیما  منم  ، ادـخ ملع  راد  هنیجنگ  منم  ، ادـخ رد  منم  ، ادـخ هار  منم  ، ادـخ ۀـفیلخ  منم  ، ادـخ تّجح 

رد ، ترضح نآ  ثیداحا  زجب.تمحر  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ، تاقولخم نیرتهب 

ص:406

،ج 38 ص 167. راونألا راحب  ات 183 و  ،ص 163  صاصتخالا ( . 1 - 1
،ج 8 ص 234. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ،ص 572، لاصخ ( . 2 - 2

،ص 114. نیظعاولا هضور  ،ص 88، قودص یلاما  ( . 3 - 3
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هچ ، تسا هدناوخ  یم  دربن  ياهنادیم  رد  زجر  تروص  هب  هچنآ  هچ  ، دوش یم  هدید  دوخ  یفرعم  زین  وا  هب  بوسنم  ياه  هدورـس  یخرب 
.درامشرب (1) ار  شیوخ  رخافم  زین  وا  ات  دنا  هتساوخ  وا  زا  هدمآ و  نایم  هب  تاراختفا  زا  تبحص  هک  اجنآ 

نابز زا  ار  ترـضح  نآ  یگدنز  ، تداهـش ات  دـلوت  زا  ، لصف رد 28  يدیهـش (2) رفعج  دّیـس  رتکد  فیلأت  «، یلع نابز  زا  یلع  » باـتک
ياهنارود زا  یتارطاخ  ، لّصفم لـصف  رد 8  يروبـص (3)، نابعـش  يروآدرگ  «، نانمؤم ریما  تارطاخ  » باتک.تسا هدرک  ناـیب  شدوخ 

نتم لقن  اب  هارمه  ، رگید ییاور  بتک  هغالبلا و  جهن  هب  دانتسا  اب  وا و  دوخ  نابز  زا  ، تداهش ات  تیلوفط  زا  ، ترـضح یگدنز  فلتخم 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ةدشانم  هرظانم و  رب  یحرش  يردنکسا (4) نیسح  شراگن  «، ما یلع  نم  » باتک.تسا هدروآ  تاملک  یبرع 
فورعم هدشانم » ثیدح  » هب ینالوط  ثیدـح  نیا.تسا  هدـش  نایب  شدوخ  نابز  زا  ترـضح  نآ  لیاضف  هک  ، لصف رد 32  ، رکب وبا  اب 

(5) نیسردم .) ۀعماج  تاراشتنا   ) نایدّمحم دّمحم  شراگن  ، دلج  7 «، هناسل نع  نینمؤملا  ریما  هایح  » باتک و.تسا 

: تسا نینچ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  نابز  زا  نیماضم و  نیمه  اب  يروباشین  ةدیلوژ  يابیز  رعش 

منینمؤملا ریما  نامالغ  زا  یمالغ  نم 

منیرق یب  نآ  قشاع  ملاع  هب  مقشع  قشاع 

مکحم ّدس  دش  یلع  رهم  زا  مقاثیم  ۀتشر 

منیسپاو تخس  زور  رد  وا  قشع  زا  نامداش 

ار يربلد  ارآ  ملاع  مدید  باوخ  ردنا  شود 

منیقیلا ملع  نم  : تفگ ؟ یشاب هک  ، وگرب شمتفگ 

منینچ اتفگ  ؟ یتسیک ناتسوب  زا  شمتفگ 

منیرب دلخ  ۀضور  رایرهش  هناگی  نم 

ص:407

.تسا هدمآ  ج 8 ص 257  «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  » رد راعشا  نیا  زا  یشخب  ( . 1 - 1
.ش لاس 1376  ، هحفص  207، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  تاراشتنا  زا  ( . 2 - 2

تاراشتنا يوس  زا  « نانمؤم ریما  تارطاخ  تادـهاشم و  » مان هب  البق  باـتک  نیا.ش   1378، هحفص  455، مق ، باتک ناتسوب  رشن  ( . 3 - 3
.دوب هدش  پاچ  لاس 1374  رد  يداهلا 

.نارهت ،1379 ش، هحفص  362، فلؤم يوس  زا  رشن  ( . 4 - 4
ات 261 ج 8 ص 187  «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر هلمج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نابز  زا  یلع  تخانـش  دروم  رد  ( . 5 - 5
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.رف يردیح  دیجم  « باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ  «،» انأ » ۀلاقم ةرامش 8  « ثیدحلا مولع  » ۀلجم «، ّیلع ناسل  نع  ّیلع   » لصف
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اشفا ترهب  مزاس  : تفگ ؟ تناشن مان و  شمتفگ 

منیشن نودرگ  یسیع  ، ملیلخ ، محون ، ممدآ

میامنهر ار  ایلوا  نومنهر و  ار  ایبنا 

منیما لیربج  داتسا  ، نید رالاس  رورس و 

مناکم ّتنج  نسحلا  وب  ، مبارت وب  ، بئاجعلا وب 

منیلسرملا متخ  داماد  ، میلاع ، مّیلع نم 

مقشع نادیم  حتاف  ، نادزی ریش  ، ناهاش هاش 

منید رالاس  شک  بحرم  ، مرد ردژا  ، مردیح

رثوک یبوط و  بحاص  ، یتسه داجیا  ثعاب 

منیزگاج تفالخ  گنروا  هب  نم  دمحا  دعب 

میاقب بآ  ۀمشچ  ، میاخس دوج و  عبنم 

منیشناج تیالو  تخت  رب  هاش و  ار  یملاع 

منیب كاپ  راوسهش  ریما و  رتسگ  تلدعم 

منیملاعلا ّبر  رارسا  مرحم  راد  هدرپ 

ممیحج ران و  مساق  ، رشحم يارحص  عفاش 

منیتملا لبح  یلع  نم  ، مملع رحب  يادخان 

ملوتب يارهز  جوز  ، مناگراچیب روای 

منیعم نم  نامیتی  رب  سینا و  ار  نایاونیب 

منایع رد  ناهن و  رد  ، مناشن زا  یسرپب  رگ 

منیمی رد  راسی و  رد  بونج و  رد  لامش و  رد 
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مّیلو ار  یلاعت  قح  ، مّیصو ار  دّمحم  نم 

منیملسم يامنهر  ، مّقح نید  رایبآ 

مفصو ، هّللا ّرس  هّللا و  ّیلو  هّللا و  تردق 

منیتسار رایرهش  ، بیاجع ّلک  رهظم 

مداهج گنج و  ۀصرع  راوسکت  زات و  هّکی 

منیبم دنوادخ  کلک  زا  یشقن  ، متسه هچره 

مناسک یب  راسگمغ  ، مناگدیلوژ روای 

منیا (1) نآ و  زا  يرب  مه  ، میارچ نوچ و  زا  غراف 

.نارگید نابز  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ، بقانم ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

ص:408

.يروباشین هدیلوژ  رعش  هعومجم  «، نینوخ رازلگ  » زا لقن  هب  ص 70  «، ما یلع  نم  :» زا لقن  ( . 1 - 1
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یهّللا ّیلع 

ترضح دوخ  نامز  رد  زیمآرفک  ةدیقع  نیا.دندوب  دقتعم  مالّسلا  هیلع  یلع  ندوب  ادخ  تیهولا و  هب  ، ّولغ يور  زا  هک  يا  هقرف  هورگ و 
دروخرب ، رگید ناماما  ترضح و  نآ  دوخ  عضوم.دنتـشاد  يا  هدیقع  نینچ  یخرب  مه  رگید  ۀّمئأ  نامز  رد  ، دوب مه  مالّـسلا  هیلع  یلع 

.دوب (1) دیحوت  زا  هدیقع  نیا  نتسناد  یفارحنا  رّکفت و  نیا  نابحاص  اب  دیدش 

نآ زا  تامارک  تداع و  قراخ  ياهراک  تازجعم و  یخرب  ةدـهاشم  یهاـگ  هداـعلا و  قوف  ّتبحم  یهاـگ  ، رّکفت نیا  شیادـیپ  ۀـشیر 
مه یـسیع  ترـضح  ةرابرد.تشاد  یلع  ترـضح  هب  هقالع  رد  طارفا  ادـخ و  هب  تبـسن  لهج  رد  هشیر  ، شیارگ نیا  دوب و  ترـضح 
ياه هقرف  زا  ، دوش یم  هتفگ  تالغ » » هک هقرف  نیا.دنتشادنپ  ادخ  کیرش  ، تیهولا رد  ار  وا  ای  ، دندش لئاق  ّتیهولا  هب  وا  يارب  شناوریپ 
رهظم ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اه  یهّللا  یلع.دنروهـشم  مه  « قح لها   » هّیریـصن و نوچمه  يرگید  ياهمان  اب  دنیآ و  یم  رامـش  هب  هارمگ 

قح لها  .دنراد (2) یّصاخ  ننس  مسارم و  بادآ و  دنرادنپ و  یم  وا  دوجو  رد  هدرک  لولح  ار  ادخ  دنناد و  یم  قح  تاذ  مامت  مات و 
.دنقارع ۀّینامیلس  كوکرک و  ياهدرک  نایم  رد  نادمه و  ، دنرک ، باهذ لثم  ناریا  یبرغ  قطانم  رد  رتشیب 

ای ، دندوبن نوریب  هتسد  ود  زا  ، دنرگید للم  یناریا و  ةدشدازآ  نامالغ  یلاوم و  زا  ابلاغ  هک  هعیش  هالغ  :» ناققحم (3) زا  یکی  هتشون  هب 
یم رارق  هعیش  ۀّمئأ  ةدیدنسپ  رادرک  نیتم و  راتفر  ذفان و  نامشچ  باّذج و  يامیـس  ریثأت  تحت  هک  دندوب  یماع  لد و  هداس  ینامدرم 

تدایـس تلیـضف و  همئأ و  ةدهاشم  تهج  نیا  زا  ، دندوب هدرب  ثرا  هب  دوخ  ناکاین  ناردپ و  نید  زا  ار  زیمآّولغ  راکفا  نوچ  دنتفرگ و 
باّطخلا وبا  دـننام  یناداّیـش  ار  هالغ  زا  رگید  ۀتـسد  اّما...داد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناـنآ  مالـسا  ناـگرزب  رگید  رب  ناـشیا  یقـالخا 

رد هتسب و  هّمئأ  هب  ار  دوخ  ، دیرم ندرکادیپ  مدرم و  سوفن  رد  ریثأت  ذوفن و  يویند و  تاماقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنداد  یم  لیکـشت 
اب تبترم  رد  زین  ار  دوخ  ، دنداد یم  ناشیا  هب  زیمآّولغ  ياهتبسن  هک  یلاح 

ص:409

«. هّمئألا یبنلا و  یف  ّولغلا  یفن  باب  ،» ات 350 ج 25 ص 261  «، راونألا راحب  :» ك.ر ( . 1 - 1
بلاط وبا  ازریم  «، دـیاقعلا رارـسا  (،» ص 14255 (ج 10  یهّللا یلع  ةژاو  «، ادـخهد ۀــمان  تـغل  :» ك.ر رتـشیب  ییانــشآ  يارب  ( . 2 - 2

،ص 194. يزاریش
.روکشم داوج  دّمحم  ( . 3 - 3
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.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، مالّسلا هیلع  یلع  ّبح  ، ّولغ -(1) ...دنتشادنپ » یم  کیرش  نانآ 

يرنه راثآ  رد  « یلع »

اه هبیتک  ، يرامعم راثآ  رد.دنا  هدرک  زاربا  نوگانوگ  ياهتروص  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  دوخ  قشع  ، دهعتم نمؤم و  نادـنمرنه 
ةرابرد هاتوک  ثیداحا  ای  « یلع » مان هب  ناوت  یم  ناوارف  یشاقن  ياهولبات  ، تاعّقرم اهیسیونشوخ و  ، دجاسم سرادم و  ياهیراکیـشاک  و 
ياهانب رد  ار  یلع  ماـن  ، راکـشآریغ قیقد  فیرظ و  روط  هب  هعیـش  نادـنمرنه  یهاـگ  یّتح.دروخرب  دراد  « یلع » ماـن هک  یثیداـحا  اـی  وا 

.دنهد ناشن  ار  دوخ  ییالو  دّهعت  ات  دنا  هدناجنگ  هدش  هتخاس  هعیشریغ  نیطالس  ۀطلس  رصع  رد  هک  یمیظع 

اهبیهذـت و اهیـسیونشوخ و  اه و  هبیتک  رد  ینیرفآ  شقن  لباق  یبوخ  هب  هک  دراد  یّـصاخ  يریذـپ  فاطعنا  هولج و  ییاـبیز و  ، ماـن نیا 
رد ینید  سرادم  ردرـس  ۀـبیتک  طوطخ  اهیراکیـشاک و  رد  « اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  » فورعم ثیدـح  .تسا (2) فیرظ  ياـهرنه 

دیدپ نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  مان و  نیمه  زا  هدافتسا  اب  هک  ییابیز  يرنه  راثآ  ، فلتخم ياه  هزوم  رد.تسا  دوهشم  فلتخم  ياهرهش 
تیصخش میسرت  الوم و  قشع  اب  هک  ییاهلایرس  ملیف و  یّتح  اه و  هیزعت  ، اهرتآت ، یناتساد تایبدا  ، رعش ورملق  .دوش (3) یم  تفای  ، هدمآ

.تسا ّتیعقاو  نیا  يایوگ  ، هدش هتخاس  وا 

تاملک اه و  هباطخ  نینچمه  ّطخ ، ، تغالب مالک و  ، رعـش ۀـنیمز  رد  وا  نانخـس  رنه و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگیاج  هک  دـنامن  هتفگان 
طخ ، هنایماع گنهرف  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  .تسا (4)- رنه  اب  سّدقم  مان  نیا  بحاص  طابترا  زا  يرگید  ةولج  وا  ۀغالبلا  جهن  راصق و 

.مالّسلا هیلع  یلع  مان  ، یّلعم

هنایماع گنهرف  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

.دوب دهاوخ  هدوب و  اهناسنا  لد  رد  اهتّبحم  نیرتریگارف  نیرت و  قیمع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ّتبحم 

ص:410

،ج 8 ص 201. عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 1 - 1
.یفشک تّجح  زا  « یمالسا يرامعم  رد  نینمؤملا  ریما  مان  یّلجت  » ۀلاقم ةرامش 1  «، رثوک » ۀمانهام : ك.ر ( . 2 - 2

«. هیناطلس دبنگ  رب  یلع  مان  »و« روباشین ياه  هنیلافس  رب  یلع  یّلجت  » ۀلاقم ةرامش 32-31  « رنه هام  باتک  :» ك.ر ( . 3 - 3
.یثّدحم داوج  « رنه یلع و  ماما  :» ك.ر ( . 4 - 4
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ياهتّنـس یهافـش و  ياهنییآ  رولکلوف و  مدرم و  گنهرف  رد  ور  نیازا.دریگ  یم  ربرد  ار  راشقا  ۀـمه  ، ناگتفیـش دزن  وا  ّصاخ  هاگیاج 
رد نینچمه  ، دوش یم  رازگرب  ، اهدروخرب اهریمو و  گرم  ، اهدـّلوت ، اهگوس اهنـشج ، ، اه هداوناـخ  ، اـه هناـخ  رد  هک  یمـسارم  یمدرم و 

مان و ، اهمالک هیکت  یّلحم ، یموب و  ياهـشیامن  ، هنایماع ياه  هنارت  ، اه هناسفا  ، اـه هّصق  رد  ، لاـس لوط  رد  فلتخم  ياهتبـسانم  مسارم و 
رد.دراد جاور  يراتفرگ  يراوشد و  تجاح و  زاـین و  عقاوم  رد  ( بئاـجعلا رهظم  اـّیلع  داـن  «) یلع داـن  » رکذ .تسا (1) حرطم  « یلع » دای

ار نامک  نیگنر  ماوع ، رواب  رد.دـنروخ  یم  دـنگوس  « یلع یـضترم  » هب ندروخ  مسق  ماگنه  ، دوش یم  دای  یلع  زا  ، هزانج لمح  متام و 
هب ار  لدـلد  وا  بـسا  ياـپ  ياـج  اـی  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ياـپّدر  اـهاج  يرایـسب  رد  ، دـنناد یم  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترــضح  ریــشمش 

هناخروز ناناولهپ و  ، نایفوص ناشیورد و  ، یناتساب ناراکشزرو  ، ناریگ یتشک  فلتخم ، عقاوم  رد.دنرمـش  یم  سدقم  « هاگمدق » ناونع
افیا شقن  لوغم  رصع  رد  یناولهپ  گنهرف  يریگ  لکش  رد  ، تادقتعم نیا.دننک  یم  دای  دنیوج و  یم  دادمتسا  ترـضح  نآ  زا  ، نایچ

.تسا هدرک  یم 

ماگنه دنیوگ و  یم  « یلع ای  ،» هناخروز هب  دورو  ماگنه  ناراک  یناتساب  تسا و  هدروخ  هرگ  اوشیپ  نآ  مان  اب  يدرمناوج  تّوتف و  نییآ 
یم مارتحا  دنزرو و  یم  قشع  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ریواصت  لیامـش و  هب  ناناوخ  هدرپ  نالاّوق و  ، دنناوخ یم  یلع  حدم  ، شزرو

فلز ، یلع ریش  ) دریگ یم  رارق  دنوسپ  « یلع » اهمان يرایـسب  رد.تسا  لطاب  ّدض  رب  قح  حالـس  لبمـس  ، گنهرف نیا  رد  راقفلا  وذ.دننک 
تعیبط و هب  قشع  زا  هتخیمآ  یگنهرف  هک  ناتـسرل  ۀقطنم  رد  یتح  ...و ) یلعمالغ  ، یلع بوذجم  ، یلع ریقف  ، یلعلا دبع  ، یلعغارچ ، یلع

یلع ۀـچوک.دوش  یم  هدـید  مـه  یلع  ربـب  یلع و  گرگ  نوـچمه  يریباـعت  ، دـنراد يروشحلـس  یگنادرم و  تلـصخ  عّیــشت و  حور 
یلع » ای «، یلع ای  » ۀـملک زا  یظفاحادـخ  يارب  یهاگ.تسا  هنایماع  ریباعت  نیا  زا  یـشخب  زین...و  داـبآ  یلع  ، یلع ةرفـس  ، هایـس یلع  ، پچ
دید زا  .تسا (2) گـنهرف  نیا  زا  يرگید  ياـه  هشوگ  ، دربب اـی  دـناباوخب  اـجک  ار  رتـش  دـناد  یم  تسا  ناـبراس  یلع  رگا  اـی  « تراـی

تاداقتعا ، رگید

ص:411

ۀمانهام رنه ،» هام  باـتک  ص 52 و« «، ریدغ ریما  ، یلع » زین ص 43، ةرامش 2  ص 38 و  ةرامش 1  «، نآرق ناتسلگ  » هیرـشن : ك.ر ( . 1 - 1
(. هّماع رنه  رد  یلع  ماما  : ۀمان هژیو  ةرامش 32-31( ، یمالسا داشرا  ترازو 

.دوش یم   110، دجبا باسح  هب  یلع  نوچ  ، دشاب مان  نیا  زا  ماهلا  اب  مه  یماظتنا  يورین  رد  سیلپ 110» » دیاش ( . 2 - 2
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اهیشاقن و ، یخیرات راثآ  هینبا و  يرامعم  ، يرنه ياهراک  رد  يوحن  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناوریپ  ياهشیارگ  اهرواب و  یعیش و 
.تسا (1) هتفای  ساکعنا  یموب  یمدرم و  ياهتّنس  ، اهبیهذت

.یّلعم طخ  ، يرنه راثآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ، تّوتف ، یلع ای  ، یلع دان  -

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

نآ ّصاخ  درکلمع  وا و  نأـش  رد  يدّدـعتم  تاـیآ  اـّما  ، تسا هدـماین  نآرق  رد  تحارـص  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ماـن  دـنچره 
تیب لها  ای  ترـضح  نآ  ةرابرد  تاـیآ  نیا  لوزن  .دـشاب (2) یم  زین  وا  لماش  هک  هدـش  لزان  تیب  لها  ای  ، تیالو ةرابرد  ای  ، ترـضح

: تسا هدمآ  اهنآ  دانسا  لّصفم  بتک  ددعتم و  عبانم  رد  تسا و  یعطق 

ۀیآ ، هرقب « ) ...ًهَِینـالَع ارِـس َو  ِراـهَّنلا  ِلـْیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  : » ناـهن راکـشآ و  زور و  بش و  رد  وا  قاـفنا  هب  طوبرم  ۀـیآ  -1
(. 274

« ...ِهّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساـّنلا  َنِم  َو  : » ترجه بش  رد  ربماـیپ  رتسب  رد  ندـیباوخ  رد  وا  يراکادـف  هب  طوبرم  ۀـیآ  -2
هیآ 207) ، هرقب )

(. هیآ 55 ، هدئام « ) ...ُُهلوُسَر ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » ریقف هب  عوکر  تلاح  رد  رتشگنا  قافنا  هب  طوبرم  ۀیآ  -3

(. هیآ 67 ، هدئام «) ...ّکبر نم  کیلإ  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهّیأ  ای  :» مخ ریدغ  رد  وا  تیالو  غیلبت  هب  طوبرم  ۀیآ  -4

(. هیآ 3 ، هدئام « ) ...ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » مخ ریدغ  رد  شتماما  غالبا  زا  سپ  نید  لیمکت  هب  طوبرم  ۀیآ  -5

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » لوسر ادخ و  زا  تعاطا  رانک  رد  « رمألا یلوا  » زا تعاطا  موزل  ۀیآ  -6

ص:412

هعیـش ۀمانلــصف  ، يرــصانع رباـج  « ناریا یبهذـم  ياـههاگترایز  نکاـما و  ، هـینبا رب  عّیــشت  ریثأـت  » ۀـلاقم : ك.ر هـنیمز  نـیا  رد  ( . 1 - 1
زییاپ 83. ةرامش 7، ، یسانش

عبانم تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ةرابرد  هک  دـنک  یم  لقن  ار  هیآ  دودح 84  »ج 2 و 3  قحلا قاقحا  » رد هّللا  رون  یضاق  دیهـش  ( . 2 - 2
تایآ زا  دروم  دودح 160  یبلطم  نسحلا  وبا  « نآرق رد  نینمؤملا  ریما  لیاضف  زا  يوترپ  » رد زین.دروآ  یم  ّتنـس  لها  بتک  زا  ار  اهنآ 

»ج 1 هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  » زین تسا  هدش  یفرعم  تایاور  ساسارب  ، تسا تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ةرابرد  هک  نآرق 
ص 265.
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(. هیآ 59 ، ءاسن « ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ 

(. ات 9 هیآ 6  ، ناسنا « ) ًاریِسَأ ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  : » ریسا میتی و  نیکسم و  هب  راطفا  قافنا  هب  طوبرم  ۀیآ  -7

(. هیآ 61 ، نارمع لآ  « ) ...ْمُکَءاْنبَأ انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  : » نارجن ياراصن  اب  تیب  لها  ربمایپ و  هلهابم  هب  طوبرم  ۀیآ  -8

(. هیآ 33 ، بازحا « ) ...َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » ءاسک لها  هب  طوبرم  ، يدیلپ زا  تیب  لها  ریهطت  ۀیآ  -9

(. هیآ 23 ، يروش « ) یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : » تلاسر رجا  ناونع  هب  تیب  لها  تّدوم  هب  طوبرم  ۀیآ  -10

(. هیآ 119 ، هبوت « ) َنِیقِداّصلا َعَم  اُونوُک  َو   »... ناقداص اب  ندوب  هارمه  هب  هدننک  توعد  ۀیآ  -11

: لثم ، تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ةرابرد  ، تایاور ۀتفگ  هب  هک  ، رگید ناوارف  تایآ  و 

سنوی بازحا 23 و 25 ، فص 4، نارمع 146، لآ  دعر 7 و 43، لحن 43، فارعا 46، دعر 29، و 39، سبع 38  تلصف 40، ق 21، )
رشح ،9 هبوت 19، میرحت 4 ، ءارسا 80، لافنا 64، فسوی 184، أبن 1 و 2 و 38، دیدح 28، میهاربا 27، ءارعش 214، دوه 12 و 17، ،25

(1) ات 22 .) نمحر 19  هنّیب 7 ، ءاسن 69، تارجح 15، هدجس 18، میرم 96، هرقب 43، ماعنا 82، نامقل 22، هعقاو 10 و 11، ،10

هدـمآ ییاور  ریـسافت  رد  هدـش و  ریـسفت  ناماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دوجو  هب  نآرق  تایآ  رد  ریباعت  تاملک و  یخرب  اهنیا  رب  هوـالع 
يوقتلا و هملک  ، تاملک ، نیـسای لآ  ، هلیـسو ، یبوط ، دیـشم رـصق  هلّطعم و  رئب  تناما ، ، تاریخلاب قباـس  ، نیبم ماـما  ریباـعت  لـیبق  زا  ، تسا

.ریدغ تایآ  مالّسلا  هیلع  یلع  فحصم  .رگید (2)- ینآرق  تاملک  یخرب 

ص:413

نبا « لیزنتلا دهاوش  ،» يرکـسع همالع  « نآرق رد  یلع  ماما  » ۀـلاقم ،ج 10  مالّـسلا هیلع  « یلع ماما  ۀمانـشناد  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
هـصالخ یف  راهزألا  تاحفن  ،» يرکاش نیـسح  « هّنـسلا باتکلا و  یف  یلع  » یچناراـهب ینیـسح  دّـمحم  دّیـس  « لـئاضفلا تاـیآ  ،» شیور

تاـیآ ، » و 3 ج 2  «، قـحلا قاــقحا  ،» يرفعج بوــقعی  هـمجرت  یناکــسح  «، نآرق رد  یلع  ماــما  يامیــس  ،» ج 20 «، راونـألا تاـقبع 
يدّمحم رقاب  دیس  هیالولا » تایآ  ،» یبّلطم نسحلا  وبا  «، نآرق رد  نینمؤملا  ریما  لیاضف  زا  يوترپ  » یناجیرال ینسح  یلع  دّمحم  «، هّمئألا

«. نیلقثلا رون  »و« ناهربلا » ریسفت زین  ج 2، «، قدصلا لئالد  ،» بسن
راحب » زین تاحفـص 95،105،108،111،112،116،122،125،و 126 ، رد  بیترت  هب  «، رابخألا یناـعم  » باـتک رد  یتاـیاور  رد  ( . 2 - 2

ج 35 و 36. «، راونألا
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مالّسلا هیلع  ّیلع  نم  انأ  یّنم و  ّیلع 

قیمع طابترا  هک  ، ثیدح نیا.ما  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ینعی  ، تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مالک 
ياهتیعقوم رد  اهراب  ، دناسر یم  ار  تماما  تلاسر و  راوتسا  دنویپ  ود و  نآ  یلدمه  یهارمه و  یحور و  مه  نینمؤملا و  ریما  ربمایپ و 

هیلع یلع  ترضح  ندوب  « ربمایپ ناج  » نامه زا  يرگید  ترابع  تسا و  هدش  هدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نابز  زا  فلتخم 
زا سپ  ، دوب هتفر  نمی  هب  ربمایپ  يوس  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  یتیرومأـم  رد.تسا  حرطم  مه  هلهاـبم  ۀـیآ  رد  هک  تسا  مالّـسلا 

داـقتنا ربماـیپ  دزن  ، دــندوب هدرک  هدافتــسا  هـک  لاـملا  تـیب  لاوـما  هـب  تبــسن  وا  يریگتخــس  زا  شناـهارمه  زا  يا  هّدــع  ، تشگزاـب
: دومرف دش و  نیگمشخ  نانآ  ییوجبیع  زا  تفشآرب و  ترضح.دندرک 

نم زا  یلع  ، تسا هدش  ادـج  نم  زا  دوش  ادـج  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  سکره  ،(1) هنم » انأ  یّنم و  اّیلع  ّنإ  ، ینقراف دـقف  اّیلع  قراـف  نم  »
ییوسمه نخس  نیا  (2) کـنم .» اـنأ  یّنم و  تنا  «،» ّیلع نم  اـنأ  یّنم و  ّیلع  :» هک هدوـمرف  ناـیب  زین  ریبـعت  نیا  هب  ، میوا زا  نـم  تـسا و 

تیامح تسا و  « یبرح کبرح  یملـس و  کملـس  » زا يرگید  موهفم  دناسر و  یم  ادـخ  لوسر  تبحم  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تبحم 
يداـه یکی  ، دنتیرــشب يوـگلا  تـّما و  ردـپ  ودره  مـه و  ناـبیتشپ  ودره.دـهد  یم  ناـشن  ناـنمؤم  ریما  عـضاوم  زا  ار  دوـخ  غیردــیب 

ادـخ لوـسر  داد و  یم  دـنویپ  مه  هب  ار  ود  نآ  هک  تـسا  یبـسن  یببـس و  يدـنواشیوخ  تـبارق و  رب  نوزفا  ، نیا.رذـنم يرگید  ، تـسا
: یناسارخ بیبح  ازریم  ریبعت  هب.تسناد  یم  شدوخ  نوچ  ار  وا  درک و  یم  ینابیتشپ  شیاتس و  نینمؤملا  ریما  زا  اج  همه  هراومه و 

دنتخاس دّمحم  زا  زاب  یلع  دندیرفآ و  یلع  زا  دّمحم  ، دش دّمحم  نیع  یلع  نوچ 

ضاـّیف هک  هدـش  ببـس  ، تسادـخ لوسر  سفن  ، هلهاـبم ۀـیآ  یهاوگ  هب  نینمؤـملا  ریما  هکنیا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ربماـیپ و  ّتیعم  نیا 
: دیارسب نینچ  یجیهال 

دسانش رتهب  ار  شیوخ  سکره  هک  دسانش  ربمغیپ  ، ردق ار  یلع 

.قح مالّسلا و  هیلع  یلع  ، ءاسک باحصا  ، هلهابم -

ص:414

(. ّتنس لها  عبانم  زا  لقن  هب  ،ج 1 ص 341( هّتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ( . 1 - 1
،ص 338 و 339. نامه ( . 2 - 2
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دادضا عمج  مالّسلا و  هیلع  یلع 

عماج » ار ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  ببس  ، دوش یمن  عمج  درف  کی  رد  بلغا  هک  ، مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوگانوگ  تافص 
تافـص و...و  ، اعد شیاـین و  ، نآرق ریـسفت  ، هساـمح داـهج و  ، هظعوم دـنپ و  ، هفـسلف ، ناـفرع ياـه  هصرع  رد  شنانخـس.دنمانب  « دادـضا

نیا هاوگ...و  ، لاملا تیب  ظفح  تواخـس و  ، وفع ّتیعطاق و  ، کشا تعاجـش و  ، لمع ملع و  ، نافرع هسامح و  زا  یقیفلت  هک  شّداـضتم 
یلع لیاضف  .- دنا (1) هتفگ  نخس  ، ترضح نآ  ّتیصخش  رد  تفگـش  داضتم و  هوجو  نیا  ةرابرد  يرایـسب  ناگدنـسیون.تسا  نخس 

.مالّسلا هیلع 

هاچ مالّسلا و  هیلع  یلع 

.ینابر فراعم  شناد و  زا  هتشابنا  مه  ، دوب جنر  درد و  زا  هدنکآ  مه  ، مالّسلا هیلع  یلع  ینافوط  لد 

یم کبـس  ار  دوخ  ، نآ ندرک  وگزاب  اـب  یعون  هب  دـش و  یم  راوشد  شیارب  نارک  یب  شناد  اـپ  درد  جـنر و  همه  نآ  لّـمحت  یهاـگ 
هآ قـیمع و  سفن  درب و  ارحـص  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  ترـضح.دوب  لـیمک  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ياـهزار  ناـمرحم  زا  یکی.تخاـس 
یم جوم  یناوارف  شناد  اجنیا  رد  (2) هلمح » هل  تبصأ  ول  اّمج  املعل  انهاه  ّنإ  :» دومرف دوخ  ۀنیـس  هب  هراشا  اب  دیـشک و  يا  هنادنمدرد 

.متفای یم  نآ  يارب  ینالماح  شاک  ، دنز

درک و هلبق  هب  ور.تفر  یفعج  دجـسم  هب  دش و  جراخ  هفوک  رهـش  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یبش  هک  هدش  تیاور  راّمت  مثیم  زا 
تساخرب و هاگنآ  ، تفگ « وفعلا » راب دـص  داهن و  كاخرب  هرهچ  تفر ، هدجـس  هب  ، دوشگ اـعد  هب  تسد  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  راـهچ 

...و ، این رتولج  طخ  نیا  زا  : تفگ دیشک و  یّطخ  نم  يارب.دیسر  ارحص  هب  تفر.مداتفا و  هار  هب  وا  یپ  رد  نم.تفر  نوریب 

دزن يرذـع  هچ  دراد و  نمـشد  همه  نیا  هک  وا  ، منک اهر  ار  مدوخ  يـالوم  هنوگچ  متفگ  دوخ  شیپ.دوب  کـیرات  یبش.تفر  شدوخ 
نآ مدـید.متفر  وا  یپ  رد.دـشاب  شنامرف  فالخرب  دـنچره  ، دـش هچ  تفر و  اجک  منیبب  مورب  وا  لاـبند  ؟ تشاد مهاوخ  ربماـیپ  ادـخ و 

ندب ۀمین  ات  ترضح 

ص:415

زا ییاه  هنومن  ات 30، باتک ص 16  نامه  ۀـمدقم  زین  ات 53، ص 50  هغالبلا ج 1  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هلمج  زا  ( . 1 - 1
.تسا هدرک  نایب  لیاضف  تافص و  رد  ار  وا  ياهیگتسجرب 

تمکح 147. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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درک و نـم  هـب  ور.درک  ّسح  ارم  روضح.دونــش  یم  باوــج  دــنز و  یم  فرح  هاــچ  اــب  تـسا و  هدرب  ورف  یهاــچ  رد  رــس  دوــخ 
مارآ ملد  ، مدوب كانمیب  وت  ناج  رب  نانمـشد  زا  یلو  ، ارچ : متفگ این ؟ رتولج  طـخ  نآ  زا  متفگن  رگم  : دومرف.مثیم : متفگ ؟ یتسیک : دومرف

ما هنیـس  هاگره  هک  تسا  ییاه  هتـساوخ  ملد  رد  ! مثیم يا  : دومرف ، نم رورـس  يا  ، هن : متفگ ؟ يدینـش يزیچ  میاـهفرح  زا  : دومرف ، تفرگن
يرذـب زا  هایگ  نآ  ، دـیور یم  رگا  نیمز  ، مراذـگ یم  نایم  رد  نآ  اب  ار  ملد  زار  مواک و  یم  ار  نیمز  مناتـسد  اب  ، دـنک یگنت  ساسحا 

!: ما هتشاک  نم  هک  تسا 

يردص اهل  قاض  اذا  تانابل  ردّصلا  یف  و 

يّرس اهل  تیدبا  ّفکلاب و  ضرألا  ّتکن 

يرذب (1) نم  تبنلا  كاذف  ضرألا  تبنت  امهمف 

تبرغ و نخـس و  مه  نتـشادن  هاچ و  اب  ترـضح  نآ  ندرک  لد  درد  زا  هک  هدـش  یناوارف  یبدا  تاریبعت  ۀیامتـسد  ، یخیرات لـقن  نیا 
هیلع یلع  ياه  همانجنر  زا  هتـشابنا  ، دننادب یهاچ  مه  ار  نایعیـش  ياهلد  دنیارـسب و  دنـسیونب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّتیمولظم  ییاهنت و 

.تسیرگ (3) نآ  رد  یلع  هک  دننادب  نامز  نآ  زا  ار  هاچ  ششوج  مالّسلا (2)و 

دش نوزفا  ، هاچ بآ  رب  مغ  ةریش  نوچ  دش  نوخ  ، يدیمد هاچ  رد  هک  هآ  نآ 

دش نوگلگ  ۀلال  دیمد و  كاخ  زا  سپس  كاخ و  گر  رد  دیود  بآ  نآ  و 

هاچ هب  وت  نوچ  ، نانگهودنا مهن  یم  رس  هاگ  هب  هاگ  ، مور یم  هاچ  رس  اهنت 

هّللاب (4) ّالا  هّوق  لوح و ال  ال  میوگ : یم  تمغ  دای  اب  میرگ و  یم 

: دیوگ ، هاچ اب  ماما  يوگتفگ  ییوگزار و  هب  هراشا  رد  زین  يونزغ  ییانس 

ربمغیپ غارچ  مشچ و  دوب  رنه  رحب  دوب و  ملع  ملاع 

هدید (5) عمتسم  هب ز  ار  هاچ  هدیشوجب  وا  ردنا  ملع  رحب 

یم هدرب  راک  هب  ، دسانـش یمن  بسانم  بطاخم  هک  دـناد  یم  يرارـسا  اهـشناد و  هک  یـسکره  يارب  ( هاچ اـب  نتفگ  لد  زار  ) هویـش نیا 
يدرم هب  ار  یمیکح  داهنشیپ  یناتساد  رد  ییانس.دوش 

ص:416

،ج 97 ص 451 و ج 40 ص 199. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 3 ص 30. بالقنا تیاور  ( . 2 - 2
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(. ،ص 73 يدورامرگ يوسوم  ، نیچتسد ) دش ناشوج  ، یتسیرگ نآ  رد  وت  هک  نامز  نآ  زا  ، هاچ ( . 3 - 3
،ص 158. نامه ( . 4 - 4

،ص 249. هقیقحلا هقیدح  ( . 5 - 5
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: دیوگ نینچ  هدروآ و  دید  یم  كانرطخ  ار  شنتفگ  هک  تسناد  یم  يزار  وا  زا  دوب و  ردنکسا  ماّجح  هک 

ارحص يوس  ناهن  قیالع  یب  اهنت  ور  ، میکح درم  تفگ 

هدش بآ  زا  کشخ  سومطم و  هتشگ  هدش  بارخ  نیبب  يراسهاچ 

...تلگ (1) هتشرس  نیا  دیاسایب  ات  تلد  زار  يوگ  هاچ  نآ  ردنا 

یلو ، متخومآ ثیدـح  رازهداتفه  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نم  : دـیوگ یم  ، تسا مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  باحـصا  زا  هک  یفعج  رباـج 
رارسا همه  نآ  يا و  هداهن  نم  شود  رب  ار  ینیگنس  راب  هک  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ، منک راهظا  یسک  هب  متسناوتن  زگره 

ماما ؟ منک هچ  ، منک یم  ادـیپ  نونج  هیبش  یتلاـح  دوش و  یم  گـنت  ما  هنیـس  ، منک ناـیب  یـسک  يارب  مناوت  یمن  يا  هتخومآ  نم  هب  هک 
.وگب (2) نآ  هب  ار  ثیداحا  راذگب و  نآ  رد  ار  رس  نکب و  یلادوگ  ، ورب ارحص  هب  يدرک  ادیپ  یتلاح  نینچ  تقوره  : دومرف

شا (3) ییایرد  لد  زا  ، شنابرهم هاگن  زا  تسا  یتمسق  ناریقف  نوچ  مه  ار  هفوک  ياههاچ 

: تسا هدورس  هنوگنیا  ، هاچ اب  ار  ترضح  نآ  ییوگزار  رصاعم (4) نارعاش  زا  یکی 

ار یلع  ياه  هلان  تخانشن  اغیرد  ، سانش قح  شوگ  کی 

رتوبک هاچ و  ثیدح  دشاب  ردیح  ۀلان  ، هاچ شوگ  رد 

ییاونش یتسارب  شوگ  ییافو  جرب  تسین  هک  ینعی 

اّمعم تسا  ینشور  نیع  رد  الوم  ۀنابش  ندیلان 

: اناغف ، هقرف ود  نیا  درد  زج  انامه  تشکن  ارم  ینعی 

اناوت لهج  فیعض و  مهف  اناد  قفانم  ، نود هارمه 

.مالّسلا هیلع  یلع  ّتیمولظم  -

قح مالّسلا و  هیلع  یلع 

اب هک  تسا  ینازیم  تسا و  لاوقا  لامعا و  ، بازحا ، صاخشا شجنس  رایعم  «، قح »

ص:417

ص 32. (، یناجنز تارب  مامتها  هب  ) ییانس راعشا  ةدیزگرب  ( . 1 - 1
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،ج 46 ص 340. راونألا راحب  ( . 2 - 2
.هوزق اضر  یلع  ( . 3 - 3

(. دیرف ) یبسامهط رداق  ( . 4 - 4
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مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  ، دّدـعتم ثیداـحا  رد.دوـش  یم  نشور  شنـالطب  اـی  تیناـقح  ، نآ رب  لـمعره  نخـسره و  ندرک  هضرع 
ۀمه رد  ار  وا  ندوب  قح  رب  مه  ، دناسر یم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمـصع  مه  ، نیا ، تسا هدـش  هتـسناد  یکی  مه و  اب  هارمه و  ، قح
امثیح هعم  رودـی  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ.صاخـشا  ۀـمه  اب  ضراـعت  رد  اـه و  ههبج 

.ددرگ یم  وا  روحم  رب  اجنامه و  مه  قح  ، دشاب وا  هک  اجره  ، تسا یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  ، (1) راد »

يا هدوب  قح  اب  وت  دوب و  قح  وت  اب  يا  هدوب  قلطم  وحم  وت  یلع  ای 

هب مه  ، تقیقح نیا.تسوا  نانمـشد  ندوب  هارمگ  وا و  ّتیناقح  رب  لیلد  نیرت  نشور  «، ّتیعم » نیا قح و  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یهارمه 
ردأ ّمهّللأ  :» ریبعت نیا  لثم  ، ادـخ ، هاگرد زا  هتـساوخ  اعد و  تروص  هب  مه  تشذـگ ، هک  یثیدـح  لثم  ، تسا هدـش  لقن  يربخ  تروص 

مه رسای  راّمع  ةرابرد  ینانخس  نینچ.نادرگب  وا  رادم  رب  ار  قح  ، دوب مالّسلا  هیلع  یلع  هک  اجره  ایادخ  (2) راد .» امثیح  ّیلع  عم  ّقحلا 
ّیلع » ثیدح.داد یم  ناشن  ار  قح  فرط  ، نیفـص ۀهبج  رد  دّدرم  دارفا  يارب  هک  دوب  يرایعم  نیا  تسا و  هدش  لقن  ادخ  ربمایپ  نابز  زا 

ترـضح نآ  تماما  رب  یلیلد  تسا و  هبتـشم  دراوم  هنتف و  ياه  هنحـص  رد  یـسانش  لطاب  یـسانش و  قح  يارب  يا  هلیـسو  « ...ّقحلا عم 
.تسا

تسج (3) دیاب  وت  زا  مه  ار  قح  هار  تسوت  اب  قح  وچ  یّقح و  اب  وت  نوچ 

هک زین  نآرق  مالّسلا و  هیلع  یلع  ندوب  مه  اب  یگنهامه و  .تسا (4) هدمآ  مه  ّتنس  لها  بتک  رد  ، یعیش عبانم  رب  هوالع  ، ثیدح نیا 
عم ّیلع  :» هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ثیدـح  هلمج  زا  ، تسا هدـمآ  يدّدـعتم  ثیداحا  رد  ، دراد ربرد  ار  جـیاتن  میهافم و  نیمه 
هیلع یلع  ندوب  هارمه  ، ادـخ ربماـیپ  لوق  زا  يرگید  ثیدـح  رد  (5) ضوـحلا .» ّیلع  ادری  یّتـح  اـقرتفی  نل  ، ّیلع عـم  نآرقلا  نآرقلا و 

اب مالّسلا 

ص:418

ج 5 ص «، قحلا قاقحا  » زین...و يرولا  مالعا  ، هراتخملا لوصفلا  زا  لـقن  هب  ،ج 2 ص 237  بلاط یبا  نب  یلع  ماـمالا  هعوسوم  ( . 1 - 1
.ّتنس لها  عبانم  زا  فلتخم  ياهترابع  اب  623 و ج 16 ص 384 

.لمجلا زا  لقن  هب  ،ص 238  نامه ( . 2 - 2
.هدنسیون زا  ( . 3 - 3

لها عبانم  زا  هدـش  دای  ثیدـح  دنتـسم  یـسررب  هب  ، باتک ناتـسوب  تاراشتنا  ، ینامیا هیقف  يدـهم  زا  « تسا یلع  اب  قح  » باتک ( . 4 - 4
.تسا هتخادرپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  رب  نآ  هب  لالدتسا  ّتنس و 

،ج 1 ص 148. هّمغلا فشک  ( . 5 - 5
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(1) ضوحلا .» ّیلع  ادری  یّتح  اقّرفتی  نل  و  ّیلع ، عم  نآرقلا  ّقحلا و  ،و  نآرقلا ّقحلا و  عم  ّیلع  :» تسا هدش  نایب  اجکی  نآرق  اب  قح و 

نآرق - .تـسا یثیدـح  ياـه  هناوتـشپ  نـیمه  رب  هـیکت  اـب  ( تـسا یلع  اـب  قـح  ) تـسا جـیار  مدرم  ناـبز  هناـیماع و  گـنهرف  رد  هـچنآ 
.قح نازیم  ، قطان

افلخ مالّسلا و  هیلع  یلع 

ۀفیقس نایرج  ، تفالخ تماما و  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نییعت  وا و  ياه  هیـصوت  مغر  یلع  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح.دوب  هدش  یحاّرط  شیپ  زا  ، هئطوت نیا.دنتفرگ  تسد  هب  ار  تردق  ، هدز رانک  ار  ترـضح  نآ  دـمآ و  شیپ 

.دومن دنهاوخ  بصغ  ار  وا  قح  درک و  دنهاوخ  ملظ  ترضح  نآ  هب  هک  دوب  هدینش  ادخ  ربمایپ  زا  مه 

يدوبان یلخاد و  ياهـشکمشک  زا  يریگولج  يارب  ندـش و  رد  هب  نید  زا  یهارمگ و  زا  تّما  ظفح  يارب  ، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما 
مه رکب  وبا  اب  رگا.درکن  عازن  زیتس و  نابصاغ  اب  نیملـسم  مالـسا و  یّلک  تحلـصم  تیاعر  اب  ، ناناملـسم نوخ  ندش  هتخیر  مالـسا و 

.دوب يرابجا  ، درک تعیب 

هب رّرکم  دانتـسا  تماما و  ّمهم  ۀـلأسم  ربماـیپ و  ياـیاصو  هب  تبـسن  راـکفا  يرگنـشور  قح و  نییبت  ، وس کـی  زا  ، ترـضح نآ  عضوم 
یتالکـشم رد  هناگ  هس  يافلخ  ییامنهار  يزوسلد و  یهاوخریخ و  رگید  يوس  زا  ، دوب دوخ  ّتیناقح  تابثا  يارب  مخ  ریدـغ  ۀـثداح 

هزات يرایسب  دوب و  مالسا  زاغآ  هک  یطیارـش  رد  یلخاد  گنج  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  وس  رگید  زا  ،و  دندوب زجاع  نآ  ّلح  زا  هک 
اهتعدب اهفارحنا و  فالخ و  ياهدرکلمع  هب  تبـسن  داقتنا  زا  ، دوب یـضتقم  مه  هاگره.دندوب  هدـیورگ  مالـسا  هب  هتـسر و  تیلهاج  زا 

مه یهاگ.دوب  رتشیب  ، نآرق ماـکحا  يوبن و  ّتنـس  زا  شنارازگراـک  وا و  فّلخت  هک  ناـمثع  ةرود  رد  صوصخب  ، درک یمن  راذـگورف 
زا دـش و  ترـضح  نآ  اـب  یبساـنمان  ياـهدروخرب  ناـمثع  نارود  رد  دوب و  نیگنـس  تفـالخ  هاگتـسد  رب  يو  عضاوم  اـه و  ضارتعا 

.دندوب تحاران  ، لاملا تیب  لیم  فیح و  فارشا و  ۀقبط  شیادیپ  هب  ماما  ياهداقتنا 

، تشاد روضح  مه  رمع  زا  سپ  هفیلخ  نییعت  يارب  هرفن  شش  ياروش  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما 

ص:419

،ج 16 ص 398. قحلا قاقحا  ،ج 1 ص 828، راربألا عیبر  زا  لقن  هب  ،ج 2 ص 237، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 1 - 1
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مه یتقو.دـنناسرب  تموکح  هب  ار  ناـیوما  دـننزب و  راـنک  ار  وا  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  اـهوگتفگ  ثداوـح و  ریـس  هک  دـید  یم  دـنچره 
يرایـسب شالت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  ، دندناسر لتق  هب  ار  وا  هدرک و  هرـصاحم  ار  شا  هناخ  دندرک و  شروش  نامثع  هیلع  ناناملـسم 

یم يرگیجنایم  ، هفیلخ شنایلاو و  ناـمثع و  ياـهفالخ  اـهملظ و  زا  نیگمـشخ  نارگنایـصع  ناـیم  دـنک و  ظـفح  ار  وا  ناـج  اـت  درک 
تشاد و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀبنج  ، درک یم  داقتنا  رگا  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما.دش  هتشک  نامثع  درکن و  رثا  اهنیا  اّما  ، درک

هناخ نتسبورف و  مد  توکس و  هن  تشاد و  یبلط  تسایر  ۀبنج  شضارتعا  هن.دوب  نیملسم  تدحو  ظفح  يارب  ، درک یم  توکـس  رگا 
هب مه  دـش  مهتم  یبلط  تسایر  هب  مه  ، لاح نیع  رد.دوب  یـصخش  تعفنم  ییوجدوس و  يراکـشزاس و  اـی  سرت  يور  زا  شا  ینیـشن 

ینخس ( تفالخ ةرابرد  ) رگا (1) ...توملا » نم  عزج  : اولوقی تکـسا  نا  کلملا و  یلع  صرح  : اولوقی لـقأ  نإـف  :» دومرف وا  دوخ.سرت 
.دیسرت گرم  زا  دنیوگ  یم  ، منک توکس  رگا  تسا و  صیرح  تموکح  رب  دنیوگ  یم  ، میوگب

زا صوصخب  يدـنت  ياهداقتنا  ، هلاـس ةرود 25  نآ  رد  شربـص  توکـس و  لـیلد  تفـالخ و  بصغ  ناـیب  نمـض  ، هّیقـشقش ۀـبطخ  رد 
هرواشم و تلاح  یهارمه و  یمک  ، لوا ۀـفیلخ  ود  نامز  رد  وا  رگا  .دراد (2) نامثع  ةرود  رد  لاملا  تیب  لـیمو  فیح  يراکفارـسا و 

.دش هدیشک  لباقت  هب  یساسا  فارحنا  لیلد  هب  موس  ۀفیلخ  رصع  رد  ، تشاد هناهاوخریخ  يراکمه 

تّما ناـیم  رد  وا  روضح  هک  نیمه  تشاد و  ار  بقارم  رظاـن  کـی  شقن  زیچره  زا  شیب  ماـما  :» یمیکح اـضر  دّـمحم  داتـسا  ریبعت  هب 
کیدزن و ناتسود  زا  نونکا  هک  ربمایپ  ۀباحـص  نیرتکاپ  زا  یخرب.تفرگ  یم  ار  يداینب  ياهفیرحت  زا  يرایـسب  يولج  ، دش یم  ّسح 

یمکح اجره.دـندناسر  یم  وا  عالطا  هب  ار  لئاسم  دـندرک و  یم  يرای  مالـسا  لوصا  لصا و  یناـبهگن  رد  ار  وا  ، دـندوب ماـما  ناوریپ 
هیلع یلع  ، دنداد یم  تسردان  یمیلعت  اجره  ، دندرک یم  قحان  یتواضق  اجره  ، تشگ یم  نییعت  اجبان  يّدـح  اجره  ، دـش یم  فیرحت 

هب ربمایپ  ّیصو  زا  لاؤس  يارب  هک  نایدا  ياملع  هب.تشاد  تراظن  یمالـسا  تاحوتف  راک  رد.درک  یم  یگدیـسر  همه  نیا  هب  مالّـسلا 
زا تسد  دوب  رـضاح  یماگنه  ات  هرود  نیا  رد  دومرف  یم  دوخ  هکنانچ...و  داد  یم  خـساپ  هک  دوب  وا  اـهنت  ، دـندش یم  ریزارـس  هنیدـم 

يا هنوگ  هب  ناناملسم  روما  هک  درادرب  يّدج  يریگرد 

ص:420

ۀبطخ 5. ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
ۀبطخ 3. ، نامه ( . 2 - 2
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تیلوؤسم اّما  ، دـنا هدز  رانک  ییارجا  یـسایس و  بصنم  زا  ار  وا  هک  تسا  یماما  نأش  ، عضوم راتفر و  هوحن  نیا  (1) .دبای » هلصیف  ملاس 
.تسوا ةدهعرب  نانچمه  تّما  ینید  تیاده 

ارهاظ نوچ  ، دندرک یم  يراکمه  افلخ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  :» دیامرف یم  نینچ  يولع  ةریـس  لیلحت  رد  ینیمخ  ماما 
فرحنم افلخ  شور  هقیرط و  زا  دمآ و  راک  يور  هیواعم  هک  یعقوم  ات  دوبن ، راک  رد  یّجنشت  دندومن و  یم  لمع  نید  روتسد  قباطم 

يور اریز  ، دـنکن مایق  تسناوت  یمن  نوچ  ، دـنک مایق  دـش  راـچان  ترـضح  عقوم  نیا  رد.دومن  تنطلـس  هب  لّدـبم  ار  تفـالخ  هتـشگ و 
تلفغ يور  زا  ار  ترـضح  هک  ینیحـصان.دننیبب  رادـیاپ  تفالخ  ماـقم  رب  زور  کـی  ار  هیواـعم  دنتـسناوت  یمن  لـقع  عرـش و  نیزاوم 

هک یماقم  زا  ار  وا  ادعب  ، دوش مکحم  امـش  تفالخ  تنطلـس و  ياه  هیاپ  ات  دـنامب  هیواعم  راذـگب  » دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  تحیـصن 
ندش مکحم  زا  سپ  دش و  یم  عقاو  نیملـسم  ضارتعا  دروم  ادعب  ، درک یم  ربص  ترـضح  رگا  هک  دنتـسناد  یمن  « دیروایب نییاپ  دراد 
ةوحن نینچمه  نیـشیپ  ۀـفیلخ  هس  لباقم  رد  شنارای  وا و  درکلمع  یـسایس و  عضاوم  تخانش  (2) .درک » علخ  ار  وا  دوبن  نکمم  ، راـک

رد هک  هدنزومآ  تسا و  تیمها  زیاح  ، نتفرگ تخـس  ای  نداد  يدازآ  يراکمه و  مدع  ای  يراکمه  نازیم  نافلاخم و  لباقم  رد  لمع 
.دجنگ (3) یمن  هصالخ  نیا 

.تنطلس ات  تفالخ  زا  ، تفالخ بصغ  ، هدشانم جاجتحا و  ، هفیقس ، هیقشقش ۀبطخ  -

نآرق مالّسلا و  هیلع  یلع 

فراعم دینـش و  یم  ار  لیئربج  يادـص  نآرق و  تایآ  دوب و  ربمایپ  رانک  رد  ، یحو لوزن  ياهزور  نیتسخن  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ.دوب  ینآرق  همه  شرادرک  راتفگ و  ، شا یگدنز  مالک و  ، شناج رکف و  تخومآ و  یم  ربمایپ  زا  ار  نآرق 

عم ّیلع  :» دومرف وا  ةرابرد  هلآ 

ص:421

)ص 19. مهدراهچ پاچ  ) هعماج ّتینیع  رد  ماما  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 16. رون هفیحص  ( . 2 - 2

دّمحم یلع  « نارادمامز یلع و  ماما  ،» يرکـسعلا دّـمحم  نب  رفعج  ، دـلج  2« ءاـفلخلا ّیلع و  :» ك.ر هلمج  زا  اـه  هنیمز  نـیا  رد  ( . 3 - 3
لاـبق رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  یـسایس  عـضاوم  ،» نادـئاق رغــصا  « بلاـط یبا  نـب  یلع  یــسایس  عـضاوم  رب  یلیلحت  ،» یلیلجریم

ریما یـسایس  ةریـس  خیرات و  ،» ییاطع اضر  دّـمحم  همجرت  يرـش  داوج  دّـمحم  « تدـحو ةوسا  نینمؤملا  ریما  ،» هشخرد لالج  « نیفلاخم
نیدـلا لـالج  مالـسا » یلماـکت  بـالقنا  ،» یقداـص دّـمحم  « نومکاـحلا ّیلع و  ،» ناـیرفعج لوـسر  « مالـسا یـسایس  خـیرات  »و« ناـنمؤم

،ج 3. نآ همجرت  »و  بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ،» شخب 2 و 3 ، یسراف
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ات دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ، تسا یلع  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  (1) ضوحلا .» ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  ، ّیلع عم  نآرقلا  نآرقلا و 
ةرابرد «، ّیلع عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  :» تسا هدـمآ  زین  قح  یلع و  ةرابرد  ّتیعم » » ریبعت.دـنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  هکنآ 

نایم دنا و  ّقح  نآرق و  لدع  ، ترتع مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  تسا  نآ  يایوگ  نیا  )و  نیلقث ثیدح  )- تسا هدـمآ  مه  ترتع  نآرق و 
.تسین ییادج  نانآ 

.تسا هدـش  ثـحب  رگید  ياـج  ، تـسا ترـضح  نآ  گرزب  لـیاضف  وا و  ةراـبرد  هـک  یتاـیآ  نآرق و  رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ياـمیس 
نآرق ندوب  رایعم  ندرک و  لمع  ّربدـت و  ندـیمهف و  ندـناوخ و  هب  قیوشت  نآ و  ّتیمها  نآرق و  ةرابرد  نانمؤم  ریما  هک  یناـنخس  (2)
تباـتک ، نآرق شزوـمآ  رد  ناـنمؤم  ریما  شقن.تـسا  نآرق  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  زا  ثـحب  يارب  يرگید  روـحم  تـسا و  رایـسب  دراد 

هدــش لـقن  ترــضح  نآ  زا  نآرق  تاـیآ  لـیوأت  ریــسفت و  رد  هـک  یتاـیاور  ترــضح و  نآ  ینآرق  نادرگاـش  ، نآرق ریــسفت  ، نآرق
نآرق ّدــض  رب  ادــخ  باـتک  زا  يریگ  هرهب  نیفــص و  گــنج  رد  ندرک  هزین  رب  نآرق.تـسا  شهوژپ  يارب  يرگید  عوـضوم  ، تـسا

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  باتک  نیمه  رد  هک  تسا  يرگید  عوضوم  ، قطان

ار يدـننامه  نیا  هداد و  ماجنا  يا  هسیاقم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  ، نآ ياهیگژیو  نآرق و  ینیرفآ  شقن  نایم  ناقّقحم  زا  یکی 
: تسا هدرک  نییبت  ، رارق نیا  زا  فلتخم  يداعبا  رد 

یلع تسا و  قیاـقح  رگناـیب  نآرق  -3، زین یلع  تسا و  ناـقرف  ، هّللا باـتک  -2 .تسا « قطان نآرق  » یلع تسا و  « تماـص باـتک  » نآرق -1
.زین (3) یلع  تسا و  تلاسر  هاوگ  نآرق  -5 .قح ینیع  رولبت  یلع  تسا و  قح  نآرق  -4 .زین

.قحلا عم  ّیلع  ، قطان نآرق  ، ندرک هزین  رب  نآرق  ، نآرق رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ، مالّسلا هیلع  یلع  فحصم  -

هّللا ّیلو  ّیلع 

زا هتفرگرب.دنیوگ  یم  مه  هماقا  ناذا و  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  رد  هعیش  زراب  ياهراعش  زا 
هک تسا  یناوارف  ثیداحا  و  ...ُهّللا ) ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   ) تیالو ۀیآ 

ص:422

.لاّمعلا زنک  مکاح و  كردتسم  زا  لقن  هب  ،ص 111  هداز مظان  ، مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هایح  ( . 1 - 1
.دوش هعجارم  « نآرق رد  یلع  » لخدم هب  ( . 2 - 2

ات 82. ،ص 73  دار يودهم  یلع  دّمحم  « دیواج لعشم  :» ك.ر ( . 3 - 3
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هبیتک رد  یعیش  ياهیرامعم  یمالسا و  ياهانب  رد  ، راعش نیا.تسا  هدرک  یفرعم  نمؤمره  ّیلو  ادخ و  ّیلو  ار  ترضح  نآ  ادخ  ربمایپ 
هدـنبادخ دّـمحم  ناطلـس  تموکح  نارود  رد.تسب  یم  شقن  زین  نهک  ياه  هّکـس  رد  میدـق و  راثآ  دـجاسم و  ياهیراکیـشاک  اه و 

لاس رد  یّتح  ، درک تبث  هفّرـشم  نکاما  دجاسم و  ردرـس  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  ، دـش هعیـش  یّلح  ۀـمالع  تاداشرا  اب  وا  یتقو  ، زین
لوسر دّـمحم  ، هّللا ّـالإ  هلإ  ـال  » ۀـلمج هس  درک و  فذـح  اـهنآ  زا  ار  هفیلخ  هس  یماـسا  درک و  ضوـع  ار  اـه  هّکـس  شقن  يرجه   707

هدش هتـشون  تشهب  ۀناگتـشه  ياهردرـس  رب  ، ربمغیپ تیاور  قبط  هک  يا  هلمج  هس  .داد (1) رارق  اـه  هّکـس  شقن  ار  « هّللا ّیلو  ّیلع  ، هّللا
هیلع یلع  ماـما  ةدوـمرف  هب  (2)و  هّللا » ّیلو  ّیلع  ، هّللا لوسر  دّـمحم  ، هّللا ّـالإ  هلإ  ـال  : هیناـمّثلا هّنجلا  باوبأ  نم  باـب  ّلـک  یلع  :»... تسا

ار ترضح  نآ  زین  ادخ  ربمایپ  (3) هّللا » ّیلو  ّیلع  ، هّللا لوسر  دّمحم  ، هّللا ّالإ  هلإ  :ال  رّونلاب هیلع  بتک  یّتح  ّرقتسی  مل  شرعلا  ّنا  :» مالّسلا
.هثلاث تداهش  ، تیالو ، یلوم ، تیالو ۀیآ  -(4) هّللا .» ّیلو  یّیلو  یّیلو و  تنا  :» تسا هتسناد  ادخ  ّیلو  ار  دوخ  یلو  دوخ و  ّیلو 

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - رسای راّمع 

همامع

.دنتسب یم  رسرب  همامع  هّمئأ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ.دندنب  یم  رسرب  هک  تسا  يراتسد  ، همامع

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر.دمآ  یم  رامش  هب  وا  هب  ندیـشخب  تزع  ، نداهن یـسک  رـس  رب  همامع  دوب و  ییاقآ  تمارک و  یعون  ناشن 
رد ربا  لثم  ، اضف رد  نآ  ۀـشوگ  ندوب  اهر  ببـس  هب  ، ربا يانعم  هب  دوب (5)، « باحـس » مان هب  اهنآ  زا  یکی.تشاد  دّدعتم  ياه  همامع  هلآ 

هدش هدیچیپ  رود  هن  هک  داهن  مالّسلا  هیلع  یلع  رس  رب  بازحا  گنج  رد  ، تشاد مان  باحس  هک  ار  شیوخ  ۀمامع  ادخ  لوسر.نامـسآ 
نیا.دیـسر ثرا  هب  رگید  ناماما  هب  ، دوب ییاوشیپ  تدایـس و  زا  يزمر  ناـشن و  هک  ربماـیپ  ۀـمامع  .داتـسرف (6) نادـیم  هب  ار  يو  دوب و 

اروشاع رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ، تشاذگ یم  رـسرب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع.تفرگ  یم  رارق  هّمئأ  ةدافتـسا  دروم  نیدامن  ثاریم 
ۀمامع : دومرف یم  نانمشد  هب  باطخ 

ص:423

.یلح همالع  ناهذالا  داشرا  زا  لقن  هب  ،ص 80  یناما نسح  دّمحم  ، تیالو تیار  یّلح  ۀمالع  ( . 1 - 1
،ج 27 ص 11 ح 24. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 25 ص 174. نامه ( . 3 - 3
،ج 38 ص 135 ح 91. نامه ( . 4 - 4

،ج 16 ص 99. راونألا راحب  ( . 5 - 5
ج 6 ص 562. «، قحلا قاقحا  » زین ،ج 20 ص 203 و ج 41 ص 88، نامه ( . 6 - 6
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هک ییاهزجر  هلمج  زا.دوب  وا  كاپ  لسن  رد  هّقح  تفـالخ  ادـخ و  لوسر  يربهر  موادـت  زمر  ، هناـشن نیا.تسا  نم  رـس  رب  هّللا  لوسر 
: دوب نیا  ، دناوخ یم  بازحا  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

همامإلا (1) هل  يدعب  يّذلا  تنا  همامعلا  ینمّمع  ذا  لاق  دق 

يراذگ همامع  هک  دهد  یم  ناشن  نیا.تسوا  نآ  زا  نم  زا  سپ  تماما  هکنآ  ییوت  : دومرف ، داهن مرـس  رب  همامع  هک  هاگنآ  ادـخ  ربمایپ 
.دوش یم  هتسارآ  تنیز  نیا  هب  هک  تسا  یسک  هب  نداد  تیلوؤسم  اب  هارمه 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو  ، نآ نیدامن  موهفم  رب  دیکأت  يارب  ادخ  لوسر.دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  ۀصخاش  زا  یکی  ، باحـس ۀمامع 
: دومرف یم  ، دیآ یم  شترضح  ییادها  ۀمامع  نآ  اب  هک  دید  یم 

يرادمامز تموکح و  دامن  «، جات  » هکنیا هب  هّجوت  اب.دمآ  امش  دزن  باحس  ۀمامع  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ،(2) باحّسلا » یف  ّیلع  مکاتا  »
کی زا  يرادـقم  تشاذـگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  رـس  رب  همامع  ربماـیپ  یتقو  تسا و  هوکـش  تبیه و  رهظم  ، هماـمع مه  ییوس  زا  ، تسا

ناگتشرف ياهجات  ،(3) هکئالملا » ناجیت  اذـکه  :» دومرف ، دـنکفا وا  رـس  تشپ  هب  ار  شرگید  فرط  زا  يرادـقم  ولج و  هب  ار  نآ  فرط 
تدایـس و ماقم  ياـطعا  زا  هیاـنک  ، نینمؤملا ریما  رـس  رب  ادـخ  لوسر  نداـهن  هماـمع  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ، تسا هنوگ  نیمه  زین 
تماما و جات  هک  يزور  ، تسا « جیوتّتلا موی  ،» ریدـغ زور  ياهمان  زا  یکی  ، تبـسانم نیمه  هب.تسا  ترـضح  نآ  هب  تفالخ  ییاوشیپ و 

.جیوتّتلا موی  - .دش هداهن  ربمایپ  زا  سپ  يربهر  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  رس  رب  ییاوشیپ 

بلاط وبا  - نارمع

باّطخ نب  رمع 

ترجه زا  شیپ  لاس  جـنپ  هّکم  رد.دـنارذگ  تیلهاج  رد  ار  شیوخ  رمع  رتشیب  ، دـش دـّلوتم  هکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  لهچ  يو 
وبا ندمآ  راک  يور  هدعاس و  ینب  ۀفیقس  يارجام  رد  يو.دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رسمه  هصفح  شرتخد  دش و  ناملسم 

هد دیسر و  تفالخ  هب  رکب  وبا  تیصو  اب  يرجه  هدزیس  لاس  رد  دوخ  ، رکب وبا  گرم  زا  سپ  تشاد و  یساسا  شقن  ، رکب

ص:424

،ج 41 ص 88. نامه ( . 1 - 1
،ج 38 ص 297. نامه ( . 2 - 2

(. هوسا پاچ  ،ج 6 ص 519( راحبلا هنیفس  ( . 3 - 3
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ریدغ زور  رد  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  زا  يو.تشذگرد  دـش و  حورجم  ؤلؤل  وبا  رجنخ  اب  يرجه  لاس 23  رد  درک و  تموکح  لاس 
لها زا  ار  تفالخ  تسکـش و  تعیب  ربمایپ  زا  سپ  اـّما  ، تفگ تینهت  يو  هب  درک و  تعیب  ، تیـالو ۀـلأسم  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  مخ 

مالّـسلا هیلع  یلع  تفالخ  ةرابرد  بوتکم  يدنـس  ، یگدـنز ياهزور  نیرخآ  رد  ربمایپ  تشاذـگن  هک  دوب  وا.تخاس  رود  ربمایپ  تیب 
یتقو.دوب دوخ  تفالخ  يارب  يزاس  هنیمز  رکب ، وبا  اب  مدرم  تعیب  يارب  يو  شالت.دادرس  « هّللا باتک  انبـسح  » راعـش دراذگب و  ياجرب 

درک دیدهت  ار  ترـضح  نآ  باطخ  نب  رمع  ، رکب وبا  تفالخ  اب  يرابجا  تعیب  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندرکراداو  يارجام  رد 
کل اـبلح  بلحا  :» دوـمرف هتکن  نیمه  هب  هراـشا  اـب  ترـضح  ، یهاوـخن هـچ  یهاوـخب  هـچ  ، ینک تـعیب  اـت  مـینک  یمن  اـهر  ار  وـت  : هـک

نآ شوکب و  یتخس  هب  نآ  يارب  زورما  تسوت و  مهس  نآ  زا  یشخب  هک  یندیشود  شودب  (1) ادغ » کیلع  ّدریل  مویلا  هل  ددشا  ، هرطش
.ددرگزاب تدوخ  هب  ادرف  ات  ، نک مکحم  ار 

نتـشاذگ رانک  نامثع و  نتفای  تردق  نآ  ۀجیتن  هک  درک  نییعت  يدـعب  ۀـفیلخ  باختنا  يارب  يا  هرفن  شـش  ياروش  زین  گرم  ماگنه 
.دوب (2) مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

.موش ۀبنش  جنپ  ، هّللا باتک  انبسح  ، رمع کلهل  ّیلع  الول  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  ، يرابجا تعیب  -

صاعورمع

ادخ ربمایپ  يو.دوب  ّتیلهاج  ماندب  نانز  زا  « هغبان » شردام هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیب و  لها  رگ  هلیح  تخسرس و  نانمشد  زا 
ناکرـشم فص  رد  يرجه  لاـس 8  اـت.دوب  هشبح  نارجاـهم  ناگدـننک  بیقعت  زا.درزآ  رایـسب  ار  ناناملـسم  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

رواشم هاپس و  هدنامرف  ، نیفـص گنج  رد  تسویپ و  هیواعم  هب  ، تشاد تموکح  تیعقوم و  نانمؤم ، ریما  زا  شیپ  يافلخ  نامز  رد.دوب 
.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  رد  هیواعم 

ریما زا  يدّدعتم  نانخـس  ، هغالبلا جـهن  رد.دـیآ  رامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  وا  ۀـعدخ  رکم و  تلاسر و  نادـناخ  اب  وا  ياهینمـشد 
رد يو  ۀمان 39. )و  ...هغباّنلا نبال  ابجع  ۀبطخ 84( هلمج  زا  ، تسا هدش  لقن  وا  يدـیلپ  قافن و  هناراّکم و  تسایـس  وا و  ةرابرد  نانمؤم 

ّوج داجیا 

ص:425

،ج 28 ص 185. راونألا راحب  ( . 1 - 1
هایح نم  » باتک زین  ، دـینک هعلاطم  ،ج 31  راونألا راـحب  ص 173 و  ،ج 1  دـیدحلا یبا  نـبا  حرـش  رد  ار  وا  ياـیاضق  زا  یخرب  ( . 2 - 2

.يرکبلا دمحا  نامحرلا  دبع  « باطخ نب  رمع  هفیلخلا 
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دزن هک  یلاح  رد  ، تشذـگرد لاس 43  رد  وا.دزاس  راچد  لکـشم  هب  ار  يولع  تموکح  ات  درک  یم  رایـسب  شالت  ، ماـما هیلع  یتاـغیلبت 
گنج .تسا (1)- هداد  تسد  زا  ار  شترخآ  هدرک و  هاـبت  ار  دوخ  نید  هیواـعم ، ياـیند  یناداـبآ  يارب  هک  درک  یم  فارتعا  شرـسپ 

.نیفص

یهلا نامیپ  - دهع

رتشا کلام  ۀماندهع 

راکادف رای  دیشر و  رادرس  هب  ار  ناماس  نآ  تموکح  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ، دش هتفشآ  هیواعم  ياه  هسیسد  اب  ، رصم عاضوا  یتقو 
ریما هک  يا  همان.دـش  دیهـش  ، هار رد  دـسرب و  اجنآ  هب  ییاورنامرف  يارب  تسناوتن  کلام  دـنچره.درپس  « رتشا کـلام  » دوخ تیاـفکاب  و 
ةویـش زا  یلماک  روشنم  یتموکح و  لمعلاروتـسد  مه  ، دوب وا  هب  رـصم  ییاورناـمرف  مکح  ياـطعا  مه  ، تشون رتشا  کـلام  هب  ناـنمؤم 

ناشخرد قاروا  زا  تسا و  هتفای  ترهـش  رتشا  کلام  ۀماندهع  هب  هغالبلا ) جـهن  ۀمان 53  ) قیمع لّصفم و  مهم و  ۀمان  نیا.يرادـمامز 
رد ، همان کی  نیمه  دزومآ و  یم  ینارمکح  نییآ  ، یتموکح نارازگراک  نایلاو و  ۀمه  هب  هک  تسا  یمالـسا  تموکح  يولع و  شنیب 

.تسا یفاک  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تسایس  یهاگآ و  شناد و  رکف و  حور و  تمظع  نداد  ناشن 

نادنمشیدنا و تیانع  دروم  ، تسا یتموکح  روشنم  نیا  رد  هک  یعماج  هدنزاس و  دنلب و  ياهدومنهر  هماندهع و  نیا  تیمها  لیلد  هب 
زا یخرب.دنا  هتشون  نآ  رب  تاغل  رگید  یبرع و  یسراف و  نابز  هب  همجرت  ریسفت و  حرش و  اههد  هتفرگ و  رارق  نافلؤم  نارادمتسایس و 

دّمحم «، یلع هاگدـید  زا  يرادروشک  نییآ  ،» یهیقف رغـصا  یلع  «، رتشا کلام  ۀـماندهع  :» تسا هنوگنیا  یـسراف  ياه  همجرت  اهحرش و 
يا همان  ،» یناچوق دومحم  «، ّتیریدم نوماریپ  یتموکح  نامرف  ،» يرفعج یقت  دّمحم  مالسا ،» یـسایس  لوصا  تمکح  ،» ینارکنل لضاف 
بتک نیا  زا  ناوت  یم  هلمج  زا  یبرع  ياهحرش  زا.يدهـشم  لضاف  مظاک  دّمحم  « تموکح ۀمانماظن  ،» يدنکات دّمحم  یلع  «، ازفا حور 

دهع یف  یسایسلا  ماظنلا  ،» يرصان رقاب  دّمحم  «، رتشألا کلامل  هدهع  یف  ّیلع  مامالا  عم  ، » یکیکفلا قیفوت  «، هّیعرلا یعاّرلا و  :» درب مان 

ص:426

،ج 5 ص 324. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 1 - 1
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تاـسارد ،» هّللا لـضف  نیـسحلا  دـبع  رتشـألل » یلع  ماـمالا  دـهع  یف  هرادـإلا  مکحلا و  هـیرظن  ،» يروـن متاـح  «، رتشـألا کـلامل  ماـمإلا 
.رگید باتک  اههد  نیدلا و  سمش  يدهم  دّمحم  «، جهنلا

هب هک  دوخ  ياج  رد  مادکره  هغالبلا  جهن  یبرع  یسراف و  ياهحرش  ، دنا هتخادرپ  روشنم  نیا  لقتسم  حرـش  هب  هک  دراوم  نیا  زج  هتبلا 
.دنا (1) هتخاس  نشور  ار  نآ  عیدب  یعامتجا و  تاکن  هدرک و  حرش  ار  نآ  ، دنا هدیسر  همان  نیا 

اب دروــخرب  رد  یلاو  شقن  ّتیــساسح  رــصم و  تـّیمها  ناــیب  نمــض  مالـّـسلا  هــیلع  یلع  ترــضح  ، ینــالوط ۀــماندهع  نــیا  رد 
هتسد.درامش یمرب  ار  وا  ياپ  شیپ  نوگانوگ  ياههاگشزغل  دهد و  یم  دوش  یم  طوبرم  یلاو  دوخ  هب  هک  یقالخا  ياهروتـسد  ، مدرم

ناناملسم و جارخ ، لها  ، نارگتعنـص راّجت و  ، ناریگب تایلام  ، نارازگراک ، تاضق ، نایهاپـس لثم  هعماج  فلتخم  راشقا  تاقبط و  يدنب 
دودـح و يارجا  تیفیک  زین  ، کیره اب  دروخرب  ةوحن  نایب  مدرم و  ياه  هدوت  هعماج و  صاوخ  ، مورحم تاقبط  نارگناوت و  ، هّمذ لـها 

نایشنم نایرکشل و  نایضاق و  درکلمع  اهدمآرد و  فرص  اهورین و  مازعا  نارواشم و  ندیزگرب  مدرم و  نایم  يرواد  هیزج و  ندناتس 
تیعر و اب  هتـسیاش  دروخرب  اهناسنا و  قوقح  تیاعر  تلادع و  يارجا  ياه  هویـش.دروخ  یم  مشچ  هب  هماندهع  نیا  ياهزارف  رد...و 

تسا یتموکح  روشنم  نیا  رد  ترـضح  نآ  ياه  هیـصوت  نیرتمهم  زا...و  مدرم  اب  یفطاع  دروخرب  تماعز و  نارود  رد  یتسیز  هداس 
هک دزس  یم  تسا و  نانمؤم  ریما  ریظن  یب  تیـصخش  تمظع و  سونایقا  زا  يا  هرطق  مالـسا و  يالتعا  دنـس  هعیـش و  رخف  ۀیام  ، قحب و 

جهن ، رتشا کلام  ، مالّـسلا هیلع  یلع  لدـع  ، يولع تموکح  - .دریگ رارق  مدرم  روما  ناـّیلوتم  هعماـج و  نـالوؤسم  نیعلا  بصن  هتـسویپ 
.هغالبلا

ریدغ دیع 

رد ، عادولا هّجح  زا  تشگزاب  رد  ربماـیپ  هک  يزور  ، تسا هّجح  يذ  مهدـجیه  زور  رد  « ریدـغ دـیع  ،» یمالـسا داـیعا  نیرتمهم  زا  یکی 
دیع.تخاس بجاو  ناـگمه  رب  ار  وا  زا  تعاـطا  درک و  نییعت  دوخ  ینیـشناج  تماـما و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مخ  ریدـغ 

يربهر تیالو و  دیع  ، ریدغ

ص:427

ۀمان هژیو  ،» ةرامـش 3 « نآرق ناتـسلگ  » ۀیرـشن : ك.ر هلمج  زا  هماندـهع  نیا  رگید  حورـش  اه و  همجرت  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ( . 1 - 1
.مّود رتفد  ، یمالسا تموکح  ۀلجم  زا  ةرامش 18  « يولع تموکح 
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قداص ماما.تسین  هعیـش  صوصخم  دور و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  دایعا  زا  تسا و  یهلا  تمعن  مامتا  نید و  لامک  ّتیناسنا و  دیع  و 
هب هک  دنک  یم  تیاور  ادخ  ربمایپ  لوق  زا  درامش و  یم  نابرق  رطف و  دیع  هعمج و  زا  رت  فیرـش  رتگرزب و  ار  ریدغ  دیع  مالّـسلا  هیلع 

دندرک یم  ّتیصو  دوخ  نانیشناج  هب  دندرک و  یم  نینچ  همه  زین  ناربمایپ.دنریگب  دیع  ار  زور  نیا  مدرم  دومرف  هیصوت  نینمؤملا  ریما 
(2) یتّما .» دایعأ  لضفا  ّمخ  ریدغ  موی  :» دومرف .دنریگب (1)و  دیع  ار  نیشناج  نییعت  زور  هک 

یم روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  دـندوب و  مهم  ۀـعقاو  نآ  ناروآدای  هتـسویپ  زین  ناماما  ، هدوب لوسر  ادـخ و  صاخ  تیاـنع  دروم  ، دـیع نیا 
يدابع ییاه  همانرب  ، زور نیا  يارب  دنیوگ و  شابداش  کیربت و  رگیدکی  هب  دـنوش ، عمج  مه  رود  ، هتفرگ دـیع  ار  زور  نیا  هک  دـنداد 

شومارف تما  يربهر  يارب  نانآ  تیناقح  تیب و  لها  ّتیمولظم  زور و  نیا  تمرح  ات  ، تسا ّصاخ  زامن  هزور و  ، ترایز اعد ، لیبق  زا 
هیوب لآ  نامز  زا  هدمآ  دیدپ  ای  هعیـش  ۀتخادرپ  هتخاس و  ددرگ و  یمزاب  ادخ  لوسر  دهع  هب  دراد و  نهک  ۀقباس  ، دـیع نیا  سپ.دوشن 

هک ار  يربماـیپره  دــنوادخ  ، مالـّـسلا هـیلع  قداـص  ماـما  ةدوـمرف  هـب  (3) دــننک .) یم  اــعّدا  ضرغم  ناــفلاخم  هـک  هنوـگنآ  ) تـسین
قاثیملا موی  » نیمز رد  تسا و  « دوهعملا دهعلا  موی  » نامسآ رد  دیع  نیا  مان  ، تخانـش ار  شتمرح  تفرگ و  دیع  ار  زور  نیا  ، تخیگنارب

(4) دوهشملا .» عمجلا  ذوخأملا و 

زور ، تعیب قاـثیم و  دـیع  ، تیـالو دـیع  ینامـسآ ، دـیع  ، ربکا هّللا  دـیع  ناونع  هب  نآ  زا  ، تاـیاور رد  تسا و  رایـسب  دـیع  نیا  تلیـضف 
.تسا (5) هدش  دای  يداش  زور  ماعطا و  مایق و  مایص و  زور  ، نید لامک  زور  ، جرف يرگنشور و 

هعمج و تیمها  ندرمشرب  نمـض  دیع ، ۀبطخ  رد  ، دوب هدش  فداصم  هعمج  زور  اب  ریدغ  دیع  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
زور تلیـضف  ، یهلا رما  هب  تیالو  لوبق  توبن و  دـیحوت و  يالاو  هاگیاج  نایب  یگدولآ و  زا  اهلد  يزاـسکاپ  رد  هعمج  شقن  ریدـغ و 

دش و روآدای  ار  ریدغ 

ص:428

،ج 1 ص 204. یفاکلا ( . 1 - 1

،ج 1 ص 204. یفاکلا ( . 2 - 2
رد ریدغ  دـیع  » ةوزج زین  «، مالـسإلا یف  ریدـغلا  دـیع  » ناونع تحت  لصفم  ثحب  ج 1  «، ریدـغلا :» ك.ر هلمج  زا  هـنیمز  نـیا  رد  ( . 3 - 3
یف ریدغلا  دیع  ، » ءارـسا رـشن  ، یلمآ يداوج  «، تیالو دـیع  » زین «، ریدـغلا » فراعم اب  ییانـشآ  تاوزج  يرـس  زا  ، هدنـسیون ملق  هب  « مالـسا

.دّیسلا لامک  « مالسإلا
،ج 5 ص 224. هعیشلا لئاسو  ( . 4 - 4
.یفیرش دومحم  ، ریدغ ثیدح  لهچ  ( . 5 - 5
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دوخ ناردارب  هب  دـیهد و  شیاشگ  تعـسو و  دوخ  ةداوناـخ  هب  ، دـیدرگرب ناـتیاه  هناـخ  هب  ، عّمجت نیا  ناـیاپ  زا  سپ  :» دومرف همادا  رد 
رگیدکی هب  ، دزاس ناتدّحتم  دنوادخ  ات  دیشاب  مه  اب.دییوگ  ساپس  تسا  هتشاد  ینازرا  امـشرب  هک  یتمعن  رب  ار  دنوادخ  دینک و  یکین 

داهن و ّتنم  امشرب  دنوادخ  هک  هنوگنآ  ، دیهد هیده  رگیدکی  هب  یهلا  تمعن  زا.دنک  رادیاپ  ار  امـش  تفلا  مه  دنوادخ  ات  دینک  یکین 
یم ینالوط  ار  رمع  دیازفا و  یم  ار  تورث  ، زور نیا  رد  یکین.داد  رارق  هدنیآ  هتشذگ و  ياهدیع  ربارب  دنچ  زور  نیا  رد  ار  نآ  شاداپ 
جرخ نات  ییاراد  زا  زور  نیا  رد  دیناوت  یم  ات.دوش  یم  ادـخ  فطل  تمحر و  بجوم  ، زور نیا  رد  مه  هب  ّتبحم  هفطاع و  زاربا.دـنک 

(1) .دینک » رورس  ینامداش و  زاربا  اهتاقالم  اهدروخرب و  رد  دینک و  ناتناردارب  هداوناخ و 

رد هک  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ۀیـصوت  هب  نانمؤم  ریما  يوس  زا  ماـمتها  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ةدومرف  هب 
لوسر ّنإ  :» دندرک یم  نآ  نتفرگ  دیع  زور و  نآ  تشادیمارگ  هب  هیصوت  ار  دوخ  نانیشناج  زین  نیـشیپ  يایبنا  هک  تسا  ربمایپ  ثیدح 

اوناک ، لـعفت ءاـیبنألا  تناـک  کلذـک  ،و  ادـیع مویلا  کـلذ  اوذـّختی  نا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یـصوأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 
(2) .ادیع » هنوذّختیف  کلذب  مهءایصوأ  نوصوی 

رامش هب  سدقم  ینید و  یتّنس  ، زور نیا  رد  نشج  يرازگرب  تسا و  يولع  تیالو  هب  نادقتعم  فیاظو  زا  ، دیع نیا  نتـشاد  هگن  هدنز 
لآ ةرود  صوصخب  دعب  ياهنامز  رد  .تسوا (3) اب  دهع  دیدجت  یعون  زین ، زور  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ترایز.دور  یم 

ریدغ دیع  نشج  يرازگرب  يارب  يرتهب  ۀـنیمز  ، نمی ماش و  رـصم و  رد  نایمطاف  تموکح  ةرود  رد  نینچمه  قارع و  ناریا و  رد  هیوب 
.تشگ جیار  ياهتنس  ءزج  یعیش  قطانم  رد  دش و  مهارف 

لاس رد  » .دنکفا نینط  رتشیب  ناهج  رد  تیالو  ریدغ و  ناوریپ  هاگیاج  عّیشت و  ةزاوآ  ، یمالـسا يروهمج  تکرب  هب  ریخا و  ياهلاس  رد 
هرگنک نیا.تشاد  همادا  زور  دنچ  هک  دش  رازگرب  ندنل  رهش  رد  یهوکشاب  ةرگنک  ، ریدغ نرق  نیمهدراهچ  تبسانم  هب  يرجه   1410

لاـس 1410 ق- هجح  يذ  ات 21  ياهزور 19  رد  « ّرغألا ریدـغلا  موی  یلع  اـنرق  رورم 14  هبـسانمب  ، یلع مامإلا  ناـجرهم  » ناونع تحت 
ياهسنارفنک دش و  رازگرب  ندنل  رهش  زکرم  رد  1368 ش 

ص:429

،ص 524. دّجهتملا حابصم  زا  لقن  هب  ،ج 1 ص 284  ریدغلا ( . 1 - 1
،ص 286. نامه ( . 2 - 2

.لیلد رشن  ، باتک هناخ  «، ریدغ دیع  بادآ  :» ك.ر ( . 3 - 3
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یّنف هاگـشیامن  ، باتک فیلأت  ۀقباسم  باتک ، هاگـشیامن  ، یعرف سلاجم  ، نآ رانک  رد.دش  هئارا  ریدغ  ةرابرد  یقیقحت  ثحابم  اب  یملع 
اـملع و ، سنارفنک نیا  رد  دـش و  اـپرب...و  يراـمعم  راـثآ  یمالـسا و  شوقن  هدـش  بیهذـت  ياـه  هحوـل  یبرع و  طـخ  ياـه  هحوـل  و 

(1) .دندش » توعد  ناهج  رسارس  زا  گرزب  نادنمشناد 

هّللا موـی  نآ  ةرطاـخ  ياـیحا  زور و  نیا  شیاتـس  رد  مـجع  برع و  نارعاـش.تسا  نیموـصعم  ۀیـصوت  ، مـخ ریدـغ  زور  تشادـگرزب 
ودرا ، یکرت ، یـسراف ، یبرع نابز  هب  فلتخم و  ياهبلاق  رد  یبتکم  دّـهعت  ینید و  ياهرواب  ياـضتقا  هب  هتـشاذگ و  ماـمت  گنـس  ، میظع
قداص  » دـیاصق زا  یکی  زا  تیب  دـنچ  .تسا (2) هدـمآ  درگ  دـنچ  ییاـه  هعومجم  رد  هک  دـنا  هدورـس  ناوارف  زغن  دـنلب و  راعـشا...و 

: میروآ یم  ار  « دمرس

تسا ریدغ  دیع  ادخ  زور  نیرت  هزیکاپ  تسا  ریدق  ّیح  زا  همه  هچرگا  ماّیا 

تسا ریثک  ریخ  اب  هک  تسا  لیلق  رایسب  ماّیا  همه  ناز  یلو  ، تسا ریثک  مایا 

تسا ریرس  جات و  یب  ورسخ  نآ  ، یلع زور  زورما  هک  تسا  گرزب  زور  ، نآ زا  زورما 

تسا (3) ریدق  دنوادخ  ریدقت  هب  زین  نیو  تیاصو  داد  یلع  هب  ربمیپ  زورما 

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ةرگنک  ، تیب لها  تیالو و  ةرگنک  ، يردارب ۀغیص  ، ریدغ يارعش  ، مخ ریدغ  -

ص:430

،ص 227. يراصنا رقاب  دّمحم  ، ریدغ اب  نرق  هدراهچ  ( . 1 - 1
.دینک هاگن  باتک  نیمه  رد  « ریدغ يارعش  » لخدم هب  ( . 2 - 2

،ص 99. يدورامرگ يوسوم  یفطصم  ، یسراف رعش  رد  ریدغ  ( . 3 - 3
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غ

تاراغلا

هب ار  ییاههورگ  ناسک و  هتـسویپ  هیواعم  ّتیمکح ، يارجام  نیفـص و  گنج  نایاپ  زا  دـعب.تسا  نوخیبش  موجه و  يانعم  هب  تراغ 
اب دندرک و  یم  راتشک  تراغ و  هنامحر  یب  نانآ  داتسرف و  یم  نمی  زاجح و  قارع و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  ورملق 

.دندرک یم  فیعضت  ار  ترضح  تموکح  یگتفشآ ، ینماان و  داجیا 

رابخا و اهنوخیبش و  تالمح و  نیا  لیـصفت  هب  هک  تسا  ( موس نرق  ) یفقث دّـمحم  نب  میهاربا  زا  ربتعم  نهک و  یباـتک  ماـن  «، تاراـغلا »
لاح حرـش  اب  هارمه  هک  يدراطع  هّللا  زیزع  ملق  هب  هلمج  زا  ، هدـش رـشتنم  مه  ییاه  همجرت  باتک  نیا  زا.تسا  هدروآ  ار  نآ  تاـیاور 

.نیفص گنج  - .يا هرمک  رقاب  دّمحم  یتیآ و  دّمحملا  دبع  همجرت  زین  (، 1373، دراطع تاراشتنا  ) تسا باتک  مالعا 

تّما ردغ 

یم هدـید  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ةراـبرد  « تـّما ردـغ  » هـب تبـسن  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  ییوگــشیپ  يددـعتم  تاـیاور  رد 
دنهاوخ ینمـشد  تفلاخم و  يراگزاسان و  رـس  وا  اب  يو  زا  سپ  ، تما زا  یهورگ  هک  دوب  هداد  ربخ  نانمؤم  ریما  هب  اهراب  ، ربمایپ.دوش

ترضح نآ  هب  تفالخ  ندیسر  عنام  تشاد و 

ص:431

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 502 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما تیمومسم  ارهز و  ۀمطاف  ندید  بیـسآ  تفالخ و  بصغ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ّتیمولظم  زا  نخـس  ثیداحا  نیا  رد.دش  دنهاوخ 
هتفگ مالّسلا  هیلع  یلع  هب  شیپاشیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  يایاضق.تسا  ادهـشلا  دّیـس  تداهـش  یبتجم و 

دروخب لد  نوخ  دزادرپن و  عازن  هب  تفالخ  ۀلأسم  رس  رب  هک  دوب  نآربانب  تشاد و  ربخ  شیرق  ياه  هئطوت  زا  ترضح  نآ  دوب و  هدش 
تخاس و دـنهاوخ  راکـشآ  ار  ناشیاه  هنیک  ، دز دـنهاوخ  گنرین  وت  اب  تّما  : دوب هدومرف  ربمایپ.دـنک  لّمحت  مالـسا  ظـفح  رطاـخ  هب  و 

نینچ مراد  ادخ  ربمایپ  اب  هک  يدـهع  دوبن  رگا  : دومرف یم  هک  ثداوح  یخرب  رد  نانمؤم  ریما  مه  یهاگ.دز  دـنهاوخ  مه  هب  ار  عاضوا 
اهّرب عبّتی  يدـعب و  کـب  ردغتـس  یتّمأ  ّنا  :» تسا نینچ  ماـما  هب  ربماـیپ  نانخـس  زا  یکی.تساـیاضق  نیا  هب  هراـشا  ، مدرک یم  ناـنچ  و 
کل ترهظ  ّتم  اذا  :» دوـمرف زین.درک  دـنهاوخ  يوریپ  نادـب  زا  مه  ناـکین  ، دز دـنهاوخ  گـنرین  وـت  اـب  نم  زا  سپ  مـتما  (1) اهرجاف »

دهاوخ راکشآ  یهورگ  ياه  هنیس  رد  ییاه  هنیک  ، مریمب هک  هاگنآ  (2) کّقح .» کنوعنمی  کیلع و  نوئلامتی  موق  رودص  یف  نئاغض 
تّما و يارب  مه  یناحتما  هدش  دای  ثداوح  ، ثیداحا هنوگنیا  رد.دنرادزاب  تدوخ  قح  زا  ار  وت  دنوش و  تسدمه  وت  ّدـض  رب  هک  دـش 

.دننک (3) ربص  نآ  رب  هک  دنا  هداد  لوق  مه  ربمایپ  نادناخ  هدمآ و  رامش  هب  تیب  لها  يارب  مه 

.هتلف ، ایانم ایالب و  ملع  ، خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، موش ۀبنش  جنپ  ، هماسا شیج  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  ، لیوأت رب  لاتق  -

ریدغلا

یلع ترضح  تماما  تابثا  ةرابرد  1349 ش)  ) ینیما همالع  یشهوژپ  رثا  نیرت  فورعم  «، بدألا هنـسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  » باتک
فیلأت يارب  لاس  دودح 40  يو.تسا  ّتنس  لها  عبانم  زا  نانمؤم  ریما  لیاضف  مخ و  ریدغ  هب  طوبرم  تایاور  یسررب  مالّـسلا و  هیلع 

رّرکم ۀـعجارم  ، باتک رازهدـص  دودـح  هب  دـناوخ و  مامت  ار  باتک  رازه  هد  زا  شیب  درک و  هعلاـطم  قیقحت و  يدـلج  باتک 11  نیا 
فلتخم و ياهروشک  هب  عبانم  نتفای  يارب  وا  دّدعتم  ياهرفس  .تشاد (4)

ص:432

،ج 2 ص 32. هادهلا تابثا  ،ج 28 ص 50 ح 17، راونألا راحب  ( . 1 - 1
ج 3 ص 51. «، هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  :» ك.ر.تسا هدمآ  مه  تنس  لها  عبانم  رد  ،ح 16، نامه ( . 2 - 2

ات 84. ج 28 ص 37  «، راونألا راحب  :» ك.ر ( . 3 - 3
،ج 12 ص 326. یلع ماما  ۀمانشناد  ( . 4 - 4
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ماجنا باتک  نیا  زا  يدّدعتم  ياهپاچ.تسا  هار  نیا  رد  وا  تّمه  قوش و  ۀـناشن...و  قارع  ، ناریا ، هیکرت ، دـنه ياه  هناخباتک  رد  شواک 
.تسا (1) هدمآ  لمع  هب  تاعاجرا  تاحیضوت و  ون و  ینیچفورح  قیقحت و  اب  يدیدج  پاچ  هدش و 

روـحم دـنچره.تسا  هتــشگ  نیودـت  زین  نآ  زا  ییاـه  هصـالخ  هدـش و  هـمجرت  مـه  ودرا  یــسیلگنا و  ، یــسراف هـب  « ریدــغلا » باـتک
تاـــــعوضوم نوــــماریپ  هدرتــــسگ  تاـــــعالطا  زا  یفراـــــعملا  هرئاد  نــــکیل  ، تــــسا مــــخ  ریدـــــغ  عوــــضوم  ، باـــــتک

یفرعم روحم  رب  ، ثحابم ساـسا.تسا  ناـضرغم  ياـهباتک  اههاگدـید و  دـقن  بدا و  رعـش و  ، یـسانشباتک ، لاـجر ، يداـقتعا ، یخیراـت
.تسا (2) هدش  هئارا  قیقحت  نیا  نمض  رد  نوگانوگ  ثحابم  تسا و  رضاح  رصع  ات  لّوا  نرق  زا  ریدغ  نارعاش 

...و ناریا  ، نانبل ، قارع ، هیروس ، رصم نوچ  ییاهروشک  زا  نادقان  ناملاع و  هک  يریباعت 

فراـعملا هریاد  ، نارگــشهوژپ هاـگوزرآ  : نوـچ یفاـصوا  اـب  ار  « ریدـغلا » .تـسا لـّمأت  ياـج  دــنا  هتــشاد  مـیظع  باـتک  نـیا  ةراـبرد 
رواـنهپ ناـهج  ، رداـن هـفرط و  یفراـعملا  هریاد  اراوـگ و  يراوخـشبآ  دروآ ، تـسد  هـب  ار  نآ  دـیاب  یناملــسمره  هـک  یباـتک  ، گرزب

یملع شـشوک  ، نامز روص  خیرات و  عیاقو  ۀـمه  ، زیخ جوم  يایرد  ، تفرعم قافآ  رگـشیاشگ  خـیرات و  شخب  نانیمطا  باتک  ، تخانش
...و هتفرگ  هبازیخ  ییایرد  ، اهباتک رگید  نوچ  هن  یباتک  ، نیرفآ تشهد  یباتک  ، ریظن یب 

.دنا (3) هدوتس 

دادـتما نامه  زین  «، ریدـغلا :» دـسیون یم  باتک ، نیا  ۀـنایارگقح  یخیرات و  هاگیاج  زا  یلیلحت  زا  سپ  زین  یمیکح  اضر  دّـمحم  داتـسا 
يرافغ و رذ  وبا  یعامتجا  تاکرح  ،و  هّیقـشقش ۀبطخ  ،و  ارهز ترـضح  مرکا  يوناب  ینارنخـس  ،و  تسا ربمایپ  ریدـغ  تافرع و  ۀـبطخ 
،و دنداد وا  هب  نیسح  باحصا  هک  ییاهخـساپ  اروشاع و  بش  ۀبطخ  ،و  نیّفـص رد  لاقرم  مشاه  رتشا و  کلام  رـسای و  رامع  ینارنخس 

ماما ةدنام  مامتان  ۀبطخ  اروشاع و  زور  ياهریشمش 

ص:433

.ق لاس 1416  ، مق رد  «، هیمالسإلا تاساردلل  ریدغلا  زکرم  » يوس زا  ( . 1 - 1
ثارتلا یف  ریدغلا  ،» یمیکح اضر  دّمحم  «، ریدـغ هسامح  ،» »ج 12 ص 311 یلع ماما  ۀمانـشناد  :» ك.ر هلمج  زا  ، ریدغلا ةرابرد  ( . 2 - 2

.باتک نیمه  رد  « ریدغ یسانشباتک  » لخدم يراصنا و  دّمحم  «، باتک هنیآ  رد  ریدغ  ،» ییابطابط زیزعلا  دبع  دّیس  «، یمالسالا
.دنا هدش  دای  »ص 186  ریدغ ۀسامح  » رد اهریبعت  نیا  نابحاص  ( . 3 - 3
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راـتخم ماـیق  ،و  یعازخ درـص  نب  نامیلـس  تضهن  رد  نیباّوت  تضهن  نارـس  ياهینارنخـس  ،و  قـشمد يوـما  دجـسم  رد  نیدـباعلا  نیز 
هزیگنا هداعلا و  قوف  یقوش  ، کش یب  .(1) ...و » یفقث  فسوی  نب  جاجح  هیلع  یعبات  ریبج  نب  دیعس  یعیش  گرزب  ملاع  مادقا  ،و  یفقث

هب فجن  رد  اهلاس  نم  :» دنک یم  لقن  نینچ  ینیما  ۀمالع  لوق  زا  نادنمشناد  زا  یکی.تسا  هدوب  باتک  نیا  نیودت  ساسا  ، دنمورین يا 
امش تمدخ  رد  اهلاس  نم  ! اقآ : مدرک ضرع  مدش و  فّرشم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  مرح  هب  زور  کی.متخادرپ  سیردت  لیـصحت و 

هب ، مدمآ نوریب  هب  مرح  زا  یتقو  ، لّسوت نآ  لابند  هب.دـینک  لّوحم  يراک  کی  امـش  اّما  ، مدوب لوغـشم  سیردـت  لیـصحت و  هب  مدوب و 
(2) .دیسر » هجیتن  هب  راک  نیا  مداتفا و  « ریدغلا » باتک نتشون  رکف 

ینیـسحلا لـضاف  « ریدـغلا فافـض  یلع  ،و« تثعب تاـقیقحت  زکرم  « رینملا :» نوچمه ، دراد مه  اـمنهار  یعوـضوم و  ياهتـسرهف  ، ریدـغلا
«، ریدـغلا هصالخ  » ناونع اب  زین  نآ  ثحابم  زا  يا  هدرـشف  «. ریدـغلا مالعا  یناـسارخ و« جّورم  رغـصا  یلع  «، ریدـغلا یلا  هرظن  ،» ینـالیملا

.تسا هدش  پاچ  يا  هحفص  دلج 850  کی  رد  هدازراختفا  اضر  دومحم  ۀمجرت  هدیزگ و 

.بوتکم گنهرف  ریدغ و  ، ریدغ یسانشباتک  ، ینیما همالع  -

ّمخ ریدغ 

ریما ، هّجح يذ  زور 18  رد  ، يرجه مهد  لاـس  رد  عادوـلا  هّجح  زا  تشگزاـب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هـک  یّلحم  ماـن 
رد هنیدـم  هکم و  نیب  يا  هقطنم  مان  ّمخ  ریگبآ و  هکرب و  يانعم  هب  ریدـغ.درک  بصن  تماـما  تفـالخ و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
زور نآ  دـش و  مالـسا  خـیرات  رد  ون  یلـصفرس  ، هثداح نیا.داد  يور  اجنآ  رد  هعقاو  نیا  هک  تسا  هفحج  یلیم  راهچ  رد  ، كارا يداو 

لوسر نیـشناج  ناونع  هب  ناکم  نآ  زور و  نآ  رد  هک  ییالوم  اب  نامیپ  ساسارب  یعیـش  گـنهرف  دـش و  هتخانـش  « دـیع » ناونع هب  مهم 
مـالعا ، دـیدرت یب  نشور و  تروص  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـالو  تفرگ و  لکـش  ، تشگ نییعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

کی ناونع  هب  مه  ، مخ ریدغ.دش 

ص:434

،ص 216. نامه ( . 1 - 1
.رورپ نید  مالسالا  هجح  اب  هبحاصم  دنفسا 1379) هرامش 20(22  (، یمالسا يروهمج  ۀمیمض  ) هزوح ۀفیحص  ( . 2 - 2
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.هعیش گنهرف  رد  مالسا و  رد  یخیرات  ّمهم و  زور  کی  ناونع  هب  مه  ، تسا رکذ  لباق  ییایفارغج  ۀقطنم 

تفاـی یم  هـمادا  خرــس  ياـیرد  اـت  هـک  هدوـب  ییاهبالیــس  ریــسم  رد  هـفحج و  نیمزرــس  رد  مـخ  ریدـغ  ۀــقطنم  ، ییاـیفارغج رظن  زا 
هتـشاد ترهـش  « ّمخ » هب هدوب  هقطنم  نآ  رد  هک  يریگبآ  مان.دمآ  یم  دیدپ  هقطنم  نآ  رد  یعیبط  تروص  هب  (، ریگبآ هکرب و  «) ریدـغ و«

نآ زا  نـشور  يرثا  نوـنکا  دــنچره  ، دــمآ دورف  هدودــحم  نآ  رد  ربماــیپ  هـک  هدوـب  یناــتخرد  یبآ و  ۀمــشچ  نآ  راــنک  تـسا و 
»و غبار » رهـش یکیدزن  رد  هّکم  يرتمولیک  رد 200  هقطنم  نیا.تسا  هدنامن  یقاب  ، دوب هدـش  انب  اجنآ  هک  ریدـغ  دجـسم  هژیوب  ، ّتیعقوم

.دوش (1) یم  هتخانش  ریدغ  مان  هب  مه  کنیا  تسا و  جاّجح  تاقیم  هک  تسا  هفحج  ياتسور  رانک 

سپـس 45 ، هفحج ياتـسور  لّوا  ات  غبار  هاگدورف  راـنک  زا  ، هفحج هار  -1: تسا قـیرط  ود  زا  ریدـغ  يداو  هب  ندیـسر  هار  نوـنکا  مه  »
ینابایب سپس  ، ینـش ياه  هپت  زا  روبع  اب  هداج  تسار  تمـس  رد  رتمولیک  سپس 2  ایلع ، رصق  ات  رازگیر  رد  لامـش  تمـس  هب  رتمولیک 

زا ، غبار هار  -2 .تسا رتمولیک   8، باتفآ عولط  تمـس  زا  هفحج  تاقیم  ات  شا  هلـصاف  هک  ، ریدـغ يداو  هداـج  تسار  تمـس  هب  هاـتوک 
ریدغ فرط  هب  یعرف  ةداج  ، تسار تمس  هب  سپـس  رتمولیک  هداج 10  پچ  فرط  رد  هّکم  تمـس  هب  غبار  - هنیدـم - هّکم ةداج  عطاقت 

(2) .تسا » رتمولیک  غبار 26  ات  یقرش  بونج  زا  نآ  ۀلصاف  هک 

یم یهتنم  هدرتسگ  تشد  کی  هب  هک  ار  یهار  هک  دراد  دوجو  یناتسهوک  تاعافترا  ، هقطنم نآ  رد  : ناقّقحم زا  رگید  یکی  ۀتـشون  هب 
شخپ ببس  هب  هک  دروآ  يور  « هبرغ » تمـس هب  ناوت  یم  اجنآ  زا.دوش  یم  ادج  اجنآ  زا  اههار  هک  ییاج  ، تسا هتخاس  صّخـشم  دوش 

هایـس و ياهگنـس  زا  رپ  ینیمزرـس  ، تسا هّرح  ياهیکیدزن  ریدغ  ۀقطنم  یلو.تسا  راوشد  هقطنم  نآ  هب  نتفای  هار  ، نش ياه  هدوت  ندش 
زاب يا  هدرتسگ  تشد  ، هّرح ياهتنا  رد.تشک  لباقریغ 

ص:435

»و هرجهلا قیرط  یلع  » ياهمان هب  شیوخ  باتک  ود  رد  « يدالب ثیغ  نب  قتاـع  ،» زاـجح رد  رـصاعم  نادـیفارغج  نادنمـشناد  زا  ( . 1 - 1
يداهلا دبع  خیش  رتکد  زین.تسا  هدرک  رفـس  اجنآ  هب  زین  شدوخ  هداد و  حیـضوت  ییاه  هشقن  اب  هارمه  ار  اجنآ  « زاجحلا ملاعم  مجعم  »

.تسا هتفر  اجنآ  هب  دوخ  هدرک و  فیصوت  ار  ریدغ  ۀقطنم  ةرامش 21) ، انثارت ) يا هلاقم  یط  ناتسبرع  قرش  هعیش  ياملع  زا  یلضف 
،ص 219. ریدغ اب  نرق  هدراهچ  ( . 2 - 2
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نیرخآ اـت  درک ، فّقوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  دوـب  نیمزرـس  نیمه  رد.تساـجنآ  ریدـغ  ياـه  همـشچ  هک  دوـش  یم 
.دناسرب (1) یمالسا  تما  جاّجح و  ياهناوراک  هب  ار  ینامسآ  ياهمایپ 

غیلبت ۀیآ  هک  يزور  ، تسا عّیشت  يرکف  ياهصخاش  یمالسا و  دایعا  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  « مخ ریدغ  ،» يداقتعا یخیرات و  رظن  زا  اّما 
یلع تیالو  رگنایب  ، تسا فورعم  هّیریدغ  ۀبطخ  هب  هک  زور  نآ  رد  ربمایپ  ۀـبطخ  دـش و  لزان  هّجح  يذ  رد 18  نینمؤملا  ریما  تیالو 
دوخ تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لصفالب  تفالخ  تماما و  يانبم  « ...هالوم تنک  نم  » ثیدح هثداح و  نیا.تسا  مالّـسلا  هیلع 
یم هتخانـش  زین  يرگید  ياـهمان  هب  یخیراـت  زور  نآ.دـنا  هدرک  دانتـسا  نآ  هـب  هتـسویپ  هعیـش  ياـملع  رگید و  ۀـمئأ  ترـضح و  نآ 
موی ریدـغلا ، دـیع  موی  ، ربکألا ّجـحلا  موی  ، هدـشانملا موی  ، هفحجلا موی  ، جـیوتّتلا موی  ، ماـمّتلا موی  ، غـالبلا موی  ، ریدـغلا موی  : نوچمه ، دوش

رد یّـصاخ  ۀتکن  ای  ثیدح  ای  هیآ  هب  هراشا  مادکره  هک...و  دوهعملا  دهعلا  موی  ، ناهربلا موی  ، رکـشلا موی  ، حرفلا موی  ، حوّدـلا موی  ، ّمخ
زور و نیا  تشادـیمارگ  رد  لّصفم  ياهنـشج  ییاـپرب  هدوب و  هّجوت  دروم  خـیرات  لوط  رد  ، مخ ریدـغ  .تسا (2) زور  نیا  اـب  طاـبترا 

.تسا نآ  يالاو  هاگیاج  ناشن  ، زور نیا  هب  نید  ناگرزب  همئأ و  مامتها 

مالس تّما  همه  زا  تماما  زور  يا  وت  رب  ماما  اب  تعیب  زور  یتسه  هک  مخ  ریدغ  يا 

مایپ ابیز  نآ  زور و  كرابم  نآ  دای  هب  ام  مامت  دش  تمعن  وت  زو  ، تعیرش دش  مکحم  وت  زا 

مینک (3) یم  نامیپ  دیدجت  رگد  راب  ، یلع اب  مینک  یم  ناغارچ  ار  لد  ، یضترم يالو  زا 

یبدا تاریبـعت  يارب  يا  هژوس  ، یـسراف رد  مخ  اـب  نآ  یظفل  تهابـش  لـیلد  هب  تسا و  هنیدـم  هکم و  ناـیم  يداو  نآ  ماـن  « ّمخ » ۀـملک
تقد یبدا  ۀـعطق  نیا  هب  «. ریدـغ ّمخ  یلو ز  ، ایقاس هدـب  هداب  :» لثم ، تسا تیـالو  ةداـب  نیا  زا  هعیـش  یتسمرـس  ۀـناشن  هک  هدـش  صاـخ 

هدجیه ، هّجح يذ  ریدغ و  دای  هب  میوش و  یم  يراج  تّوبن  هارمه  ، تماما ياه  هچوک  رد  میشون و  یم  تیالو  یم  ، ریدغ مخ  زا  :» دینک
تسا ییایرد  هکلب  ، تسین هکرب  ، ریدغ ، مینک یم  توالت  هیآ 

ص:436

جح تاقیم  ۀمانلـصف  ةرامـش 27  رد  ، رـصتخم ۀتـشون  نیا  ۀمجرت.دّیـسلا  لامک  رثا  «، مخ ریدـغ  یلا  قیرطلا  » باتک زا  هتفرگرب  ( . 1 - 1
.تسا هدش  پاچ  « ریدغ هار  » ناونع اب  یثدحم  داوج  ملق  هب  راهب 78) )

ار اهنآ  ییاور  تادنتـسم  هدرک و  رکذ  ریدـغ  زور  يارب  مان  هاجنپ  هک  ةرامـش 2 ص 29  «، رثوک ۀمانهام  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 2 - 2
.تسا هدروآ 

.دّیؤم اضر  دّیس  ( . 3 - 3
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يا هلـــصاف  ، ادــخ اــت  ریدــغ  زا  تــسا و  هـّـکم  ۀـــمادا  ، ریدـــغ.تسا هــتفرگ  وــلهپ  نآ  لــحاس  رد  تاــجن  یتــشک  هــک  ، جاّوــم
تـسا یمان  ، تسا هعیـش  ۀتـسخ  هاـگن  باـق  زا  تبرغ  ندـناچوک  يارب  يا  هناـهب  ، ریدـغ.تس « ادـخ » یّلجت »و  یلع » یّلجت ، ریدـغ.تسین

« .دـمآ دـهاوخ  يریدـغ  يدرم  ، خـیرات ياهتنا  زا  يزور.تسا  نامّزلا  رخآ  رد  زبس  شـشوج  ۀـمدقم  ریدغ.هعیـش ، میوقت  رب  ناشخرد 
.تسا ناوارف  رثن  رعش و  ریباعت  رد  اه  هنومن  نیا  زا  (1)و 

.تساهتمارک زا  جاّوم  ییایرد  تایح و  بآ  زا  زیربل  يا  همشچ  مه  زونه  « یلع ریدغ  »

باتک » کی « ریدـغ » .دوش باریـس  نآ  زا  اهناج  ماک  ات  ، تسا تلالـض  نوماـه  تریح و  ریوک  رد  ، تریـصب رواـب و  زا  ییاـیرد  « ریدـغ »
مگ هر  يارب  ،و  تسا تیادـه  لالز  ۀمـشچ  ، ناگنـشت يارب  «، ریدـغ «.» تماما  » ةولج رد  « تلاسر » ّطـخ موادـت  يارب  يدنـس  ، تسا « نیبم

.تسا تیالو  دیع  ، ریدغ.دوش یم  یهتنم  « ربمایپ ّتنس  » هب هک  تسا  یطارص  ناگدرک ،

موادت «، ریدغ » .خـیرات ةدـنیآ  ياهقفا  رد  تّما ، لامعا  ناهذا و  زا  ییادز  تریح  يارب  یهلا  يا  همانرب  ، تمعن مامتا  نید و  لامکا  زور 
.تسا « تماما » ۀنییآ رد  ، تلاسر ّطخ 

ّتیمولظم و ياه  « اروشاع ،» دنرادب ساپ  ار  اه  « ریدغ ، » تّما رگا.تسا  هتـسویپ  « البرک » اب « ریدغ ،و« دراد دـنویپ  « تماما » اب « اروشاع » ...سپ
تسا ناپوچ  یب  ۀمر  ، ماما یب  تّما.دریگ  یمن  رارق  تفالخ  قاحم  رد  ، تماما دیشروخ  دیآ و  یمن  شیپ  تداهـش  نوخ و  ياهالبرک 

!... بآ یب  هدیکشخ و  تانق  همشچ ، یب  تشد  ، ادخان یب  یتشک  ، غارچ یب  بش  تمالع و  یب  هار  نابش و  یب  ۀلگ  و 

هیلع یلع  ؟ تسا مادـک  « یلع » زا رتـالاو  و  یـضترم » » زا رت  هدیدنـسپ  »و  بارت وـبا  » زا رت  عطاـق  ؟و  تسیک « هـبعک دوـلوم  » زا رت  سانـشهر 
يا هتـسیاش  بوخ و  ةرهچ  يور  تسد  ، مالـسا یمارگ  لوـسر  تسا و  هدـناشن  جوـم  هب  شلئاـضف  ياـیرد  زا  ار  « مخ ریدـغ  ،» مالّـسلا

.تسوا تماما  هب  تبسن  یهلا  مایپ  رگغالبا  طقف  ربمایپ  تسادخ و  بختنم  هکلب  ، تسین دّمحم  ةدیزگرب  یلع.تسا ، هتشاذگ 

ناراتفرگ هب  دیشروخ  نداد  ناشن  ، ریدغ.تساهناج رد  تیالو  رذب  نتشاک  ، ریدغ

ص:437

(. دنفسا 1380 ةرامش 43( ( یمالسا يروهمج  ۀمیمض  ) هزوح ۀفیحص  ( . 1 - 1
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هب ناراداـفو  قـح و  ناراداوـه  دـیع  دّـمحم ، لآ  دـیع.تسا  « ربکـالا هّللا  دـیع  » .تسا تـمعن  ماـمتا  نـید و  لـیمکت  زور.تساـهتملظ 
رد ینیرفآدیما  دـیع  ، اه هشیدـنا  رب  ینکفا  هلعـش  دـیع  ، تسا یبلط  لامک  تیناسنا و  دـیع  ، تسا يربهر  تلادـع و  دـیع  ، ریدـغ.ربمایپ

، ریدــــغ.تسا « یلع تیــــالو  » رد « دـــّـمحم تلاــــسر  » موادــــت ، ریدــــغ.تسا « ناــــسنا » زور تیرــــشب و  زور  ، ریدــــغ.تساهلد
(1) .تسا » « دهع »و« قاثیم »و« نامیپ » دیع

راپ يداو  هب  ین  ، هدنیآ رتسب  هب  ناور  خیرات  لد  رد  تسا  یکاپ  ۀمشچ  ریدغ 

راصعا یتسه  قافآ  رد  هدنکف  نینط  تسا  يرادشه  گناب  ، زور نآ  ۀنحص  مایپ 

.عادولا هّجح  ، ّمخ ریدغ  -

اروشاع ریدغ و 

ادخ ّیلو  تعاطا  زا  رس  هک  نانآ.دوب  يدّمحم  تّما  يوس  زا  ریدغ  مایپ  نداهن  اپ  ریز  خلت  دمایپ  ، داتفا قافتا  اروشاع  رد  هک  يا  هثداح 
تفرگ تعرس  ، ریس نآ  هتفر  هتفر  دنداتفا و  قافن  تیلهاج و  زا  يرتسب  رد  ، دندرک تعیب  یهلا  تّجح  ریغ  اب  دنتفاترب و  موصعم  ماما  و 

رب ، هدروخ بیرف  تّما  ( مخ ریدـغ  ۀـثداح  زا  سپ  لاس  هاـجنپ  ) يرجه لاس 61  ياروشاع  رد  هک  اـجنآ  اـت  ، تشگ نوزفا  هلـصاف  نآ  و 
ریسا ناونع  هب  ار  هّللا  لآ  دندناسر و  تداهش  هب  البرک  رد  هنشت  بل  ار  ادخ  تجح  دندمآ و  درگ  نایوما  ۀنامصخ  ياهتـسایس  روحم 

.دندنادرگ رهش  هب  رهش 

نیتسخن ملظ  نآ  رگا  تشگ و  یمن  نیـشن  هناخ  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  ، قح ماما  رگا  دـش و  یمن  نفد  هفیقـس  رد  ریدـغ  مایپ  رگا 
.دندیشک یمن  ربمایپ  نادنزرف  يور  هب  غیت  اروشاع  رد  تفرگ ، یمن  تروص  دّمحم  لآ  قح  رد  ملاظ  نیلوا  طّسوت 

تیالو موصعم و  ماما  تماما  رب  دـیکأت  هثداـح ، ودره  رد  قح  ۀـهبج  يوس  زا  نوچ  ، تسا راوتـسا  يدـنویپ  ریدـغ  اـب  ار  اروشاـع  رگا 
رد هیلّوا  فارحنا  تسخن و  ملظ  نآ  ۀجیتن  اروشاع  خلت  ۀثداح  نوچ  ، تسا گنتاگنت  یطابترا  اروشاع  اب  مه  ار  هفیقس  ، تسا ناحلاص 

ّتنس ياج  هب  تعدب  دنتفای و  تنطلس  « نایفس لآ  ،» دندز رانک  ار  « یلع لآ  » یتقو.تسا هفیقس 

ص:438

،ص 121. هدنسیون زا  ، تاعطق ( . 1 - 1
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ار سرد  نیا.دنتفرگ  ماقتنا  ، یحو نادنزرف  زا  ّتیلهاج  نادنزرف  درک و  زابرـس  البرک  رد  ، بازحا دـحا و  ردـب و  ياه  هنیک  تسـشن و 
.تخانش (1) دیاب  رتهب  ار  اه  هطبار  نیا  تخومآ و  رت  قیمع  دیاب 

.نتف محالم و  ، نعاطم ، لّوا ملظ  -

بوتکم گنهرف  ریدغ و 

جاـجتحا و یملع و  هاـگیاج  ، یعاـمتجا یـسایس و  يریگتهج  ، لـمع ، هشیدـنا ، داـقتعا رد  هک  یـشقن  لـیلد  هب  « مخ ریدـغ  » مهم ۀـثداح 
ۀـصرع رد  ریدغ  هب  نادـقتعم  ياهـشالت  ریـس  هب  ارذـگ  یهاگن.تسا  هدوب  نید  ناملاع  ثحب  هّجوت و  دروم  هتـسویپ  ، هتـشاد شهوژپ 

(2) دوش : یم  هدروآ  ریس  نیا  زا  يا  هشوگ  ور  نیازا.دشاب  دیفم  دناوت  یم  بوتکم  گنهرف 

دوخ نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ ، هک  يزور  زا  ، دنراد ریدغ  اب  هلاس  دصراهچ  رازه و  ۀـقباس  ملق  باتک و 
تبث يارب  ار  ینادرم  دـنوادخ.تفای  ساکعنا  نآ  قیاقح  ینامزره  رد  دـش و  زاغآ  زین  نآ  تبث  ظفح و  راک  ، درک یفرعم  نایناهج  هب 

تـسد زا  ، ملق يریگراک  هب  اب  ریدغ.دننک ، تبث  مالـسا  لصا  کی  ناونع  هب  ار  « ریدغ » دوخ ياهباتک  رد  ات  تخیگنارب  میظع  ۀعقاو  نیا 
ریدغ ةرابرد  مه  هعیـش  ریغ  زا  یگرزب  نیفلؤم  هک  يروط  هب  ، دوش گرزب  تقیقح  نیا  عنام  تسناوتن  یـسک  دـنام و  نوصم  نانمـشد 

.دنتشون ییاهباتک 

یثیدـح بتک  رد.تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  يددـعتم  تاعوضوم  رد  هک  تسا  يدـح  رد  نید  فلتخم  تاهج  رد  ریدـغ  خوسر 
نامه هک  يداقتعا  ثحب  نیرترثؤم  ناونعب  یمالک  بتک  رد  ، مالـسا ۀعقاو  نیرتمهم  ناونعب  یخیرات  بتک  رد  ، نآ نتم  دنـس و  ناونعب 

»و یلوم » ۀملک يانعم  ناونعب  تغل  بتک  رد  ، ددرگ یمرب  تفالخ  هب  هک  یتایآ  ریسفت  ناونعب  ریـسفت  بتک  رد  ، تسا تفالخ  تیالو و 
.تسا هدش  هئارا  رثن  مظن و  بلاق  رد  هک  مالسا  خیرات  يابیز  ۀعطق  ناونعب  رعش  بدا و  بتک  رد 

: دومن میسرت  هلحرم  هدراهچ  رد  ناوت  یم  ار  نرق  هدراهچ  رد  ریدغ  یگنهرف  ریسم 

تیاور : ریدغ گنهرف  لوا  هلحرم 

ص:439

.دوش هعجارم  هدنسیون  زا  « اروشاع گنهرف  » باتک رد  « هفیقس اروشاع و  » لخدم هب  هفیقس  اروشاع و  دنویپ  ۀنیمز  رد  ( . 1 - 1
.يراصنا دّمحم  ملق  هب  تشهب 1379  يدرا  ةرامش 4، «، نآرق ناتسلگ  » رد يا  هلاقم  زا  هدش  هصالخ  ( . 2 - 2
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باتک نیرتهب  ، دوب هنایفخم  دش  یم  هتشون  یباتک  مه  رگا  تشاد و  یمـسر  تیعونمم  مالـسا  فراعم  نیودت  هک  يرجه  لوا  نرق  رد 
ار هلاسدـص  هار  نیا  تسناوت  یبوخ  هب  درک و  لمع  باـتک  ۀـباثم  هب  هک  دوب  دارفا  يوق  ياـه  هظفاـح  نیما و  ياـه  هنیـس  ریدـغ  يارب 
زا يرایـسب  ةدع  هباحـص و  زا  رفن  تسیب  دص و  زا  شیب.دنک  ظفح  دوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  ۀعیدو  نیا  دیامیپب و 

مقرا و نب  دیز  هک  يروط  هب  ، دـنداد یم  لاقتنا  دوخ  زا  دـعب  ياهلـسن  هب  ار  نآ  دـندرک و  یم  نایب  لفاحم  رد  ار  ریدـغ  ۀـعقاو  ، نیعبات
.دنا هدرک  وگزاب  مدرم  يارب  هدرک و  ظفح  ، هدیماجنا لوط  هب  تعاس  کی  زا  شیب  هک  ار  ریدغ  ۀبطخ  لماک  نتم  نامی  نب  هفیذح 

رد ، دـنبایب ار  دوـخ  هار  هدـنیآ  ياهلـسن  هکنآ  يارب  تجح و  ماـمتا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ریدـغ  بحاـص  رگید  يوـس  زا 
ۀحوبحب رد  یتح  ، تفرگ یم  رارقا  ینیع  نادهاش  زا  نآ  ةرابرد  تخاس و  یم  حرطم  ار  ریدغ  هلأسم  نوگانوگ  ياهتصرف  اهتبـسانم و 

هفوـک رد  ریدـغ  دـیع  زور  رد  اـی  ،و  تخاـس حرطم  لـصفم  روـط  هب  ار  ریدـغ  ینارنخـس  نآ  رد  تفر و  ربـنم  زارف  رب  نیفـص  گـنج 
هّللا یّلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دوخ  ۀهام  هس  زا  رتمک  رمع  رد  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف.دومرف  داریا  نآ  هرابرد  یلـصفم  ینارنخس 

هدافتـسا ریدغ  مایپ  غیلبت  يارب  یبسانم  تصرفره  زا  زین  مالّـسلا  مهیلع  همئأ.دش  رکذـتم  مدرم  يارب  ار  ریدـغ  نایرج  اهراب  هلآ  هیلع و 
وگزاب مدرم  يارب  ار  ریدـغ  هبطخ  لماک  نتم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هک  اـجنآ  اـت  ، دـندومن یم  ناـیب  مدرم  يارب  ار  نآ  دـندرک و  یم 

.دومرف نایب  ار  نآ  زا  یمهم  قیاقح  دومن و  رارقرب  هراب  نیا  رد  یتارظانم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دومرف و 

زین نارعاش  رعـش.دندومن  ریدـغ  رـشن  ظفح و  هب  مادـقا  ناماما  روضح  رد  دـندوب و  ریدـغ  مایپ  نالماح  همئأ  باحـصا  رگید  يوس  زا 
نآ هب  یـصاخ  هقالع  مدرم  تسا و  رتظوفحم  رعـش  بلاق  هکنآ  هچ  هتـشاد  یناـملظ  ياـهنامز  لوط  رد  ریدـغ  ظـفح  رد  یمهم  شقن 

ات دـش  ینـشور  لیلد  دورـس و  ترـضح  نآ  روضح  رد  ار  رعـش  نیلوا  تباث  نب  ناّسح  تفای  نایاپ  ربمایپ  هبطخ  هک  یتعاس  زا.دـنراد 
اهنیا.دـنناسرب دـعب  ياهلـسن  هب  یتحارب  دـننک و  ظفح  ار  ریدـغ  تسا  يذـفان  غیلبت  هک  رعـش  بلاق  رد  نرق  هدراهچ  لوط  رد  نارعاـش 

.تفای همادا  زین  دعب  ياهنرق  رد  قرط  نیا  هتبلا  درک و  ظفح  لوا  نرق  رد  ار  ریدغ  هک  دوب  یگنهرف  فلتخم  ياهلکش 

فیلأت هب  تیاور  زا  : ریدغ گنهرف  مود  هلحرم 
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طـساوا رد.دمآرد  فیلأت  تروص  هب  تیاور  لکـش  زا  مک  مک  تفرگ و  دوخ  هب  هزات  یلکـش  ریدـغ  غیلبت  يرجه  مود  نرق  لیاوا  زا 
هب یفلتخم  ياـهباتک  تفاـی و  همادا  ریـسم  نیا.تسا  يدـیهارف  زا  هک  میروخ  یمرب  ریدـغ  هراـبرد  لقتـسم  فیلأـت  نیلوا  هب  مود  نرق 
رد دادـغب  رد  : دـیوگ یم  مجنپ  نرق  زا  ینیوج  یلاعملا  وبا  هک  يروط  هب  ، دـش نیودـت  ریدـغ  عوضوم  رد  ینمـض  اـی  لقتـسم  تروص 
زا دعب  »و  هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  » ثیدح دانسا  زا  متـشه  تسیب و  دلج  :» دوب هتـشون  نآ  دلج  رب  هک  مدید  یباتک  یفاّحـص  تسد 

ریرج نب  دّـمحم  هک  مدـید  میخـض  دـلج  ود  رد  یباتک  :» دـیوگ یم  یقـشمد  ریثک  نبا  نینچمه  «! دوب دـهاوخ  مهن  تسیب و  دـلج  نیا 
دانـسا و هب  طوبرم  ، بتک رثکا  هکنیا  تسا  دوهـشم  هلحرم  نیا  رد  هچنآ  «! دوب هدرک  يروآ  عمج  نآ  رد  ار  مخ  ریدـغ  ثیداحا  يربط 

یم سمل  یبوخ  هب  ار  یگنهرف  صاـخ  وـج  هک  ناـنآ.تسا  هدوـب  بلطم  لـصا  ماکحتـسا  نیفلؤـم  لوا  فدـه  تسا و  هبطخ  لاـجر 
قیقحت و يارب  مزال  كرادـم  هدـنیآ  ياهلـسن  ات  ، دـندش نوتم  ظفح  دانـسا و  رد  يراک  مکحم  راک  هب  تسد  لوا  هلحرم  رد  دـندرک 

.دنشاب هتشاد  یسررب  ثحب و  یفاکشوم و 

نتم دنس و  رد  قیقحت  : ریدغ گنهرف  موس  هلحرم 

اذهف هالوم  تنک  نم  » ۀلمج هک  ریدغ  ۀبطخ  یلـصا  ۀعطق  هدـش و  زاغآ  ریدـغ  ثیدـح  دنـس  نتم و  رد  ثحب  قیقحت و  مراهچ  نرق  زا 
خیش بتک.دنا  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  تقد  هب  زین  ریدغ  ثیدح  نیلقان  دانسا و  لاجر  هدش و  حرطم  تارظانم  رد  تسا  « هالوم ّیلع 
هتشاد جوا  مشش  مجنپ و  مراهچ و  ياهنرق  رد  تاقیقحت  نیا.دنتسه  اعدم  نیا  رب  دهاش  نیرتهب  دیفم  خیش  یضترم و  دّیـس  قودص و 

.تسا تسد  رد  نورق  نیا  زا  يا  هتسجرب  راثآ  ،و  هتفر شیپ  نانچمه  رازه  لاس  ات  و 

ریدغ یملع  ییافوکش  : ریدغ گنهرف  مراهچ  ۀلحرم 

ریدغ هرابرد  یمهم  رایسب  تافیلأت  مالسا  نادنمـشیدنا  نیققحم و  ، یملع زاب  نادیم  داجیا  اب  زورما  هب  ات  يرجه  مهدزای  نرق  لیاوا  زا 
یـسررب و عمج و  دروم  ریدـغ  بناوج  ماـمت  نارود  نیا  رد.دـندومن  يریگ  هجیتـن  هلاـس  رازه  تاـمحز  زا  یبوخ  هب  هدرک و  فیلأـت 

ياهثحب ، نآرق اب  ریدغ  طابترا.دش  هتشون  باتک  هناگادج  روطب  يا  هبنجره  رد  تفرگ و  رارق  قیقحت 
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نآ رگید  بناوج  ریدغ و  هب  طوبرم  راعـشا  نیودت  يروآ و  عمج  ، ریدـغ ثیدـح  نتم  رد  قیمع  ياهیـسررب  ، ریدـغ دانـسا  رد  لصفم 
.دیدرگ نیودت  یبتک  درومره  رد  دش و  عقاو  صاخ  هّجوت  دروم 

همالع ، يدنه نیـسح  دماحریم  ، ینارحب مشاه  دیـس  یلماع ، ّرح  خیـش  ، یـسلجم همالع  ، يرتشوش یـضاق  نوچمه  یناگرزب  تاقیقحت 
ریدـغ هلأسم  هب  ار  « راونألا راحب  » زا دـلج  کی  زا  یمین  یـسلجم  همالع.تساعدـم  نیا  دـهاش  نیرتهب  ، اـملع زا  رگید  يرایـسب  ،و  ینیما

زا یشخب  رد  ینارحب  هّللا  دبع  خیش.تسا  هدومن  فیلات  « مهملا فشک  » مان هب  لقتسم  یباتک  ینارحب  مشاه  دّیـس.تسا  هداد  صاصتخا 
تاقبع » باتک زا  يا  هحفـص  دلج 400  رد 10  يدنه  نیـسح  دماح  دّیـس.تسا  هتخاس  حرطم  ار  ریدـغ  ثیداحا  « مولعلا ملاوع  » باتک
يارعـش زین  ریدغ و  زا  یبناوج  ریدـغلا » » باتک دـلج  یط 11  ینیما  همالع  ! تسا هتخادرپ  ریدـغ  هراـبرد  یقیقحت  ياـهثحب  هب  راونـالا »
یـضترم دّیـس  زا  « لیمکتلا » لیبق زا  ییاهباتک.تسا  هدروآ  نآ  هرابرد  یمهم  بلاطم  هدومن و  يروآ  عمج  ار  نانآ  ياهرعـش  ریدـغ و 

.تسا یملع  تاقیقحت  نیا  زا  يرگید  ياه  هنومن  زین  هّللا  جرف  اضر  دّمحم  خیش  زا  « مالسالا یف  ریدغلا  ،و« نیسح

.مینیب یم  یفلتخم  ياهتروص  هب  ار  نآ  ياه  هولج  ، ریدغ بوتکم  گنهرف  هب  هاگن  کی  رد 

یملع ياـه  هماـنرب  ، اـه هماـنزور  تــالجم و  تــالاقم  ، اــهروشورب ، اــه هوزج  تروـصب  ، کــچوک گرزب و  ياــهباتک  زا  هتــشذگ 
يرتشیب جوا  هلاسره  دـنور  نیا.تسا  هدرک  هولج  رتسوپ  اهتراک و  تروص  هب  اهولبات و  اهیـشاک و  رد  ابیز  ياه  یطاطخ  ، يرتویپماـک

.دهد (1) یم  ناشن  دوخ  زا 

.ریدغ يارعش  ، ریدغ یسانشباتک  ، ریدغ گنهرف  -

.هغالبلا جهن  داینب  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  ، نینمؤملا ریما  یصّصخت  ۀناخباتک 

یمالسا تدحو  »و  ریدغلا »

اب ، ریدغلا رد  ینیما  ۀمالع  دوخ  زا  یثحب  يرهطم (2)و  دیهش  زا  تسا  يا  هلاقم  ناونع 
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هنوـگنیا حرط  دــنرادنپ  یم  هـک  یناــسک  مهوــت  هـب  تـسا  یخــساپ  (1)و  یمالـسإلا » ـألملا  یف  فوفــصلا  دّـحوی  ریدـغلا  » ناوـنع
زا رود  تناتم و  اب  هناملاع و  یقطنم و  تروص  هب  يداقتعا  ثحابم  رگا  هک  تسا  نآ  هلاقم  نیا  نومضم.تسا  زیگنا  فالتخا  ، لئاسم

يارب يروحم  دـناوت  یم  هکلب  ، تسین فالتخا  لماع  اهنت  هن  ، دوش دانتـسا  نیقیرف  داـمتعا  دروم  عباـنم  رب  دوش و  حرط  غورد  مانـشد و 
ناونع هب.دـهد  یم  خـساپ  نادـناعم  ياهیزیگنا  هقرفت  هب  هعیـش  لدتـسم  قطنم  حرط  اب  ، ریدـغلا باتک  رد  ینیما  ۀـمالع  دـشاب و  قاـفو 

هک تسا  يزیچ  ، نآ ینغ  تایوتحم  ریدـغلا و  باتک  :» تسا هتـشون  نینچ  ، ریدـغلا ۀـعلاطم  زا  سپ  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یکی  ، هنومن
نیا هب  ام.تساجک  تقیقح  دـنا و  هدرک  یهاـتوک  ناـخّروم  هنوگچ  دوش  هتـسناد  اـت  ، دـبای یهاـگآ  نآ  زا  یناملـسمره  تسا  راوازس 

(2) .میدرگ » لیان  باوث  رجا و  هب  نیملسم  داحتا  هار  رد  ششوک  اب  مینک و  ناربج  ار  هتشذگ  دیاب  هلیسو 

تیاـصو ةراـبرد  لوسر  ترـضح  ۀیـصوت  هب  لـمع  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تماـما  ریدـغ و  دوخ  هکلب  ، ریدـغلا باـتک  هن 
فوفـص و تدـحو  لماع  ، تماما نوچ  ، دـباین دـشر  لاجم  هقرفت  هنتف و  رذـب  دـشاب و  نیرفآ  تدـحو  دـناوت  یم  تسناوت و  یم  ، الوم

یم يور  نآ  هب  ، مالـسا بارحم  رد  تما  رگا  هک  تسه  دوب و  يا  هلبق  ، ریدـغ.تسا یهلا  نیتملا  لـبح  هب  کّـسمت  اـهورین و  ماجـسنا 
.درک یمن  میسرت  ار  ناملسم  یسایس  تهج  تخاب و  یم  گنر  هفیقس  ، دنتفرگ یم  ریدغ  زا  ار  تهج  دندروآ و 

دوب « یلع لآ  » اب دنویپ  رگا  دوب  « یلو » اب مدرم  نامیپ  رگا 

دوب نکش  نمشد  یمرها  « تیالو  » دوب نکف  هیاس  رگا  مخ  ریدغ 

دش یمن  مک  ام  تّزع  هوکش و  دش  یمن  مه  زا  ادج  ام  فوفص 

« نم »و« وت » رب دش  یم  میسقت  « ام » هن نمشد  دیشاپ  یم  هنتف  رذب  هن 
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.میکح رقاب  دّمحم 
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زورره (1) میدروخ  یم  رهز  ماج  هن  زورره  میدرم  یم  راب  اهدص  هن 

رگا مدقتعم  :» دسیون یم  ، نکفا هقرفت  هن  دشاب  نیرفآ  تدحو  هک  يا  هنوگ  هب  هعیش  يداقتعا  لئاسم  حرط  ةویش  نایب  رد  يا  هدنـسیون 
مالّسلا هیلع  یلع  عّیشت  هب  ات  میشوکب  مینک و  یفّرعم  یبایزرا و  هعیش  یملع  ةویـش  هعیـش و  حور  ، هعیـش صاخ  شنیب  اب  ار  لئاسم  نیا 

هچ ، دروآ میهاوخ  تسد  هب  زین  ار  ّتنـس  لها  ناردارب  اب  مهافت  فوفـص و  تدـحو  يداقتعا و  يردارب  ، لاح ناـمه  رد  ، میباـی تسد 
تسا یمالسا  ۀعماج  رد  تدحو  لصا  راذگناینب  دوخ  یلع  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  مالسا  نامه  ، مالّسلا هیلع  یلع  عّیـشت 

مدق رگا  يولع  عّیشت  نتم  زا  هکلب  ، عّیشت رانک  زا  هن  هعیـش  ، نیاربانب درک و  تدحو  نیا  ظفح  ینابرق  ار  شیگدنز  لاس  جنپ  تسیب و  و 
دیـسر و دنهاوخ  هعیـش  هب  ، دنتفا هار  هب  يدّمحم  نّنـست  نتم  زا  زین  ناردارب  رگا  هکنانچ.دیـسر  دهاوخ  شناردارب  هب  کش  یب  ، درادرب

(2) .تسا » نیا  « هدش ردارب  نمشد  » نیا ربارب  رد  « هدش نمشد  ردارب  » ود نیا  نایم  راد  هشیر  یملع و  تدحو  نیمأت  هار 

نمـشد ربارب  رد  یـسایس  تدـحو  هکلب  تسا ، یندـشن  هک  ، تسین يداـقتعا  ینید و  تدـحو  اـعطق  ، تسا نآ  زا  نخـس  هـک  یتدـحو 
.تسا هلبق  لها  هوکش  نتسکش  زا  زیهرپ  كرتشم و 

.بهاذم نیب  بیرقت  -

هّیریدغ

ریدغ و مان  رکذ  اب  صوصخ  هب  وا  تماما  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضف  مخ و  ریدـغ  ۀـعقاو  ةرابرد  هک  تسا  يرعـش  ، هّیریدـغ
.ریدغ يارعش  .تسا (3)- هدش  هدورس  یناوارف  یبرع  یسراف و  ياه  هّیریدغ  نونکات  زابرید  زا.دوش  هدورس  مخ  ریدغ 

ریدغ يارعش  - یسراف ياه  هّیریدغ 
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ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ 

هدـهعرب ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  راـصق  تاـملک  يروآدرگ  هک  تسا  ( مشـش نرق  ) يدـمآ یمیمت  دـحاولا  دـبع  زا  یباـتک  ماـن 
نیا.تسا بسانتم  الوم  ۀـنامیکح  زغن و  تاملک  اب  هک  تسا  « هنوگرد نانخـس  ناشخرد و  ياـه  تمکح  » ياـنعم هب  باـتک  ماـن.دراد 

ظعاوم و اتدمع  ثیداحا ، عوضوم.تسا  ثیدح  زاغآ  ۀملک  ساسارب  ییابفلا  ابیرقت  نآ  بیترت  دراد و  هاتوک  ثیدح  باتک 10760 
حرش یناگژاو (1)و  یعوضوم و  میظنت  فینـصت و  همجرت و  نیدـنچ  باتک  نیا  زا.تسا  نوگانوگ  ياـهتمکح  دـیاقع و  قـالخا و 
هیلع یلع  نانخـس  .تـسا (2)- دـلج  رد 7  يوـمرا  ثّدـحم  نیدــلا  لـالج  زا  اهحرــش  هـمجرت و  نـیرت  فورعم  هـک  هدــش  پاـچ 

.هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، مالّسلا

ّيرغ

ءرما نب  رذنم  هک  هدمآ  خیرات  رد.تسا  نوخ  هب  هدولآ  ای  ، ابیز يانب  ای  يورابیز  يانعم  هب  نیّیرغ  ّيرغ.تسا و  فجن  ياهمان  زا  یکی 
هرانم ای  دبنگ  ود  ود  نآ  ربق  رـس  رب  داد  روتـسد  ، دمآ شوه  هب  نوچ  تشک و  ار  شیوخ  میدن  ود  یتسم  لاح  رد  ، هریح مکاح  سیقلا 

زا سپ  مه  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  رهطم  رکیپ  هتـشاد و  رارق  هفوـک  تشپ  رد  هقطنم  نیا  .دراد (3) یلّصفم  ناتـساد  دنزاسب و 
هحرف » ای « ّيرغلا ءارعـش  » نوچمه ییاهباتک  دش و  یم  هتفگ  مه  ّيرغ  ، فجن هب  ور  نیازا  .دـندرپس (4) كاخ  هب  هقطنم  نآ  رد  تداهش 
یفخم ربـق  لـحم  فشک  زا  خـیراوت.دنیوگ  یم  « يورغ » تهج نیمه  هب  ار  فجن  ناـنکاس  فجن و  لـها.تسا  نآ  هب  بوسنم  « ّيرغلا
عّمجت زا  ، دوب هتفر  راکش  يارب  هّیوث  نیّیرغ و  فرط  هب  وا  یتقو  هک  دنهد  یم  ربخ  دیشرلا  نوراه  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

ریما ربـق  تفگ  يو  ، دندیـسرپ ار  ارجاـم  دـندروآ و  ار  دـسا  ینب  نادرمریپ  زا  یکی.دـش  هدز  تفگـش  يا  هپت  هـب  ناوـهآ  ندرب  هاـنپ  و 
هقطنم نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

ص:445

اـضر یلع  « مکحلا ررغ  ظاـفلأل  سرهفملا  مجعملا  ،» یتـیارد «، مـکحلا ررغ  فینـصت  »و« مـکحلا ررغ  ظاـفلا  مـجعم  :» لـیبق زا  ( . 1 - 1
.شزارب

ات 258. ج 12 ص 213  «، یلع ماما  ۀمانشناد  :» ك.ر ( مکحلا ررغ  ) باتک نیا  ةرابرد  ( . 2 - 2
،ج 3 ص 320. بهذلا جورم  ( . 3 - 3

،ج 1 ص 16. دیدحلا یبا  نبا  حرش  ،ج 3 ص 790، نادلبلا مجعم  ( . 4 - 4
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هتخادرپ مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ربق  نییعت  عوضوم  هب  هک  « ّيرغلا هحرف  » مان هب  دراد  یباـتک  سوواـط  نب  دـّیس  .دراد (1) رارق 
.مالّسلا هیلع  یلع  ناهنپ  ربق  ، فجن - .تسا

تفالخ بصغ 

ادخ لوسر  ، مخ ریدغ  رد  هلمج  زا  اهراب.تسادخ  يوس  زا  ینییعت  يرما  ، ترـضح نآ  زا  سپ  تّما  ییاوشیپ  مرکا و  ربمایپ  ینیـشناج 
زا سپ.تفرگ  تعیب  مه  مدرم  زا  دومن و  بصن  تفالخ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک و  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ۀطقن نـیا  دــندرک و  تـعیب  يرگید  اـب  دــندز و  راـنک  هنحــص  زا  ار  نینمؤـملا  ریما  تـفرگ و  لکــش  هفیقــس  رد  يا  هئطوـت  ، ربماـیپ
.دندش مورحم  دوخ  قح  زا  مولظم و  مه  يدعب  ياهنرق  اه و  هرود  رد  تیب  لها  زا  موصعم  ناماما  هک  دش  ببس  ، فارحنا

یلع ترـضح.دندرک  یم  جاجتحا  نارگید  طسوت  نآ  بصغ  دوخ و  يارب  نآ  تابثا  يارب  دـندوب و  قح  نیا  یعّدـم  هتـسویپ  ، ناماما
ياج رد.منیب  یم  هدـش  تراغ  ، دوب نم  نآ  زا  هک  ار  تفالخ  ثاریم  (2) ابهن » یثارت  يرا  :» دیامرف یم  هّیقشقش  ۀبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع 

: دیامرف یم  رگید 

ياج رد.تسا  نم  نآ  زا  هک  دندش  گنهامه  دنتـساخرب و  یتموکح  قح و  ۀعزانم  هب  نم  اب  (3) یل » وه  ارمأ  یتعزانم  یلع  اوعمجا  »
دناد یم  تدـحو  ظفح  نیملـسم و  تحلـصم  تاعارم  يارب  ار  دوخ  ندـمآ  هاتوک  دـناد و  یم  رت  هتـسیاش  تفـالخ  هب  ار  دوخ  رگید 

شیوخ ندیـسر  تفالخ  هب  ،و  هدرک یفرعم  تثارو  تیاصو و  ۀتـسیاش  يربهر و  نید و  رادم  روحم و  ار  تیب  لها  يدروم  رد  (4)و 
.دناد (5) یم  قح  بحاص  هب  قح  تشگزاب  ار 

نیملـسم ۀمه  هب  نآ  نایز  هکارچ  ، يدّـمحم تّما  هب  مه  ، دـش تیب  لها  هب  مه  هک  دوب  یملظ  نیرتگرزب  ، ربمغیپ لآ  زا  تفالخ  بصغ 
هدیشورخ و بصغ  نیا  ّدض  رب  هتسویپ  هعیش.دش  ینابرق  يا  هّدع  ییارگ  هلیبق  یبلط و  تسایر  ياپ  رد  تّما  مالسا و  حلاصم  دیسر و 

ص:446

.نینمؤملا ریما  ترایز  لصف  ، نانجلا حیتافم  ،ج 1 ص 26، دیفم داشرا  ( . 1 - 1
ۀبطخ 3. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

ۀبطخ 172. ، نامه ( . 3 - 3
.74، هبطخ ، نامه ( . 4 - 4

ۀبطخ 2. ، نامه ( . 5 - 5
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بصغ نآ  زا  زین  يوبن  دجسم  رد  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ۀبطخ  رد  یتح.دنا  هدیشک  همکاحم  هب  ار  هفیقس  یعیـش  دهعتم  نارعاش 
هفالخلا ّنا  » تسا هدومرف  هک  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا (1) هدش  داقتنا  مالّسلا  هیلع  یلع  نداهن  رانک  و 

.درکن تعیب  وا  اب  تسناد و  یم  عورشمان  ار  دیزی  تفالخ  ،(2) نایفس » یبأ  لآ  یلع  همّرحم 

هب ار  ینینوخ  ياهتعیب  ، دش زاغآ  هنارایشوه  مارآ و  هک  ، هفیقـس تعیب  تسا و  نینوخ  كانلوه و  خیرات  کی  زاغآ  ، یلع ینیـشن  هناخ  »
تسا و نینوخ  كانلوه و  هایس و  ، ادرف.دوب دهاوخ  ادرف  گرزب  ياهمتس  گرزب و  ياهبـصغ  زاغآرـس  ، كدف تشاد و  دهاوخ  لابند 
« .ّتیرـشب يارب  نیگنـس  يا  هعجاف  مالـسا ، يارب  گرزب  یتبیـصم  « ادرف ياهتفالخ  ،و« اهماع لتق  اهتراغ و  اهادرف و  اهادرف و  اـهادرف و 

.نتف محالم و  ، تفالخ ، مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم  ، هدعاس ینب  هفیقس  -(3)

ّولغ - تالغ

ّولغ

هیلع نینمؤملا  ریما  هب  تبـسن  یهاگ  تیب ، لها  تبحم  رد  یهاـگ  ، تسا نید  رد  ّولغ  یهاـگ.يور  هداـیز  ّدـح و  زا  زواـجت  ياـنعم  هب 
ربمایپ (4) مکنید ) یف  اولغت  ـال  ) تسا هدـش  شهوـکن  یهن و  هّمئأ  هب  تبـسن  نید و  رد  ّوـلغ  زا  ، تاـیاور رد  مه  ، نآرق رد  مه.مالّـسلا 

: تسا هدومرف  مه  مالسا 

.دیزیهرپب نید  رد  ّولغ  زا  ،(5) نیّدلا » یف  ّولغلا  مکاّیإ و  »

)- وا ّتیهولا  هب  داقتعا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  صوصخب  ، راهطا هّمئأ  هاگیاج  ماقم و  هب  تبـسن  ّولغ  ، دور یم  راک  هب  رتشیب  هچنآ 
لثم یصاخشا  هب  تبسن  ّتیهولا  هب  نتشاد  داقتعا  مه.مالّسلا  مهیلع  هّمئأ  یلمع  یلوق و  یهن  دروم  تسا و  رفک  هک  ، تسا ( یهّللا یلع 

رد مه  قزر  تقلخ و  نوچمه  ییاهراک  هکنیا  هب  داقتعا  (. تاذ رد  ّولغ  ) هّمئأ ةرابرد  توبن  ماقم  هب  داقتعا  مه  ، تسا ّولغ  ، ماما ربمایپ و 
زا رگید  عون  نینچمه  (، تافص رد  ولغ  ) تسا ّولغ  زین  تسا  هّمئأ  تسد 

ص:447

(. نحم نتف و  ) دعب هب  ج 28  «، راونألا راحب  :» ك.ر ، ربمایپ زا  سپ  ياه  هنتف  ةرابرد  ( . 1 - 1
،ص 285. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 2 - 2

،ص 179. یتعیرش ، تسا همطاف  همطاف  ( . 3 - 3
هیآ 6. ، ءاسن ( . 4 - 4

،ج 1 ص 347. لبنح نب  دمحا  دنسم  ( . 5 - 5
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رد ّولغ  ) دشاب یم  تسا  دـنوادخ  هب  صوصخم  هک  ییاهراک  عون  زا  ، هّمئأ ربمایپ و  هب  تازجعم  لیاضف و  تافـص و  نداد  تبـسن  ، ّولغ
.دنا هدرک  یفرعم  نید  زا  جراخ  دحلم و  ار  تالغ  ، موصعم ناماما  تسا و  هتشاد  دوجو  تالغ  نایم  رد  دروم  هسره  )و  لیاضف

ترـضح تیب و  لها  يالاو  رایـسب  تالامک  لیاضف و  ناشیا و  ینیوکت  تیالو  نانآ و  ّیندل  ملع  نیموصعم و  ّصاخ  تقلخ  دنچره 
طارفا اّما  ، تسا هدنام  هتخانشان  نانچمه  نانآ  تیصخش  دسرب و  نآ  هب  يداع  ياهناسنا  كرد  هک  تسا  نآ  زا  رترب  مالّـسلا  هیلع  ریما 

اهـشیارگ و هنوگنیا  لـباقم  رد  نیموصعم  نآ  دوخ  تسا و  هدـیقع  رد  فارحنا  یعون  هک  دـسر  یم  ّوـلغ  ّدـح  هب  زین  ناـنآ  دروـم  رد 
ناـشیا و كاـپ  رون  تقلخ  تنیط و  ناـنآ و  ینیوکت  تیـالو  هّمئأ و  بیغ  ملع  ۀـلأسم.دندرک  درط  ار  ّولغ  لـها  دنداتـسیا و  هناـعطاق 

ياضتقم.تسا هدش  میسرت  نآ  میرح  ّدح و  ثحب و  یمالک  ياهباتک  رد  هتـسویپ  ، دنتـشاد هک  یتازجعم  تاداع و  قراوخ  تامارک و 
هکنیا ای  ،(1) متئـش » اـم  انلـضف  یف  اولوق  نوبوبرم و  دـیبع  اـّنا  اولوق  ، اـنیف ّوـلغلا  مکاـّیإ و  :» دوـمرف هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ثیدـح 

ام انیف  اولوق  نیقولخم و  انولعجا  :» مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نخس  (2)و  اوغلبت » نل  متئش و  ام  اولوق  ّمث  ، هّیدوبعلا انب  اوزواجتت  ال  :» دومرف
ماقم تاذ و  هنک  هب  ، میـشیدنیب مییوگب و  نانآ  ةرابرد  هچره  تسا و  دـنمجرا  یـسب  نانآ  ماـقم  ـالّوا  هک  دـنامهف  یم  همه  ،(3) متئش »

.درب رتالاب  ندوب  بوبرم  ندوب و  قولخم  یگدنب و  ّدح  زا  ار  نانآ  دیابن  ایناث  ، دیسر میهاوخن  ناشیالاو 

هقالع رد  طارفا  زا  ای  ، تاداقتعا هنوگنیا  ، بلغا تسا و  هدوب  هّمئأ  رگید  زا  شیب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ةرابرد  زیمآولغ  ياهتبـسن 
یهاگ ، دراد یناور  للع  یهاگ  ، رگید ریبعت  هب.نید  ینابم  هب  لهج  يداقتعا و  ياهـشنیب  فعـض  زا  اـی  ، دریگ یم  همـشچرس  یتسود  و 
تبسن ینمشد  یتسود و  رد  یطارفا  هورگ  ود  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.یسایس  مه  یهاگ  ینید و  للع  یهاگ  یعامتجا و  للع 

: نالجر ّیف  کله  :» دنک یم  یفرعم  تکاله  دروم  ار  ودره  هدومرف و  هراشا  دوخ  هب 
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،ج 25 ص 270. راونألا راحب  ( . 1 - 1

،ج 25 ص 270. راونألا راحب  ( . 2 - 2
،ص 279. نامه ( . 3 - 3
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یتارابع.زوت نیک  نانمـشد  يرگید  ّولغ ، لها  نارادتـسود  یکی  ، دـندش دوباـن  هورگ  ود  نم  ةراـبرد  ،(1) لاـق » ضغبم  لاـغ و  ّبحم 
دوجو مه  ترـضح  نآ  دوخ  نامز  رد  هدننکولغ  ياههورگ  .تسا (2) هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  قوف  نخـس  هب  کیدزن  رگید 

شیوـخ رواـب  زا  تسد  هن  دـندرک  هبوـت  هن  نوـچ  ، دـندوب لـئاق  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیهوـلا  هب  هـک  ار  ناـنآ  زا  یـضعب  يو  دنتـشاد و 
.درب (3) نیب  زا  ای  درک  لتق  هب  دیدهت  ، دنتشادرب

هب موجه  يارب  نافلاخم  تسد  هب  هناهب  دوش و  یم  هدز  نماد  ناناوج  ینافرع  فیطل و  ۀـیحور  زا  هدافتـساءوس  اب  ، یطارفا ياهـشیارگ 
دنتفین و تالغ  ماد  رد  ات  دیـشاب  ناتناناوج  بظاوم  هک  داد  یم  رادشه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.دتفا  یم  تیب  لها  ناوریپ  هعیش و 

: دننک یم  ریقحت  ار  راگدرورپ  تمظع  ، ادخ ناگدنب  يارب  ّتیبوبر  ياعّدا  اب  نانآ  هکارچ  دوشن ، فرحنم  ناشرکف 

(4) هّللا .» دابعل  هّیبوبّرلا  نوعّدی  هّللا و  همظع  نورّغصی  ، هّللا قلخ  ّرش  هالغلا  ّنإف  ، مهنودسفی هالغلا ال  مکبابش  یلع  اورذحإ  »

هنافّـسأتم هک...و  یهللا  بنیز  ، یهللا نیـسح  یهّللا ، یلع  لـثم  ، تسا دودرم  دنـسپان و  ، دـهدب ّولغ  يوب  هک  مه  يریبـعت  هنوـگره  سپ 
ادتبا رد  هک  يرّکفت  اب  ، تالغ .دوش (5) یم  زاربا  یبهذم  ياه  هدورـس  ای  ینید  لفاحم  رد  ، تیب لها  هب  قشع  نایعّدم  يوس  زا  یهاگ 
ناهج فلتخم  قطاـنم  رد  رکفت  نیا  ناوریپ  زا  زین  رـضاح  رـصع  رد  » اـملع زا  یکی  زا  لـقن  هب  ، دـنوش یم  تفاـی  مه  زونه  دـش ، هتفگ 

هب ، دوش یم  هتفگ  مه  هّیریـصن  هقرف  نیا  هب.هاشنامرک  یلاوح  دـنرک و  مدرم  دـنوامد و  هوک  فارطا  قطاـنم  رد  هلمج  زا  ، دـنا هدـنکارپ 
رهاظ یبلک  ۀیحد  لکش  هب  يرشب  تروص  هب  لیئربج  هک  هنوگنامه  دندقتعم.هقرف  نیا  نارس  زا  يریمن  ریصن  نب  دّمحم  ظاحل 

ص:449

تمکح 117. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
،ج 25 ص 272 و 285. راونألا راحب  ۀبطخ 127، تمکح 469 و  ، نامه ( . 2 - 2

،ج 25 ص 284. راونألا راحب  ،ج 1 ص 323، یشک لاجر  ( . 3 - 3
،ص 650. یسوط خیش  ، یلاما ( . 4 - 4

یفن باب  ص 261( ج 25  «، راونألا راحب  ،» ص 529 «، هّنـسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لـها  :» ك.ر : اـه هنیمز  نیا  رد  هعلاـطم  يارب  ( . 5 - 5
اهنایرج رد  یشواک  «) نایلاغ (،» هالغلا هلکشم  »ج 4 ص 369( هعبرالا بهاذملا  قداصلا و  مامالا  ،» ّولغ ۀـلاقم  (، همئألا یبنلا و  یف  ّولغلا 

.يریرغلا یماس  هالغلا » ّولغلا و  .» ج 3 ص 375 «، یلع ماما  ۀمانشناد  ،» سدق ناتسآ  رشن  ، یناشورف يرفص  هّللا  تمعن  (، اهدنیآرب و 
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(1) .دندقتعم » ربمایپ  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  يرترب  هب  ور  نیازا  دیدرگ و  رهاظ  یلع  رکیپ  رد  رشب  سنج  رد  مه  دنوادخ  ، دش یم 

ياهنرق 4 و 5 رد  تالغ  ّدر  رد  هعیـش  ناملاع  ياه  هتـشون  زا  يا  هعومجم.تسا  دـیدش  نانآ  هب  تبـسن  هعیـش  ياملع  همئأ و  عضوم 
نب لـضف  ، راـیزهم نب  یلع  ، ناـمحرلا دـبع  نب  سنوی  : نوچ یناـسک  يوس  زا  ، تسا هدـش  هتـشاگن  « هـالغلا یلع  ّدرلا  » ناوـنع اـب  يرجه 

.نارگید (2) یتخبون و  یسوم  نب  نسح  ، يزاوها دیعس  نب  نیسح  ، بتاک قاحسا  وبا  ، لاّضف نب  یلع  نب  نسح  ناذاش ،

.هعیش ياه  هقرف  ، یهّللا یلع  -

ص:450

)ص 194. مالسالا بتکم  تاراشتنا  ) يزاریش بلاط  وبا  ازریم  ، دیاقعلا رارسا  ( . 1 - 1
«. هالغلا یلع  ّدرلا  » لخدم ،ج 8 ص 201، عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 2 - 2
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ف

ربیخ - ربیخ حتاف 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف 

دلوتم هّکم  رد  تثعب  لاس 5  رد  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ةدیهش  همولظم و  رسمه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  راوگرزب  رتخد 
تداهـش هب  ، دـش لّمحتم  ریدـغ  ۀـسامح  تیـالو و  زا  عاـفد  هار  رد  هک  ییاهتیمودـصم  یپ  رد  هنیدـم  رد  يرجه  لاـس 11  رد  دـش و 

اب رمتسم  يا  هزرابم  ، نفدم ندوب  یفخم  یناهنپ و  نفد  رب  شتیصو  تسا و  تقو  تموکح  زا  يو  ییاضران  هاوگ  وا  ناهنپ  ربق.دیـسر 
زا درک و  « ریدـغ گنهرف  » زا تیامح  »و  تیالو هار  » راـثن ار  دوخ  رمع  یناوج و  وا.تسا  ربماـیپ  نادـناخ  وا و  ّتیمولظم  دنـس  لـطاب و 
زا داـقتنا  هفیلخ و  ۀـمکاحم  ، راـصنا نارجاـهم و  هفیلخ و  روضح  رد  ربماـیپ  دجـسم  رد  وا  دـنلب  ۀـبطخ  دوـب و  ریدـغ  ثیدـح  ناـیوار 

ةدنهد ناشن  ، تسا فورعم  « هیکدف ۀبطخ  » هب هک  كدف  بصغ  تفالخ و  بصغ  ادـخ و  ربمایپ  زا  سپ  تّما  رد  هدـمآدیدپ  ياهتعجر 
ریما زا  تیامح  رد  وا  شقن  تیالو و  دیهـش  دیواج و  رثوک  نیا  تیـصخش  اب  ییانـشآ  يارب.تسوا  تبالـص  شنیب و  لضف و  ملع و 
نفد ، همطاف یلع و  ۀناخ  ، نازحألا تیب  ، ءاسک باحـصا  ، كدف ، هّیکدف ۀـبطخ  .درک (1)- عوجر  رت  لّـصفم  ياـهباتک  هب  دـیاب  نینمؤملا 

.هنابش

ص:451

هدرک یفّرعم  ییاسانـش و  ار  همطاف  ترـضح  ةرابرد  باتک  رازهود  زا  شیب  يراصنا  لیعامـسا  زا  «، باـتک ۀـنیئآ  رد  همطاـف  ( .» 1 - 1
.تسا
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توتلش خیش  ياوتف 

رادروخرب فاصنا  زا  هک  ّتنـس  لها  نایتفم  زا  یخرب  ، یقطنم یملع و  ياـهجاجتحا  تارظاـنم و  هعیـش و  ناـملاع  تادـهاجم  یپ  رد 
یمیظع لّوحت  نیا  دندرک و  مالعا  زیاج  حیحـص و  مه  ار  هعیـش  بهذم  قبط  يرفعج و  هقف  هب  لمع  دندرک و  ینکـشراصحنا  ، دندوب

.تفر رامش  هب 

ۀعیـش بهذم  هب  دـّبعت  زاوج  هب  وا  ياوتف  هک  دوب  (1310-1383 ق) رصم رهزألا  هاگشناد  سیئر  ، توتلش دومحم  خیـش  نانآ  ۀلمج  زا 
هّیمامإلا هعیّـشلا  بهذمب  فورعملا  هیرفعجلا  بهذم  ّنإ  :» تسا هدمآ  نینچ  وا  ياوتف  رد.تسا  روهـشم  لاس 1960 م  رد  هیرشع  ینثا 
هّیبصعلا نم  اوصّلختی  کلذ و  اوفرعی  نا  نیملـسملل  یغبنیف  ، هّنّـسلا لهأ  بهاذم  رئاسک  اعرـش  هب  دـّبعّتلا  زوجی  بهذـم  ، هیرـشع ینثإلا 

دبعتم و ناوت  یم  اعرـش  هک  تسا  یبهذم  يرـشع  ینثا  ۀعیـش  بهذم  هب  فورعم  يرفعج  بهذـم  ،(1) ...هنّیعم » بهاذـمل  ّقحلا  ریغب 
ینّیعم بهاذم  هب  تبـسن  قحان  بّصعت  زا  دنـسانشب و  ار  نیا  ناناملـسم  تسا  راوازـس  سپ.تنـس  لها  بهاذم  لثم  ، دوب نآ  هب  لماع 
میلــس خیــش  زین  وا  زا  شیپ.دوـب  هرهاــق  رد  « بهاذــملا نـیب  بـیرقتلا  راد  » سیــسأت تاــکرب  زا  ، لّوـحت نیا.دــنزاس  اــهر  ار  دوـخ 
یملع ثحب  تشاد  هک  ییاهیراگن  همان  اب  نیدلا  فرش  نیـسحلا  دبع  دّیـس  اب  دوب و  رهزالا  یلبق  سیئر  هک  (1285-1335 ق) يرشبلا

هک دیتسه  یبهذـم  نامه  رب  عورف ، لوصا و  رد  نایعیـش  امـش  مهد  یم  یهاوگ  : هک درک  حیرـصت  شا (2) هماـن  نیرخآ  رد  ، درک یم 
.تسین کیکشت  ّکش و  يارب  ییاج  یتخاس و  راکشآ  ار  تقیقح  نیا  وت  دندوب و  ربمایپ  نادناخ 

يولع تیالو  ّتیناقح  نییبت  تیب و  لها  بتکم  رـشن  رد  شیدـنا  فرژ  صلاـخ و  ناـملاع  ۀـناصلاخ  یملع و  داـهج  تاـکرب  زا  نیا 
.راصبتسا ، بهاذم نیب  بیرقت  - .تسا

تّوتف

هب ناـمیا  ، نآ ياـه  هناـشن  زا  تـسا و  یقـالخا  ینید و  ةژاو  کـی  هـچرگ  یگنادرم  تّوتف.يراــّیع و  یگنادرم و  نـییآ  ، يدرمناوـج
راثیا و ، نادنمتسم يرای  ، مولظم هب  کمک  ، داهج ، ادخ

ص:452

،ص 270. نسحم لآ  یلع  ، هّیفالخ لئاسم  ( . 1 - 1
ۀمان 111،ص 318. ، تاعجارملا ( . 2 - 2
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یگنادرم و تفـص  هک  دوش  یم  هتفگ  ناراّیع  ناعاجـش و  ، ناناولهپ زا  یفیط  هب  نادرمناوج  احالطـصا  اّما  ، تساهیدـیلپ زا  یگتـسراو 
لحارم اه و  هناشن  انعم و  «، تّوتف » يارب دراد و  ناوارف  دربراک  زین  هیفوص  تاحالطـصا  رد.دننامولظم  نامورحم و  یماح  دنراد و  راثیا 

يدرمناوج و ياهیگژیو  بادآ  اهنآ  هدش و  هتشون  رثن  رعش و  هب  « همان تّوتف  » ناونع اب  زین  يرایسب  ياهباتک.دنناد  یم  فلتخم  موسر  و 
.تسا هدش  هدرمشرب  نادرمناوج  لاصخ 

« ْمِهِّبَِرب اوـُنَمآ  ٌهَْیتـِف   » ناوـنع اـب  ناـمیا  اـب  نادرمناوـج  نآ  زا  دـنوادخ  هک  دـشاب  فـهک  باحـصا  ماـن  زا  هتفرگرب  ، نیواـنع نیا  دـیاش 
ْمُهُرُکْذَی یًتَف  انْعِمَس   » تسا هدش  دای  « یتف » ناونع اب  زین  وا  زا  هک  دنشاب  هتفرگ  نکش  تب  میهاربا  راک  زا  ای  ، تسا هدرک  دای  /( 13 فهک )

.تسا هدـش  هتفگ  « ...ّیلع ّالإ  یتف  «ال  ناـشیا ةراـبرد  هک  ، هدـش هتفرگ  ناـنمؤم  ریما  يارب  « یتف » بقل زا  اـی  /( 60 ءایبنا « ) ُمیِهاْربِإ َُهل  ُلاـُقی 
: تسا هدمآ  یفشاک  نیسح  الم  « ۀمان تّوتف  » رد ور  نیازا  (1)

نب عـشوی  رگید  هس  ، قیّدـص فـسوی  وا  سپ  زا.تسا  ناـیتفلا  وـبا  توـتف و  ةریاد  ۀـطقن  لوا  توـتف  لـها  ةدـیقع  هـب  ، لـیلخ مـیهاربا  »
نآ هب  تّوتف  ۀلـسلس  دنـس  تسا و  بلاـط  یبا  نب  یلع  دارم  ، قـلطم یتـف  زا  اـّما.یلع  یـضترم  مجنپ  فـهک و  باحـصا  مراـهچ  ، نوـن

(2) .ددرگ » یم  یهتنم  ترضح 

رب مّحرت  ناگراچیب و  يارب  يزوسلد  نامولظم و  زا  عاـفد  ییاـسراپ و  يدرمناوج و  لاـمک و  تافـص  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اّـقح 
هیلع یلع  ناـشدوصقم  دـنتفگ  یم  « یتف » هاـگره ، نادرمناوج.قاـفآ ةرهـش  یگنادرم  هب  شماـن  تسا و  ناـگمه  دمآرـس  ، ناگدـنامرد

نآ رهظم  تّوتف و  أدـبم  :» تسا هدـمآ  هماـن  توتف  ناـمه  رد  ، دـنتخاس یم  یهتنم  ترـضح  نآ  هب  مه  ار  دوـخ  ۀلـسلس  دوـب و  مالّـسلا 
میهاربا هچنانچ  دوب و  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  يداه  يدهم  توتف  متاخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  یـضترم  توتف  بطق  تسا و  لیلخ  میهاربا 

بحاصره نینچمه  و  /( 123 لحن « ) ًافِینَح َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  ِْعبَّتا   » هک درک  وا  تعباـتم  ، دـمآ وا  زا  دـعب  هک  يربمغیپره  ، دوب توبن  بطق  هک 
میهاربا نآ  أدبم  هک  یملعره  سپ.درک  دیاب  يو  تعباتم  ار  وا  هنیآره  ، دشاب تیالو  هاش  زا  دعب  هک  یتّوتف 

ص:453

.باتک نیمه  زا  « یلع الا  یتف  «ال  لخدم : ك.ر ( . 1 - 1
،ج 10 ص 14970. ادخهد ، همان تغل  ( . 2 - 2
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»؟ تفگ ناوت  هچ  نآ  فرـش  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  يدهم  نآ  متاخ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلو  ّیلع  نآ  بطق  دـشاب و  مالّـسلا  هیلع  لیلخ 
(1)

نآ رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هب  ور ، هناخروز  تعامج  ناراّیع و  يوریپ  داقتعا و  تلع  :» تسا هدمآ  نینچ  يرگید  لقن  رد 
دوخ ياوشیپ  نآ  يارب  ار  ترـضح  نآ  نانیا.دنتخانـش  یم  يربارب  يردارب و  يرگداد و  ،و  یناسنا ياـهوزرآ  رهظم  ار  يو  هک  تسا 

تفالخ و ةرود  رد  شیاذغ  یّتح  درک و  یم  یگدنز  هداس  يا  هناخ  رد  دیـشوپ و  یم  ناریقف  ۀماج  ، تلود نیع  رد  هک  دـندناوخ  یم 
نیا هب...دیـشخب  یم  راد  میتی  ریقف و  مدرم  هب  تشاد  هفاضا  مه  هچنآ  تشذـگ و  یمنرد  اـمرخ  وج و  ناـن  دودـح  زا  مه  يرادـناهج 

نآ باقلا  نادـنزرف و  زا  هشیمه  دنتـسناد و  یم  یناسنا  لاـمآ  نیرت  یلاـع  رهظم  ار  ترـضح  نآ  ناراـّیع  ناـناولهپ و  هک  دوب  لـیالد 
یم تاداـس  هب  اـه  هناـخروز  رد  زونه  هک  مه  یمارتـحا  دـندرک و  یم  تیاـمح  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  لـباقم  رد  ( ناـیولع ) ترـضح

(2) .دوش » یم  یشان  هزیگنا  نیا  زا  دنراذگ 

یب مه  « باّصق درمناوج  » ناتساد.تسین وا  تّوتف  یگنادرم و  دعب  هب  هراشا  یب  ، دنا هداهن  ترضح  نآ  رب  هک  مه  « یلع نادرم  هاش  » بقل
.تسین (3) عوضوم  نیا  هب  طابترا 

یتا له  : هتفگ وا  بقانم  رد  راّبج  دنک  یلع  فصو  هک  هرهز  روز و  هچ  ار  سک 

یتف يوزاب ال  هب  تسکش  رگدکی  رد  وا  دنب  هک  ربیخ  ۀعلق  يامزآروز 

ازغ رب  تشپ  دهدن  نانمشد  شپات  دوب  هتسب  شیپ  هرز  ، فاصم رد  هک  يدرم 

اغو رد  زوسناهج  زامن و  رد  شخبناج  دوج  رحب  نادیم و  ردفص  يادخ و  ریش 

ایقتا رادرس  تّوتف و  شکرکشل  تفرعم  ناطلس  تّورم و  ۀچابید 

یضترم (4) موصعم  نماد  تسد و  مییام و  تسد  دننز  یعیفش  هب  یسکره  هک  ادرف 

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، مالّسلا هیلع  یلع  ّالا  یتف  -ال 

ص:454

هب توتف » » ةرابرد  1350، ناریا گنهرف  داینب  )ص 6، بوجحم رفعج  دّمحم  مامتها  هب  ) یفـشاک ظعاو  نیـسح  الوم  ، همان تّوتف  ( . 1 - 1
.تّوتف لها  ةرابرد  یشهوژپ  ۀلاقم  ةرامش 32-31  « رنه هام  باتک  » زین ، دوش هعجارم  باتک  نیمه  طوسبم  ۀمدقم 

«. هناخروز گنهرف  خیرات و  » زا لقن  هب  ةرامش 31-32 ص 14  ، رنه هام  باتک  ( . 2 - 2
،ص 42. نامه ( . 3 - 3

(. یسراف دیاصق  ،ص 702( يدعس تاّیلک  ( . 4 - 4
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كدف

يا هقطنم  مان  كدف.تسا  یـسابع  يوما و  ياهمیژر  هفیقـس و  تفالخ  يوس  زا  نانآ  قح  بصغ  تیب و  لها  تیمولظم  دامن  ، كدـف
يرادمچرپ اب  ناناملـسم  یتقو  يرجه  متفه  لاس  رد.تسا  هتفرگ  رارق  ربیخ  قرـش  رد  هک  تسا  هنیدم  يرتمولیک  رد 130  زیخلصاح 

لـصاح زا  یمین  ، هداتـسرف ربمایپ  دزن  یناگدنیامن  كدف  نانکاس  ، دندش میلـست  نایدوهی  دندرک و  حتف  ار  ربیخ  ياه  هعلق  نانمؤم  ریما 
دش و یم  ربمایپ  ةژیو  کلم  ، دوب هدمآ  تسد  هب  گنج  نودب  كدف  یضارا  نوچ.دندرک  هحلاصم  ربمایپ  اب  ار  كدف  یـضارا  اهغاب و 

نآ زا  هک  دـنک  یم  دای  « ئیف » ناونع هب  نآ  زا  دراد و  تحارـص  يدراوم  نینچ  رد  مه  نآرق  تاـیآ  .دوب (1) ترـضح  نآ  اب  شرایتخا 
قداص ماما  رقاب و  ماما  ةدومرف  هب.دنرادن  نآ  رد  یّقح  رگید  ناناملـسم  تسا (2)و  نیکاسم  نامیتی و  یبرقلا و  يذ  لوسر و  ادـخ و 
ربمایپ تافو  زا  شیپ  لاس  هس  رد  دیشخب و  ارهز  ۀمطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  ...ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » ۀیآ لوزن  زا  سپ  مالّسلا  امهیلع 

.دوب (3) مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسد  رد 

هک همطاف  ترضح  دومن و  جارخا  ار  يو  نارگراک  دروآ و  نوریب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسد  زا  ار  كدف  ، تفالخ هاگتـسد 
دنتـساوخ یم  تشاد و  یـسایس  ۀبنج  كدف  بصغ.دید  بیـسآ  دروخ و  کتک  هار  نیا  رد  ، دوب كدف  يریگ  سپزاب  ریگیپ  هناّرـصم 

رد هتکن  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.دـننزب  هبرـض  ار  ناـنآ  يداـصتقا  ۀناوتـشپ  هدرک و  هاـتوک  یلاـم  روما  زا  ار  تیب  لـها  تسد 
یلب :» دنک یم  دای  نآ  هب  تبـسن  نارگید  يدنمزآ  كدـف و  زا  هغالبلا  جـهن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  .تسا (4) هدومرف  حیرـصت  یتیاور 

اب دـیامن و  یم  داقتنا  نآ  بصغ  زا  شیوخ  فورعم  ۀـبطخ  رد  مه  ارهز  ترـضح  ،(5) ...ءامّـسلا » هتّلظا  اّمم  كدف  انیدـیأ  یف  تناک 
.دنک (6) یم  ّدر  دراذگ  یمن  یقاب  ثرا  ربمایپ  هکنیا  رد  ار  نانآ  ياعدا  ، نآرق تایآ  هب  دانتسا 

هدوب و حرطم  تیب  لها  هب  ملظ  زا  نشور  يا  هناشن  ناونع  هب  خیرات  رد  هتسویپ  كدف 

ص:455

،ج 4 ص 108. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
هیآ 6 و 7. ، رشح ( . 2 - 2

،ج 1 ص 443. یفاک زین  ، ءارسا هیآ 26  لیذ  ، نایبلا عمجم  ریسفت  ( . 3 - 3
،ج 29 ص 194. راونألا راحب  ( . 4 - 4

ۀمان 46. ، هغالبلا جهن  ( . 5 - 5
(. ،ج 2 ص 361 نیدحوملا هیافک  ) اّیرف ائیش  تئج  دقل  ؟ یبا ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  باتکلا  یفا  ! هفاحق یبا  نب  ای  ( . 6 - 6
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هدوب و یسایس  نتـشاذگ  رانک  زا  يدامن  نآ ، زا  تیب  لها  تسد  ندرک  هاتوک.تسا  هتفای  غاب  هعرزم و  کی  فّرـصت  زا  رتارف  يداعبا 
هفوـک لـها  یقت  نب  یلع  ماـن  هب  هیماـما  ناـملکتم  زا  یکی  هب  : دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا.تسا  هدـش  تموـکح  اـب  فدارتـم  كدـف 
دادـعت هب  نآ  ياهلخن  ، دوب گرزب  یلیخ  هکلب  ، تسین نانچ  : تفگ ؟ دوب يزیچان  نیمز  هعطق  لـخن و  دـنچ  كدـف ، هکنآ  هنرگم  : متفگ
کمک هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نیا  نآ  فّرـصت  زا  همطاـف  يریگولج  زا  ناشفدـه  رمع  رکب و  وـبا  دوـب و  زورما  ۀـفوک  ياـهلخن 

ینب ریاس  یلع و  همطاف و  ، كدـف یپ  رد  ور  نیازا  ، دریگن تردـق  تشاد  تفالخ  ةرابرد  هک  يا  همـصاخم  رد  نآ  ۀـّلغ  تالوصحم و 
یم راوخ  شدوخ  تسس و  مه  شتمه  ، تسدیهت ناسنا  هکارچ  ، دندرک يریگولج  سمخ  هب  تبسن  ناشّقح  زا  ار  ّبلطم  ینب  مشاه و 

(1) دنک ! یم  اهر  ار  تموکح  یبلط و  تسایر  دور و  یم  راکو  بسک  یپ  رد  دوش و 

ّدح : تفگ یم  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دیشرلا  نوراه.تسا  تقو  ۀفیلخ  هب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نخـس  ، بلطم نیا  هاوگ 
شا هدودحم  ۀـمه  اب  زج  ار  كدـف  نم  : دومرف ماما  ، درک رارـصا  يو.تفریذـپ  یمن  ترـضح  ، منادرگرب وت  هب  ات  نک  نییعت  ار  كدـف 

یم رب  مسق  تّدـج  ّقح  هب  : تفگ ، ینادرگ یمنرب  منک  نییعت  ار  نآ  ّدـح  رگا  : دوـمرف ماـما  ؟ تسیچ نآ  دودـح  رگم  : تفگ.مریگ یمن 
مّود ّدح  : دومرف ! بوخ : تفگ.دش نوگرگد  نوراه  ةرهچ  گنر  ، تسا ندع  نآ  لوا  ّدح  : دومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم.منادرگ 

.دش دولآ  بضغ  هریت و  نوراه  ةرهچ.تسا  دنقرمس  نآ 

رزخ يایرد  ةرانک  نآ  مراهچ  ّدح  : دومرف ماما  ؟ هچ رگید  بوخ  : تفگ دش و  هایـس  نومأم  ةرهچ.تساقیرفآ  نآ  مّوس  ّدح  : دومرف ماما 
ةدودحم رگا  هک  متفگ  نم  : دومرف مظاک  ماما  ! نیـشنب نم  ياج  هب  ایب  سپ  ! دنامن ام  يارب  يزیچ  سپ  : تفگ نوراه.تسا  ناتـسنمرا  و 

تعـسو ورملق  ۀـمه  ینعی  نیا  .دـش (2) مّمـصم  ماـما  نتـشک  رب  نوراـه  هک  دوـب  اـجنیا.یهد  یمن  سپ  ار  نآ  مـنک  صخـشم  ار  نآ 
.دنا هدرک  بصغ  نارگید  هدوب و  ربمایپ  نادناخ  ّقح  هک  ، مالسا

هکنیا نآ و  ندش  هرداصم  ای  بصغ  رـس  رب  هدوب و  ثحب  هشقانم و  دروم  یـسایس  غاد و  ثحب  کی  ناونع  هب  هراومه  كدف  يارجام 
هب .تساهنخس (3) ، هن ای  دراذگ  یم  یقاب  ثرا  ربمایپ  ایآ 

ص:456

،ج 16 ص 236. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
،ج 29 ص 200. راونألا راحب  ،ج 4 ص 320، بقانم ( . 2 - 2

ص 345، ج 8  «، یلع ماـما  ۀمانـشناد  ةرامـش 34« «، جح تاقیم  » ۀمانلـصف ، ردص رقاب  دّمحم  دیهـش  «، خـیرات رد  كدـف  :» ك.ر ( . 3 - 3
(، كدف ۀبطخ  ةرابرد  «) كدف هباطخ  ،» يراصنا رقاب  دّمحم  « كدف رارسا  ،» يدحاو دّمحم  دّیس  « همطاف راقفلا  وذ  ، كدف »
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هب نآ  رـس  رب  هک  دوـب  نآ  زا  رتـکچوک  همطاـف  يارب  ، دوـب مـه  گرزب  رگا  تـسا و  یکچوـک  ۀـعرزم  كدـف  :» یتعیرـش رتـکد  ریبـعت 
یم كدـف  ۀـلأسم  حرط  اـب.دوب  هتفاـی  تیمها  شیارب  هزاـت  میژر  روز  بصغ و  زا  يا  هناـشن  ناونع  هب  كدـف  اـّما  ، دزادرپ شکمـشک 

ور نیا  زا  همطاف  يراشفاپ  ،و  هزرابم ۀلیسو  دوب و  هدش  یـسایس  هلأسم  کی  همطاف  يارب  كدف...دنک  موکحم  ار  تموکح  ات  دیـشوک 
(1) .نآ » يداصتقا  شزرا  رطاخ  هب  هن  ، دوب

ینیمزرس هنکس و  رازه  زا 11  شیب  اتـسور و  يدادعت  لاماش  دراد و  رارق  ربیخ  یقرـش  زرم  رد  « طئاحلا » مان هب  رـضاح  لاح  رد  كدف 
.تسا (2) يزرواشک  تاناکما  زا  رادروخرب  ناتسلخن و  زا  هدیشوپ 

مالّسلا هیلع  یلع  نادنزرف 

نادنزرف ، يولع تیالو  يوبن و  تلاسر  هب  نادقتعم  ۀمه  (3) دنا ، تّما  يونعم  یحور و  ناردپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  هک  اجنآ  زا 
ای 35 فارشألا 34  باسنا  رد  ، رفن دعـس 33  نبا  تاقبط  رد.دنا  هدرک  لقن  نوگانوگ  ار  ماما  نآ  یبسن  نادـنزرف  اّما.دـنراوگرزب  نآ 

موادت رـسپ  جـنپ  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لسن  اّما  ، تسا هدرک  رکذ  رفن  ار 27  نانآ  دادعت  دیفم  خیـش.تسا  هدش  رکذ  رفن 
هدـمآ بـتک  رد  هـک  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  یخرب  ماـن  .رمع (4) ساـّبع و  ، هّیفنح دّـمحم  ، نیـسح ماـما  نسح و  ماـما  : تـسا هتفاـی 

نامثع و ، رفعج ، سابع (، ءابهـص زا  ) سابع هّیقر و  (، هلوخ زا  ) هیفنح دّمحم  همطاف ،) ترـضح  زا  ) موثلک ما  بنیز و  ، نیـسح ، نسح : تسا
هنوـمیم و ، یناـه ّما  هجیدـخ ، (، هّیمراد یلیل  زا  ) هـّللا دـیبع  رکب و  وـبا  (، سیمع تـنب  ءامـسا  زا  ) نوـع ییحی و  (، نـینبلا ّما  زا  ) هـّللا دـبع 

(5) یمراد .) بیعش  ما  زا  ) هلمر نسحلا و  ّما  (، زینک کی  زا  ) همطاف

.نایولع ، مالّسلا هیلع  یلع  لآ  -

ص:457

،ص 169. تسا همطاف  همطاف  ( . 1 - 1
،ج 7 ص 27. زاجحلا ملاعم  مجعم  ( . 2 - 2

.تسا هدمآ  ،ج 36 ص 4  راونألا راحب  رد  نآ  ثیداحا  ( . 3 - 3
،ج 42 ص 74. راونألا راحب  ( . 4 - 4

.نیسح هط  « هونب ّیلع و  :» ك.ر یلیلحت  تروص  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  ةرابرد  ،ص 74 و 91، نامه ( . 5 - 5
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هیجان ۀقرف 

ۀقرفت زا  ، تایاور رد.رگید  ناماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  هب  نادـقتعم  تیب و  لها  ۀعیـش  ، راگتـسر هتفای و  تاجن  هورگ 
کی رگم  ، دنخزود لها  هارمگ و  لطاب و  همه  هکنیا  ،و  هس داتفه و  ای  ود  داتفه و  ، تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ددعتم  ياه  هقرف  رب  تما 

تاجن ار  تیب  لها  ناوریپ  ، تاـیاور یلو  (1) درادـنپ ، یم  هیجان  ۀـقرف  نامه  ار  دوخ  نیملـسم  ياه  هقرف  زا  يا  هقرف  ره  دـنچره.هقرف 
: دیوگ یم  يزاریش  ظفاح.دنک  یم  یفرعم  هتفای 

دندز هناسفا  هر  ، تقیقح دندیدن  نوچ  هنب  رذع  ار  همه  ّتلم  ود  داتفه و  گنج 

نیا هدوـمرف  ناـنمؤم  ریما  هچنآ  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ناـبز  زا  مه  ، تسا هدـش  لـقن  ادـخ  ربماـیپ  ناـبز  زا  مه  ، تّما ۀـقرفت  زا  ییوگـشیپ 
«، یتعیـش نم  ناک  ینعبّتا و  نم  ّالإ  ّهلاض  اهّلک  قرفلا  ّنإ  هدـیب  یـسفن  يذـّلا  ،و  هقرف نیعبـس  ثـالث و  یلع  هّمـالا  هذـه  ّنقرفتل  :» تسا
زا هکنآ  رگم  دنهارمگ ، اه  هقرف  ۀـمه  تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس.دش  دـهاوخ  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  تما  نیا  (2)

.دشاب نم  نایعیش  زا  دنک و  يوریپ  نم 

لهج یهاوخدوخ و  یتسرپاوه و  رد  هشیر  تسا و  خیرات  ياهتّنـس  زا  ایوگ  ، نییآ رد  ندـش  هقرفت  راچد  قح و  نید  زا  ینادرگ  يور 
تـشهب لـها  یکی  اـهنت  هک  دـندش  میـسقت  هقرف  کـی  داـتفه و  هب  یـسوم  تّما  : دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ.دراد 

دنهاوخ میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  رب  نم  تما  ، تسا تاجن  لـها  یکی  اـهنت  هک  دـندش  میـسقت  هقرف  ود  داـتفه و  هب  یـسیع  تما  ، تسا
یفرعم شنادـناخ  دوخ و  هار  ناورهر  تیب و  لها  ناوریپ  ار  « هیجان ۀـقرف  » نآ دـنخزود و  رد  هیقب  ، دـنا تاجن  لها  هقرف  کی  اهنت  ، دـش

(3) یتیب .» لهأ  انأ و  مویلا  هیلع  نحن  ام  وه  :» دومرف

ّتیصو اب  تفلاخم  تیب و  لها  زا  ییادج  ، تسا هدش  یگدنکارپ  تتشت و  نیا  ببس  هچنآ 

ص:458

نب میهاربا  هعیـش  نافلؤم  زا.دـنا  هتـسیرگن  هلأسم  هب  دوخ  هاگن  زا  مادـکره  هتـشون و  « هیجانلا هقرفلا  » ناونع اـب  ییاـهباتک  یتح  ( . 1 - 1
.رفظم يدّمحم  نسح  دّمحم  ملق  هب  ، تسا هدش  همجرت  « تقیقح نایوپ  هر  » مان هب  هک  هتشون  ار  « هیجانلا هقرفلا  » باتک یفیطقلا  نامیلس 

،ص 213. دیفم ، یلاما ( . 2 - 2
لقن عوضوم  نیا  رد  ثیدـح   37، دلج نیمه  رد  « یبنلا دـعب  همألا  قارتفإ  » باب رد  یـسلجم  همالع  ص 3. ،ج 28  راونألا راحب  ( . 3 - 3

ةرامش 75- هوکشم ،» » ۀمانلصف ج 7 ص 185، «، قحلا قاقحا  :» ك.ر زین  ، تسا هدروآ  ّتنـس  لها  عبانم  زا  مه  ییاه  هنومن  ، تسا هدرک 
.يرباص نیسح  زا  « ّتلم هس  داتفه و  ثیدح  رد  یّلمأت  » طوسبم ۀلاقم  ناتسبات 1381   74
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ریـسم زا  ار  تما  هک  دوب  نیتسخن  ياطخ  نآ  دمایپ  ، ینید یگدـنکارپ  یعامتجا و  بیـسآ  نیا.دوب  ریدـغ  گنهرف  ندرکاهر  ربمایپ و 
نادرگرس تّما  يا  : تفگ نینچ  درک و  نانآ  هب  ور  ، تفگ یم  نخس  مدرم  يارب  هرصب  رد  سابع  نبا.دندیشک  فارحنا  هب  دوخ  یلصا 

رگا دیتشاد و  یم  رّخؤم  ، هتـشاد رّخؤم  ادخ  ار  هکنآ  دیتشاد و  یم  مدـقم  دوب  هتـشاد  مّدـقم  ادـخ  ار  هکنآ  رگا  ، نید رد  هدز  تریح  و 
راچد ادخ  ّیلو  دـش و  یمن  لیطعت  ادـخ  ماکحا  تسا ، هداد  رارق  ادـخ  هک  دـیداد  یم  رارق  ینادـناخ  ییاج و  رد  ار  تیالو  تثارو و 
یمن هعزانم  هب  ادـخ  باتک  زا  يزیچ  رد  تّما  دـندش و  یمن  فـالتخا  راـچد  ادـخ  مکح  رد  رفن  ود  زگره  تشگ و  یمن  یتسدـگنت 

(1) .مکیدیأ » تمّدق  امب  هیف  متطّرف  ام  لابو  اوقوذف  »... دیدرک ناتدوخ  هک  ار  يراک  لابو  دیشچب  سپ  ، دنتخادرپ

ما هدرک  غاب  رد  هک  تسا  یتمعن  نارفک  سفق  یگنت  زا  مشک  یم  هک  یتنحم  نیا 

.هیرشع ینثا  ، تماما ، تیب لها  ، عّیشت -

هعیش ياه  هقرف 

هعیـش دنناد  یم  ربمایپ  نییعت  یهلا و  ّصن  هب  ار  تماما  دـندقتعم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لصفالب  تماما  هب  هک  ییاه  هقرف  ۀـمه 
نیب زا  مه  یخرب  هک  ییاه  هقرف  ، تسا هدـش  فلتخم  ياه  هقرف  شیادـیپ  بجوم  هک  تسا  نایم  رد  مه  یتافالتخا  ، لاـح نیع  رد.دـنا 

: زا دنترابع  دنراد  هعیش  مان  هک  اه  هقرف  نیرتمهم.تسا  یقاب  اهنآ  زا  یمان  اهنت  هتفر و 

.دنوش یم  میسقت...و  « هّیخیش «،» هّیلوصا «،» هّیرابخا  » نوچمه ییاه  هعومجم  هب  دندقتعم و  ماما  هدزاود  تماما  هب  هک  « هیرشع ینثا  .» 1

يرت یعرف  ياـه  هقرف  هب  دـنراد و  زیمآّوـلغ  ياـهداقتعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صوـصخب  ، هّمئأ ربماـیپ و  ةراـبرد  هـک  « هـالغ .» 2
.دنوش یم  میسقت...و  « هّیروصنم «،» هیّریغم «،» هّینایب «،» هیئابس » نوچمه

ماما نسح و  ماما  ، هّیفنح دّمحم  درگاش  هک  نینمؤملا  ریما  مالغ  ) تسا ناسیک  زا  ناشیا  يوریپ  ، نانیا يراذـگمان  تلع  هک  « هیناسیک .» 3
نب راتخم  ناوریپ  ای  (، دوب نیسح 

ص:459
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.راتخم سیلپ  ةدنامرف  ، ناسیک ناوریپ  ای  ، دوب ناسیک  هب  بقلم  هک  یفقث  ةدیبع  یبا 

دندقتعم نانآ.دندوب  دقتعم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ياج  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دنزرف  ، یلع نب  دیز  تماما  هب  هک  « هّیدیز -» 4
دنچ هب  مه  نانیا  دوخ.تسا  تماما  ياعّدا  هناّحلسم و  جورخ  ، تواخـس تعاجـش ، نآ  طیارـش  زا  تسا و  همطاف  دالوا  رد  تماما  هک 

...و « هّینامی «،» هّیریرج «،» هّیبوقعی «،» هیئرم «،» هّیدوراج » نوچمه ، دنوش یم  میسقت  هقرف 

قطانم رد  هقرف  نیا.مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ياج  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  لیعامسا  تماما  هب  نادقتعم  «، هیلیعامـسا -» 5
هب دقتعم  هک  هیلیعامـسا  زا  یـشخب.هطمارق  هّیـساسا و  ، هّیـشیشح ، هیعبـس هدحالم ، ، هیمیلعت ، هّینطاب : لثم دراد  ینوگانوگ  ياهمان  فلتخم 

.دنا هدرک  فّقوت  وا  تماما  رب  نوچ  ، دنراد مان  « هیفقاو  » دنلیعامسا تبیغ 

رد دراد و  قرف  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  مه  ناشتادـقتعم  هک  دراد  ناوارف  تاباعـشنا  ، اـه هقرف  نیا  زا  مادـکره.دش  هتفگ  هک  ناـنچمه 
.درک هعجارم  اهنآ  هب  ناوت  یم  هک  هدش  ثحب  یسانش  هقرف  یمالک و  بتک 

ترـضح ) تیب لها  نایاوشیپ  زا  لوا  ياوشیپ  هس  نامز  رد  هعیـش  بهذم  :» دسیون یم  اه  هقرف  نیا  شیادـیپ  دروم  رد  یئابطابط  همالع 
موس ماما  تداهـش  زا  سپ  یلو  ، تفریذپن یباعـشنا  هنوگ  چیه  ( مالّـسلا مهیلع  یلع  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  یلع و  نینمؤملا  ریما 

دّمحم مالّسلا  هیلع  یلع  مّوس  رسپ  هیناسیک  هب  فورعم  یتّیلقا  دندش و  لئاق  داجس  نیـسح  نب  یلع  ترـضح  تماما  هب  هعیـش  تیرثکا 
بیاغ يوضر  هوک  رد  هک  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  مراهچ و  ياوشیپ  هّیفنح  دّمحم  هک  دـندش  دـقتعم  دنتـسناد و  ماما  ار  هّیفنح  نب 

هیلع رقاب  دّـمحم  ماما  شدـنزرف  تماما  هب  هعیـش  تیرثکا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تلحر  زا  سپ.دـش  دـهاوخ  رهاـظ  يزور  هدـش و 
ماما تلحر  زا  سپ.دندش  موسوم  « هّیدیز » هب دندیورگ و  دوب  داّجـس  ماما  رگید  رـسپ  هک  دیهـش  دیز  هب  یتّیلقا  دندش و  دقتعم  مالّـسلا 

نآ تشذـگرد  زا  سپ  دـندروآ و  ناـمیا  مالـّـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  شدـنزرف  هـب  يو  نایعیــش  مالـّـسلا  هـیلع  رقاـب  دـّـمحم 
رد هک  ار  مشش  ماما  گرزب  رسپ  لیعامسا  یعمج  دنتسناد و  متفه  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شدنزرف  تیرثکا  ، ترـضح

یضعب دندش و  فورعم  هیلیعامسا  مان  هب  هدش  ادج  هعیش  تیرثکا  زا  دنتفرگ و  ماما  دوب ، هتـشذگ  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تایح  لاح 
دوخ رد  یضعب  دنتفرگ و  اوشیپ  ار  دّمحم  شرگید  دنزرف  یضعب  حطفا و  هّللا  دبع  ترضح  نآ  رگید  رسپ 

ص:460
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اضر ماما  شدنزرف  هعیش  تیرثکا  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش  زا  سپ.دنتشادنپ  شماما  نیرخآ  ، هدرک فقوت  ترضح  نآ 
ماما ات  متـشه  ماما  زا  سپ  رگید.دـنفورعم  « هّیفقاو » هب هک  دـندرک  فّقوت  متفه  ماـما  رد  یخرب  دنتـسناد و  متـشه  ماـما  ار  مالّـسلا  هیلع 

باعـشنا لکـش  رد  زین  یعیاقو  رگا  دـماین و  دوجو  هب  یهّجوت  لباق  باعـشنا  ، تسا دوعوم  يدـهم  هعیـش  ّتیرثکا  شیپ  هک  مهدزاود 
یملع لئاسم  رد  هعیـش  لاـجر  ناـیم  رد  يرگید  تاـفالتخا...تسا  هدـش  لـحنم  دوخ  هبدوخ  هدـییاپن و  شیب  زور  دـنچ  ، هدـمآ شیپ 
هعیـش تیرثکا  ربارب  رد  هدش و  بعـشنم  هک  هدربمان  ياه  هقرف.درمـش  دیابن  یبهذم  باعـشنا  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  یهقف  یمالک و 
ناشیا زا  یهورگ  نونکا  مه  دنا و  هدنام  رادیاپ  هک  هّیلیعامـسا  هّیدیز و  ۀقرف  ود  زج  ، دندش ضرقنم  ینامز  كدنا  رد  ، دنا هتفرگ  رارق 

.دننک (1) یم  یگدنز  رگید  ياهاج  نانبل و  ، دنه ، نمی دننام  نیمز  فلتخم  قطانم  رد 

ناوریپ ةرابرد  هعیشریغ  نافلؤم  یخرب  يرواد  تسا و  هار  نیرت  نئمطم  نیرتهب و  ، نانآ دوخ  بتک  زا  هعیـش  ياه  هقرف  دیاقع  تخانش 
.عّیشت ، هیجان ۀقرف  .تسا (2)- یعالّطا  مک  زا  یشان  ای  هنازرو  ضرغ  بلغا  ، تیب لها 

ریدغ گنهرف 

.دوش نامز  رورم  لومشم  هک  دوبن  « هثداح » کی اهنت  ، داتفا قافتا  « مخ ریدغ  » رد هچنآ 

دوب و هتفهن  هعقاو  نآ  يارو  رد  هچنآ.تسین  یخیرات  ۀعقاو  کی  درکدای  اهنت  ، دراد « ریدغ » تشادساپ يارب  هعیـش  هک  مه  ار  يرارـصا 
هب مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  بصن  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

ص:461

(. ،1346 ش لوا پاچ  ،ص 32( مالسا رد  هعیش  ( . 1 - 1
قرف ،» روکـشم داوـج  دّـمحم  « یمالـسا قرف  گـنهرف  :» ك.ر هـلمج  زا  یعیـش  یمالـسا و  ياـه  هـقرف  اـب  ییانــشآ  ۀـنیمز  رد  ( . 2 - 2

خیرات شا : همجرت  (و  يدادغب رهاقلا  دبع  « قرفلا نیب  قرفلا  ،» يرعشا « قرفلا تالاقملا و  ،» یناتـسرهش « لحنلا للملا و  ،» یتخبون « هعیـشلا
قاّرو نـبا  « تـالاقملا ،» روکــشم داوـج  دّـمحم  «، یمالــسا ياـه  هـقرف  هعیــش و  خـیرات  (،» روکــشم داوـج  دـّـمحم  ، مالــسا بهاذــم 

تالاقم ، » یـسلدنا مزح  نبا  « لصفلا ،» يدّـحوم اضر  دّـمحم  همجرت  ، نیمألا ییحی  فیرـش  « یمالـسا ياـه  هقرف  ۀـمانگنهرف  ،» يدادـغب
ةژاو « عّیـشت فراعملا  هرئاد   » يریمـشک یناف  « بهاذملا ناتـسبد  «،» يودـب نمحّرلا  دـبع  «، نیّیمالـسالا بهاذـم  ،» يرعـشا «، نیّیمالـسالا
ياه هقرف  هعیـش و  » ۀـلاقم ، یئایـض ربکا  یلع  « هیمالـسالا قرفلا  رداصم  سرهف  ،» نیمـالا ییحی  فیرـش  « هیمالـسإلا قرفلا  مجعم  ،» عّیـشت

بهاذم رکذ  یف  ات 31( ص 1  ج 37  «، راونالا راحب  (، » زییاپ 83 ةرامش 7( ، یـسانش هعیـش  ۀمانلـصف  « لحن للم و  بابرا  هاگن  زا  یعیش 
(. هّقحملا هقرفلا  اوفلاخ  نیّذلا 
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یلع نتخاس  حرطم.دوب  « ینآرق ۀعماج   » نتخاس تّما و  تماما  هعماج و  يربهر  رد  یلاعتم  يوگلا  کی  ۀئارا  ، دوب نآ  ددصرد  ، تماما
مالّسلا و هیلع  یلع  تموکح  تیالو و  اب  هک  دوب  يا  « هلضاف ۀنیدم  » ةزاورد نداد  ناشن  ، الوم ّیلو و  ، هفیلخ ، ماما ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع 
ار تّما  دندیشک و  فارحنا  هب  ار  موصعم  يربهر  لالز  نایرج  هک  سوسفا.دوب  قّقحت  لباق  يولع  تموکح  زا  مدرم  تعاطا  ّتیعبت و 

نیا.دنام یقاب  « گنهرف » کی تروص  هب  گرزب  زور  نآ  ياوتحم  مخ و  ریدغ  ۀثداح  ، هعیـش يارب  اّما  ، دنتخاس مورحم  ماما  تیادـه  زا 
.تسا ینامرآ  ۀعماج  هب  ندیسر  يارب  يریگیپ  يارب  بسانم  عافد و  لباق  ، حرط لباق  هشیمه  ، گنهرف

: زا تسناد  ترابع  ناوت  یم  ار  « ریدغ گنهرف  ،» باسح نیا  اب 

تنـس هب  يدـنب  ياـپ  ، نیلقث هب  کّـسمت  تیب ، لـها  اـب  نآرق  دـنویپ  ، لدـع ناـیاوشیپ  اـب  تعیب  ، نیموـصعم يربـهر  ، يرـالاس هتـسیاش 
زا يرادـساپ  ، ربـمغیپ تیـصو  هب  لـمع  ، تیاـصو ساـسا  رب  تلاـسر  طـخ  موادـت  ، یهلا قاـثیم  هـب  اـفو  ، ترتـع لـیاضف  ياـیحا  ، يوـبن
هب نداهن  جرا  ، قافن ةرهچ  زا  نتشادرب  هدرپ  ، ادخ نانمشد  ناتسود و  اب  يربت  ّیلوت و  ، یعیـش رّکفت  ةرهوج  ، نآرق ۀلـضاف  ۀنیدم  ، تماما

داهتجا یفن  «، هّللا باتک  انبـسح  » رّکفت یفن  ، ادخ باتک  ریـسفت  رد  ترتع  هب  عوجر  ، ربمایپ ۀّیریدغ  ۀبطخ  یناوخزاب  ، ریدـغ نایوار  لقن 
تیـالو و ، مالّـسلا هیلع  یلع  ّتیلـضفا  هب  هدـیقع  ، ربماـیپ نادـناخ  یـسایس  یملع و  ّتیعجرم  ، لوسر زا  قلطم  تعاـطا  ، ّصن لـباقم  رد 

رجا «، یبرقلا يذ  تّدوـم  » ۀـیآ هب  لـمع  ، ادـخ ةدـیزگرب  ناـگبخن  هب  درک  يور  ، هعماـج تیادـه  يارب  رترب  ياـهوگلا  یفّرعم  ، يربـهر
نداهن ندرگ  ، ییارگ موق  گنهرف  یلهاج و  ننس  اب  هلباقم  ، لالز یلصا و  ۀمشچرس  زا  نید  نتخومآ  ، تلاسر يادا  رد  ربمایپ  تامحز 

قح ییادج  نازیم  ، نارگید رب  یحو  نادناخ  نتشاد  مّدقم  ، مّسجم ياهتلیضف  هب  نامیا  ، تیالو راوتـسا  ژد  رد  دورو  موصعم ، تماما  هب 
هیلع یلع  ّتیمولظم  نییبت  ، هفیقـس ياه  هئطوت  ياشفا  ، رون ۀّمئأ  نتخاس  نیـشن  هناخ  اب  هزرابم  ، نید زا  اهفیرحت  اهتعدـب و  یفن  ، لطاب زا 

تیاده ، نآ ّصاخ  رد  زا  ملع  رهـش  هب  دورو.ادـخ  هب  یهتنم  هار  ندومیپ  ، هار ندرکن  مگ  يارب  تسرد  ياه  هناشن  نتـشارفارب  ، مالّـسلا
.قح هب  نایداه  زا  ییوج 

دیاب ار  گنهرف  نیا.تسا  داعم  توبن و  دـیحوت و  هب  هدـیقع  زا  سپ  هعیـش  رواب  نیرت  یلـصا  هک  « مخ ریدـغ  » یلـصا ةرهوج  تساهنیا 
زا رابغ  ، درک نییبت  ، داد شرتسگ  ، تخاس یمومع 

ص:462
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ترتــع و تیمکاــح  هـّـمئأ و  تیــالو  رذـــگهر  زا  «، باــن مالـــسا  » اــت تشاذـــگ  راــنک  ار  نآ  ياــه  هــیاریپ  دودز و  شا  هرهچ 
.دیآ مهارف  يودهم  تموکح  ۀنیمز  دوش و  ریگناهج  « نیلقث » یهارمه

.مخ ریدغ  ، ریدغ مایپ  -

تیالو ۀضیرف 

تیالو نیا  شریذپ  ، تسا هدش  نایب  ...ْغَِّلب » ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   » ۀیآ رد  هک  دوب  وا  یهلا  فیلکت  ، ربمایپ يوس  زا  نانمؤم  ریما  تیالو  مالعا 
کی ، تیالو تفالخ و  ، نیاربانب.تسا هدمآ  رمألا  یلوا  زا  تعاطا  ۀیآ  رد  هک  دوب  ناناملـسم  بجاو  فیلکت  ، زین ّیلو  رما  زا  تعاطا  و 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما.تسا  هدـش  حیرـصت  تیالو  ۀـضیرف  هب  مه  یتایاور  رد.یلمع  دـعب  رد  مه  ، يداـقتعا دـعب  رد  مه  ، تسا هضیرف 
لزاـن ار  نآ  دـنوادخ  هک  یبـجاو  فـیلکت  نـیرخآ  (1) هضیرف » اهدـعب  لزنی  مل  ّمث  ، هیـالولا یلاـعت  هـّللا  اـهلزنأ  هـضیرف  رخآ  :» دوـمرف

زا مکح  نآ  هک  مخ  ریدغ  ۀـثداح  زا  سپ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  مه  خـیرات.درکن  لزان  يا  هضیرف  نآ  زا  سپ  تسا و  « تیالو » دومرف
.تشذگرد ربمایپ  هکنآ  ات  دشن  لزان  يروتسد  یمکح و  رگید  ، دش غالبا  ادخ  يوس 

يارب ار  یهلا  ماکحا  ۀمه  هک  یلاحرد  ، دمآ نوریب  جح  دصق  هب  هنیدـم  زا  ادـخ  ربمایپ  : دومرف رگید  ینخـس  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یم دناسر و  یم  مالس  دنوادخ  ! دّمحم يا  : تفگ ترـضح  نآ  هب  دش و  لزان  لیئربج.ار  تیالو  جح و  رگم  ، دوب هدرک  نایب  دوخ  موق 

هدنام یقاب  هضیرف  ود  وت  ةدهعرب.مزاس  راوتسا  ار  متّجح  لماک و  ار  منید  هکنآ  ات  ما  هتفرگن  ار  مناربمایپ  زا  يربمایپ  چیه  ناج  : دیامرف
یقب دـق  :» دوخ زا  سپ  ینیـشناج  تیـالو و  ۀـضیرف  يرگید  ، جـح ۀـضیرف  یکی  ، یناـسرب دوخ  موـق  هب  ار  ود  نآ  تسا  زاـین  هک  تسا 

روتسد هاگنآ  (2) ...كدـعب » نم  هفالخلا  هیالولا و  هضیرف  ّجـحلا و  هضیرف  : کموق اهغّلبت  نا  جاتحی  اّمم  ناتـضیرف  کلذ  نم  کـیلع 
وکین نانآ  هب  تاکز  هزور و  زامن و  لثم  زین  ار  جـح  ، ربماـیپ اـت  دـنرازگ  جـح  وا  اـب  مه  ناناملـسم  دـهد و  ماـجنا  جـح  هک  دـهد  یم 

درم نزره و  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندوب  یلوم  دنک و  حرطم  مه  ار  ادـخ  ّیلو  تیالو  عوضوم  هک  دـهد  یم  نامرف  سپـس  ، دزومایب
(. تسا هدمآ  لیصفت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ۀّیریدغ  ۀبطخ  مخ و  ریدغ  ناتساد  ، همادا رد  ) دوش روآدای  نمؤم 

ص:463
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ترـضح هب  دـنتفریذپ و  دـندرک و  لمع  فیلکت  هب  زور  نآ  زین  مدرم.درک  لـمع  دوخ  فیلکت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
نامیپ هفیقـس و  ۀـنتف  زورب  ادـخ و  ربمایپ  تاـفو  زا  سپ  دـنچره  ، دـنتفگ کـیربت  تینهت و  « نینمؤملا ریما  » ناونع هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

: دیوگ یم  يدبع  نوراه  نبا.دندنام  رانک  میقتسم  طارص  حیحص و  جاهنم  زا  يرایسب  مدرم  دشن و  ادا  هضیرف  نیا  ّقح  ، مدرم ینکش 

: دیوگ یم  هک  مدینش  ، مدوب هتسشن  يردخ  دیعس  وبا  دزن  يزور.مدوب  جراوخ  اب  هدیقع  مه  نم 

اهنآ هب  هک  زیچ  راهچ  نآ  ، دیعـس وبا  يا  : تفگ یـسک.دنتشاذگاو  ار  یکی  دندرک و  لمع  اتراهچ  هب  ، دـندش رومأم  زیچ  جـنپ  هب  مدرم 
.هزور جح و  تاکز و  زامن و  : تفگ ؟ تسا مادک  دش  لمع 

: دیسرپ ، مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  : تفگ ؟ تسا مادک  دشن  لمع  نآ  هب  هک  یکی  نآ  : تفگ

؟ تسیچ نم  هاـنگ  : داد خـساپ  ! دـنا هتفرگ  شیپ  رفک  هار  مدرم  سپ  : تفگ.يرآ : تفگ ؟ تسا ضرف  بجاو و  اـهنآ  لـثم  مـه  نآ  رگم 
دـنتخادرپ و داهتجا  هب  ، ربمایپ ّصن  لباقم  رد  هک  تسا  يوبن  ّتنـس  كرت  تیلهاـج و  هب  تشگزاـب  یـسایس و  دادـترا  ناـمه  ، نیا (1)
زا ترـضح  نآ  نتـشاذگ  رانک  اب  دنتخاس و  مورحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  زا  ار  هعماج  ، هتفرگ هدیدان  ار  لوسر  ترـضح  تیـصو 

یمن باطخ  ربمایپ  هب  دیدش  نحل  نآ  اب  دنوادخ  دوبن ، یهلا  ۀـضیرف  ، تیالو رگا.دـندش  بکترم  ار  « بجاو كرت  » نیرتگرزب ، تفالخ
ضرف ادـخ  ّیلو  تعاطا  مه  ، تسا هضیرف  تیالو  مه.يا  هدادـن  ماـجنا  ار  یهلا  تلاـسر  ینکن ، غـالبا  مدرم  هب  ار  نآ  رگا  هک  دومرف 

.دنا « هعاّطلا ضرتفم  » ناماما مه  تسا ،

: تسا هدمآ  نینچ  تیالو  ۀضیرف  هب  هراشا  اب  ساون  وبا  رعش  رد 

انیسح ّمث  انسح  هیدلو  یلاوا  انیلع و  ضرف  هّبح  مامال  ّیلوم  انأ 

انیع (2) هرشع  اتنثا  هنم  ترجفنإ  لبج  انیلإ  اثوعبم  ءاج  صخش  هرتع  مهف 

ددرگن لد  ، لد ناتقشع  اب  زجب  ددرگن  لماک  امش  یب  تناید 

تسا ییادج  زرم  نآ  ّدر  لوبق و  تسا  ییادخ  ضرف  امش  يّالوت 

تسا (3) لوبق  ياضما  رهم و  تیالو  تسا  لوسر  نید  رد  هک  ار  سک  نآره 

.مخ ریدغ  ، غیلبت ۀیآ  ، تماما ، تعاطا ، تیالو -

ص:464
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نیقیرف

هعیش زا  « نیبناج » ناونع اب  مه  یهاگ.تسا  هدمآ  مه  تایاور  رد  حالطصا  نیا.تسا  ّتنس  لها  هعیش و  هورگ  دوصقم.هورگ  ود  ینعی 
: دومرف مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما.تسا  هدش  دای  یّنس  و 

نیمه ساسارب  و.تسا  ناما  بجوم  ( ینس هعیـش و  ) فرط ودره  يارب  ارماس  رد  نم  ربق  ،(1) نیبناجلا » لهأل  ناما  يأر  نم  ّرسب  يربق  »
.اهنیا لاثما  نیقیرف و  تادقتعم  ، نیقیرف ياهقف  ، نیقیرف ياملع  ، نیقیرف تایاور  ، نیقیرف بتک  : دوش یم  هتفگ  ، حالطصا

.هّصاخ هّماع و  ، هیجان ۀقرف  -

هبعکلا ّبر  تزف و 

تبرض زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نابز  زا  ، تسا « مدش بایماک  راگتسر و  ، دنگوس هبعک  راگدرورپ  هب  » يانعم هب  هک  هلمج  نیا 
دوزفا دومرف و  ار  هلمج  نیا  ، دروآ ورف  شکراـبم  قرف  رب  غیت  مجلم  نبا  یتـقو.تسا  هدـش  لـقن  ناـضمر  مهدزون  حبـص  رد  ندروـخ 

(2) دنکن ! رارف  ، درم نیا  : هک

نوخ اب  شنـساحم  هک  دوب  هدینـش  ربمایپ  ناـبز  زا  درک و  یم  يرامـش  هظحل  نآ  يارب  هتـسویپ  دوب و  تداهـش  ترـضح  نآ  يوزرآ 
هلمج زا  ، تشاد هک  یتّیـصو  نمـض  رد  يرامیب  رتسب  رد  شتداهـش  زا  لبق.دوب  هثداح  نآ  رظتنم  ور  نیازا.دش  دهاوخ  باضخ  شرس 

هدشمگ هک  مدوب  یبلاط  مدیـسر و  بآ  هب  هک  مدوب  یبآ  يایوج  نوچمه  نم  ،و  دوبن دنیاشوخان  هتخانـشان و  میارب  هثداح  نیا  : دومرف
نایاپ ، تسا هتسیز  یگدنب  داهج و  نامیا و  رد  يرمع  هک  یـسک  يارب  (3) دـجو .» بلاط  درو و  براقک  ّالا  تنک  ام  و  :»... متفای ار  ما 

یم گرم  عون  نیرتهب  ار  تداهش  زین  ترـضح  نآ  دوخ  نوچ  ، تسا میظع  زوف  یبایماک و  ، ادخ هار  رد  تداهـش  راختفا  اب  رمع  نتفای 
(4) .لتقلا » توملا  مرکأ  ّنإ  :» تسناد

تخوس همه  اوقت  شناد و  نمرخ  نآ  زا  دیشخرد و  ریشمش  قرب 

تخورفا بارحم  لد  رد  یشتآ  هبعکلا » ّبر  تزف و  » ۀلان

.بارحم دیهش  ، هفوک نینوخ  بارحم  -

ص:465
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(. حلاص یحبص  هبطخ 123( ، نامه ( . 4 - 4
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف 

ۀمه ۀـعومجم  هراصع و  همـشچرس و  دوش ، یم  داـی  « تیب لـها  » اـب ناـنآ  زا  هک  هعیـش  موصعم  ۀّـمئأ  مالـسا و  ربماـیپ  كاـپ  ناـمدود 
.دنا یقالخا  لیاضف  هتسجرب و  تافص  ، اهشزرا ، اهیبوخ

رب ، دـنراد ادـخ  دزن  هک  یتلزنم  ماقم و  رد  ، تامارک تازجعم و  رد  ، قالخا رد  ، هشیدـنا ملع و  رد  ، ناج حور و  رد  ، تنیط تقلخ و  رد 
رد يرامـشیب  ناّفلؤم  نایوار و  تسا و  هدرمـشرب  ار  نانآ  هاگیاج  لـیاضف و  تاـیاور ، هچ  نآرق و  تاـیآ  هچ.دـنراد  يرترب  نارگید 

رد.تسین اهنآ  رکذ  لاجم  ار  رـصتخم  نیا  هک  دـنا  هتخادرپ  نآ  ةرابرد  بتک  فیلأت  تایاور و  نیودـت  عمج و  هب  نرق ، هدراهچ  لوط 
.دوش یم  هراشا  اهنآ  نیوانع  لیاضف و  نیا  زا  یخرب  تسرهف  هب  اهنت  اجنیا 

: دننک هعجارم  صاخ  عبانم  رتلّصفم و  بتک  هب  نابلاط 

هابتـشا هانگ و  اطخ و  زا  نوصم  موصعم و  دنا ، سدقلا  حور  ةدشدییأت  ، دـنراد یلاعتم  تنیط  رون و  حور و  ، تمـصع تیب  لها  هّمئأ و 
تّجح تـما و  عیفـش  ، یهلا ضیف  ياـه  هطــساو  ، ادـخ مـلع  ناـنزاخ  ، دـنرادروخرب ینیوـکت  تیـالو  تردـق و  ّیندـل و  مـلع  زا  ، دـنا

هکئالم و ۀـمه  ملع  ، تسا ناشرایتخا  رد  یهلا  مظعا  مسا  ایانم و  ایالب و  ملع  ، دـنراد ربخ  دوخ  ناوریپ  لامعا  لاح و  زا  ، دـنراگدرورپ
تمدـخ رد  ناگتـشرف  ، دـننک مـّلکت  اـهنآ  هـب  دـنناوت  یم  دـنمهف و  یم  ار  اـهنابز  ۀـمه  ، دنیانـشآ اـیبنا  بـتک  ۀـمه  هـب  ، دـنراد ار  اـیبنا 

، دنراد نارامیب  یـشخبافش  ناگدرم و  يایحا  تردـق  ، تسا هتـشاگن  تشهب  ياهرد  حول و  یـسرک و  شرع و  رب  ناشیاهمان  ، دـنیاهنآ
هتـشذگ و ثداوح  زا  ، تسا خزود  باذـع  زا  ینمیا  ۀـیام  ناشتبحم  تعاط و  لاـمعا و  یلوبق  بجوم  ناـشتیالو  بجاو و  ناـشتّدوم 
زا مدرم  يارب  ناما  دوجو و  ملاع  تینما  ۀـیام  ناشدوجو  ، دـنراد تعافـش  ماقم  دـنربخاب ، نارگید  شیوخ و  گرم  نامز  زا  هدـنیآ و 

تسا بجاو  نانآ  يرای  ترـصن و  ، تسا نانآ  رایتخا  رد  تشهب  هب  دورو  طارـص و  زا  روبع  زاوج  رثوک و  ضوح  ، تسا یهلا  باذع 
رد ، دنراد دـلوم  تراهط  ، دـننآرق ياتمه  لدـع و  ، دـنراد يرترب  رگید  ناربمایپ  رب  ، تسادـخ باذـع  بجوم  نانآ  ینامرفان  ضغب و  و 

ناثراو قح ، ياه  هیاپ  ، یتسه ناکرا  ، رمألا ولوا  ،و  قیالخ لضفا  ، دـنا نیمز  رد  ادـخ  ۀـفیلخ  مولع و  ياـناد  یگرزب  لـثم  مه  یکدوک 
اوقت و ، دـهز ییاسراپ و  ، تعاجـش ، تدابع ، دوج ملح ، ، وفع ، عضاوت ، راثیا رد  ، دـنا هعماج  رفج و  شناد  هب  اناد  ملع و  رد  ناخـسار  ، ایبنا

ملع و ، اضر ربص و  ، ادخ رکذ  ، یسرتادخ

ص:466
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باتک دنیاراد و  ارنآ  ، هجرد نیرتالاب  رد  هکنآ  رگم  تخانـش  تفای و  ناوت  یمن  ار  یتلیـضف  چـیه  دـنرترب و  همه  زا  ، ریبدـت تسایس و 
.دز (1) قرو  ار  نآ  دز و  ایرد  هب  تشگنا  ناوت  یمن  هک  تسا  میظع  ردق  نآ  ناشلیاضف 

يالاو نأش  یملع و  تناکم  لیاضف و  تیب و  لها  دّـمحم و  لآ  زا  يدّدـعتم  دراوم  رد  هغـالبلا  جـهن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هب ربمایپ  تیب  لها  ناـماما و  ةراـبرد  زین  هعیـش  ریغ  هک  تسا  يّدـح  هب  لـیاضف  یگدنـشخرد  .تسا (2) هدروآ  نایم  هب  نخـس  ناـنآ 

.دنا (3) هتخادرپ  فیلأت 

.تیب لها  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف 

میرامشب هحفص  تشگنا و  رس  مینک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

یمن ، هدنـسیون نایمدآ  دنوش و  رگباسح  نایّنج  ،و  بّکرم اهایرد  دـنوش و  ملق  ناتخرد  رگا  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
زا نانمشد  سرت و  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  مالـسا ، ردص  نارود  رد  هکنآ  اب  .دنرامشرب (4) ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  دنناوت 

دمحا نب  لـیلخ  مـالک  نومـضم  ) تـسا هدرک  رپ  ار  ناـهج  برغ  قرـش و  وا  لـیاضف  اـّما  ، دـندرک ناـمتک  ار  وا  لـیاضف  ، دـسح يور 
شزیگنا لد  يوب  ، دش یم  رت  ناهنپ  هچره  ، کشم نوچمه  وا  لیاضف  مان و  ، دیدحلا یبا  نبا  لوق  هب  (5)و  يدیهارف )

ص:467

، یلّماع رح  خیـش  «، هادهلا تابثا  ،» اـت 27 ج 23  «، راونـألا راـحب  :» دـینک هظحـالم  عباـنم  نیا  رد  هلمج  زا  ار  تیب  لـها  لـیاضف  ( . 1 - 1
روـن ، » ینارحب « زجاـعملا هنیدــم  ،» یــضر دّیــس  « همئــالا صئاــصخ  ،» ینیلک ج 1 « یفاـــک لوــصا  ،» بوــشآ رهـــش  نــبا  « بقاـــنم »
ربتعم باتک  اههد  دـیفم و  خیـش  « داـشرا ،» يرهـش ير  « هّنـسلا باـتکلا و  یف  تیبلا  لـها  ،» يزودـنق « هّدوملا عیباـنی  ،» یجنلبـش « راـصبألا

.تسا هدرک  نایب  ار  تیب  لها  ياهیگژیو  بقانم و  زا  ییاه  هشوگ  زین  « هبدن ياعد  »و« هریبک ۀعماج  ترایز  » .رگید
(. ص 15 هداز ، نسح  نسح  «، تماما » باتک زا  لقن  ياه 2،4،93،97،98،144،145،148،154،187،200،237( هبطخ  رد  ( . 2 - 2

همئأ و ةرابرد  ار  هعیش  ریغ  نادنمـشناد  زا  باتک  هک 856  ، ییابطابط زیزعلا  دبع  دّیـس  «، هّیبرعلا هبتکملا  یف  تیبلا  لها  :» ك.ر ( . 3 - 3
.تسا هدرک  یفرعم  تیب  لها 

،ص 2. یمزراوخ ، بقانم ( . 4 - 4
مالّـسلا هیلع  یلع  لـیاضف  ةراـبرد  يدنمـشناد  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  نـینچ  یناـشاک  ضیف  ص 403، ،ج 1  لاقملا حـیقنت  ( . 5 - 5

نیب نم  رهظ  ّمث  هّیقت  اـفوخ و  هلئاـضف  هؤاـیلوا  متک  ،و  هوادـع ادـسح و  هلئاـضف  هؤادـعا  مـتک  لـجر  یف  لوـقا  اـم  : » تـفگ ، دندیـسرپ
اومتک دقل  تسا : هدمآ  تروص  نیا  هب  يرعـش  رد  نومـضم  نیا  (. ،ج 1 ص 245 ءاضیبلا هجحم  «) نیقفاخلا تقّبط  لئاضف  نیناـمتکلا 

،ص 786 خیراوتلا بختنم  اضرألا  تاومّسلا و  هّللا  ألم  اهب  هذبن  نیقیرفلا  نیب  نم  زربأف  اضغب  مهئادعا  افوخ و  مهّبحم  دّمحم  لآ  راثآ 
و 147.
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بقانم هکنآ  اب  .دش (1) یم  راکشآ  زور ، ییانـشور  دننام  دناشفا و  یم  رون  ربا  ریز  دیـشروخ  لثم  دیـسر و  یم  رتشیب  اهناج  ماشم  هب 
: دوش یم  دای  اهنآ  زا  یخرب  ، راصتخا هب  اّما  ، تسا هدنکآ  ار  ییاور  بتک  زا  یمیظع  مجح  تسا و  رامش  یب  ترضح  نآ 

(. هبعک دولوم  )- .داتفا دهاوخن  تسا و  هداتفین  قافتا  یسک  يارب  نایاپ  ات  تقلخ  زاغآ  زا  هک  يراختفا  ، هبعک رد  ّدلوت  -1

تلالج هک  ، دسا تنب  ۀمطاف  نوچ  يردام  بلاط و  وبا  نوچ  يردـپ  نتـشاد  مشاه و  ینب  هب  باستنا  ظاحل  هب  ، یگداوناخ تفارـش  -2
(. بلاط وبا  )- تسالاو رایسب  ودره 

یگژیو نیا  هب  ، ماما دوخ.دوب  وا  اب  هراومه  دـش و  گرزب  ربمایپ  ناماد  رد  یناوجون  یکدوک و  زا  يو.ادـخ  لوسر  ناـماد  ةدرورپ  -3
.دنک (2) یم  راختفا  نآ  هب  دراد و  هراشا  زاتمم 

مالّسلا هیلع  یلع  ، دروآ نامیا  ادخ  ربمایپ  هب  نادرم  زا  هک  یسک  نیلوا  ، ّمهم ناخّروم  ناملاع و  قافتا  هب  ، ندروآ مالسا  رد  تقبـس  -4
یمن زامن  یـسک  ربمایپ  هارمه  یـضترم  ّیلع  يربک و  ۀجیدخ  زج  ، لاس دـنچ  دوب و  زامن  رد  ناماگـشیپ  نیلوا  ءزج  نینچمه  .دوب (3)

.دناوخ

تـسدمه ربمایپ  لـتق  يارب  ناکرـشم  هک  هاـگنآ.دوش  یم  داـی  « تیبملا هلیل  » ناونع اـب  راـثیا  هثداـح و  نیا  زا.ربماـیپ  رتسب  رد  نتفخ  -5
نیا هب  نآرق.دوب  هنیدـم  هب  ترجه  يارب  يزاغآ  تفر و  نوریب  هکم  زا  بش  نامه  ربمایپ  دـیباوخ و  ادـخ  لوسر  رتسب  رد  يو  ، دـندش

(. تیبملا هلیل  )- (4) ...ُهَسْفَن » يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : » دراد هراشا  نیرفآ  ناج  يادخ  اب  ناج  ۀلماعم  يراکادف و 

رادروخرب یبوخ  ۀهجو  زا  نارجاهم  تسا و  تلیضف  کی  ترجه  ، مالـسا نآرق و  رد.هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ترجه  -6
.تشاد ار  هنیدم  هب  هّکم  زا  ترجاهم  راختفا  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح.دندوب 

دـش یم  هدوشگ  دجـسم  هب  اه  هناخ  زا  هک  ار  ییاهرد  ۀـمه  ربمایپ  ، ترجه لیاوا  رد.ربمایپ  دجـسم  هب  وا  ۀـناخ  رد  ندـنام  هدوشگ  -7
باوبألا ّدس  «و  دنامزاب مالّسلا  هیلع  یلع  ۀناخ  رد  اهنت  ، تسب

ص:468

،ج 1 ص 17. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
(. هعصاق ۀبطخ 192( ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

،ج 3 ص 237. ریدغلا ( . 3 - 3
هیآ 207. ، هرقب ( . 4 - 4
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.داد ماجنا  ادخ  رما  هب  ار  راک  نیا  ربمایپ  (1)و  هباب » ّالا 

رامـش هب  ربمایپ  ناج  نوچمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ، هدـش لزان  هراب  نیارد  هک  يا  هیآ  هلهابم و  ۀـعقاو  رد.ادـخ  ربمایپ  ناـج  -8
(. هلهابم ۀیآ  ، هلهابم )- (2) ْمُکَسُْفنَأ » انَسُْفنَأ َو  َو  : » تسا هدمآ 

وا اب  یتسود  هدـمآ و  رامـش  هب  نامیا  ۀـناشن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ّتبحم  ، ناوارف ثیداـحا  رد.تسا  ناـمیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبح  -9
(. مالّسلا هیلع  یلع  ّبح  ، قح نازیم  )- تسا هدش  هدرمش  قافن  رفک و  ۀناشن  وا  ضغب  ، رگید يوس  زا.لوسر  ادخ و  اب  یتسود 

تخانش و يارب  تیروحم  نیا  (3) هعم .» ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  » تسا یلع  اـب  قح  تسا و  قح  اـب  یلع.مالّـسلا  هیلع  یلع  قـح و  -10
(. قح مالّسلا و  هیلع  یلع  )- تسا هدمآ  ددعتم  تایاور  رد  هک  تسوا  ۀتسجرب  لیاضف  زا  ، قح زا  يوریپ 

نیا (4)و  هّمألا » هذـه  اوبأ  تنأ  انأ و   » تسا هدـمآ  باسح  هب  تّما  ردـپ  ۀـلزنم  هب  مالـسا  ربماـیپ  ثیدـح  رد  ترـضح.تّما  ردـپ  -11
.دراذگ یم  وا  يونعم  نادنزرف  ةدهعرب  یمیظع  قح  ، يردپ

نانمؤم ّیلو  ، ادخ ّیلو  ، ربمایپ ۀفیلخ  ، دوخ ّیصو  ، نیملسم ماما  ناونع  هب  ار  وا  اهراب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر.نانمؤم  ّیلو  -12
الاو و ماقم  نیا  هب  هراشا  ، لیمکت ۀیآ  غالبا و  ۀیآ  تیالو و  ۀیآ.تسا  هداهن  وا  ةدهعرب  شیوخ  زا  سپ  ار  قلخ  تماما  هدرک و  یفرعم 

(. تیالو  )- دراد هنادواج  تلیضف 

(. رانلا هنجلا و  میسق  ) تسا هدش  یفرعم  « راّنلا هّنجلا و  میسق  » ناونع هب  ریما  ترضح  يرایسب  تایاور  رد.منهج  تشهب و  میسق  -13

نآ هب  اهترایز  یخرب  رد.دوش  یم  باسح  هدیجنـس و  ریما  ترـضح  دوجو  اب  اهناسنا  لمع  تّحـص  لامک و  نازیم.لاـمعا  نازیم  -14
.میهد یم  مالس  لامعألا  نازیم  ناونع  هب  ترضح 

.(5) نیزاوملا » مه  هتّیرذ  نم  هّمئألا  نینمؤملا و  ریمأ  ّنا  :» تسا ثیدح  رد 

هب « نوزئافلا مه  هتعیش  ّیلع و  » هک نومضم  نیا  اب  یتیاور.ناوریپ  يراگتسر  -15

ص:469

.هبدن ياعد  ( . 1 - 1
هیآ 63. ، نارمع لآ  ( . 2 - 2

.دعب هب  ،ج 38 ص 26  راونألا راحب  ،ج 5، قحلا قاقحا  ،ج 7، ریدغلا ( . 3 - 3
،ج 36 ص 8. راونألا راحب  ( . 4 - 4

،ج 7 ص 252. راونألا راحب  ( . 5 - 5
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.تسا هدش  لقن  رتاوتم  تروص 

ریزو و ترـضح  نآ  « يدـعب ّیبـن  ـال  ّهنأ  ّـالا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  یّنم  تنأ  » تسا فورعم  رایـسب  هـک  تـلزنم  ثیدـح  رد  -16
هب طوبرم  تاماقم  ۀمه  )و  تلزنم ثیدح  )- تشاد میلک  ياسوم  هب  تبسن  نوراه  هک  یتلزنم  نامه  ، تسا هدش  یفرعم  ربمایپ  نیشناج 

.تساراد ( يربمایپ تلاسر و  زج   ) ار ربمایپ 

دومرف و یم  خساپ  دندیسرپ  یم  هچره  هکنیا  فلتخم و  ثداوح  رد  وا  ددعتم  ياهییوگشیپ  ترـضح و  نآ  مولع.ریظن  یب  ياناد  -17
هک ) تسا يوبن  ملع  رهـش  رد  وا  .تسوا (1) ناوارف  شناد  ناـشن...و  دـینک  لاؤس  نم  زا  دـیهد  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  : تفگ یم 

(. تسا رد  مّیلع  مملع ، رهش  نم 

سابل و رد  یتسیز  هداس  تسالوم و  ۀتـسجرب  لیاضف  زا  ، ندروخن ار  ایند  ياهیرگ  هولج  بیرف  اـیند و  هب  ندوبن  هتـسبلد.ییاسراپ  -18
(. مالّسلا هیلع  یلع  دهز   )- تسا نآ  ياه  هناشن  زا...و  نکسم  كاروخ و 

یهاوخداد ، لاملا تیب  میـسقت  ، لاملا تیب  لیمو  فیح  ضیعبت و  ملظ و  اـب  هزراـبم  تواـضق و  تموکح و  رد  يرگداد.تلادـع  -19
.دراد وربآ  وا  تواضق  تموکح و  زا  ، تلادع تسوا و  یگدنز  زراب  ياهیگژیو  زا...و  مولظم 

تسوت تلادع  ةولج  نادواج  تسوت  تواضق  زا  ، لدع ترهش 

نیرتهب ، تفالخ نارود  رد  صوصخب  وا  یگدـنز  ، تسا هتـسناد  مدرم  نیرت  لداـع  ار  وا  اـهراب  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
(. مالّسلا هیلع  یلع  لدع  )- تسا تلیضف  نیا  رب  دهاش 

طخ میـسرت  ، يو نینوخ  تداهـش  ماجنارـس  وا و  ۀناعاجـش  تاحوتف  ربمایپ و  باکر  رد  اه  نادیم  رد  وا  ةزرابم.تداهـش  داهج و  -20
( ّیلع ّالإ  یتف  ال  )- تسوا ریشمش  ۀیاس  رد  مالسا  تایح  تسا و  تداهش  داهج و 

بازحا ربیخ و  ردب و  حتاف  باکر  هب  اپ  ، لوسر باکر  رد 

ۀتسجرب تلیضف  ، خرس گرم  زا  نتشادن  ساره  گرم و  اب  سنا  تداهش و  هب  قشع 

ص:470

.تسا هدمآ  »ج 11 ص 185  مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ۀمانشناد  » رد ، اهییوگشیپ نیا  زا  ییاه  هنومن  ( . 1 - 1
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.دناد (1) یم  ردام  ۀنیس  هب  كدوک  ۀقالع  زا  شیب  گرم  هب  ار  دوخ  ۀقالع  تسوا و 

نوچمه یتلیـضفره  رد  دهد و  ناشن  دناوت  یمن  مه  ار  شلیاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  يا و  هشوگ  زگره  ، وا لیاضف  زا  هنومن  دنچ  نیا 
تشذگ وفع و  ، یسرتادخ ، تدابع ، ینید تبالـص  ّتیعطاق و  ، مّحرت هفطاع و  ، عضاوت ، راثیا ربص ، ، ملح ، يدرمناوج ، تواخـس ، تعاجش

.تسا همه  زا  رترب  زاتشیپ و  يو  ، مینک باسح  هک...و 

.دناوخارف یشوماخ  هب  ار  اهناشفشتآ  ، یلع ملح  ، دنافوکش دنایور و  ار  نامیتی  ، یلع ۀفطاع  »

.دناکشخ ردارب  ۀتشک  نیلاب  رب  ار  ّدودبع  نب  ورمع  رهاوخ  مشچ  ياهکشا  ، یلع يدرمناوج 

مان ، یلع تعاجش.درک  بآ  ، مرش زا  ار  زوت  نیک  نانمشد  ، یلع وفع  تشذگ.درک و  راودیما  یگدنز  هب  ار  مجلم  نبا  ، یلع يراوگرزب 
تیدوبع و مّسجت  ، یلع دوجس.درک  ریـسفت  ار  دّمحم  ، یلع دوجو.دودز  اهدای  زا  ار  اهمتاح  ، یلع دوج.درپس  یـشومارف  هب  ار  ناعاجش 

نخـس.دوب ندوـب  نـتفر و  نازیم  ، یلع هار.دیــشخب  حور  یگدـنز  هـب  ، یلع تاـیح  ، درک ینعم  ار  تاـیح  یلع ، یگدـنز.دوب  یگدـنب 
ملع.دوـمن راـبرپ  زبسرـس و  ار  هفوـک  ياهناتـسلخن  ، یلع راـک.درک  اـیحا  ار  ربماـیپ  ّتنــس  ، یلع راـتفر.تخاس  روراـب  ار  تغـالب  ، یلع

یگدـنرب زا  ار  اهریـشمش  ، یلع تیعطاق.دوب  شک  قفاـنم  زوسرفاـک و  یمّنهج  یلع ، مشخ.دوب  اهینتـسناد  ۀـمه  نیتسخن  ۀمـشچ  ، یلع
ناشن ار  ایند  يردـق  یب  ، یلع دهز.دیـشخب  وربآ  تلادـع  هب  ، یلع تواضق.دـمآ  یم  دورف  راـب  کـی  نمـشدره  رب  یلع ، غیت.تخادـنا 

ۀمه شخب  یّلـست  ، یلع ّتیمولظم.تشاد  راوتـسا  ار  نید  تماق  ، یلع داهج.دوب  يربهر  يوگلا  يرادناهج و  لدم  ، یلع تموکح.داد 
(2) ...دش » خیرات  نامولظم 

.درک (3) هعجارم  رت  لّصفم  بتک  عبانم و  هب  دیاب  ، دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  نخس 

ص:471

هبطخ 5. ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
»ج 3 ص 26. بالقنا تیاور  ،» یثدحم داوج  «، هبعک نیگن  » ۀلاقم زا  یشخب  ( . 2 - 2

« بلاطملا ینـسا  «،» یلزاغم نبا  « بقاـنم ،ج 2« بوـشآ رهـش  نـبا  « بقاـنم ،» اــت 41 ج 35  «، راونــألا راـــحب  :» ك.ر هــلمج  زا  ( . 3 - 3
درم ، » یفاکــسا «، هنزاوـملا راـیعملا و  ،» یفــشک «، هیوـضترم بقاــنم  ،» ینیما همــالع  «، ریدــغلا ،» یّلح ۀــمالع  « نـیقیلا فـشک  ،» يرزج
یلع مامالا  هعوسوم  ، » ج 11 «، یلع ماما  ۀمانـشناد  ،» ردص نسح  «، یهانتمان درم  ،» هداز مظان  «، غورفرپ يامیـس  ،» ردص نسح  «، یهانتمان

یّلجت ،» ینادـمه یناـمحر  بلاـط ،» یبا  نـب  یلع  ماـما  ،» ج 7 «، قحلا قاـقحا  ،» ییارکـشریم « مظعا ریـسکا  و 9« »ج 8  بلاــط یبا  نـب 
.رگید عبانم  يرایسب  هینغم و  داوج  دّمحم  « یلع مامالا  لیاضف  ،» ینیسحلا میهاربا  دّیس  « امن قح  ۀنیآ  یلع  ،» یحولریم «، تلیضف
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دنداهن مان  شرشب  تروص  هب  هتفهنب  كاخ  لگ و  تشم  کی  هب  كالفا  لد  زار 

دنداهن مان  شرشبلا  وب  یهگ  حون و  هگ  بویا  هگ  ثیش و  یهگ  ، بوقعی فسوی و  هگ 

دنداهن مان  شربش  ریبش و  باب  هگ  كالفا  ورسخ  یهگ  كالول و  ۀجاوخ  هگ 

دنداهن مان  شرش  ریخره و  قلاخ  هگ  شیورد  معنمره و  ۀجاوخ  یهگ  دندناوخ 

دنداهن مان  شرمق  سمش و  هک  هولج  کی  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  راسخر  وترپ  زا  هک  هّصقلا 

دنداهن مان  شرسپ  هگ  ردپ و  یهاگ  مدآ  هداز ز  وا  مدآ و  شمد  هداز ز 

.دنداهن (1) مان  شرمث  هگ  رجش و  یهاگ  خاش  نایع  خرچ  زا  هشیر و  ناهن  كاخ  رد 

.نآرق رد  یلع  ، مالّسلا هیلع  یلع  نابز  زا  یلع  ، تلزنم ثیدح  ، ناملسم نیلوا  ، لوضفم تماما  -

هتلف

.تسا (2) « هتلف » یفاک ّربدت  يرگن و  هدنیآ  همانرب و  نودب  يا  هثداح  عوقو  ای  يراک  ماجنا 

یقو هتلف  رکب  یبأ  هعیب  تناک  :» درب راک  هب  هفیقـس  رد  وا  اب  مدرم  تعیب  رکب و  وبا  تفالخ  ةراـبرد  ربنم  زارفرب  رمع  اـهراب  ار  ریبعت  نیا 
یخرب رد.درک  ظفح  نآ  ّرـش  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  دوب  يا  هدـشن  باسح  هدزباتـش و  راـک  ، رکب یبا  اـب  مدرم  تعیب  (3) اهّرش » هّللا 
روضح نودب  يرالاساغوغ و  تروص  هب  هفیقـس و  رد  هچنآ  .تسا (4) هدـمآ  رکب  وبا  يرادـمامز  تماما و  تعیب ، ياج  هب  مه  اهلقن 

يراک ، دیـسر تفالخ  هب  رکب  وبا  تفرگ و  تروص  دـقع » ّلح و  لها  تعیب  » مان هب  ربمایپ  تیب  لـها  باحـصا و  ۀتـسجرب  ياـه  هرهچ 
.درک یم  دای  شزغل  نیا  زا  مه  مود  ۀفیلخ  هک  دوب  ّربدت  زا  رود  هدزباتش و 

ار شتالاکشا  دهدب و  نآ  هب  یخساپ  ات  هدیـشوک  لّصفم  یثحب  رد  ، نآ شریذپ  ياهدمایپ  نخـس و  نیا  لقن  زا  سپ  ، دیدحلا یبا  نبا 
ّربدـت باسح و  یب  هتلف و  تروص  هب  ، رکب وبا  اب  تعیب  هک  ار  رمع  نخـس  نیا  ، هعیـش هک  نادـب  : دـیازفا یم  مه  نایاپ  رد.دزاس  فرطرب 

لوبق ، دوب

ص:472

،ص 276. یتیآ میهاربا  دّمحم  ، نخس ۀیامرس  ( . 1 - 1
.نیرحبلا عمجم  ( . 2 - 2

تناک : رگید لقن  ،ج 2 ص 302، هدیناسا هغالبلا و  جـهن  رداصم  ،ج 3 ص 372، ماصخلا هیافک  ،ج 90 ص 124، راونألا راحب  ( . 3 - 3
،ج 3 یجنایم يدـمحا  ، هعیـشلا فقاوم  ) هولتقاف هیلا  داع  نمف  ، اهّرـش نیملـسملا  هّللا  یقو  ، هّیلهاجلا تاتلف  نم  هتلف  رکب  یبأل  سانلا  هعیب 

(. ص 99
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،ج 10 ص 348. راونألا راحب  ( . 4 - 4
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زا ، دنا هتسناد  یلبق  يزیر  همانرب  اب  هدش و  نییعت  شیپ  زا  يزیچ  ار  هفیقـس  ۀثداح  ، نانآ هک  دروآ  یم  برع  نارعاش  زا  یتایبا  درادن و 
: تیب ود  نیا  هلمج 

دیشملا نکّرلا  تیبلا و  ّبر  هئجاف ال و  هتلف  اهومعز 

دوربلا جسن  اهبابسا  مهنیب  تجسن  اروما  تناک  اّمنا 

: تسا هدش  لقن  زین  برع  رعاش  یناه  نب  دّمحم  زا 

مربم (1) ریغ  هتلف  موق  لاق  نا  مهنیب و  مربا  ناک  ارما  ّنکل  و 

تـسردان ینخـس  ، دوب « هتلف » رکب وبا  اب  تعیب  هک  دـنا  هتفگ  یهورگ  رگا  دوب و  هدـش  يزیر  حرط  ماربا و  ناشدوخ  ناـیم  هک  دوب  يرما 
دندوب هتفگ  دوخ  دننک و  عنم  تیب  لها  زا  ار  تفالخ  دنتشاد  انب  ، هدش باسح  يا  هئطوت  اب  هفیقس  باحصا  تسا و  نیمه  قح  و.تسا 

اعدا رمع  هک  مه  تروص  ناـمه  هب  ، رکب وبا  تفـالخ  تعیب و  رگا  دـنچره  (2) دوش ! عمج  مشاـه  ینب  رد  دـیابن  تفـالخ  توبن و  هک 
تّما نماد  نآ  ّرـش  هتفرگ و  ماـجنا  لوـسر  ادـخ و  ّصن  لـباقم  رد  هک  تسا  موـش  يا  هثداـح  طـلغ و  يا  هویـش  مه  زاـب  ، دـشاب هدرک 

؟و دناوخ « هتلف » ار نآ  رمع  ارچ  ، تسا تسرد  دریگ  یم  ماجنا  هفیقـس  رد  هک  یتالاعفنا  لعف و  رگا  » .تسا هتفرگ  تمایق  ات  ار  يدّـمحم 
ياروش هب  ار  تاباختنا  عامجا  اب  تروشم  نودـب  رمع  ارچ  ؟و  دومن رازگرب  عامجا  زا  شـسرپ  نودـب  تیـصو  هب  ار  راـک  رکب  وبا  ارچ 

ار اروـش  نیا  هشیمه  تبـسانم  نیمه  هب  ، هدنـسیون نم  ؟و  دوـش هتـشک  نآ  رد  یلع  هـک  يا  هـشقن  حرط  اـب  ، تـشاد لّوـحم  يرفن  شش 
(3) نامثع »؟ ای  ، رمع ای  ، تسا تسرد  رکب  ابا  باختنا  شور  ایآ  و.میوگ  یم  يریشمش  ياروش 

ظفح تشاد و  هگن  نآ  ّرـش  زا  ار  ناناملـسم  ادـخ  : تفگ هک  رکب  وبا  نخـس  هتلف و  يارجام  لـقن  زا  سپ  نیدـلا  فرـش  دّیـس  موحرم 
اهراخ نآ  رب  ار  شنامـشچ  کلپ  درک و  اهرازآ  نآ  رب  هک  يربص  اب  ، دوب مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ندرکظفح  نیا  : دیوگ یم  ، درک

رگا ، دوبن یشیدنا  تحلصم  تیارد و  ّتیمولظم و  رب  ربص  نآ  رگا  .تشذگ (4) مالسا  تایح  يارب  دوخ  قح  زا  تسب و 

ص:473

ات 37. ،ج 2 ص 26  دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 - 1
،ص 93. هباحصلا هلادع  هیرظن  ( . 2 - 2

ص 27. «، هفیقس رد  هدشمگ  یمولظم  » رد داژن  كاپ  دیهش  ( . 3 - 3
ص ثّدحم ، یلع  « خیرات ۀتفه  نیرت  هایس  :» ك.ر هلمج  زا  رکب  وبا  اب  تعیب  ندوبن  همانرب  یب  ةرابرد  ،ص 92. داهتجالا ّصنلا و  ( . 4 - 4

هاگتــساخ :» ك.ر ) دــناد یم  هدــش  یحاّرط  شیپ  زا  يرما  ار  هفیقــس  تفــالخ و  بـصغ  مــه  دوــصقملا  دــبع  حاــتفلا  دــبع  .370
(. ،ص 281 هدازراختفا نسح  دّیس  همجرت  «، تفالخ
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رتدب و يّرـش  ، دمآ یم  دیدپ  یلخاد  یگنج  دش و  یم  هدیـشک  ماین  زا  هلأسم  نیا  رـس  رب  اهغیت  رگا  دـندز و  یم  شروش  هب  رـس  مدرم 
ترـضح تامحز  ندش  دوبان  مالـسا و  مده  نآ  ،و  دمآ یم  شیپ  مدرم  یمومع  يأر  تروشم و  عامجا و  نودـب  تفالخ  زا  رتگرزب 

.دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

.خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، ینولیقا ، موش ۀبنش  جنپ  ، ّصن لباقم  رد  داهتجا  ، هدعاس ینب  ۀفیقس  -

مالسا یسایس  ۀفسلف 

تسا « يروحمادخ » ینید تموکح  ساسا.تسا  تماما » » بلاق رد  ، ربمایپ زا  سپ  ینید  تموکح  کبـس  یمالـسا و  ۀعماج  ةرادا  ةویش 
رد تیمکاح  عون  هچ  نآ  ، یلعف هتـشذگ و  ياهتموکح  اـهمیژر و  عاونا  زا.دراد  « هّللا هیـالو   » رد هشیر  زین  ماـما  ربماـیپ و  زا  تعاـطا  و 

ۀنحـص «، ریدغ تسناد و« تماما  بلاق  رد  ار  مالـسا  یـسایس  ۀفـسلف  ناوت  یم  سپ.تساهنآ  ۀمه  اب  توافتم  دنک  یم  نیعم  ار  مالـسا 
موادت يارب  درف  نیرت  حلاص  روحم  رب  تسا و  نآرق  رب  ینتبم  ، هویش نیا.دوب  تماما  يارب  تّما  زا  نتفرگ  تعیب  هویش و  نیا  ینیع  ۀئارا 
ۀفسلف » اب ینید  تموکح  یلمع  يرظن و  ینابم  یمالسا و  ۀلضاف  ۀنیدم  ندم و  تسایس  تسا و  راوتسا  ادخ  باتک  يارجا  ربمایپ و  هار 

.دریذپ یم  تروص  « ریدغ

يوبن بصن  یهلا و  عیرشت  مه  ماما  تموکح  ّتیعورشم  يانبم  «. ماما » مدرم ياوشیپ  تسا و  « نآرق » مکاح نوناق  ، هویـش هاگن و  نیا  رد 
.دروایب تیعورشم  وا  يارب  هکنآ  هن  ، تسا ماما  يارب  ییارجا  ۀناوتشپ  اهنت  تعیب  نانآ  تعیب  مدرم و  يأر  باختنا و  هن  ، تسا

يو دـش و  نایب  فلتخم  ياـهتروص  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  ناـبز  زا  اـهراب  ، مالـسا رد  مکاـح  طیارـش  تموکح و  عون 
یلع تماما  اب  زین  وا  زا  سپ  شدوخ  یتموکح  ةویـش  ات  دومرف  دـیکأت  نینمؤملا  ریما  تیاصو  تیب و  لها  تفالخ  »و  يولع تیالو  » رب

ّنا ) تسناد یم  ناناملسم  شخب  ماظن  نید و  ةزاریش  ار  تماما  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رگا.دبای  موادت  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
هب ار  دوخ  يایند  نید و  ماظن  هک  دننادب  نیفّلکم  ات  ، دوب يربهر  زا  بولسا  نیمه  نایب  يارب  (1) نیملسملا ) ماظن  نیّدلا و  مامز  همامإلا 

نامرف یسک  هچ  زا  دننک و  تعیب  هک  اب  دنراپسب و  دیاب  یسک  هچ 
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کی ، تماما ریدـغ و  ۀـلأسم  ، ور نیازا.دـناسرب  ینامرآ  لامک  هب  ار  هعماج  وا  تموکح  دـشاب و  ادـخ  تعاطا  وا  زا  تعاـطا  اـت  ، دـنرب
روما مامز  نتفرگ  هدـهعرب  تموکح و  لیکـشت  تسا و  زاس  تشونرـس  ون و  هشیمه  يا  هلأسم  هکلب  ، تسین یخیراـت  هنهک و  عوضوم 

.تسایبنا دنلب  فادها  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  ، ناناملسم

راک زاـغآ  زا  تروص و  نیرت  يّدـج  هب  یـسایس  ۀفـسلف  ، مالـسا رد...تسا  هدـمآ  يربهر  ةراـبرد  يدـنچ  تاـیآ  زین  میرک  نآرق  رد  »
ّتیمها هب  ، هباحص دوخ  نایم  زا  زاغآ و  زا  هعیش  فلس  املع و  تسا و  هدش  هداد  رارق  یلـصا  ناکرا  ءزج  تسا و  هدوب  حرطم  توعد 

دای ندنکارپ و  نآ و  ّتیمها  زا  هاگ  چیه  خیرات  لوط  رد.دنتسناد  یم  یعطق  طرـش  ، نآ رد  ار  تلادع  دنتـشاد و  هّجوت  يربهر  ۀلأسم 
اروشاع زور  ات  هفیقـس  زور  زا  هعیـش  ناگرزب  دنداد و  ماجنا  یلمع  رظن  زا  هچنآ  زجب  دندزن و  نت  دـندرکن و  تلفغ  تیمها  نیا  نداد 
ّتیمها ةرابرد  زین  يرکف  ياه  هصرع  رد  ، اهنیا زجب  ، دنداد ار  دوخ  نوخ  هک  ییاج  ات  ، دـندش ریگرد  لداعریغ  تموکح  اب  هراومه...و 

.تیالو ، تفالخ ، رما ، ریدغ گنهرف  ، ریدغ مایپ  ، تیاصو ، تماما -(1) .دنا » هتشون  باتک  دنا و  هدرک  راک  یمه  نآ 

مالسإلا ضیف 

نیا حرش  همجرت و  اب  وا  تسا و  نیرق  هغالبلا  جهن  اب  مالـسإلا  ضیف  مان  نانابز  یـسراف  نایم  رد.یـسراف  نابز  هب  هغالبلا  جهن  مجرتم 
مالک رد  هک  يدنلب  فراعم  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیـصخش  اب  نانابز  یـسراف  نتخاس  انـشآ  رد  مهم  یماگ  یـسراف  هب  باتک 
ّرثؤم يولع  مالـسا  هب  یبالقنا  لسن  شیارگ  رد  ، یمالـسا بالقنا  زا  شیپ  تخاس و  حرطم  ام  ۀعماج  رد  ار  رثا  نیا  تشادرب و  تسوا 

.دوب

فجن دهـشم و  ، نارهت ، ناهفـصا رد  ار  ینید  مولع.دمآ  ایند  هب  ناهفـصا  « هدـس » رد لاـس 1290 ش  رد  مالـسالا  ضیف  یقن  یلع  دـیس 
شش رد  نآ  ۀضرع  دیـشک و  لوط  راگدنام  میظع و  باتک  نیا  نیودت  همجرت و  قیقحت و  اهلاس.دیـسر  داهتجا  ۀجرد  هب  تفرگارف و 

نس 73 رد  لاس 1364 ش  رد  يو.دیسر  ماجنا  هب  ( شیپ لاس  جنپ  هاجنپ و  لاس 1371 ق( رد  دلج 
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ةویش .تسا (1) هدرک  همجرت  زین  ار  میرک  نآرق  هّیداجـس و  ۀفیحـص  باتک  ، هغالبلا جهن  رب  هوالع  ، مالـسالا ضیف.تشذگرد  یگلاس 
رـشتنم هغالبلا  جهن  رب  ریخا  ياهلاس  رد  يددعتم  ياه  همجرت  دنچره.تسا  نآ  هارمه  رـصتخم  حیـضوت  یکدـنا  ۀـفاضا  هب  همجرت  ، وا

نیا ۀـمجرت  ۀـشیدنا  هزیگنا و  شباتک  ۀـمدقم  رد  يو.تسا  هتخاس  راگدـنام  ار  شماـن  ، هنیمز نیا  رد  وا  راـکتبا  هقباـس و  ، تسا هدـش 
.دش رازگرب  ناهفصا  ناتسا  رد  یتشادگرزب  رهم 1383  رد  يو  يارب.تسا  هداد  حیضوت  یسراف  هب  ار  باتک 

.مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  ، تغالب تحاصف و  ، هغالبلا جهن  -
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ق

نیطساق

ار نیطـساق  زین  نآرق.دنفلاخم  لدع  طسق و  اب  هک  دنا  ینارگمتـس  نآ  يانعم  اّما  ، تسا ( لدع ینعم  هب  ) طسق ۀشیر  زا  دنچره  نیطـساق 
وا اب  تعیب  نتـسکش  اب  دنتفرن و  يولع  لدع  تموکح  رابریز  هک  دنا  یناسک  نیطـساق  زا  دارم  ، خیرات رد  .تسا 1 هدرمش  خزود  مزیه 

تموکح روحم  رب  هک  دندوب  ترـضح  نآ  نانمـشد  اتدمع  ، نیطـساق (. نیفـص گنج  )- دـیگنج نانآ  اب  نینمؤملا  ریما  دـندرک و  زیتس 
هّللا دبع  ، دلاخ نب  نمحرلا  دبع  ، رمع نب  هّللا  دیبع  ، صاعورمع ، هیواعم.دنتخادنا هار  هب  ار  نیفـص  گنج  دـندمآ و  درگ  نایوما  ماش و 
نب لیبحرش  ،و  هملسم نب  بیبح  ، یملـس روعألا  وبا  ، هاطرا نب  رـسب  ، سیق نب  كاحـض  ، جیدخ نب  هیواعم  ، مکح ناورم  ، صاعورمع نب 

.دندوب 2 نیفص  گنج  رد  هیواعم  هاپس  ناهدنامرف  نارس و  زا  نیطساق و  صخاش  ياه  هرهچ  زا  يدنک  طمس 

رب عاضوا  نتخاس  هتفـشآ  زین  اهینکارپ و  غورد  اهیـسوساج و  ، اهینکفا هقرفت  ، اهتراغ ، اهلتق.دوب ناـنآ  ياـه  هنتف  زا  یکی  ، نیفـص گـنج 
هلمج زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عورشم  تموکح  دض 
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دهاوخ دربن  نیثکان  نیقرام و  نیطـساق و  اب  هک  دوب  هداد  ربخ  نینمؤملا  ریما  هب  مرکا  ربمایپ  .دور (1) یم  رامش  هب  ناشرگید  ياهراک 
: درک

ترما :» مهورگ هس  نیا  اب  دربن  هب  رومأم  نم  دومرف  یم  زین  ترـضح  نآ  دوخ  (2)و  نیقراملا » نیطساقلا و  نیثکاّنلا و  يدعب  لتاقتس  »
.تسا ناورهن  نیفص و  ، لمج گنج  هس  هب  هراشا  (3)و  نیقراملا » نیطساقلا و  نیثکاّنلا و  لاتقب 

.نایماش ، نیفص گنج  -

قحلا قاقحا  - هّللا رون  یضاق 

نیدعاق

جیـسب رد  دننیـشن و  یم  رهـش  هناخ و  رد  داهج ، هزرابم و  ماگنه  ساسح و  طیارـش  رد  هک  نانآ  ، داهج مایق و  زا  ناگتـسشن  يانعم  هب 
ار نارگید  دنـشک و  یم  رانک  ار  دوخ  ، لطاب قح و  يریگرد  ۀنحـص  رد  دنوش و  یمن  دربن  نادیم  دراو  دننک و  یمن  تکرـش  یمومع 

مرکا ربمایپ  نامز  رد  مه  ییاههورگ  نینچ.دنوش  یم  هنحـص  یچاشامت  مه  یهاگ  دـننک و  یم  قیوشت  دربن  رد  تکرـش  مدـع  هب  مه 
هک ، نینمؤملا ریما  نامز  رد  مه  دندرک ، یم  فّلخت  داهج  رد  روضح  زا  فلتخم  ياه  هناهب  هب  هک  دنتشاد  دوجو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

رترب نانآ  رب  ار  دهاجم  نارگراکیپ  دهد و  یم  رارق  نیدـهاجم  لباقم  رد  ار  نیدـعاق  ، نآرق.دـندرک یمن  يرای  ، لطاب اب  دربن  رد  ار  وا 
یم داـی  « فـلاوخ » ناوـنع اــب  ناــنآ  زا  مـه  یهاــگ  (4) اــمیظع .» ارجأ  نیدــعاقلا  یلع  نیدـــهاجملا  هــّللا  لـّـضف  :»... درامـــش یم 

.دنرذع نابحاص  رتشیب  ، فلاوخ هتبلا  «. نوفّلخم » ای ، دنک

یناسک.دندیشک رانک  هنحص  زا  ار  دوخ  ، ههبش هنتف و  ۀناهب  هب  دندرکن و  يرای  نیفص  لمج و  گنج  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، نیدعاق
یسوم وبا  ، رمع نب  هّللا  دبع  ، صاقو یبا  نب  دعس  نوچمه 
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دوعق .دندش (1) یمن  مه  تعیب  هب  رضاح  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  یتح  هک  دندوب  هورگ  نیا  نارس  زا  تباث  نب  دیز  ، دیز نب  هماسا  ، يرعشا
ار دوخ  یفرط  یب  مسا  هب  نیدعاق  زین  نیفـص  گنج  رد.دوب  قح  يودرا  رب  تشپ  زا  يا  هبرـض  ، نینمؤملا ریما  باکر  رد  دربن  زا  نانآ 
رد هک  ترضح  ناوارف  ياه  هیالگ  تشاذگ و  یم  هدننک  تسس  یفنم و  رثا  مه  رگید  دارفا  رب  نانآ  راک.دندیشک  رانک  قح  يرای  زا 

تـساوخ یم  ترـضح  هک  ناورهن  جراوخ  اب  ماما  گنج  زا  سپ.تسا  تاّیحور  هنوگنیا  هب  رظان  ، تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ 
هک نانآ  ةرابرد  ریما  ترـضح  تواضق.دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ةدنهدرازآ  نانآ  یلاعفنا  عضوم  مه  زاب  ، دهد همادا  ار  هیواعم  اب  هزرابم 

یلو ، دندرکن يرای  ار  لطاب  دنچره  ، ناشیا هک  دوب  نینچ  ، دننکن تکرش  ! یشکردارب رد  دنوشن و  هنتف  دراو  دنتساوخ  یم  حالطـصا  هب 
هفوک یلاو  هک  یـسوم  وبا  (2) لطابلا .» اورـصنی  مل  ّقحلا و  اولذخ  :» دـنتخاس فیعـض  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  قح  ، دوخ ندیـشک  رانک  اب 

یبیرخت عضاوم  نانخس و  ، تشاد هفوک  رد  هک  یتّیعقوم  اب  درک و  یم  توعد  هناخ  رد  نتسشن  هب  ار  مدرم  دوب و  نیدعاق  نارس  زا  ، دوب
ترضح.درک هراپ  مه  ار  ماما  ۀمان  وا  ، تشون وا  هب  يا  همان  دربن  ۀناتـسآ  رد  ماما.دوب  رثؤم  ههبج  هب  مدرم  تمیزع  زا  يریگولج  رد  وا 

هناخ رد  اه  هنتف  رد  تسا  هدومرف  ادخ  ربمایپ  هکنیا  »و  هنتف » مسا هب  درک و  ینکشراک  مه  زاب  ، داتسرف رفن  دنچ  اب  تشون و  يرگید  ۀمان 
هب ار  رتشا  کلام  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیاهن  رد.تشاد  یمزاـب  نینمؤملا  ریما  يراـی  زا  ار  مدرم  ، دـینک فـالغ  ار  اهریـشمش  دینیـشنب و 

.دنک (3) جیسب  هفوک  زا  ماما  يرای  يارب  یهاپس  دزاس و  یثنخ  ار  یسوم  وبا  ۀنادعاق  تاغیلبت  تسناوت  وا  درک و  مازعا  هفوک 

مدرم ، ّصاوخ سانشرس و  ياه  هرهچ  يوس  زا  صوصخب  ، داهج ههبج و  رد  تکرش  ياج  هب  ینیشن  هناخ  مایق و  ياج  هب  دوعق  عضوم 
راگزاسان يرگ  هعیـش  اب  يدرکلمع  عضوم و  نینچ  تسا و  لـطاب  تیوقت  قح و  ترـصن  كرت  بجوم  دـنک و  یم  ّتینهذ  راـچد  ار 

.دشاب هنتف  رد  عوقو  زا  زیهرپ  ناونع  اب  هناهب و  هب  دنچره  ، تسا

ص:479

ج 9 ص 9. «، یلع ماما  ۀمانشناد  :» ك.ر هلمج  زا  ، نیدعاق ةرابرد  ( . 1 - 1
تمکح 18. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2

ات 21. ،ج 14 ص 10  دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 3 - 3
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ۀنحص رد  کیل  / تخانشزاب ناوتن  زگره  هک  هنوگنآ  هتخیمآ  ددرگ  / توغاط اب  ادخ  لدع و  اب  روج  / لطاب اب  قح  هک  تسا  ییاج  هنتف  »
یناشیپ هب  دیـشروخ  وچمه  / تسا ماهبا  یب  نشور و  ناـنچ  قح  نید (1)/ زا  جراخ  قساف  نکـش و  نامیپ  هشیپ و  متـس  اب  / ماما راـکیپ 

هب دباتـشن  / دـشکب يراـنک  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  نئاـخ  / ملظ تملظ  یگدازآ و  رون  / رون تملظ و  زا  هتخورفا  ةروک  نینچ  رد  / زور
تـسا یهاـنگ  دوخ  / اـهیچاشامت عمج  رد  ندوب  فرط  یب  / لـطاب اـب  قح  يریگرد  ۀنحـص  رد  هکنوچ  / رون ۀـهبج  ، قح ترـصن  يوـس 

(2) ...میظع »

.تعاطا ، قح نالذخ  -

مالّسلا هیلع  یلع  ناهنپ  ربق 

نادنزرف.دنتخاس نآ  رب  يا  هعقب  دش و  مولعم  نآ  ياج  دیـشرلا  نوراه  نامز.دوب  یفخم  اهلاس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نفد  ّلحم 
یب نآ  هب  تبسن  جراوخ  هّیما و  ینب  ات  ، دنتفرگ وا  ربق  نتـشاد  هگن  ناهنپ  رب  میمـصت  ، ترـضح نآ  تداهـش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یم هنیدم  هب  هک  دننک  دومناو  ات  ، دـندرب نوریب  هفوک  زا  ّقثوم  دارفا  هارمه  دنتـسب و  يرتش  رب  ار  یتوبات  نفد ، بش  رد.دـننکن  یتمرح 

لزنم هرامإلا و  راد  دجـسم و  رد.دننک  یم  نفد  هریح » » رد هک  دننک  دومناو  ات  ، دندرب نوریب  هدـناشوپ  يا  هزانج  اب  زین  ار  يرتسا.دـنرب 
زج دندنام و  ماهبا  رد  ترـضح  نآ  نفد  قیقد  ّلحم  زا  مدرم  تروص  نیدب  دندنک و  ربق  دنچ  « هّیوث »و« هسانک » رد باحـصا و  زا  یکی 

.تسناد (3) یمن  یسک  يو  نادنزرف  ّصاخ و  باحصا 

نآ یفخم  ياج  زا  هعیـش  ّصاوخ  زج  یـسک  هدوب و  نیقفانم  جراوخ و  زا  سرت  شربق  ندوب  ناهنپ  ّتلع  : دسیون یم  یـسلجم  ۀـمالع 
سپ نآ  زا  دنایامن و  ار  ربق  عضوم  دمآرب و  هریح  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ، یـسابع ۀفیلخ  حاّفـس  نامز  رد  هکنیا  ات  ، تشادن عالطا 

.دنک (4) یم  ترایز  عضوم  نامه  رد  ار  ماما  ربق  ، هعیش نونکات 

ص:480

.نیقرام نیثکان و  نیطساق و  ینعی  ( . 1 - 1
،ص 258. رابو گرب  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 367. یناهفصا يوسوم  يدهم  دّمحم  دّیس  ، روبقلا مجعم  ( . 3 - 3
،ج 42 ص 338. راونألا راحب  ( . 4 - 4
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یهاگ تشاد و  ربخ  نآ  زا  ناورم  ینب  دهع  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ، درک یم  ترایز  ار  نآ  هنایفخم  روط  هب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما 
فیرش ربق  عضوم  هار  ریسم  رد  دش  راضحا  قارع  هب  راب  نیدنچ  هک  نایـسابع  رـصع  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.تفر  یم  ترایز  هب 

دمآو تفر  ترایز و  لحم  دش و  راکـشآ  نآ  هاگیاج  همه  يارب  جـیردتب.داد  یم  ناشن  دـندوب  شهارمه  هک  صوصخم  نارای  هب  ار 
زاب.دندید ار  یناوهآ  « نیّیرغ » ۀقطنم رد  ، دوب هتفر  راکش  هب  نوراه  .دـمآرد (1) یناهنپ  تلاح  نآ  زا  الماک  نوراه  نامز  رد  تشگ و 

بجعت نوراه.دنتـشگرب  اهگـس  اهزاب.دندش و  هدنهانپ  يا  هپت  هب  ناوهآ  یتدـم  زا  سپ.دـنتخاس  ناور  اهنآ  یپ  رد  يراکـش  گس  و 
.دندرب هانپ  ّلت  نآ  هب  مه  زاب  ، دندش ناور  اهنآ  یپ  رد  هرابود  اهگس  اهزاب و  ، دندمآ نییاپ  هپت  زا  ناوهآ  ، درک

وا.دیسرپ ار  هپت  يارجام  نوراه.دندروآ  هتفای  هقطنم  نآ  رد  دسا  ینب  زا  ار  يدرمریپ  نوراه  روتسد  هب.دش  رارکت  هنحـص  نیا  راب  هس 
مرح و ار  نآ  دـنوادخ  ، تسا مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ربـق  ، هپت نیا  رد  هک  تفگ  شناردـپ  زا  لـقن  هب  سپـس  ، تساوـخ ناـما 

.هنابش نفد  ، ّيرغ ، فجن ...تسیرگ (2)- دش و  ّرثأتم  نوراه.تسا  نمیا  دروآ  هانپ  اجنآ  هب  هکره  هداد و  رارق  هاگهانپ 

لیوأت رب  لاتق 

دربن.حیرص ینارفاک  اب  حیرص  یلاتق  ، نشور حیرـص و  یتایآ  ، تسا هدمآ  نآرق  زا  يدّدعتم  تایآ  رد  ، نارفاک اب  گنج  رب  ادخ  نامرف 
لطاـب رد  دنناملـسم و  رهاـظ  رد  هک  تسا  یناـسک  اـب  مه  يرگید  دربن.تسا  « لـیزنت رب  لاـتق  ،» نآرق تاـیآ  ناـمرف  قبط  نیکرـشم  اـب 

لاتق ،» دریگ یم  ماجنا  ادخ  ّیلو  يوس  زا  نآرق و  تایآ  لیوأت  ساسارب  هک  زواجت  یغب و  لها  امن و  ناملـسم  نارفاک  نآ  اب  دربن.رفاک 
رگید فرط  تسا و  قح  فرط  کی  اّما  ، دـنگنج یم  مهاـب  ناملـسم  هورگ  ود  ، رهاـظ رد  اریز  ، تسا راوشد  یـسب  هک  تسا  « لـیوأت رب 

.تسا تریصب  دنمزاین  ، ههبج نآ  ترصن  قح و  ۀهبج  صیخشت  لطاب و 

ص:481

،ص 94. يرفظملا نیسح  دّمحم  ، هعیشلا خیرات  ( . 1 - 1
،ج 2 ص 586. هیقفلا هرضحی  نم ال  ،ج 1 ص 26، دیفم خیش  ، داشرا ( . 2 - 2
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میلست ای  ، دندش ناملسم  ماجنارـس.تفرگ  اه  هتـشک  اهنآ  زا  نینمؤملا  ریما  غیت  دندوب و  رفک  ۀهبج  رد  یتّدم  هک  دندوب  یناسک  ، شیرق
زا دیگنج و  نید  رـس  رب  اهنامه  اب  نینمؤملا  ریما  هک  دـمآ  مه  يزور  اّما.دـنتفرگ  رارق  نیملـسم  فوفـص  ربمایپ و  رانک  رد  دنتـشگ و 

هدرک يروآدای  ار  هتکن  نیا  اهراب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ.دوب  تایآ  لیوأت  ساسارب  دربن  ، نیا.دیسارهن نانآ  ییامن  ناملسم 
« ...اُولَتَْتقا َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو   » ۀـیآ یتقو.دـیگنج  یهاوخ  لیوأت  ساسارب  نانمـشد  اـب  هک  دوب  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  و 

یضعب : دومرف ربمایپ  (، دنراکزواجت هک  دراد  یهورگ  اب  گنج  ترورض  ناناملسم و  زا  هورگ  ود  يریگرد  هب  هراشا  هک  ) دش لزان  (1)
: دومرف ؟ تسیک : دندیسرپ.مدیگنج لیزنت  رب  نم  هک  هنوگنآ  ، دیگنج دهاوخ  لیوأت  رب  نم  زا  سپ  امش  زا 

.نانمؤم (2) ریما 

دهاوـخ نآرق  لـیوأت  ساـسارب  مدرم  اـب  هـک  تـسا  يدرم  امــش  ناـیم  : دوـمرف ادــخ  ربماـیپ  ، رذ وـبا  تـیاور  هـب  يرگید  ثیدــح  رد 
ادخ هب  ناشرتشیب  یلو  ، دنهد یم  تداهـش  ادخ  ییاتکی  هب  هک  دگنج  یم  یناسک  اب  ، مدیگنج لیزنت  ساسارب  نم  هک  هنوگنآ  ، دـیگنج

هب یسوم  هک  هنوگنآ  ، دنریگ یم  داریا  دننز و  یم  هنعط  ادخ  ّیلو  هب  هک  اجنآ  ات  ، دیآ یم  نارگ  یضعب  رب  نانآ  نتـشک  ، دنرادن داقتعا 
هب هک  یناسک  شیادیپ  زا  ییوگـشیپ  نمـض  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يرگید  ثیدح  رد.تفرگ  داریا  رـضخ  ترـضح  راک 

بجاو دنروآ  یم  دیدپ  هک  يا  هنتف  رد  نانآ  اب  داهج  دـننک و  یم  ینمـشد  ربمایپ  ترتع  اب  لمع  رد  یلو  دـنیوگ  یم  نیتداهـش  نابز 
زین .دنک (3) ایحا  ار  ادخ  نید  ات  دگنج  یم  نانآ  اب  نید  رس  رب  هک  دننک  یم  دای  یـسک  ناونع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ، تسا

نشور و یتریـصب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  رـسای  راّمع  (4) لیوّأتلا .» یلع  لتاقی  ّیلع  لیزنّتلا و  یلع  لـتاقا  اـنأ  :» دومرف ترـضح  نآ 
ات درک  هزرابم  نانآ  اب  تخانـش و  نوگانوگ  ياه  هرهچ  رد  ار  نارفاـک  درکن و  مگ  ار  ّطـخ  تشاد و  يوق  یناـمیا  قیمع و  یتخاـنش 

: دوب نیا  نیفص  نادیم  رد  وا  ياهزجر  زا.دش  دیهش 

ص:482

هیآ 9. ، تارجح ( . 1 - 1
،ج 32 ص 293 و 296. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ص 296،297 و 300. نامه ( . 3 - 3
،ج 6 ص 24. قحلا قاقحا  ، دعب تاحفص  ،ص 203 و  نامه ( . 4 - 4
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هلیوأت یلع  مکبرضن  مویلا  هلیزنت  یلع  مکانبرض  نحن 

ورمع مچرپ  هب  رـسای  رامع  مشچ  یتقو  و.میگنج  یم  امـش  اب  نآ  لیوأت  ساـسارب  زورما  میدـیگنج و  نآرق  لـیزنت  ساـسارب  امـش  اـب 
گنج نیا  رد  نانیا.تسا  مراهچ  راب  نیا  میا و  هدـیگنج  راب  هس  ربمایپ  نامز  رد  مچرپ  نیا  اب  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ داـتفا  صاـع 
ناراّبج امن و  ناملـسم  ناراکمتـس  نآ  زا  ابیز  هچ  ینیمخ  ماما  .دنرب (1) یم  رـس  هب  قباس  رفک  نامه  رد  دنتـسین و  هدش  تیادـه  مه 

هک بلاط  یبا  نب  یلع  رب  نایاپ  یب  دورد  :» دیازفا یم  دنک و  یم  دای  یناشیپ  رب  غاد  نامهف  جـک  ساّنلا و  قوقح  هّللا و  قوقح  بصاغ 
يولع و یتریـصب  ، نیا (2)و  .دیـسارهن » یتردق  چیه  زا  دـیگنج و  راّفک  زا  رتدـب  ياهامن  سّدـقم  ناملـسم و  تروص  هب  نامیخژد  اب 

! دبلط یم  يردیح  یهاگن 

تسا ماجرف  رد  هچ  هک  یتفگن  يدرک و  رفک  تسا  ماخ  یتفگن  يداهن و  هناخ  ! رشب يا 

تفگش موق  نیا  رب  هدرپ  نیا  زا  دمآ  دیدپ  هچ  تفگش  موی  نآ  رد  هک  يدیدن  یتسب و  مشچ 

درک تنایغط  ةدامآ  دمآ و  یتمعن  درک  تناملسم  هّکم  رد  تشپ  ، ناج سرت 

تمیدید ناسک  نینوخ  نهاریپ  تشپ  تمیدید  ناسوهلا  وب  ورشیپ  نآ  زا  سپ 

هداتسا زامن  بارحم  هب  رومخم  تسم و  هداتسا  زاجح  يارحص  هب  هتشگ  یلبه 

يدرک نآ  ؟ دنک هچ  ربون  ةزبس  اب  هلگ  يدرک  نآ  ؟ دنک هچ  رز  قبط  اب  نزهار 

ار لماکان  مدرم  هدش و  لماک  نید  ار  لِگ  رد  لُگ  یشومارف  درک  ناوت  هچ 

تسا یکی  باتبش  رهوگ و  ار  هدشانیب  روک  تسا  یکی  بادرم  همشچ و  ار  هدزامرگ  لوغ 

دسانشن لمج  نیّفص و  دسانشن و  ردب  دسانشن  لدب  لصا و  رگد  ، هدیدان بعش 

(3) تسیچ ؟ ینایفس  رز  اب  يولع  غیت  قرف  تسیچ ؟ یناملسم  هک  دناد  هچ  هدیدان  بعش 

.یغب لها  اب  داهج  ، نیفص گنج  -

ص:483

،ص 14. صاصتخالا ،ص 293، نامه ( . 1 - 1
،ج 20 ص 16. رون ۀفیحص  ( . 2 - 2

.یمظاک مظاک  دّمحم  زا  ( . 3 - 3
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ندرک هزین  رب  نآرق 

هزین رب  ار  نآرق  ام  : دنتفگ دوخ  شیپ  دنتسب و  راک  هب  ییاهن  تسکـش  زا  لبق  ياهتـصرف  نیرخآ  رد  صاعورمع  هیواعم و  هک  یگنرین 
ام يارب  ، دـنریذپب رگا  ، میناوخ یمارف  ادـخ  باـتک  مکح  هب  نداـهن  ندرگ  نآرق و  ّتیمکح  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  مینک و  یم 
اب نانآ  تفر (1) الاب  اه  هزین  رب  نآرق  دصناپ  هب  کیدزن  : يدوعـسم لقن  هب.دـتفا  یم  فالتخا  نانآ  نایم  ، دـنریذپن رگا  تسا و  یتصرف 

دندیشک گنج  زا  تسد  دندروخ و  بیرف  يا  هّدع  دش و  زین  نانچ  دندرک و  نانچ  مالّسلا  هیلع  یلع  هاپس  رد  ینکفا  فالتخا  فده 
: رعاش یشاجن  لوق  هب.دنداتسیا  نینمؤملا  ریما  يورردور  و 

نارق ریخ  هّللا  باتک  اهیلع  انقلا  اوعفر  دق  ماّشلا  لها  حبصأف 

(2) نالقّثلا ؟ کلهی  نا  یقّتت  اما  دّمحم  ّمع  نبا  ای  اّیلع  اودان  و 

هورگ ود  هک  ینک  یمن  اورپ  ایآ  ربمایپ ! ّمع  رـسپ  يا  : هک دنداد  ادن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندرب و  الاب  اه  هزین  رب  ار  ادخ  باتک  نایماش 
؟ دنوش دوبان  همه  ( قارع لها  ماش و  لها  ) نیگنس

ۀمادا هب  رـضاح  دـنتفرن و  رابریز  وا  هاپـس  زا  یناحول  هداس  اّما  ، دـنروخن ار  هشقن  نیا  بیرف  هک  داد  رادـشه  نانآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
دش (3). هدیشک  ّتیمکح  هب  راک  داتفا و  هقرفت  هاپس  رد.دندشن  گنج 

ياهلکـش هدوب و  هشیمه  تسا و  تاسّدـقم  نداد  رارق  زیواتـسد  اب  اـه  هدوت  بیرف  زا  يا  هنومن  داـمن و  لـیثمت و  ، ندرک هزین  رب  نآرق 
.دبلط یم  يرایشوه  تریصب و  ، امن سّدقم  بیرف و  مدرم  نارگ  هنتف  نینچ  اب  هلباقم  تسا و  هتشاد  یفلتخم 

.نامثع نهاریپ  ، لیوأت رب  لاتق  ، ریرهلا هلیل  ، ّتیمکح ، نیفص گنج  ، قطان نآرق  -

قطان نآرق 

نآرق.تسا موصعم  ماما  راتفر  راتفگ و  یگدنز و  دوجو و  رد  ، میرک نآرق  ینیع  مّسجت 

ص:484

،ج 2 ص 390. بهذلا جورم  ( . 1 - 1
.نامه ( . 2 - 2

ات 190. ج 6 ص 183  «، مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر هراب  نیارد  ( . 3 - 3
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هب مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ةرابرد  صوصخب  ریبعت  نیا.تسا  ماما  ، قطان نآرق  تسا و  قاروا  رب  بوتکم  هّللا  مالک  نیمه  ، تماـص
هزین رـس  رب  نآرق  گـنرین  هب  ناـیماش  ، نیّفـص گـنج  رد  یتقو.تسا  هدرمـش  قطاـن  نآرق  ار  دوخ  زین  ترـضح  نآ  دوخ  هتفر و  راـک 
هّللا مالک  انا  :» هک هدـش  لقن  زین  (1) قطاّنلا .» نآرقلا  انا  » دومرف ترـضح  ، دـندروخ بیرف  ، ماما هاپـس  رد  حول  هداس  يا  هّدـع  دـندرک و 

(2) قطاّنلا .»

دوش و یم  نآرق  تخانـش  وا  تخانـش  ، دـشاب نآرق  فراـعم  ماـکحا و  مّسجت  رولبت و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  یـسک  یگدـنز  یتقو 
رد تسا و  نآرق  نامجرت  نّیبم و  رّـسفم و  زین  ماما  دوجو  تسا ، راگدرورپ  نید و  ۀتـساوخ  مالـسا و  نّیبم  یهلا  مـالک  هک  ناـنچمه 

هدرک يوریپ  قح  زا  ، دـنک يوریپ  بلاط  یبا  نب  یلع  موصعم و  ماـما  زا  هک  سک  نآ  اهتلالـض  اـه و  هنتف  رد  کـش و  ههبـش و  دراوم 
ار نمشد  ندرک  هزین  رب  نآرق  بیرف  ، نارگن یحطس  زا  یخرب  دید  یتقو  نیفص  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ور  نیازا  ، تسا

بیرف ۀلیـسو  هـک  ) ار تماـص  نآرق  ، مـنم نآرق  مّـسجت  قطاـن و  نآرق  : دوـمرف ، دـنا هدـش  تسـس  نیطــساق  اـب  دربـن  رد  دـنا و  هدروـخ 
ّربعملا انأ  تماّصلا و  هّللا  باتک  اذـه  :» تسین نآرق  يارب  يرّـسفم  هدـننکریبعت و  نم  زج  هکارچ  دـییآ ، نم  لابند  دـیراذگاو و  ( هدـش

نایب نینچ  ینخس  رد  نومـضم  نیا  (3) يریغ .» هنع  ّربعم  ذا ال  ، تماّـصلا هّللا  باـتکب  مکحلا  اورذ  قطاـّنلا و  هّللا  باـتکب  اوذـخف  ، هنع
یلع ، ندرک هزین  رب  نآرق  ، لیوأت رب  لاتق  -(4) جح .»...» ،» تاکرح اب  »و  ماما ،» اه ناسنا  اب  تسا و  « نآرق ،» تاملک اب  مالـسا  :» تسا هدش 

.قح مالّسلا و  هیلع 

ترتع نآرق و 

ناراگدای نآرق و  نارّـسفم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  «، ترتع ناناملـسم و« ینامـسآ  باـتک  «، نآرق »
دنا هتفرگ  رارق  رگیدکی  لدع  نآرق  ترتع و  ربمایپ ، يایاصو  نانخس و  رد.دنا  یهلا  تجح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
یم مه  « نیلقث » ار يوبن  تناـما  هعیدو و  ود  نیا.دـنریذپان  ییادـج  مه  زا  تسا و  شخب  تاـجن  مزـال و  ودره  هب  کّـسمت  تیعبت و  و 

ینعی ، دنیوگ

ص:485

،ج 1 ص 214. هّدوملا عیبانی  ( . 1 - 1
،ج 79 ص 199. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 8 ص 207. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 3 - 3
،ص 31. یتعیرش ، جح کسانم  زا  یلیلحت  ( . 4 - 4
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زا هک  ینخس  (1) رغـصا .» لقث  » ار ترتع  دنیوگ و  « ربکا لقث  » ار نآرق  هک  ، ربمایپ تیب  لها  يرگید  ، ادخ باتک  یکی  ، نیگنـس ۀنزو  ود 
ربمایپ هدش و  لقن  ناوارف  عبانم  رد  فلتخم  تارابع  اب  نیلقث  ثیدح.تسا  فورعم  نیلقث » ثیدـح  » هب ، هدـش لقن  دروم  نیا  رد  ربمایپ 

رد ، ربـنم رب  يا  هبطخ  رد  مخ ، ریدـغ  رد  ، فـیخ دجـسم  رد  ، هفرع زور  رد  ، عادوـلا هـجح  رد  : نوـچمه يدّدـعتم  ياـهتّیعقوم  رد  ادـخ 
: تسا نینچ  اه  لقن  زا  یکی.تسا  هدرک  دیکأت  نآ  رب...و  دوخ  ۀناخ  رد  يرامیب  ياهزور 

الا و ، یتیب لهأ  « یترتع ضرألا و« یلا  ءامّـسلا  نم  دودمم  لبح  «، هّللا باتک  :» رخآلا نم  ربکأ  امهدحأ  ،و  نیلقّثلا مکیف  تکرت  دـق  ّینا  »
يرگید زا  رتگرزب  یکی  ، مداـهن ياـجرب  سیفن  نیگنـس و  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  (2) ضوحلا » ّیلع  ادری  یّتـح  اـقرتفی  نل  اـمّهنإ 

ادج مه  زا  ود  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  مترتع ، نادناخ و  نیمز و  يوس  هب  نامسآ  زا  هدش  هدیـشک  تسا  ینامـسیر  هک  ادخ  باتک  ، تسا
.دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دش  دنهاوخن 

هتسیاش دروخرب  ، اهنآ ةرابرد  هفیظو  هب  لمع  ود ، نآ  هب  کّسمت  موزل  ، ود نیا  ةرابرد  تساوخزاب  لاؤس و  زا  نخـس  رگید  تایاور  رد 
مکیف كراـت  ّینا  :» تسا هدرک  لـقن  هنوـگنیا  ار  ثیدـح  نتم  مه  رذ  وـبا.تسا  هعیدو  تناـما و  ود  نـیا  زا  ییوـج  تیادـه  ، ناـنآ اـب 

تعاـطا و يزرورهم و  نتخومآ و  ، مهم (3) اّولـضت .» نل  امهب  متکّـسمت  نا  ، یتیب لهأ  هّللا و  باتک  : رخـآلا نم  ربکأ  امهدـحأ  ، نیلقّثلا
.تسا (4) یبایماک  تاجن و  لماع  هک  تسا  ترتع  نآرق و  ربارب  رد  میلست 

هّـصاخ هماع و  تایاور  زا  یناوارف  عبانم  رد  ترتع » نآرق و  » رب هیکت  نکیل  ، هدش لقن  « یتّنـس هّللا و  باتک  ،» تنـس لها  عبانم  یخرب  رد 
.دوش یم  هدید 

.نیلقث ، ترتع ، تیب لها  لیاضف  ، نآرق رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ، نیلقث ثیدح  -

ص:486

لقن هب  ، راحبلا هنیفس  ،ص 29،و  یفطصملا هراشب  ) ربکألا لقثلا  نآرقلا  رغـصألا و  لقثلا  نحن  ، لیمک ای  : مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  ( . 1 - 1
(. داشرا زا 

نوگانوگ ج 34 ص 322،ج 5 ص 68،ج 22 ص 475،ج 36 ص 329. ياهترابع  اب  زین  ،ج 23 ص 113، راونألا راحب  ( . 2 - 2
،ص 122. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 3 - 3

.دینک هعجارم  هدنسیون  زا  « اروشاع گنهرف  » باتک رد  لخدم  نیا  هب  «، ترتع » ةرابرد ( . 4 - 4
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راّنلا هّنجلا و  میسق 

ترضح نآ  تسا و  يرایسب  ياهثیدح  دروم  نیا  رد.منهج  تشهب و  ةدننک  میـسقت  ینعی  ، تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  فورعم  ياهبقل  زا 
تماـیق زور  رد  مدرم  ندـش  یتـشهب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  تبحم و  ریثأـت  ، نآ ياـنعم  تسا و  هدوـب  روهـشم  ، فـصو نیا  اـب 

.دنا خزود  لها  شنارکنم  نافلاخم و  تفر و  دنهاوخ  تشهب  هب  وا  تیالو  هب  نادقتعم  تسا و  قح  ، ترضح نآ  نوچ  ، تسا

یم میـسرت  ار  نایخزود  نایتشهب و  زرم  ، نیمه ،و  رفک وا  ضغب  تسا و  نامیا  وا  ّبح  هک  هدـش  لقن  ناونع  نیا  اـب  يددـعتم  تاـیاور 
.دنک

هب رایسب  مرکف  ؟ تسیچ تسا  خزود  تشهب و  میـسق  ، نانمؤم ریما  تّدج  هکنیا  يانعم  : دیـسرپ مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نومأم  يزور 
ّیلع ّبح  :» دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  هک  ار  تیاور  نیا  : دومرف ترـضح.تسا  لوغـشم  هتکن  نیا 

یتسود و يانبم  رب  منهج  تشهب و  ندش  میسقت  یتقو  : دومرف مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح.يرآ  ! تفگ يا ؟ هدینـش  « رفک هضغب  نامیإ و 
هّنجلا و میسق  وهف  هضغب  هّبح و  یلع  تناک  اذإ  راّنلا  هّنجلا و  همسقف  :» تسا منهج  تشهب و  ةدننک  میسقت  وا  سپ  ، دشاب یلع  اب  ینمشد 

(1) راّنلا .»

: تسا هتفگ  نآ  يانعم  رد  ریثا  نبا  «. راّنلا میسق  انأ  :» تسا هدومرف  مه  ترضح  نآ  دوخ 

ناـنآ ، دـننم ّدـض  رب  یهورگ  ، دـنتیاده قحرب و  ناـنآ  سپ  ، دنتـسه نم  اـب  یهورگ  ، دـنا مسق  ود  مدرم  هک  تسا  نآ  ترـضح  دوصقم 
زا ، تسا هدمآ  يرایسب  راعشا  رد  نومضم  نیا  .شتآ (2) رد  نم و  ّدض  رب  رگید  مین  دنتشهب و  رد  نم  اب  نانآ  زا  یمین  سپ  ، دنهارمگ

: هلمج

نانس تسا و  فیس  بحاص  ، للم کلم و  رد  نانج  تسا و  ران  میسق  وا  هک  هاش  نآ 

نان (3) هس  هب  ار  نآ  تفرگ و  نانس  هب  ار  نیا  یلب  ، تسوا رّخسم  ناهج  ود  کلم 

هّنجلا راّنلا و  میسق  هّنج  هّبح  ّیلع 

هّنجلا سنإلا و  ماما  اّقح  یفطصملا  ّیصو 

.بقانم ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

ص:487

،ج 39 ص 193 ح 3. راونألا راحب  ( . 1 - 1
هنجلا و میسق  ّهنا  باب  ،ج 39 ص 193( راونألا راحب  رد  ار  ثحب  نیا  ثیداحا  (. راونألا راـحب  زا  لـقن  هب  ،ج 3 ص 253( هیاهن ( . 2 - 2

،ص 328. دیفم یلاما  زین  ، دینک هاگن  ( رانلا
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(. ،ص 220 ایرد زا  هرطق  کی  ) ینامرک هّللا  تمعن  : زا ( . 3 - 3
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مالّسلا هیلع  یلع  ياهتواضق 

لالقتـسا يرواد و  عوضوم  ادخ و  مکح  زا  قیقد  یتخانـش  دبلط و  یم  هداعلا  قوف  یتیارد  ملع و  ، تموصخ لصف  يرواد و  ، تواضق
تواـضق رد  وا  تـشاد و  دوـجو  ّدـح  نیرتـالاب  رد  مالـّـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  رد  اـهنیا  ۀـمه.تلادع  قـح و  نداد  رارق  اـنبم  يأر و 

ّیلع یتّما  یضقأ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ.تساعّدا  نیا  لیلد  وا  روآ  تریح  تفگـش و  ياهتواضق  دوب و  « نیرترب » زین
تـسا هدمآ  یناوارف  عبانم  رد  نوگانوگ  ياهترابع  اب  ، ثیدـح نیا.تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  ، تواضق رد  امـش  نیرترب  «، بلاط یبأ  نب 

.دور یم  رامش  هب  ترضح  نآ  ياهتلیضف  نیرترب  زا  (1)و 

عبانم رد  هدـش و  هتـشون  اهنآ  ةرابرد  یّلقتـسم  ياهباتک  هک  تسا  هداـعلا  قوف  داـیز و  ردـق  نآ  ، ماـما ياـهتواضق  بیجع  ياـه  هنومن 
.تسا هدمآ  اهیرواد  نیا  زا  یهوبنا  زین  یخیرات  یثیدح و 

وا تموکح  نارود  هب  صاصتخا  هدـمع  شخب  ربمایپ و  زا  سپ  يافلخ  نامز  رد  یخرب  ، تسا ربمایپ  رـصع  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  یـضعب 
ياـهیگژیو زا  هنـالداع  يرواد  هدـیچیپ و  روما  رد  نداد  هلـصیف  اـهتموصخ و  رد  ّتیعقاو  فشک  ندـناسر و  راد  قح  هب  ار  قـح.دراد 

.تسا ترضح  نآ  تواضق 

تسوت تلادع  ةولج  نادواج  تسوت  تواضق  زا  ، لدع ترهش 

هّکد » ناونع اـب  اـهتواضق  نآ  صاـخ  ّلـحم.تخادرپ  یم  يرواد  هب  تسـشن و  یم  هفوک  دجـسم  رد  تفـالخ  نارود  رد  ترـضح  نآ 
زجاع تواضق  زا  شتفالخ  نارود  رد  رمع  هک  دـمآ  یم  شیپ  ییاه  هنحـص  زین  يدّدـعتم  دراوم  رد.تسا  یقاب  زین  نونکا  مه  « ءاضقلا

.درک یم  قح  هب  تواضق  دش و  یم  نادیم  دراو  مالّسلا  هیلع  یلع  ، درک یم  تسردان  يرواد  ای  دش  یم 

.ءاضقلا هّکد  .تسا (2)- روآ  باجعا  ياه  هنحص  نینچ  ۀجیتن  ، تسا رمع  رّرکم  ياه  هتفگ  زا  هک  « رمع کلهل  ّیلع  ول ال  » ریبعت

ص:488

،ج 11 ص 7. بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 1 - 1
یبا نب  یلع  ماـمالا  هعوـسوم  ،» اـت 317 ص 218  ج 40  «، راونـألا راـحب  :» ك.ر هـلمج  زا  ترـضح  نآ  ياـهتواضق  ۀـنیمز  رد  ( . 2 - 2
ریما ياـهتواضق  ،» يرتـشوش یقت  دـّـمحم  خیــش  « نینمؤـملا ریما  ءاـضق  »و« نینمؤـملا ریما  ياـهتواضق  ،» اــت 59 ص 7  ج 11  «، بلاـط

«. نینمؤملا ریما  ءاضق  ،» یلماعلا نسحم  دّیس  «، لوقعلا ّریحم  ياهتواضق  ،» یتّالحم هّللا  حیبذ  « نینمؤملا
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  ورملق 

ور هـبور  یلخاد  ياـهگنج  اـب  ترـضح  نآ  نوـچ  دیـسر و  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هـب  یمالـسا  تموـکح  ، ناـمثع لـتق  زا  سپ 
ینعی ، دوــب ترـــضح  تموــکح  ورملق  ، نیـــشیپ ةدودـــحم  ناــمه  تــفرگن و  ماــجنا  يو  رـــصع  رد  يا  هزاــت  تاـــحوتف  ، دـــش

.دش یم  بوسحم  راگزور  نآ  تموکح  ياهتلایا  زا  یکی  مادکره  اهنیا.ناریا  رصم و  ، ماش ، قارع ، زاجح

.دنام یقاب  ترضح  ییاورنامرف  ورملق  زا  نوریب  ، نیفص گنج  زورب  هیواعم و  ینامرفان  نایغط و  لیلد  هب  ماش  ۀقطنم 

.دوب مه  يدایز  ياهرهش  اهنیا  زا  کیره  رد  هک  دش  یم  همامی  دجن و  ، نمی ، هماهت ، فئاط ، هنیدم ، هّکم لماش  «، زاجح »

.دندوب هّکم  نایلاو  ، سابع نب  مثق  يراصنا و  ةداتق  وبا 

.دنتشاد تیالو  ، ماما يوس  زا  عیبر  نب  ثراح  ، يراصنا بّویا  وبا  ، هورع نب  میمت  ، فینح نب  لهس  نوچ  یناسک  هنیدم  رد 

.تشاد تموکح  نمی  رد  سابع  نب  هّللا  دیبع 

دنچره ) دندش هتـشامگ  تیالو  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يوس  زا  رتشا  کلام  ، رکب یبا  نب  دّـمحم  ، دعـس نب  سیق  مه  رـصم  رد 
(. دیسرن رصم  هب  دش و  هتشک  هیواعم  ۀئطوت  اب  هار  ریسم  رد  رتشا  کلام 

بعک نب  هظرق  ، يرعـشا یـسوم  وبا  ، باهـش نب  هرامع  ، تفر یم  رامـش  هب  نآ  زکارم  نیرتمهم  زا  هفوک  هرـصب و  هک  قارع  ۀـقطنم  رد 
.دنتفای تراما  سابع  نب  هّللا  دبع  فینح و  نب  نامثع  زین  هرصب  رد  دندش و  بوصنم  تیالو  هب  هفوک  رد  يراصنا 

نب دیزی  نامی و  نب  هفیذح  ، تشاد مان  نوفسیت  اهنآ  زکرم  دوب و  مه  هب  کیدزن  دابآ و  رهـش  تفه  ۀعومجم  هک  زین  نئادم  ۀقطنم  رد 
.دنتشاد تراما  نارگید  رتشا و  کلام  دایز و  نب  لیمک  مه  قارع  زا  یشخب  رد  دنتشاد و  تیالو  یبحرا  سیق 

ص:489
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ناتـسیس ناـجیابرذآ و  ، سراـف ، ناـهام ، نادـمه نیوزق ، ، ير ، ناهفـصا ، زاوها نوچمه  ناتـسا  دـنچ  لـماش  هک  ناریا  عیـسو  ۀـقطنم  رد 
.دندرک یم  تموکح  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  يوس  زا  ینایلاو  ، دوب

.دوب (1) ترضح  نآ  تموکح  تحت  ياه  هدودحم  زا  رگید  یکی  زین  نیرحب 

.مالّسلا هیلع  یلع  تموکح  نارازگراک  ، يولع تموکح  -

ص:490

يارب .مّود  رتفد  ، یمالسا تموکح  ۀمانلـصف  ۀمان  هژیو  «، یلع تموکح  ییایفارغج  ّتیعقوم  نارازگراک و  » ۀلاقم زا  هدافتـسا  اب  ( . 1 - 1
رتفد تاراشتنا  يرکاذ ، ربکا  یلع  «، بلاط یبا  نب  یلع  نارازگراک  يامیـس  :» ك.ر هلمج  زا  ، يولع تموکح  نارازگراک  اـب  ییانـشآ 

.یمالسا تاغیلبت 
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ك-گ

مالّسلا هیلع  یلع  تموکح  نارازگراک 

نارازگراک دندوب و  لوغشم  یفلتخم  ياهتیلوؤسم  رد  ترضح  نآ  يوس  زا  یناسک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀلاسجنپ  تموکح  رد 
لاملا و تیب  نارازگراک  هک  ینانآ  هچ  ، دـندرک یم  تمدـخ  رادـنامرف  رادناتـسا و  ناونع  هب  هک  یناسک  هچ  ، دـندمآ یم  رامـش  هب  وا 
هب هچ  ، دندرک یم  راک  ناریبد  نابتاک و  ، ناسرزاب تاضق و  ناونع  هب  هک  نانآ  هچ  ، دندوب ( اهتاکز تاقدص و  ) تایلام ناگدـنروآدرگ 

.رکشل ناریما  هاپس و  ناهدنامرف  هچ  ، نانابرد نابجاح و  ناونع 

لهس ، ورمع نب  میمت  : زا دندوب  ترابع  هنیدم  نارادنامرف.سابع  نب  مثق  هداتق و  وبا  : زا دندوب  ترابع  هکم  نارادناتـسا  : هصالخ روط  هب 
نآ نیـشناج  اـی  ، رادناتـسا ناونع  هب  هچ  هفوک  نارازگراـک.عیبر  نب  ثراـح  ، يراـصنا بویا  وبا  ، ساـبع نب  ماّـمت  ، يراـصنا فینح  نب 
نب یناـه  ، يراـصنا ورمع  نـب  هـبقع  ، يراـصنا بـعک  نـب  هـظرق  ، يرعـشا یـسوم  وـبا  : زا دـندوب  تراـبع  ّصاـخ  یعطقم  رد  ترـضح 

ةدـیبع باّبخ و  نب  هّللا  دـبع  زین  تارف  ناورهن و  رد.سابع  نب  هّللا  دـیبع  ، نارمن نب  دیعـس  ، بجتنم نب  بیبح  : نمی نارازگراـک.هذوه 
مال ، سیق نب  دیزی  ، نامی نب  هفیذح  : زا دندوب  ترابع  دندش  هتشامگ  نئادم  يرادنامرف  هب  هک  مه  نانآ.دندرک  یم  تمدخ  یناملس 

ص:491
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دایز نب  لیمک  ، یبحرا بعک  نب  کـلام  يرکب ، ناـسح  نب  ناـسح  وبا  زین  نآ  فارطا  هریزج و  رد.یفقث  دوعـسم  نب  دعـس  ، داـیز نب 
.دندوب رادنامرف  رماع  نب  بیبش  رتشا و  کلام  ، یعخن

زاوها نامع و  ، نیرحب ۀقطنم  رد.دندوب  رازگراک  رکسک  لّبج و  رد  زین  روش  نب  عاقعق  نالجع و  نب  همباّدق  ، یعازخ درص  نب  نامیلس 
رد.دـندوب رادـنامرف  دـشار  نب  تیّرخ  فوع و  نب  ولح  ، هملـس نب  ورمع  ، نـالجع نب  ناـمعن  ، هملـس یبا  نب  رمع  : نوچمه یناـسک  زین 

نـیوزق و ، ير ، ناهفـصا ۀـقطنم  رد  هـیبا و  نـب  داـیز  ، هریبـه نـب  هلقـصم  ، دوراـج نـب  رذـنم  : زا دـندوب  تراـبع  وا  نارادـنامرف  سراـف ،
نب دیلخ  ، هریبه نب  هدعج  : نامرک ناتـسجس و  ، ناسارخ رد.میثخ  نب  عیبر  هیجح و  نب  دـیزی  ، سیق نب  دـیزی  ، میلـس نب  فنخم  : نادـمه
نب دوسا  ، سیق نب  ثعـشا  : ناوـلح ناـجیابرذآ و  رد.متها  نب  هّللا  دـبع  ، سأـک نب  یعبر  ، هدـعج نب  نوـع  ، یفنح رباـج  نب  ثیرح  ، هّرق
یبا نب  دّمحم  ، رتشا کلام  ، دعس نب  سیق  ، هفیذح یبا  نب  دّمحم  زین  رصم  رد.ثراح  نب  دعس  ، لیبش نب  هّللا  دبع  ، دعـس نب  سیق  ، هبطق

تمـس رد  هرـصب  رد  ترـضح  نآ  يوـس  زا  مه  یلئود  دوسـألا  وـبا  ساـبع و  نب  هـّللا  دـبع  ، فـینح نـب  نامثع.دـندوب  رادناتـسا  رکب 
.دندوب (1) يرادناتسا 

فنخم ، دندوب لاملا  تیب  رازگراک  هّللا  دبع  نب  بهو  عفار و  وبا  ، عفار یبا  نب  یلع  : نوچمه یناسک  ، رادنامرف رادناتسا و  رفن  زجب 57 
تاـیلام نارازگراـک  زا  ، برک یبا  نب  هّللا  دـبع  ، هبجن نب  بیـسم  ، بعک نب  هـظرق  ، هـعمز نـب  هـّللا  دـبع  ، دـیزی نـب  بعـصم  ، میلـس نـب 

یبا نب  یلع  ، عفار یبا  نب  هّللا  دـیبع  ،و  دـندوب تاضق  زا  هعافر  دوسألا و  وبا  ، حیرـش ، دـندوب سرزاـب  دعـس  بعک و  نب  کـلام  ، دـندوب
نابتاک زا  ناورث  وبا  برح و  نب  كاّمس  ، نسح نب  هّللا  دبع  ، دوعسم نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  دیبع  ، رفعج نب  هّللا  دبع  ، نارمن نب  دیعس  ، عفار
.دنور یم  رامش  هب  نانابرد  نابجاح و  زا  مه  رمحا  نومیم و  ، تیبث ، ناوزغ ، رصن ، دعس ، راّمت مثیم  ، ربنق ، یسراف ناملس.دندوب  ناریبد  و 

(2) .دندوب » تمس  ود  ياراد  هک  يدارفا  باستحا  نودب  ، دسر یم  نت  هب 91  ترضح  نارازگراک  عومجم  »

.مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  ورملق  -

ص:492

،ج 1 و 2. يرکاذ ربکا  یلع  «، بلاط یبا  نب  یلع  نارازگراک  يامیس  » زا هتفرگرب  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 29. نامه ( . 2 - 2
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصّصخت  ۀناخباتک 

رد ینیما  ۀمالع  تّمه  هب  هک  ، فرشا فجن  رد  نینمؤملا  ریما  یمومع  ۀناخباتک  یکی  : تسا هدش  ماجنا  میظع  راک  ود  ، عوضوم نیا  رد 
تاـعوضوم يارب  یّمهم  عبنم  هک  «، هّماـعلا نینمؤملا  ریما  ماـمالا  هبتکم  » ماـن هب  ، دـش سیـسأت  ( لـبق نرق  مین  دودـح  ) يرمق لاس 1373 
لماش.تفرگ ماـجنا  يرمق  ریدغ 1379  دـیع  رد  یمـسارم  ّیط  هناخباتک  نآ  یمـسر  حاتتفا.تشگ  ناقّقحم  ةدافتـسا  تهج  يریدـغ 

رـشتنم مه  « هبتکملا هفیحـص  » مان هب  يا  هلجم  ، هناخباتک فرط  زا  دوب و  رگید  عبانم  یّطخ و  باتک  دلج  زین 4000  باتک و  رازه  اههد 
.دش (1) یم 

یصّصخت ۀناخباتک  » سدقم دهشم  رد  ( مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  لاس 1379 ش( ریدغ  رد  زین  ناریا  رد  ، مادـقا راک و  نآ  زا  ماهلا  اب 
هیلع یلع  ترـضح  یناگدنز  : ياهعوضوم هب  هک  یعبانم  ۀّیلک  يروآدرگ  فده  اب  تفای و  شیاشگ  « مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
راثآ لماش  ، هناخباتک نیا  ياهباتک.تفای  ناماس  ، دوش یم  طوبرم  هعیش  ریدغ و  ، تماما ، ماما نانخس  ، ترضح بقانم  لیاضف و  ، مالّـسلا
ياه هخـسن  سکع  ، اعد ، رعـش ، ناملـسمریغ ناگدنـسیون  راثآ  ، ناوجون كدوک و  بتک  ، یجراـخ ياـهنابز  هب  ییاـهباتک  ، نیرـصبتسم

ۀـصرع رد  تسا و  طوـبرم  تایرـشن  عـجرم و  ياـهباتک  هب  زّهجم  مه  یناـسر  عـالطا  شخب  رد  تـسا...و و  اهـشیامه  ، خـیرات ، یّطخ
ۀئارا هنایار و  ملیف و  ، ییویدـیو یتوص و  ياهراون  ، يرـصب - یعمـس عبانم  ، يرنه راـثآ  يروآدرگ  اـه و  هماـن  هژیو  رـشن  تاـعوبطم و 
رـشن پاچ.تسا و  هدرک  رازگرب  رگید  ياهاج  نارهت و  ، دهـشم رد  مه  هاگـشیامن  دـنچ  نونکات  تسا و  لاّـعف  نیعجارم  هب  تامدـخ 

.دور (2) یم  رامش  هب  هناخباتک  نیا  رگید  ياهتیلاعف  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ریدغ و  عوضوم  نوماریپ  ییاهباتک  تاوزج و 

هیلع نینمؤملا  ریما  عّیشت و  ریدغ و  ةرابرد  یـصّصخت  یعوضوم و  ياه  هناخباتک  سیـسأت  هب  دوخ  راک  روخارف  هب  زین  يرگید  زکارم 
.هغالبلا جهن  داینب  دننام  ، دنا هتخادرپ  مالّسلا 

.تیالو لاس  باتک  ، هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، ریدغ یسانشباتک  -

ص:493

،ص 305. یمیکح اضر  دّمحم  «، ریدغ هسامح  :» ك.ر هناخباتک  نیا  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ( . 1 - 1
ۀچوک ، يدازآ نابایخ  ، دهشم : هناخباتک یناشن  «. مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  یـصّصخت  هناخباتک  یفرعم  » ةوزج زا  هتفرگرب  ( . 2 - 2

یتسپ 91375-3975. قودنص  ، لضاف دجسم  لباقم  ( بارس هچرازاب  ) نیهاش ناتسرامیب 
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تیالو لاس  باتک 

زا.تفرگ لکـش  یناوارف  یگنهرف  یملع و  ياهـشالت  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  مان  هب  لاـس  نیا  يراذـگمان  یپ  رد  لاس 1379 ش  رد 
تماما تیالو و  عوضوم  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ةرابرد  یسراف  ياهباتک  یسررب  »و  تیالو لاس  باتک  داتس  » لیکشت اهنآ  ۀلمج 

، عّیـشت ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  تماـما  ، بقاـنم لـیاضف و  ، هریـس ، یگدـنز خـیرات  هب  طوبرم  بتک  ناـیم  زا  هدـیزگرب  باـتک   140 .دوب
اهنآ ياهنیرترب  هب  تفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  ، دیـسر یم  نارازه  هب  اهنآ  دادعت  هک...و  تموکح  ، هغالبلا جهن  ، ربمایپ نادناخ  ، ریدـغ

زا دش و  رازگرب  « راظتنا باتک و  » مان هب  مه  يزور  ، شالت نیا  ۀمادا  رد.دنتفرگ  رارق  ریدقت  دروم  ناگدنـسیون  تفرگ و  ّقلعت  يزیاوج 
(. همجرت هچ  فیلأت و  هچ  ) تشگ یفرعم  هدیزگرب و  يدادعت  ، نامز ماما  عوضوم  اب  طبترم  ياهباتک 

رثا اهنآ 13  ناـیم  زا  رثا و  ادتبا 200  هدش ، ییاسانـش  باتک  نایم 4000  زا  دـش و  رازگرب  زین  « تیالو لاس  باتک  » باختنا مود  لاـس 
ار مهـس  نیرتشیب  تیبلا  لآ  ۀسـسؤم  یمالـسا و  داشرا  ترازو  ، مسارم نیا  يرازگرب  رد.تفاـی  هار  ییاـهن  ۀـلحرم  هب  دـش و  باـختنا 

.تسا (1) ( مق هیملع  هزوح  سسؤم  ) يدزی يریاح  هّللا  هیآ  موحرم  لزنم  ، تیالو لاس  باتک  یمئاد  ۀناخریبد.دنتشاد 

تبـسانم هب  اروشاع  اب  طبترم  راثآ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ّتیروحم  اب  تیالو  لاس  باتک  لاس  نیمراهچ  دزی و  رد  هرود  نیموس 
ّقلعت همانریدـقت  زیاوج و  هدـیزگرب  ياهباتک  هب  دـش و  رازگرب  دزی  رد  دوب  هتفرگ  مان  ینیـسح  راختفا  تزع و  لاس  لاس 1381  هکنیا 

.دش رازگرب  نامرک  رد  لاس 1383  رد  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تیروحم  اب  هرود  نیمشش  تشر و  رد  هرود  نیمجنپ.تفرگ 

.دوب مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  مه  لاس 1384  رد  تیالو  لاس  باتک  روحم 

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک  ، هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، ریدغ یسانشباتک  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  -

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک 

وا و ةرابرد  ات  هتشاداو  ار  ناگتفیش  ، خیرات لوط  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ییانثتسا  تیصخش 

ص:494

شـشوک هب  «، دـیواج لعـشم  » باتک رد  ار  هدـیزگرب  ياهباتک  یماسا  تیالو و  لاـس  باـتک  تبون  ود  نیا  يرازگرب  شرازگ  ( . 1 - 1
.دینک هعلاطم  ،ص 555 و 587  دار يودهم  یلع  دمحم 
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يدنمـــشزرا راــثآ  نوگاــنوگ ، ياــیاوز  زا  فــلتخم و  حوطـــس  رد  ناتـــساد  رعـــش و  قــیقحت و  فیلأــت و  بلاــق  رد  شتمظع 
رد.دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  روطق  یباتک  ، راثآ نآ  زا  یتسرهف  دش و  دهاوخ  میظع  يا  هناخباتک  ، راثآ نآ  يروآدرگ.دننیرفایب 

جهن یــسانشباتک  ، هغـالبلا جـهن  ، ریدـغ یــسانشباتک  ، یلع لـیاضف  ، ریدـغ يارعــش  : نوـچمه اهلخدــم  زا  یخرب  لـیذ  ، باـتک نـیمه 
هب ، ترضح نآ  اب  طبترم  ياهباتک  زا  یضعب...و  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناوید  ، يولع تموکح  ، راصبتـسا ، بقانم ، يولع حیادم  ، هغالبلا

: لیبق زا  ، تسا هدش  هضرع  نونکات  یتافیلأت  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک  ۀنیمز  رد.تسا  هدش  هدروآ  عوضوم  بسانت 

.ش (1)  1379، يوضر سدق  ناتسآ  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک 

،1379 ش (2). داشرا ترازو  ، یناخازریم ارهز  ، مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  یسانشباتک 

تبسانم هب  ، باتک هسره  1380 ش (3). هاپس ، یمالسا  تاقیقحت  زکرم  ، یسدقم نسحم  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یفیـصوت  یـسانشباتک 
.تسا هتخادرپ  یبرع  ای  یسراف  ياهباتک  یفرعم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  لاس 

ياـهباتک.تسا هدرک  یفرعم  ار  ترـضح  نآ  نوـماریپ  یملق  راـثآ  زین  مق  شهوژپ  ۀـناخ  يوـس  زا  « ملق ۀـنیآ  رد  یلع  ماـما  » نـینچمه
بقانم و لیاضف و  ، یلمع یقالخا و  ةریـس  ، همانیگدـنز تایلک و  : تسا ریز  ياهروحم  لـماش  ، تسا ترـضح  نآ  ةراـبرد  هک  یناوارف 
تنس و لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ، نارای باحـصا و  ، ثیداحا نانخـس و  ، اهگنج ، تموکح ، مخ ریدغ  ، اهاعد ، یلع ياهتواضق  ، تازجعم

لتقم تداهش و  ، نانمـشد جراوخ و  ، یثارم حیادم و  ، ناتـساد ، تیالو تماما و  ، اه هدیزگ  اهحرـش و  هغالبلا و  جهن  ، هعیـش ، نانآ عبانم 
...و (4)

نایحیـسم و یـضعب  یتح  ای  ّتنـس  لها  مه  ار  اهباتک  زا  يرایـسب.درادن  هعیـش  هب  صاصتخا  ، تسا ترـضح  نآ  ةرابرد  هک  ییاهباتک 
رد هک  یباتک  دادعت 4956  زا.دنا  هتشاگن  نیقرشتسم 

ص:495

.یبرع یسراف و  باتک  ناونع  یفرعم 1061  اب  ( . 1 - 1
.تسا هتفرگ  ماجنا  باتک  نیا  رد  عوضوم  رد 24  باتک  ناونع  یفرعم 790  ( . 2 - 2

.باتک ثحابم 159  لوصف و  هب  هراشا  یفیصوت و  یفرعم  ( . 3 - 3
فلتخم داعبا  زا  وا  تیصخش  ةرابرد  مه  یناوارف  دنمدوس  هناملاع و  تالاقم.درک  هدنسب  باتک  هب  دیابن  ترـضح  نآ  ةرابرد  ( . 4 - 4

.دینک هعجارم  باتک  نیمه  رد  « مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانش  هلاقم  » لخدم هب.تسا  هدش  هتشون 
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دودـح ، تسا هدـش  یفرعم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  ةرابرد  (1) تیبلا » لها  لوسرلا و  نع  بتک  اـم  مجعم  » ۀـعومجم
.تسا (2) ّتنس  لها  ۀتشاگن  ، رثا  200

هتفای و صاصتخا  نآ  هب  یناوارف  راثآ  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  ، وا تماما  تیالو و  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیـصخش  عوضوم  ، لاحره هب 
نابز هب  هک  يراثآ  زین  ، تسا یـسراف  یبرع و  نابز  هب  اتدـمع  ، هدـش هراشا  ياـهباتک  .تسا (3) رایـسب  عونتم و  ، عوضوم نیا  ياـهباتک 

هک ییاـهباتک  زا  ریغ  هـب.تسا  نوریب  شناـبطاخم  باــتک و  نـیا  ورملق  زا  تـسا و  رایــسب  تـسا  یجراــخ  ياــهنابز  یکرت و  ، ودرا
هنوگنیا لاثما  ،و  عّیـشت ، تماما ، موصعم هدراهچ  تیب ، لـها  ةراـبرد  هک  زین  يرایـسب  ياـهباتک  ، هدـش هتـشاگن  ترـضح  نآ  صوصخم 

یم عاجرا  هدشدای  ياهیسانشباتک  هب  ار  نادنم  هقالع.دراد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ةرابرد  یناوارف  دنمدوس و  بلاطم  ، تسا تاعوضوم 
: مینک یم  دای  ترضح  نآ  ةرابرد  یسراف  باتک  تسیب  یبرع و  باتک  تسیب  زا  ، هنومن ناونع  هب  اّما.میهد 

:( یبرع ياهباتک  زا  یضعب  )

.نارهت ، هّیمالسالا ، يرتشوش هّللا  رون  یضاق  ، قحلا قاقحإ  -1

.توریب ، فراعتلا راد  ،ج 1، نیمألا نسحم  دّیس  ، هعیشلا نایعأ  -2

.توریب ، قادرج جروج  ، هیناسنألا هلادعلا  توص  ، یلع مامإلا  -3

، یناّتک نامیلس  ، سارتم ساربن و  مالّسلا  هیلع  یلع  مامإلا  -4

.نارهت ، قودص هبتکم  ، ینادمه ینامحر  دمحا  ، مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  -5

، دوصقملا دبع  حاتفلا  دبع  ، مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  -6

.ءافولا هسسؤم  ات 42  تادّلجم 35  ، یسلجم ۀمالع  ، راونألا راحب  -7

.توریب ، فراعتلا راد  ، رکاسع نبا  ، قشمد خیرات  نم  مالّسلا  هیلع  یلع  مامإلا  همجرت  -8

ص:496

.یعافرلا رابجلا  دبع  فیلأت  ( . 1 - 1
يوس زا  ، مخ ریدـغ  ماّیا  لاـس 1374 و  رد  ، تسا رثا  نیا 205  یفرعم  هک  « نینمؤملا ریما  یـسانشباتک  ةدـیزگ  » مان هب  يا  هوزج  ( . 2 - 2

یفرعم رد  يا  هلاقم  ( تیالو لاس  باتک  لاس 1 و 2  شرازگ  «) دیواج لعشم  » باتک رد  زین.تسا  هدش  رشتنم  ، مق یمالسا  تاغیلبت  رتفد 
.یتشد دّمحم  ملق  هب  ،ص 555  تسا هدش  پاچ  نینمؤملا  ریما  ةرابرد  یسراف  ةدیزگرب  رثا   140

تـسرهف هدیزگرب و  رثا  یفیـصوت 156  یـسانشباتک  هک  تیالو  لاس  باتک  هناـخریبد  يوس  زا  « باـتفآ رتفد  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 3 - 3
.تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ةرابرد  یقیقحت  عبانم 
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.مق ، مولعلا رقاب  ةدکشهوژپ  ، مالّسلا هیلع  یلع  مامإلا  ننس  -9

.نارهت ، تیب لها  یناهج  عمجم  ، غالبلا هسسؤم  لوا  دلج  هتیب  لها  هّللا و  لوسر  هریس  -10

.یبرعلا باتکلا  راد  ، داّقعلا دومحم  سابع  ، مالّسلا هیلع  یلع  مامالا  هیرقبع  -11

.فجن ، بادآلا هعبطم  ، ینیوزق مظاک  دّمحم  دّیس  ، دّحللا یلا  دهملا  نم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  -12

.توریب ، ریدغلا راد  ، یقداصلا دّمحم  ، نومکاحلا ّیلع و  -13

.رصم ، فراعملا راد  ، نیسح هط  ، هونب ّیلع و  -14

.توریب ، یبرعلا باتکلا  راد  ، ینیما ۀمالع  ، ریدغلا -15

.نارهت تیبلا ، لها  ثارت  ءایحا  راد  ، یعفاش یجنگ  ، بلاط یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک  -16

.همّالع تاراشتنا  ،ج 2، بوشآ رهش  نبا  ، بلاط یبا  لآ  بقانم  -17

.مق ، نیسردم ۀعماج  ، یمزراوخ ، مالّسلا هیلع  یلع  بقانم  -18

.مق ، ثیدحلا راد  ، يرهش ير  يدّمحم  ، مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  -19

.مق ، ام لیلد  ، ینالیملا یلع  دّیس  ، راونألا تاقبع  هصالخ  یف  راهزألا  تاحفن  -20

:( یسراف ياه  باتک  زا  (و 

.مق ، ام لیلد  (، ینیوزق مظاک  دّمحم  باتک  ۀمجرت  ) تداهش ات  تدالو  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  -1

.مق ، تلاسر (، یناّتک نامیلس  باتک  ۀمجرت  ،) نابیتشپ اوشیپ و  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  -2

.يوضر سدق  ناتسآ  ، ییاطع : همجرت ، يّرش داوج  دّمحم  ، تدحو ةوسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  -3

.نامه ، تماما یّلجت  -4

.مق ، اردص ، يرّهطم یضترم  دیهش  ، مالّسلا هیلع  یلع  ۀعفاد  هبذاج و  -5

.نارهت ، زابتسد يداه  ، دیشروخ ۀسامح  -6

.مق ، باتک ناتسوب  ، يروبص نابعش  ، مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تارطاخ  -7
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.مق ، باتک ناتسوب  ، ردص اضر  دّیس  ، مالّسلا هیلع  یلع  هار  -8

.نارهت ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ، یتّالحم یلوسر  مشاه  دّیس  ، مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یناگدنز  -9

.نارهت ، نازورف ، نادئاق رغصا  یلع  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یماظن  تسایس  -10

ص:497
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.نارهت ، تثعب ، يزاجح نیدلا  رخف  همجرت  ، قادرج جرج  ، هغالبلا جهن  ياهیتفگش  -11

.نارهت ، هیمالسالا بتکلا  راد  ، یناپمک هّللا  لضف  ؟ تسیک یلع  -12

.نارهت ، هنیجنگ ، يزاریش یلع  دّمحم  (، هونب ّیلع و  همجرت  ) شنادنزرف مالّسلا و  هیلع  یلع  -13

.مق ، مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  ، یناحبس رفعج  ، تیالو غورف  -14

.نارهت ، داشرا هناخباتک  ، یتّالحم هّللا  حیبذ  ، مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ياهتواضق  -15

.نارهت ، ریبک ریما  ، ردص نسح  ، یهانتمان درم  -16

.نارهت ، داژن كاپ  اضر  دّیس  دیهش  ، هفیقس رد  هدشمگ  یمولظم  -17

.مق ، باتک ناتسوب  ، هداز مظان  رغصا  دّیس  ، تیالو رهظم  -18

.نارهت ، ناریا بتک  تاراشتنا  ، لضاف داوج  ، مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ، مّود موصعم  -19

.مق ، باتک ناتسوب  ، یثدحم داوج  ، ملق يانیم  -20

یـسانشباتک ، يولع حـیادم  - .تسا ریظن  یب  ياوشیپ  نآ  تیـصخش  ةرابرد  ناوارف  راثآ  زا  يا  هرطق  طقف  اـهنیا  ، دـش هتفگ  هک  هنوگنآ 
، هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، ریدغ

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانش  هلاقم  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف 

ریدغ یسانشباتک 

هراشا

فلتخم حوطـس  رد  باتک  نارازه  ، هدرک بلج  ار  يرایـسب  هّجوت  ، شیداقتعا يرکف و  ّمهم  هاگیاج  لیلد  هب  ، مخ ریدغ  ۀثداح  هراومه 
یخیرات حرـش  هب  اهباتک  نیا  زا  یخرب.تسا  هدـش  هتـشاگن  نآ  ةرابرد  توافتم  ياههاگدـید  اـهروحم و  زا  نوگاـنوگ و  ياـهنابز  و 
لالدتسا ّتیفیک  ، نآ كرادم  دانسا و  ، ریدغ ۀبطخ  حرش  ، ریدغ ۀبطخ  لقن  هب  یـضعب  ، نآ عوقو  تابثا  هب  یـضعب  ، هتخادرپ ریدغ  ۀعقاو 

ّتنـس و لها  هعیـش و  زا  زین  ریدـغ  نوماریپ  نافلؤم.رگید  تاهج  یلوم و  يانعم  ، یبرع یـسراف و  ياـه  هیریدـغ  ، تماـما رب  ریدـغ  هب 
.دنا هدوب  رگید  نادنمشیدنا 

هب طوبرم  بتک  یفرعم  اهنآ و  یماسا  يروآدرگ  هب  زین  ناقّقحم  زا  یخرب  دوش و  یم  میظع  یباتک  ، راـثآ یماـسا و  نیا  ۀـمه  نیودـت 
باتک دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  .دنا (1) هتخادرپ  ریدغ 
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ص:498

(، نابز تشه  هب  ریدـغ  ةرابرد  یطخ  یپاچ و  لقتـسم  فیلأت  یفرعم 511  ) يراصنا دّمحم  «، باتک ۀنییآ  رد  ریدـغ  :» هلمج زا  ( . 1 - 1
یمالسا تاقیقحت  زکرم  «، یلع ماما  یفیصوت  یـسانشباتک  ،» یناخازریم ارهز  «، یلع ترـضح  یـسانشباتک  «،» یمالـسا ذخآم  رد  ریدغ  »

.ییابطابط زیزعلا  دبع  دّیس  «، یمالسالا ثارتلا  یف  ریدغلا  هاپس و«
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: دوش یم  هراشا 

اــضر دّـمحم  «، ریدـغ ۀـسامح  ،» نیدــلا فرــش  دّیــس  «، تاـعجارملا ،» نیــسح دــماح  ریم  «، راونـألا تاـقبع  ،» ینیما همـالع  «، ریدــغلا »
هّللا روـن  یــضاق  «، قـحلا قاـقحا  ،» يراـصنا رقاـب  دـّـمحم  «، ریدــغ رارــسا  ،» ناریبد زا  یعمج  «، خــیرات زارف  نـیرت  ساــسح  ،» یمیکح

رد مرکا  ربماـیپ  هـبطخ  ریــسفت  حرــش و  ،» یــسابع زیورپ  «، ریدـغ ۀـسامح  نارادـساپ  ،» نیدـلا فرــش  «، داـهتجالا ّصنلا و  ،» يرتـشوش
تایآ ،» ینالیم ینیـسح  یلع  دّیـس  (، تاقبع ۀـصالخ  «) راهزألا تاحفن  ،» یمق سابع  خیـش  «، ریدـغلا ضیف  ،» يوقن یقت  دّـمحم  «، ریدـغ

.یضترم رفعج  دّیس  « نوضراعملا ریدغلا و  ،» یناروک یلع  «، ریدغلا

: تسا نینچ  نآ  ةدرشف  هک  دراد  دنمدوس  یقیقحت  ، ریدغ ياه  همانباتک  ۀنیمز  رد  رصاعم (1) نیققحم  زا  یکی 

: دوش یم  هدید  تروص  ود  هب  هدش  فیلأت  ریدغ  ةرابرد  نرق  هدراهچ  یط  هک  ییاهباتک  یفرعم  »

ینمض یسانشباتک  : فلا

تیمها هب  گرزب  ياملع  نامزرید  زا  ، تفالخ تماما و  ۀـلأسم  اب  نآ  میقتـسم  طابترا  مالـسا و  رد  ریدـغ  صاـخ  تیمها  هب  هّجوت  اـب 
نب دّیـس  ص 25،و  :ج 3  بلاـط یبا  لآ  بقاـنم  بتک  رد  مشـش  نرق  زا  بوشآ  رهـش  نبا.دـنا  هتـشاد  هّجوـت  ریدـغ  هب  طوـبرم  بتک 

رد.دنا هدومن  ریدـغ  هب  طوبرم  ياهباتک  زا  يدادـعت  یفرعم  هب  مادـقا  :ص 454-453  لامعالا لابقا  باـتک  رد  متفه  نرق  زا  سوواـط 
رد يرایـسب  ياهباتک  هتـشادرب و  ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  همالع  ار  مدق  نیلوا  هدـش  حرطم  امـسر  یـسانشباتک  ۀـلأسم  هک  ریخا  ةدـس 

بتک دنا  هتـشاد  ریدغ  ةرابرد  یمهم  تافیلأت  هک  یناسک  مه  ناشیا  زا  دـعب.تسا  هدومن  یفرعم  « هعیرذـلا  » باتک رد  ریدـغ  اب  طابترا 
: تسا نینچ  نآ  حرش  هک  دنا  هدرک  یفرعم  ار  ریدغ  هب  طوبرم 

.رگید دراوم  :ج 16 ص 25-28 و  ینارهت گرزب  اقآ  ، هعیرّذلا .1

:ج 1 ص 157-152. ینیما نیسحلا  دبع  ، بدألا هّنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  .2

ص:499

ص 144. «، ریدغ اب  نرق  هدراهچ  » باتک رد  يراصنا  رقاب  دّمحم  ( . 1 - 1
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:ص 7-5. هّللا جرف  اضر  دّمحم  ، مالسإلا یف  ریدغلا  .3

:ص 45. هدازدامع نیسح  ، ناربمایپ گرزب  زا  گرزب  یمایپ  .4

:ج 7 ص 162-156. ینارهت ینیسح  نیسح  دّمحم  دّیس  ، یسانش ماما  .5

:ص 41-40. ینکر يدهم  دّمحم  ، ریدغ ۀنحص  رد  .6

.رگید دراوم  :ج 6 ص 190-220 و  یعافر رابجلا  دبع  ، تیبلا لها  لوسرلا و  نع  بتک  ام  مجعم  .7

،ص 90-78. يرفعج يدهم  ، ریدغ ۀبطخ  رد  تیالو  یّلجت  .8

،ص 86-85. يراصتنا حلاصلا  دبع  ، مخ ریدغ  رب  یشرگن  .9

لقتسم یسانشباتک  ب:

.یئابطابط زیزعلا  دبع  دّیس  همالع  ، یمالسإلا ثارتلا  یف  ریدغلا  -1

ةرامش 21 رد  ریدغ  ةرابرد  لقتسم  باتک  یفرعم 125  اب  ادتبا  ، تسا « مالسا یگنهرف  ثاریم  رد  ریدغ  » يانعم هب  شمان  هک  باتک  نیا 
تروص هب  دش و  لیمکت  فلؤم  طسوت  سپس.دیسر  پاچ  هب  مق  رد  لاس 1410 ق  رد  ریدغ  نرق  نیمهدراهچ  تبسانمب  « انثارت » ۀلجم
یفرعم اب  فلؤم  مود  لیمکت  زا  سپ  لاس 1415 ق  رد.دش  پاچ  توریب  رد  لاس 1413 ق  رد  باتک  یفرعم 164  اب  لقتسم  یباتک 

.دیسر پاچ  هب  مق  رد  لقتسم  باتک  ناونع   184

ثارتـلا یف  ریدـغلا  » باـتک یـسراف  صخلم و  ۀـمجرت  باـتک  نـیا.يرفعج  يدـهم  : صیخلت هـمجرت و  ، یمالـسا ذـخآم  رد  ریدـغ  -2
.تسا « یمالسإلا

.دش رشتنم  لاس 1415 ق  ریدغ  رد  هغالبلا  جهن  داینب  طسوت  ، رورپ نید  نسحم  دّیس  یبّلطم و  ردان  ، مخ ریدغ  ۀمانباتک  -3

.مق مالّسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ةدکشهوژپ  (، عادولا هجح  ) ریدغ ۀمانباتک  -4

لاس 1416 رد  ادتبا  باتک  نیا.تسا  باتک  نیرتلماک  نیرخآ و  ریدغ  یسانشباتک  ۀنیمز  رد.يراصنا  دّمحم  ، باتک ۀنیئآ  رد  ریدغ  -5
لاس 1420 ق رد  ناونع  یفرعم 414  اب  لیمکت  زا  سپ  مود  راب.دیسر  پاچ  هب  مق  رد  ریدغ  ةرابرد  لقتـسم  ناونع  یفرعم 267  اب  ق 

.دش رشتنم  مق  رد 

ص:500
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ریدغ یسانشباتک  ۀنیمز  ج:

هراشا

: دراد زاب  ۀنیمز  تهج  هس  زا  ریدغ  یسانشباتک 

زا يرایـسب  رب  عالطا  وس  کی  زا  هک  دراد  دوجو  ریدـغ  ةرابرد  یـصوصخ  یمومع و  ياه  هناـخباتک  رد  يرایـسب  یطخ  ياـهباتک  -1
ياه هناخباتک  دوجوم  ياهتـسرهف  رگید  يوس  زا  ،و  دـیآ یم  نوریب  اه  هناخباتک  يایاوز  زا  دریگ و  یم  تروص  نامز  لوط  رد  اـهنآ 

هب يدایز  یطخ  ياهباتک  ندـش  هفاضا  لامتحا.تسا  هتفرگن  رارق  هعلاطم  دروم  هراب  نیا  رد  لـماک  روط  هب  نونکاـت  زین  ناـهج  یطخ 
.تسا رایسب  دوجوم  ياهرامآ 

دوهـشم مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  هب  طوبرم  بتک  فیلأت  هب  یـصاخ  شیارگ  ، ریخا ةدـس  رد  تیب  لها  بتکم  هب  یناهج  هّجوت  اب  -2
زا یکی  زین  ریدـغ  هک  میتسه  يرعـش  یبدا و  رظن  زا  هچ  یثیدـح و  یخیرات و  رظن  زا  هچ  یقیقحت  اوتحمرپ و  ياهباتک  دـهاش  تسا و 

.تساه هنیمز  نیمه 

یناهج ۀکبـش  صوصخ  هب  ، رگیدـکی اب  يرتویپماک  زکارم  عیرـس  تاطابترا  يرتویپماـک و  ریاـخذ  نوزفازور  شرتسگ  هب  هّجوت  اـب  -3
ياه هناخباتک  هب  یـسرتسد  رگید  يوس  زا  ، هدـش رـشتنم  رازفا  مرن  تروص  هب  طـقف  هک  میتسه  ییاـهباتک  دـهاش  وس  کـی  زا  ، تنرتنیا

ياهویـشرآ رد  هک  يدایز  ياهباتک  زا  عالطا  دریذـپ و  یم  ماجنا  تلوهـس  هب  یتاراـشتنا  تاسـسؤم  یملع و  زکارم  ناـهج و  گرزب 
.دوب دهاوخ  ناسآ  رایسب  دنراد  راشتنا  تسد  رد  ای  ، دننک یم  يرادهگن  دوخ 

ریدغ یسانشباتک  اب  هطبار  رد  يرامآ 

اهرامآ نیا.دیآ  یم  تسد  هب  يددعتم  دنمدوس و  ياهرامآ  ریدغ  ةرابرد  هدـش  فیلأت  بتک  زا  عیـسو  تاعالطا  نتـشاد  تسد  رد  اب 
عوـضوم رد  هدـش  ماـجنا  ياـهراک  تـمظع  رگناـیب  هدوـب و  رثؤـم  رایـسب  اـهتلم  اـهنامز و  ، اـهناکم هـب  تبـسن  یبهذـم  تابـساحم  رد 

مان ناوت  یم  ار  ریدغلا » »و« راهزالا تاحفن  » نآ صیخلت  »و  راونالا تاقبع  » هلمج زا  ، تسا يدلج  دنچ  تروص  هب  اهنآ  زا  یـضعب.تسا 
لصفم ۀعومجم  زا  دلج 3/15  نآ  ۀنومن  ، تسا گرزب  يا  هعومجم  زا  دـلج  کی  ناونع  هب  ریدـغ  هب  طوبرم  ياهباتک  زا  یـضعب.درب 

.تسا « مولعلا ملاوع  » باتک

بتک يرادـهگن  ای  تاعوبطم  پاچ  لحم  یطخ و  یپاچ و  بتک  : دوش یم  هراشا  راـمآ  هنومن  ناونع  هب  تهج  راـهچ  طـقف  اـجنیا  رد 
تاعوضوم و ، فلتخم ياهنابز  ، نیفلؤم ، یطخ

ص:501
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.یقیقحت ياهشیارگ 

یپاچ ياهباتک  رامآ 

اهباتک دادعت  ترثک  بیترت  هب  نآ  لیصفت  تسا و  باتک  هدش 290  عبط  فلتخم  ياهروشک  رد  هک  ریدـغ  هب  طوبرم  یپاچ  ياهباتک 
: تسا نینچ 

1: شدـالگنب ، باــتک  1: نـــیرحب باـــتک ،  24: ناـنبل ، باــتک  17: قارع ، باـــتک  27: ناتــسکاپ ، باـتک  32: دــنه ، باـتک  180: ناریا
.باتک  1: ژورن باتک و   1: رصم ، باتک  2: ناتسلگنا ، باتک  1: اینازنات ، باتک

.تسین صخشم  اهنآ  پاچ  ای  رشن و  لحم  روشک  ، یپاچ باتک  رد 68  نینچمه 

یطخ ياهباتک  رامآ 

تـسد ناونع  هب  دـشابن و  هتـشذگ  ياـهنرق  هب  طوبرم  هچرگا  ، هدـش یقلت  « یطخ » دنـشاب هدـشن  پاـچ  هک  ییاـهباتک  هعومجم  نیا  رد 
تسا و 68 باتک  هک 24  ناـفلؤم  سیون  تسد  زج  هب  هک  تسا  باـتک  هعومجم 126  نیا  یطخ  ياهباتک.دـشاب  فلؤم  دزن  سیوـن 

: دوش یم  يرادهگن  ریز  زکارم  رد  حرش  نیدب  هیقب  ، تسین صخشم  اهنآ  يرادهگن  لحم  هک  باتک 

3 (، زاریــش ) مالـّـسلا هـیلع  غارچهاـش  ۀـناخباتک  ، باـتک  1 (، دهـشم ) داـشرهوگ ۀـناخباتک  ، باـتک  5، نارهت هاگــشناد  ۀــناخباتک  ، ناریا
1 (، نارهت ) قباـس سلجم  ۀــناخباتک  ، باــتک  2 (، نارهت ) اروـش سلجم  ۀــناخباتک  ، باــتک  3، يوـضر سدـق  ناتـسآ  ۀـناخباتک  ، باـتک
3 ناهفـصا ،) ) یتاضور یلع  دّمحم  دّیـس  ۀناخباتک  ، باتک  1 (، دزی ) يریزو ۀناخباتک  ، باتک  4 (، مق  ) یـشعرم هّللا  هیآ  ۀناخباتک  ، باتک
1 (، نارهت ) شخبرون ۀناخباتک  باتک و   1، نارهت تایهلا  ةدکشناد  ۀناخباتک  ، باتک  1 (، نارهت ) يرهطم دیهش  ۀسردم  ۀناخباتک  ، باتک

.باتک

.باتک  1 (، قشمد ) هّیرهاظ ۀناخباتک  ، هیروس

.باتک  1 (، نمی ) ءاعنص ریبک  عماج  ۀناخباتک  ، نمی

.باتک  1 (، یئبمب ) مویقلا دبع  خیش  ۀناخباتک.باتک   1 (، هنتپ ) یشخبادخ ۀناخباتک  باتک   1 (، یئبمب ) یضیف ۀناخباتک  ، دنه

.باتک  1 (، یچارک ) هیلیعامسا تیعمج  ۀناخباتک  ، ناتسکاپ

ص:502
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.باتک  2، نیلرب ۀناخباتک  ، ناملآ

: نیفلؤم رامآ 

هراشا

یم مشچ  هب  هیریرحت  تئیه  ماـن  اـب  اـی  یهورگ  تروص  هب  یهاـگ  ،و  هدـش ماـجنا  يدرف  تروص  هب  رتـشیب  ریدـغ  هب  طوبرم  تاـفیلأت 
ياملع ، دنا هدز  ملق  شسدقا  تحاس  هب  تبحم  راهظا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مان  هب  هک  ریدغ  نارازگتمدخ  نیا  نایم  رد.دروخ 

هباطخ نتم  ای  دنا  هتـشاد  فیلأت  ریدغ  ةرابرد  القتـسم  هک  يروهـشم  يابطخ  نینچمه.دنوش  یم  هدـید  لوا  زارط  نیثدـحم  گرزب و 
.تسا هدش  هضرع  باتک  تروص  هب  ریدغ  ةرابرد  نانآ  ياوتحمرپ  ياه 

یم هدید  زین  هماع  زا  رفن  دنچ  هیلیعامـسا و  زا  فلؤم  دنچ  نایم  نیا  رد.دنا  يرـشع  انثا  ۀعیـش  زا  ریدـغ  هب  طوبرم  بتک  نیفلؤم  رثکا 
.دنوش

: دوش یم  رکذ  هطوبرم  رامآ  الیذ  هک  دنرفن  شیب 419  نیفلؤم  عومجم 

: بهذم رظن  زا 

.رفن  10: هماع رفن و   14: یلیعامسا ، رفن  348: هعیش

.رفن  24: تسین صخشم  نانآ  بهذم  هک  ینافلؤم 

.باتک  23 (: فلؤملا لوهجم  ) تسین صخشم  اهنآ  نافلؤم  هک  ییاهباتک 

: تیلم نابز و  رظن  زا 

.دنوش یم  هدید  ییاپورا  درک و  نمکرت و  كرت و  یناتسکاپ و  يدنه و  سراف و  برع و  ، ریدغ نیفلؤم  رد 

فیلأت دادعت  رظن  زا 

دراوم یضعب  رد.ناشیا  ریغ  یکجارک و  خیش  دیفم و  خیش  دننام  ، دنا هدرک  فیلأت  ریدغ  ةرابرد  رتشیب  ای  باتک  ود  نیفلؤم  زا  یـضعب 
.دنا هدرک  تکراشم  باتک  کی  فیلأت  رد  فلؤم  دنچ  ای  ود  زین 

نرق هدراهچ  روهشم  نیفلؤم 
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: درک یفرعم  ار  ریز  ياهمان  ناوت  یم  نرق  هدراهچ  روهشم  نیفلؤم  زا 

دودح 200، يافوتم  يرطاط  نسح  نب  یلع  يافوتم 175، يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ 
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یفوک هدـقع  نبا  سابعلا  وبا  يافوتم 328، ینیلک  خیش  يافوتم 310، يربط  ریرج  نب  دّـمحم  دودح 300، يافوتم  يدادـغب  رفعج  وبا 
يافوتم 355، یباعج  رکب  وبا  يافوتم 350، یبلهم  لـاله  نب  یلع  دودح 350، يافوتم  یبیـصن  يولع  میهاربا  نب  نسح  يافوتم 333،

وبا يافوتم 385، ینطقراد  نسحلا  وبا  دودح 400، يافوتم  ینابیـش  میحد  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  يافوتم 356، يرابنا  بلاط  وبا 
نسحلا وبا  يافوتم 413، دیفم  خیش  يافوتم 411، يرئاضغ  هّللا  دبع  وبا  يافوتم 405، يروباشین  مکاح  يافوتم 387، ینابیش  لضفملا 

وبا (، نرق 5 ) يروباشین یعازخ  نسحم  يافوتم 436 ، يدهلا  ملع  یضترم  دّیـس  نرق 5، يزار  یئال  روصنم  يافوتم 413، ینانقلا  یلع 
مکاح يافوتم 477، یناتـسجس  رـصان  نب  دیعـس  ظـفاح  ياـفوتم 470، يزاریـش  یـسوم  نب  هّللا  هـبه  ياـفوتم 449، یکجارک  حـتفلا 

ياـفوتم یناـیزار  يدرک  نیدـلا  نـیز  ياـفوتم 748، یبـهذ  نیدـلا  سمـش  (، نرق 6 ) یـسراف بلاـط  وـبا  (، نرق 5 ) ياـفوتم یناکـسح 
ینارحب مشاه  دّیـس  يافوتم 1088، یندـم  ناخ  یلع  دّیـس  ياـفوتم 953، یقـشمد  نولوط  نبا  نرق 10، ینیوزق  هّللا  دـبع  یلوـم  ،725

دّیس يافوتم 1359، یمق  سابع  خیـش  جاح  يافوتم 1306، يدنه  نیـسح  دماح  ریم  يافوتم 1127، يوسف  احیـسم  الم  يافوتم 1107،
.ق يافوتم 1390  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  يافوتم 1400، نیسح  یضترم 

فلتخم ياهنابز  رامآ 

نیا تسودرا و  یبرع و  ، یـسراف ياهنابز  هب  اهباتک  رثکا.تسا  هدـمآ  تسد  هب  ایند  ناـبز  هب 8  نونکات  ریدغ  ةرابرد  لقتـسم  تافیلأت 
یبرع ای  یسراف  زا  همجرت  ، تسا نابز  هس  نیا  ریغ  هب  هک  ییاهباتک  رثکا.تساهنابز  نیا  لها  رد  عّیـشت  بهذم  شرتسگ  تلع  هب  اقیقد 

ریغ للم  ناـیدا و  زا  اـی  ، دـنیوگ یم  نخـس  اـهنابز  نیا  زا  یکی  هب  هک  دـنا  یناناملـسم  اـی  اـهباتک  نیا  صاـخ  نیبطاـخم.تسودرا  اـی 
راصتخا و تیاعر  اهباتک  نیا  رد  تهج  نیمه  هب.تسا  هدش  فیلأت  نانآ  ییامنهار  تیاده و  ناونع  هب  ییاهباتک  نینچ  هک  دنناملسم 

.تسا دوهشم  یلک  لئاسم  هب  نتخادرپ 

: تسا نینچ  ینابزره  رد  اهباتک  دادعت  شرامش  قبط 
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: يرذآ یکرت  ، باتک  5: یسیلگنا ، باتک  84: ودرا ، باتک  154: یبرع ، باتک  171: یسراف

.باتک  1: يژورن باتک و   1: یلاگنب ، باتک  1: یلوبناتسا یکرت  ، باتک  1

یقیقحت ياهشیارگ  تاعوضوم و  رامآ 

رد نونکات  هک  یتاعوضوم.تسا  یلاـخ  اـهنآ  ياـج  هک  دریگ  رارق  فیلأـت  قیقحت و  دروم  دـیاب  يرایـسب  تاـعوضوم  ریدـغ  ةراـبرد 
: تسا نینچ  هتفرگ  رارق  نیفلؤم  رظن  دروم  ریدغ  هرابرد  هدش  فیلأت  ياهباتک 

.تسا یلصا  روحم  تماما  تفالخ و  عوضوم  ریدغ  ياهباتک  رد  : يداقتعا -1

.تسا هدش  لزان  ریدغ  اب  ۀطبار  رد  ای  ریدغ  رد  هک  یتایآ  دروم  رد  قیقحت  : يریسفت -2

.عادولا هجح  ریدغ و  ۀعقاو  یخیرات  تایئزج  رد  قیقحت  : یخیرات -3

.رضاح نامز  رد  نآ  تیعقوم  خیرات و  لوط  رد  نآ  ۀچخیرات  ییایفارغج و  رظن  زا  ریدغ  ۀقطنم  تیعقوم  : ییایفارغج -4

ياهثحب هماع و  هعیـش و  زا  ریدغ  ثیدح  نیلقان  نایوار و  نیعبات و  هباحـص و  زا  ریدغ  ثیدـح  قرط  دانـسا و  يروآ  عمج  : یلاجر -5
.اهنآ ةرابرد  یلاجر  يدنس و 

.یلوم ۀملک  يانعم  صوصخب  ، مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  تماما و  رب  ریدغ  ثیدح  تلالد  رد  ثحب  : ریدغ ثیدح  تلالد  -6

دهاش ، ریدـغ هب  طوبرم  بتک  ، ریدـغ رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ۀـبطخ  ریـسفت  حرـش و  ، همجرت ، شیاریو ، هلباـقم : یـسانش نتم  -7
.هبطخ ياه  هخسن  عبانم و  كرادم و  یسررب  ، تایاور تایآ و  زا  هبطخ  ياهزارف  يارب  ندروآ 

دارفا رگید  هعیش و  ياملع  مالّسلا ، مهیلع  همئا  باحصا  ، نیعبات هباحـص و  ، مالّـسلا مهیلع  نیموصعم  تاجاجتحا  : ریدغ هب  جاجتحا  -8
.ریدغ ةرابرد  خیرات  لوط  رد 

ياـنعم ریدـغ و  ۀـلأسم  رد  هماـع  ياـملع  عّیـشت و  نانمـشد  هک  یتالاکـشا  تـالاؤس و  هـب  خـساپ  : ناـفلاخم باوـج  تاهبـش و  ّدر  -9
.دنا هدومن  ءاقلا  دراوم  ریاس  »و  یلوم » ۀملک

ریدغ ةرابرد  رگید  بهاذم  ای  هعیـش و  يارعـش  هچ  ،و  ودرا ای  یـسراف  ای  برع  نارعاش  زا  هچ  ، يرایـسب ياهرعـش  : تایبدا رعـش و  -10
حالطصا هب  هک  راعشا  نیا.تسا  هدش  هدورس 
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.تسا (1) هدش  فیلأت  راعشا  نیا  يروآ  عمج  يارب  یلقتسم  ياهباتک  هدوب و  هّجوت  دروم  رایسب  دنوش  یم  هدیمان  « هیریدغ »

.ریدغ زور  تارایز  ، ریدغ زور  ياهاعد  ، ریدغ زور  تیمها  : يدابع -11

رد فلتخم  ياهرامآ  ، اهنابز تسرهف  ، نیفلؤم تسرهف  ، ریدـغ ياهباتک  یعوضوم  تسرهف  ، بتک يروآ  عمج  : ریدـغ یـسانشباتک  -12
.ریدغ بتک  دروم 

.هتشذگ ياملع  تافیلأت  عجرم و  ياهباتک  زا  تشادرب  : ناگرزب راثآ  زا  سابتقا  -13

هنایماع یسیون  ناتساد  ای  ، خساپ شسرپ و  یملع و  ای  هدننک  مرگرـس  یحیرفت و  ياه  هعومجم  نیودت  : ناوجون كدوک و  باتک  -14
.ناناوجون ناکدوک و  يارب  نآ  ریاظن  همانشسرپ و  يا و  هقباسم  ياه  هعومجم  و 

نوـتم یهاـگ.تسا  ریدـغ  غـیلبت  رد  یگنهرف  ۀعـسوت  يارب  عیرـس  یهار  رگید  ياـهنابز  هب  دنمـشزرا  ياـهباتک  نادرگرب  : همجرت -15
راثآ هب  نانابزودرا  ناـنابز و  برع  ناـنابز و  یـسراف  قاـیتشا.دوش  یم  هدـنادرگرب  رگید  ياـهنابز  هب  یـسیونزاب  تروص  هب  یمیدـق 

ةرابرد ییاهباتک  نایانیبان ، یـشزومآ  ياهعمتجم  نینچمه.تسا  رادروخرب  یـصاخ  طاشن  زا  بهذـم  یگناگی  هب  هّجوت  اـب  رگیدـکی 
.دنا هدرک  هیهت  نایانیبان  صوصخم  « لیرب » طخ هب  ریدغ 

صیخلت : دوش یم  هدـید  تروص  دـنچ  هب  میدـق  تاـفیلأت  عجرم و  ياـهباتک  ناـگرزب و  راـثآ  ندوـمن  هصـالخ  : یـسیون هصـالخ  -16
لهچ نیودــت  ، نـتم دــنچ  زا  تـشادرب  اـب  یقیفلت  يزادرپ  ناتــساد  یخیراــت ، ياــه  هـعطق  ثیداــحا و  صیخلت  ، گرزب ياــهباتک 

.اوتحم تیمها  رطاخ  هب  نآ  ۀناگادج  رشن  نیفلؤم و  بتک  زا  هعطق  کی  باختنا  ، اهثیدح

.ددرگ یم  رشتنم  هدمآرد و  بوتکم  تروص  هب  هک  يدنمشزرا  ياهینارنخس  تانایب و  : اهینارنخس میظنت  -17

باتک تروص  هب  هچ  ریدغ  ةرابرد  يا  هعومجم  ناونعب  اهنآ  رـشن  هتـشون و  هلاقم و  نیدنچ  میظنت  : دئاصق تالاقم و  يروآ  عمج  -18
.هلجم زا  يا  هرامش  ای  و 

: دنوش یم  هدید  تروص  دنچ  هب  هک  : اه هماندای  -19

ص:506

.دوش هعجارم  باتک  نیمه  زا  « ریدغ يارعش  » لخدم هب  ( . 1 - 1
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تروص هب  یهاگ  رعـش و  ، خیرات ، ثیدح زا  يا  هعومجم  ، دوش یم  رـشتنم  لاس  نامه  دوبدای  ناونع  هب  ریدغ  دـیع  رد  هلاس  همه  هچنآ 
هرگنک و رد  هدش  هئارا  تالاقم  لماش  دبای و  یم  راشتنا  ریدـغ  هب  طوبرم  ياه  هرگنک  رد  هک  ییاهباتک.هلجم  کی  صوصخم  ةرامش 
هب نآ  دنمشزرا  ياوتحم  رطاخ  هب  هدش و  داریا  ریدغ  تبسانم  هب  هک  ییاهینارنخس.تسا  هرگنک  تبـسانم  هب  هدش  نیودت  ياهباتک  زین 

.تسا هدمآرد  باتک  تروص 

ریدغ ۀبطخ  ياه  همجرت  هب  یهاگن 

ررکم روطب  ، یکرت ودرا و  یـسراف و  یبرع و  رعـش  تروص  هب  ،و  یـسیلگنا یکرت و  ، ودرا ، یـسراف ۀـمجرت  تروص  هب  « ریدـغ ۀـبطخ  »
طسوت يرجه  مشش  نرق  رد  راب  نیلوا  یسراف  نابز  هب  ریدغ  ۀبطخ  ۀمجرت.تسا  هدیـسر  پاچ  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هدش و  هدنادرگرب 
هراشا یپاچ  ناونع  راهچ  هب  هبطخ  یـسراف  ياه  همجرت  زا.تسا  هتفرگ  ماجنا  « مارکلا ههزن  » باـتک رد  يزار  نیـسح  نب  دّـمحم  خـیش 

: دوش یم 

.یناهفصا هدازدامع  نیسح  فیلأت  ، مخ ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ۀبطخ  -1

.يراق حلاص  دّمحم  نب  رفعج  دّمحم  الم  فیلأت  ، هیریدغ -2

.ینارهت دیعس  نسح  خیش  ، تماما تلاسر و  ینتسسگان  دنویپ  ریدغ  -3

.يراصنا رقاب  دّمحم  فیلأت  ، ریدغ ۀباطخ  -4

ءارعـش » باـتک نـینچمه.تسا  هدـیدرگ  نیودـت  یعماـج  تروـص  هـب  دـلج  یط 11  « ریدـغلا » باـتک رد  ریدــغ  ثیدــح  یبرع  مـظن 
ماجنا نابز  یسراف  يارعـش  زا  يا  هدع  طسوت  ریدغ  ۀباطخ  یـسراف  مظن.تسا  هدش  پاچ  دلج  ود  رد  توریب  ریدغلا  ۀسـسؤم  « ریدغلا

ات يزورم  یئاسک  زا  یسراف  رعـش  رد  ریدغ  ،» دلج  10 «: زورما ات  هتشذگ  زا  ریدغ  يارعش  ،» دلج  2 «: ریدغ دورس  » ياهباتک رد  هتفرگ و 
.تسا هدش  يروآ  عمج  یطوسبم  تروص  هب  « يزیربت رایرهش 

فیلأت همجرت و  فلتخم  ياهنابز  هب  هک  ییاهباتک  نیلوا  هلمج  زا  هک  دراد  اج  ، هعیـش يداقتعا  دعب  رد  ریدغ  ۀلأسم  تیمها  هب  هّجوت  اب 
طوبرم تافیلأت  رثکا  ، ریدغ ۀلأسم  اب  ودرا  یـسراف و  ، یبرع ياهنابز  ینالوط  ۀقباس  لیلد  هب.دشاب  ریدغ  اب  هطبار  رد  یتافیلأت  ، دوش یم 

.تسا هار  زاغآ  رد  زونه  ، رشن فیلأت و  اهنابز  نیا  ریغ  رد.تسا  نابز  هس  نیا  رد  نآ  هب 

ص:507
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ةرابرد يا  همدقم  هک  تسا  ریدغ  ۀبطخ  ۀمجرت  دروم  راهچ  ، دادعت نیا  زا.تسا  هدـش  رـشتنم  باتک  شـش  نونکات  یـسیلگنا  نابز  رد 
دنچ زا  یبلاطم  ۀـمجرت  مه  دروم  کی.تسا  ینیما  همـالع  ریدـغلا  لوا  دـلج  ۀـمجرت  دروم  کـی.تساهنآ  ۀمیمـض  مه  ریدـغ  ۀـعقاو 

ناتسکاپ و ، اینازنات ، ناتسلگنا رد  ، یفلتخم ياهلاس  رد  نونکات  یسمش  لاس 1353  زا  یسیلگنا  ياهباتک  نیا.تسا  ریدغ  ةرابرد  فلؤم 
.تسا هدش  رشتنم  ناریا 

هدرک و تبث  ار  ریدغ  ۀعقاو  هک  هتخادرپ  باتک  یفرعم 100  هب  هک  تسا  هدمآ  (1) ریدغ » ناهاوگ  » ناونع اب  يا  هلاقم  « هزوح » ۀلجم رد 
.دوش یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  ، تسا رایسب  ینتفگ  ، ریدغ هب  طوبرم  بتک  ةرابرد.دنا  هدرک  ثحب  نآ  ةرابرد 

.بوتکم گنهرف  ریدغ و  ، ریدغ یسانشباتک  -

هغالبلا جهن  یسانش  باتک 

نوماریپ هدوب و  تیونعم  قالخا و  نایوجهر  یبدا و  یملع و  لفاحم  هّجوت  دروم  زاـبرید  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀـغالبلا  جـهن 
جهن ةرابرد  يوحن  هب  هک  ییاهباتک.دنا  هدرک  هئارا  ییاهحرـش  اه و  همجرت  هدرک و  اهثحب  ، هدـناسر ماجنا  هب  اهفیلأت  ، هتفگ اهنخـس  ، نآ

هب ) هغالبلا جهن  ياه  همجرت  - 2( یبرع یسراف و  هب  ) هغالبلا جهن  ياهحرش  -1: تسا يدنب  هتسد  لباق  ریز  ياهروحم  هب  ، تسا هغالبلا 
حرش -4( رگید ياه  نابز  یسراف و  ، یبرع نابز  هب  ) هغالبلا جهن  زا  ییاه  هدیزگرب  - 3( ایند فلتخم  ياهنابز  یسیلگنا و  ، ودرا ، یسراف

هب ترضح  نآ  ۀمان  ، هعصاق ۀبطخ  ، نیقتم ۀبطخ  ، هّیقشقش ۀبطخ  حرش  لثم  ، ّلقتسم تروص  هب  هغالبلا  جهن  ياه  همان  ای  اه  هبطخ  یخرب 
ّصاـــخ ثحاـــبم  هغــــالبلا و  جــــهن  هرــــصب 5- یلاو  هـــب  هماـــن  ، مالـــّـسلا هـــیلع  نـــسح  ماـــما  هـــب  هماـــن  ، رتـــشا کــــلام 

جهن عبانم  دانسا و  هغالبلا 7- جـهن  ةرابرد  ییابفلا  یعوضوم و  ياهمجعم  اهتـسرهف و  - 6 ...و یبدا  ، یمالک ، یتیبرت ، یسایس ، یعامتجا
.نارگید هاگدید  زا  هغالبلا  جهن  هغالبلا (2)9- جهن  نوماریپ  یّلک  راثآ  هغالبلا 8-

ص:508

ةرامش 39 ص 150. ( . 1 - 1
ةرامش 3 ص 18. ، نآرق ناتسلگ  ۀیرشن  «، هغالبلا جهن  یسانش  باتک  » ۀلاقم زا  هتفرگرب  ( . 2 - 2
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جاـهنم ، هغـالبلا جـهن  جراـعم  : هنومن دـنچ.دجنگ  یمن  اـجنیا  رد  اـه  نآ  رکذ  هک  دـسر  یم  ناوـنع  اـههد  هب  هغـالبلا  جـهن  ياـهحرش 
حابصم ، هدبع دّمحم  هغالبلا  جهن  حرـش  ، ییاهب خیـش  هغالبلا  جهن  حرـش  مثیم ، نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ، دیدحلا یبا  نبا  حرـش  ، هعاربلا
هغالبلا جهن  حرش  مالـسألا ، ضیف  ۀغالبلا  جهن  حرـش  ، هغالبلا جهن  حرـش  یف  هغابـصلا  جهب  ، هغالبلا جهن  لالظ  یف  ، هنومک لآ  راونألا 

.يرفعج (1) یقت  دّمحم 

هّللا دسا  ۀمجرت  ، يراصنا یلع  دّمحم  هغالبلا  جهن  ۀمجرت  : مینک یم  هدنـسب  هنومن  دـنچ  هب  ، تسا رایـسب  مه  هغالبلا  جـهن  ياه  همجرت 
شویراد ، ینامز یفطـصم  ، یقرـش یلع  دّـمحم  ، نایراصنا نیـسح  ، يدیهـش رفعج  دیـس  لضاف ، داوج  ، تعیرـش داوج  دّـمحم  ، يرـشبم

رد .نارگید (2) یمیقم و  دّمحم  یتشد ، دّمحم  ، یتیآ دّمحملا  دبع  ، هاوخیداعم دیجملا  دبع  ، یسراف نسحم  ، هدازدامع نیسح  نیهاش ،
جهن ، یضر دّیس  .درک (3)- هعجارم  طوبرم  عبانم  هب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  باتک  اـههد  زین  هدـش  داـی  ۀـناگهن  ياـهروحم  زا  کـیره 

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک  ، هغالبلا

مالّسلا هیلع  یلع  باتک 

رفج و باتک  ای  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  هب  هک  تسا  يا  هفیحـص  ای  باتک  زا  نخـس  یهاگ  ، هّمئأ مولع  ورملق  رد 
یّلـص ادـخ  لوسر  هک  تساهتمکح  مولع و  زا  يا  هعومجم  ، هدـمآ یلع » باتک  » ناونع اب  تایاور  رد  هچنآ.تسا  روهـشم...و  هعماـج 
داتفه هب  هک  هتشون  نآ  ، ثیداحا ۀتفگ  هب.تسا  هتـشون  ار  اهنآ  دوخ  طخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدومرف و  الما  هلآ  هیلع و  هّللا 

دزن ،و  فلتخم ياهربخ  مارح و  لالح و  زا  ، هدوب زاین  اه  نآ  هب  هک  هدوب  ییاهزیچ  ۀمه  يواح  هدیسر ، یم  عارذ 

ص:509

«. هغالبلا جهن  ياهحرش  » هلاقم ج 12  «، یلع ماما  ۀمانشناد  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
باتک دودح 81  هغالبلا  جهن  یفرعم  یضر و  دّیـس  لاح  حرـش  نمـض  (، یبرعلا باتکلا  راد  پاچ  ،ج 4 ص 186( ریدغلا رد  ( . 2 - 2

.تسا هدش  یفرعم  هغالبلا  جهن  ياه  همجرت  اهحرش و  ةرابرد 
.تسا هدرک  یفرعم  هغـالبلا  جـهن  نوماریپ  ار  باـتک  هک 800  یلقیلع  يدهم  دّـمحم  «، هغالبلا جـهن  یـسانش  باتک  » باتک هب  ( . 3 - 3
میظنت یلع » ماما  یـسانش  هلاقم  » باتک رد  هلمج  زا  ، تسا هدـش  هتـشون  مه  يدـنمدوس  ياه  هلاقم  ، هغـالبلا جـهن  ةراـبرد.دوش  هعجارم 
ثاریم فـقو ، » همانلــصف زین.تـسا  هـتخادرپ  هغـالبلا  جـهن  ةراـبرد  هلاـقم  زا 100  شیب  یفرعم  هــب  ، مود شخب  ، مـــق شهوژپ  ۀـــناخ 

.دراد باتک  نیا  ةرابرد  فلتخم  داعبا  زا  يدنمدوس  تاعالطا  ( هغالبلا جهن  ةژیو  ةرامش 25-26( « نادیواج
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هیلع یلع  باتک  ،(1) اعارذ » نوعبس  مالّسلا  هیلع  ّیلع  باتک  اندنع  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا  هدوب  ظوفحم  موصعم  همئأ 
.تسام دزن  ، تسا عارز  داتفه  هک  مالّسلا 

ۀعومجم نیا  زا  .دندرک (2) یم  لقن  نآ  زا  ار  یثیداحا  ای  ، دانتـسا نآ  هب  یهاگ  تشگ و  یم  ناماما  نایم  تسد  هب  تسد  هتـشون  نیا 
یم مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  نآرق  زا  يا  هخـسن  زا  ریغ  نیا  تسا (3)و  هدـش  دای  مه  « یلع فحـصم  » مان اب  یهاگ  یملع 

.تسا روهشم  مالّسلا  هیلع  یلع  فحصم  هب  هک  تسا  هتشاد  یم  هاگن  دوخ  دزن  هتشاگن و 

.تماما تلاسر و  عیادو  ، هیولع ۀفیحص  ، مالّسلا هیلع  یلع  فحصم  -

ترتع نآرق و  - تّنس باتک و 

مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  نامتک 

.تشاد ینید  ياهرواب  رد  هشیر  ، دوب ریاد  زابرید  زا  هک  يوما  يولع و  حانج  ییورایور 

ياههار زا  یکی  دنتشاد و  یفذح  تسایس  تلاسر  نادناخ  هب  تبسن  هتـسویپ  ، مالـسا هب  تبـسن  ضغب  دسح و  لهج و  يور  زا  نایوما 
یلع لآ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ةرابرد  تایاور  لقن  زا  يریگولج  تیب و  لـها  بقاـنم  تمـصع و  نادـناخ  لـیاضف  ناـمتک  ، هلباـقم نیا 

تیب و لها  زا  هک  یسلاجم  ندرمـش  باوث  نآ و  هب  قیوشت  اهتبقنم و  ندرک  تیاور  لقن و  رب  دیکأت  زین  تیب  لها  یـشمّطخ  هتبلا.دوب 
مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  رـشن  زا  يریگولج  هب  هک  دوب  هیواعم  نامز  رد  ، عنم نامتک و  تسایـس  جوا.دوب  دوش  هتفگ  نخـس  ناشلیاضف 

(. مالّـسلا هیلع  یلع  نعل  ّبس و  )- داد رارق  دوخ  یگنهرف  یغیلبت و  ياه  همانرب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبس  نعل و  هکلب  ، درکن اـفتکا 
(4)

یم ناـهنپ  ار  وا  لـیاضف  ، دـسح يور  زا  شنانمـشد  سرت و  يور  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  هک  دـندروآ  دـیدپ  یّـصاخ  طـیارش 
یبا نبا  (5) نیقفاخلا .» ألم  دق  نینامتکلا  نیب  ام  :» يدقاو لوق  هب.تفرگ  ارف  ار  ملاع  برغ  قرش و  شلیاضف  ةزاوآ  ، لاح نیا  اب  ، دنتشاد

یلزتعم دیدحلا 

ص:510

،ج 26 ص 34. راونألا راحب  ( . 1 - 1
.تیب لها  یناهج  عمجم  ، یلماعلا ریصق  یفطصم  «، یلع باتک  :» ك.ر ( . 2 - 2

،ص 33 ح 50. راونألا راحب  ( . 3 - 3
،ج 1 ص 11 و 17. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  ( . 4 - 4

،ص 147. خیراوتلا بختنم  ( . 5 - 5
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هب نوچ  هّیما  ینب.دـننک  راکنا  دنتـسناوت  یمن  دنتـشاد و  فارتعا  شبقاـنم  هب  زین  شنانمـشد  هک  يدرم  ةراـبرد  میوگب  هچ  : دـیوگ یم 
وا يارب  ، دندرک یم  کیرحت  ترضح  نآ  ّدض  رب  ار  نارگید.دنزاس  شوماخ  ار  وا  غورف  ات  دندز  يراکره  هب  تسد  ، دندیـسر تردق 
یم یهاگ  هکلب  ، دـندرک یم  ینادـنز  دـیدهت و  ار  وا  نارگـشیاتس  ، دـندرک یم  شتنعل  ربانم  رب  ، دـندرک یم  لعج  ییاهیتشز  بیاعم و 

نادـنزرف رب  « یلع » مان هک  دـندش  یم  نآ  زا  عنام  دـندرک و  یم  يریگولج  تشاد  ربرد  ار  وا  زا  یتلیـضف  هک  یتایاور  لـقن  زا  ، دنتـشک
دوش یم  رـشتنم  رتشیب  شرطع  دنناشوپب  ار  نآ  هچره  هک  دوب  کشم  نوچمه  وا.درب  رتالاب  رتالاو و  ار  وا  اهنیا  ۀمه  اّما  ، دوش هتـشاذگ 

نآ يرایسب  ياهمشچ  ، دنیبن ار  نآ  یمشچ  رگا  هک  دوب  زور  ییانـشور  نوچمه  تسین و  ندناشوپ  لباق  هک  دوب  دیـشروخ  نوچمه  و 
(1) ...دنک » یم  هدهاشم  ار 

ریما مه  ( نآرق رد  یلع  )- تسا هدرمشرب  ار  وا  لیاضف  میرک  نآرق  مه  نوچ  ، تسا نآرق  اب  هلباقم  ، وا لیاضف  رکذ  نایب و  زا  يریگولج 
یلع و بقانم  رکذ  زا  میا و  هتـشون  همان  فارطا  ۀـمه  هب  اـم  : تفگ ساـبع  نبا  هب  هیواـعم  يزور.تسا  ینآرق  لـیاضف  مّسجت  ناـنمؤم 
يریگتخس و همه  نآ  (2) میناوخن ...؟ نآرق  ییوگ  یم  ینعی  ، هیواعم يا  : تفگ.دـنبب ار  تنابز  مه  وت  سپ  ، میا هدرک  یهن  وا  نادـناخ 

نیا اــب  زج  ناــشتموکح  ، مـکح ناورم  لوـق  هـب  هـک  دوــب  نآ  يارب  لــیاضف  ناــمتک  تسایــس  ییوگدــب و  ینمــشد و  رب  رارــصا 
ار نامز  نیمز و  ۀـمه  دوخ  لیدـب  یب  لیاضف  اب  نانمؤم  ریما  ، نافلاخم شالت  همه  نآ  مغر  یلع  اـّما  (3) تفای ! یمن  رارقتسا  ، تسایس

.دش بآرب  شقن  نایوما  ياه  هشقن  درکرپ و 

.مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم  ، مالّسلا هیلع  یلع  نعل  بس و  ، تیب لها  لیاضف  ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

راّرک ردیح  - راّرف ریغ  راّرک 

دادغب خرک 

شیرق ناتسربق  تسا و  دادغب  یبهذم  نیـشن و  هعیـش  قطانم  زا  ، درذگ یم  رهـش  نیا  زا  هک  هلجد  دور  برغ  رد  دادغب  رد  خرک  ۀّلحم 
، اثارب دجسم  دوجو  نوچ  یلماوع.تسا  هدوب  اج  نآ  رد 

ص:511

،ص 16. نامه ( . 1 - 1
،ج 2 ص 351. بقانم ( . 2 - 2

ات 396. ج 11 ص 343  «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  :» ك.ر دروم  نیا  رد  ( . 3 - 3
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  ۀناگراهچ  باّون  روضح  ، هّلحم نیا  رد  دیفم  خیـش  تنوکـس  ّرثؤم و  روضح  ، مالّـسلا هیلع  مظاک  ماما  رهطم  ربق 
.تسا هدوب  رثؤم  هقطنم  نیا  یعیش  یبهذم و  ّوج  رد...و  رهش  نیا  رد 

فراعم مولع و  هاگیاپ  تروص  هب  ار  خرک  ۀّلحم  ، دوب یثیدح  ، یهقف ، یبدا تیـصخش  هعیـش و  نیملکتم  نیرتگرزب  زا  هک  دـیفم  خـیش 
دّیس ردام  هک  دوب  حایر  برد  ۀّلحم  دجـسم  رد.خرک  رگید  تّالحم  رد  ای  دوب  شا  هناخ  رد  ای  وا  سرد  سلاجم  دروآرد و  تیب  لها 

یـضترم دیـس  هک  مه  یگرزب  ۀـناخباتک.دنک  تیبرت  دـهد و  میلعت  ناـنآ  هب  اـت  دروآ  وا  تمدـخ  ار  ود  نیا  یـضترم ، دّیـس  یـضر و 
.تخاس (1) تیب  لها  مولع  رشن  عّیشت و  زکرم  ار  دادغب  خرک  ، لماوع نیا  ۀعومجم.دوب  هیحان  نیمه  رد  درک  سیسأت 

ههجو هّللا  مّرک 

رب درادب و  یمارگ  ار  شا  هرهچ  دنوادخ  ینعی  ، دنرب یم  راک  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ةرابرد  ّتنـس  لها  هک  دورد  اعد و  ۀـلمج 
هیلع یلع  ترـضح  ةرابرد  اّما  ( دشاب یـضار  وا  زا  ادـخ  ) دـنرب یم  راک  هب  « هنع هّللا  یـضر  » هباحـص ریاس  ةرابرد  نانآ.دـیازفیب  شماقم 
نایم رد  : دـیوگ یم  ، هدرک هراشا  هتکن  ود  هب  نآ  ّتلع  ةرابرد  یناود  نیدـلا  لالج.دـنیوگ  یم  « ههجو هّللا  مّرک  » شمان زا  سپ  مالّـسلا 

ترضح نآ  هب  دسا  تنب  ۀمطاف  هک  ینامز.درکن  یتسرپ  تب  زگره  دروآ و  مالسا  ، غولب زا  لبق  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اهنت  هباحص 
هب يزور  ترضح.درک  یم  مارتحا  تساخ و  یمرب  شمارتحا  هب  دید  یم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  هاگره  ، دوب هلماح 
هک يا  هچب  ، منیب یم  ار  امش  هاگره  ، ادخ هب  دنگوس  : تفگ ، يزیخرب اج  زا  هنوگنیا  نم  يارب  متـسین  یـضار  نم  ، يا هلماح  وت  : تفگ وا 

.موش (2) دنلب  اج  زا  ات  دزاس  یم  ریزگان  ارم  هک  دوش  یم  اج  هباج  يا  هنوگ  هب  مراد  محر  رد 

هغالبلا جهن  ، مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  - راصق تاملک 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ةرگنک 

هّللا هیآ  يوس  زا  ، مخ ریدغ  ۀعقاو  رب  نرق  هدراهچ  تشذگ  تبسانم  هب  لاس 1410 ق  رد 

ص:512

رد عّیـشت  زکرم  ، خرک » ۀناملاع ۀلاقم  ( هغالبلا جـهن  ةژیو  ةرامـش 26-25( «، نادـیواج ثاریم  ، فقو » ۀمانلـصف : ك.ر هراب  نیارد  ( . 1 - 1
.نادیواج یلع  دّمحم  زا  « دادغب

.یناود همالع  « هیادهلا رون  » زا لقن  هب  ،ص 22  امن قح  ۀنیئآ  ( . 2 - 2
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اهینارنخـس و ، اهروشک رگید  ناریا و  زا  ینادنمـشیدنا  ، فرط زا  هزور  هس  سنارفنک  نآ  رد.دـش  رازگرب  « ندـنل » رد يا  هرگنک  ییوخ 
ناریا رد.دش  پاچ  دلج  هس  رد  « ّیلع مامإلا  ناجرهم  » ناونع اب  هرگنک  نآ  راعشا  راثآ و  ، تالاقم ۀعومجم.تفرگ  ماجنا  تالاقم  هئارا 

.ش لاس 1379  رد  زین  ، دش رازگرب  لاس 1416 ق  رد  يا  هرگنک  ، ریدغ دیع  تبسانم  هب  زین 

.هغالبلا جهن  ةرازه  ةرگنک  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یللملا  نیب  ةرگنک  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  -

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یللملا  نیب  ةرگنک 

نارهت رد  یجراـخ  یلخاد و  ناـققحم  نادنمـشیدنا و  روـضح  اـب  یللملا  نیب  يا  هرگنک  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  لاـس  هامدنفـسا  رد 
یلاع ياروش  يوس  زا  نآ  يرازگرب  «. ّتینما تدحو و  ، تلادـع مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماما  » ناونع اب  (، دنفسا 1379 ش  10) دش رازگرب 

تالاقم ياهروحم.دوب  ینشلگ  دومحم  رتکد  يریبد  مامتها و  هب  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  لاس  تشادگرزب  داتـس  یگنهرف و  بالقنا 
يربـهر و لـباقتم  قوـقح  ، یمالــسا تموـکح  یناـبم  ، یــسایس يدازآ  ، یعاـمتجا تلادــع  : زا دوـب  تراـبع  هرگنک  ياهینارنخــس  و 

هاگدید زا  حلـص  گنج و  ، یلع ماما  تیریدم  ، یّلم تینما  ، یمالـسا تدحو  ، یلع ماما  یلمع  ةریـس  رد  تسایـس  ، يولع تلادـع  ، مدرم
ینادـمه و يروـن  یناحبـس ، رفعج  ، یلمآ يداوـج  : ماـظع تاـیآ  نوـچمه  یناـسک  زا  یلخاد  نادنمـشناد  زا.مالّـسلا  هـیلع  یلع  ماـما 

ردص ، نیّزلا نسح  : نوچمه یناسک  نابز  برع  ناققحم  زا  دنتشاد و  همانرب  انالوم  دیمح  روسفرپ  يزاریش و  رازآ  یب  نوچ  یناققحم 
ماـما تاـقیقحت  زکرم  » نآ یپ  رد.يواـبلح  لـیبن  ، رتشـألا مـیرکلا  دـبع  ، ینادروـلا حـلاص  ، صحف یناـه  ، ّیط دـّـمحم  ، یچناـبق نیدــلا 

.دوب لاس 1381  رد  یبرع  دلج  ود  یسراف و  دلج  ود  رد  هرگنک  ثحابم  ۀعومجم  راشتنا  نآ  ياهراک  هلمج  زا  دش و  لیکشت  « یلع

ةزوح يوس  زا  هک  هرگنک  نیا.دـش  رازگرب  مق  رد  ، ریدـغ یللملا  نیب  ةرگنک  » ناونع اـب  یمـسارم  زین  ریدغ 1425 ق) نمهب 1383( رد 
گنهرف روظنم  هب  رگید  یبنج  ياـه  هماـنرب  ناـبز و  هب 13  ریدغ  ۀـبطخ  ۀـمجرت  تالاقم ، ، تاقباسم ، هژیو ياهباتک  رـشن  اب  ، دوب هیملع 

.ریدغ دیع  ، تیب لها  تیالو و  ةرگنک  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  - .تفای ماجنا  تیب  لها  رّکفت  رشن  يزاس و 

ص:513
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو و  ةرگنک 

تیالو ةرگنک  » ناونع اب  ییالو  یبدا  یشیامه  زیربت ، هاگشناد  یجراخ  ياهنابز  یـسراف و  تایبدا  ةدکـشناد  رد  دادرخ 1373 ش  رد 
تماما تیالو و  ، تیالو رد  توبن  رارمتسا  : نوچمه ییاهروحم  رب  رثن  مظن و  راثآ  دش و  رازگرب  « یـسراف بدا  ةرتسگ  رد  تیب  لها  و 

بدا رد  تـیب  لـها  ياـثر  ، ییارــس هحیدــم  اـب  نآ  قرف  ییوـگ و  تـبقنم  ، یــسراف بدا  رد  تـیب  لــها  يامیــس  ، یــسراف بدا  رد 
تایبدا رد  هیقف  تیالو  ، یبدا نوتم  رد  تیب  لها  ، يراگن هچابید  رد  تیب  لها  تیالو و  ، هیزعت ، لّـسوت ، یبهذـم ياـه  هساـمح  ، یـسراف
عوضوم روضح  اـهنرق  ، نارعاـش ناگدنـسیون و  تشگ و  هئارا  دـهعتم  ناگدنـسیون  نارعاـش و  یفرعم  تاـیبدا و  رد  دّـهعت  رـصاعم و 

.دندرک یسررب  یسراف  روثنم  موظنم و  تایبدا  ۀنهپ  رد  ار  تیب  لها  تیالو و 

.ریدغ دیع  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  ، تیالو لاس  باتک  -

هغالبلا جهن  ةرازه  ةرگنک 

رازگرب یناــــــــهج  يا  هرگنک  نارهت  رد  لاـس 1360 ش  رد  ، یــضر دّیــس  طّـسوت  هغــالبلا  جــهن  يروآدرگ  لاــس  نـیمرازه  رد 
هلاقم ۀئارا  ینارنخس و  هرگنک  نیا  رد  ، دندوب هدرک  شواک  هغالبلا  جهن  ةرابرد  هک  ، ناریا روشک  جراخ  لخاد و  زا  ینادنمـشیدنا.دش 

.دندرک

هغالبلا و جـهن  نوگانوگ  داعبا  ینانارنخـس  ددـعتم  تاسلج  ّیط  دـش (1)و  زاغآ  هرگنک  هب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  مایپ  اب  شیاـمه 
ثحابم و تالاقم و  زا  یشخب  دش و  رازگرب  مه  دعب  ياهلاس  رد  یناهج  ةرگنک  نیا.دنداد  رارق  ثحب  دروم  ار  یضر  دّیس  ّتیصخش 

.تشگ رشتنم  باتک  تروص  هب  هغالبلا  جهن  داینب  يوس  زا  « هغالبلا جهن  ةرازه  ةرگنک  ۀماندای  » ناونع تحت  نآ  ياهینارنخس 

.مالّسلا هیلع  یلع  حور  ۀلزان  ، هغالبلا جهن  ، هغالبلا جهن  داینب  -

ص:514

.تسا هدمآ  ج 14 ص 224  «، رون ۀفیحص  » رد لحار  ماما  مایپ  نتم  ( . 1 - 1
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هفوک

دمآرد و ناناملسم  فرصت  هب  مود  ۀفیلخ  نامز  رد  دوب و  نایناساس  تموکح  ورملق  رد  رتشیپ  هک  ، قارع یخیرات  مهم و  ياهرهـش  زا 
برع لیابق  هدنمزر و  ياهورین  رارقتـسا  ّلحم  تفرگ و  ماجنا  نآ  روحم  رب  رهـش  شرتسگ  دـش و  یحاّرط  عماج  دجـسم  ۀـشقن  ادـتبا 

.تسا هدوب  تفگش  تالّوحت  رایسب و  ثداوح  دهاش  ، مالسا خیرات  رد.تفای  تمظع  تشگ و  ناملسم 

هفوک رد  ، روهظ زا  سپ  زین  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ، تایاور هب  انب  و.داد  رارق  شیوخ  تفالخ  ّرقم  ار  هفوک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.تسا هدش  دای  مه  « نافوک » مان اب  رهش  نیا  زا  .دومن (1) دهاوخ  مازعا  فارطا  هب  اجنآ  زا  ار  شیوخ  نایهاپس  دش و  دهاوخ  رقتسم 

هبرت :»... تسا هدومرف  نیمزرس  نآ  ةرابرد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدش و  شیاتـس  نآ  زا  تایاور  رد  تسا و  یتلیـضفاب  رهـش  هفوک 
ياه هرهچ  هدوب و  تیب  لها  نایعیش  نیمزرس  هفوک.میراد  تسود  ار  نآ  مه  ام  ، تسام رادتـسود  هک  تسا  یکاخ  ،(2) هّبحن » انّبحت و 

دنا و هدرک  یناشفناج  ربمایپ  تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  هار  رد  شفارطا  لیابق  رهـش و  نیا  زا  یناشخرد 
يددعتم ياهمایق.دنتخادرپ  نانآ  یبوکرس  هب  هتشاد و  لد  رد  نیمزرس  نیا  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀعیش  ۀنیک  ضغب و  هتسویپ  نایوما 

یب نّولت و  هب  هفوک  مدرم  ، خیرات رد  هچرگ  ؛ تسا هتفرگ  لکش  یسابع  يوما و  ناراّبج  اب  هزرابم  تیب و  لها  يراداوه  هب  رهش  نیا  رد 
عبانم .تسا (3) یخیرات  ۀنیـشیپءوس  نیا  هب  رظان  «، دـنامب اهنت  یلع  ، میتسین هفوک  لها  ام  » راعـش دـنا و  هتفای  ترهـش  ییافو  یب  یتابث و 

یب ةرابرد  .دننک (4) هعجارم  اهنآ  هب  نابلاط  هک  دراد  دوجو  رهش  نیا  لیابق  لیاضف و  ، ثداوح ، ناگرزب ، هنیـشیپ ، خیرات ةرابرد  یناوارف 
رـصاعم نارعاش  زا  یکی  زا  یتایبا  هب  ، رهـش نیا  رد  الوم  تداهـش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تخانـش  زا  هفوک  تیمورحم  نایفوک و  ییاـفو 

: دوش یم  هراشا 

ص:515

،ج 2 ص 379. دیفم ، داشرا ( . 1 - 1
،ج 2 ص 499. راحبلا هنیفس  ( . 2 - 2

.هفوک نایفوک و  لخدم  «، اروشاع گنهرف  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 3 - 3
تابتعلا ، » ینیسح سابع  دّیس  « یبهذم رظن  زا  هفوک  ،» یقارب « هفوکلا خیرات  ،» يدهشم « اهدجاسم هفوکلا و  لضف  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 4 - 4

یلگ « هفوک يامیـس  ، » هفوک ۀلاقم  ج 9  «، یلع ماما  ۀمانـشناد  ،» رهـش نیا  مان  لیذ  ، يومح « نادلبلا مجعم  ،» یحیرط « هفوکلا یف  هسدقملا 
دقورــس نـسحلا  وـبا  هـمجرت  ، طـیعج ماـشه  «، یمالــسا رهــش  شیادــیپ  ، هفوـک ،» هفوـک ناوـنع  لـیذ  «، اروشاــع گــنهرف  ،» يا هراوز 

«. هفوک یسانش  مدرم  » ۀلاقم ةرامش 53  «، هوکشم » ۀمانلصف ، مدقم
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دایرف یهاوخداد و  روگ  يو  دادیب  ۀبیتک  يا  ، هفوک يا 

تلالض هار  تشونرس  يو  تلالض  هایس  ۀحول  يا 

ناشیرپ تارطاخ  حرش  يو  ناطیش  يزاب  هاگیاپ  يا 

ار ادخ  ریش  ، لهج هب  یتشک  ار  يوه  وید  بیرف  يدروخ 

ار یلع  نیسح و  یتخانشن  ار  یلزا  قشاع  ود  یتشک 

دش ملع  ، داسف رد  وت  مان  دش  مخ  وت  درد  یلع ز  تشپ 

؟ یسانش هچ  دب  ار ز  بوخ  وت  یسانش ؟ هچ  دمص  ، منص زا  وت 

ینیرتراکشآ ، گنن يو  ینیرتراسمرش  ! هفوک يا 

یقافن لهج و  هاگ  هتوتیب  یقات  ، هقرفت گنر  تفه  رد 

تسا هدوب  وت  نامهیم  ، دیشروخ تسدکی  یهایس  يا  ، هنیشود

یتسشن باتفآ  يور  یب  یتسرپ  سفن  نارگرس  وت 

؟ يدرپس كاخ  هب  ار  دیشروخ  يدرمن  مرش  !ز  نیشن بش  يا 

؟ يدرک هچ  هراتس  اب  هک  یناد  يدار  تریغ و  هاگلتق  يا 

هتسشن باوج  یب  موکحم  هتسشن  باقن  رد  تشز  يا 

گرم خر  هب  ناهد  دص  هدیدنخ  گربدص  لگ  ۀچنغ  هنیشود 

...باریس (1) یقاقا  ناتسوب  کی  بارحم  هب  تسا  هتفکش  بشید 

هعیش ياه  هقرف  - هّیناسیک

ریدغ نادهاش  - ریدغ ناهاوگ 

ص:516

(. دیرف ) یبسامهط رداق  زا  «، دادیب ۀبیتک  » تایبا زا  يا  هدیزگ  ( . 1 - 1
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ل

هّلل ّالا  مکح  ال 

وا قح  تیـالو  يولع و  تموکح  زا  هکنیا  يارب  ناـنآ.تسین  ادـخ  نآ  زا  زج  تموـکح  ینعی  ، دوـب ناورهن  جراوـخ  راعـش  هلمج  نیا 
ّالا مکحلا  نا  :» تسا هدمآ  رّرکم  نآرق  رد  نوچ  ، نآرق تایآ  اب  قبطنم  دوب و  قح  شرهاظ  هک  دنداد  یم  يراعـش  نانچ  دـنور  نوریب 
یم نـینچ  دینــش  یتــقو  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  ترــضح.تسا  دــنوادخ  نآ  زا  يرواد  تموــکح و  ینعی  ، تـسا تــسرد  (1)و  هـّلل »

زا زج  مکح  ، تسا تسرد  يرآ  : دوزفا و.دوش  یم  نآ  اب  لطاب  ةدارا  هک  تسا  قح  ینخـس  « لـطاب اـهب  داری  ّقح  هملک  :» دومرف ، دـنیوگ
، دنشاب هتشاد  اورنامرف  دنراچان  مدرم  هک  یلاح  رد  ، ادخ يارب  رگم  تسین  ییاورنامرف  چیه  هک  دنیوگ  یم  نانیا  نکیل  ، تسین ادخ  نآ 

اهراک درب و  یم  هرهب  رفاک  مه  ، دنک یم  لمع  نمؤم  مه  هک  تسا  ماظن  تموکح و  کی  دوجو  ۀـیاس  رد  هکارچ  ، راکهبت ای  راکوکین 
.دوش (2) یم  نمیا  اههار  دریگ و  یم  ناماسورس 

رتشیب بوشآ  نایز  امّلسم  ، بوشآ جرمو و  جره  ای  دساف  تموکح  نایم  دشاب  ریاد  رما  رگا 

ص:517

هعجارم « ادـخ رد  مکح  راصحنا  يانعم  » ةرابرد ییاـبطابط  همـالع  فرژ  ثحب  هب  هیآ 57. ماعنا  و 67، هیآ 40  ، فسوی ةروـس  ( . 1 - 1
(. ماعنا هیآ 57  لیذ  ،ج 7 ص 116، نازیملا ) دوش
(. حلاص یحبص  ۀبطخ 40( ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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زا تموکح  هک  دوب  نیا  ناش  هناهب  دـندرک و  جورخ  تیادـه  ماما  لداع و  مکاح  رب  ناشتلاهج  یمهف و  جـک  رطاخ  هب  جراوخ.تسا 
رب لاـتق  ، ناورهن جراوـخ  - .دوـب هدرک  نـییعت  تموـکح  تماـما و  هـب  ادــخ  مـه  ار  ماـما  نآ  هـک  یلاــح  رد  ! مدرم هـن  ، تسادــخ نآ 

.نیقرام ، يولع تموکح  ، لیوأت

...ّیلع ّالإ  یتف  ال 

یب يراکادف  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، دنتـشگ هدنکارپ  ربمایپ  نارای  دندروخ و  تسکـش  ناناملـسم  هلحرم  کی  رد  یتقو  ، دحا گنج  رد 
.تخادرپ ناکرشم  موجه  عفد  ادخ و  ربمایپ  زا  عافد  هب  يریظن 

ۀتـشرف رازهراـهچ  دوـب ، لـیئربج  يادـص  هک  دـش  هدینـش  نامـسآ  زا  ییادـن.درک  اـعد  ار  وا  زین  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
راـقفلا وذ  زج  يریـشمش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زج  يدرمناوـج  (1) راقفلا » وذ  ّـالإ  فیـس  ـال  ّیلع و  ّـالا  یتف  ـال  :» تفگ یم  ، شهارمه

.تسا نینمؤملا  ریما  لیاضف  زا  هدش و  حرطم  ناوارف  « راقفلا وذ  »و« یتف «ال  ۀلأسم ، تایبدا رد.تسین 

نکفرتنع (2) ردفص  ، اشگربیخ ردیح  یضترم  ادخ  ریش  «، یتف «ال  لدریش

راقفلا (3) وذ  ّالا  فیس  ،ال  یلع ّالا  یتف  ریت ال  ریشمش و  اب  دندوب  یسب  يدرمناوج  رد 

(4) راقفلا » وذ  ّالإ  فیس  «ال  نامسآ نانکاس  راگزور  لها  دنیوگ  « یلع ّالإ  یتف  «ال 

يا ، قشع ۀتفاکـش  قرف  يا  ، صولخ راد  هنازخ  يا  ، تانئاک راددیلک  يا  ، یهلا ياپّدر  يا  ، سمـشلا ّدر  هاگمدـق  يا  ، یتف ياول ال  يا  »...
.راقفلا وذ  -(5) .باتکلا » تّمت  ءات  يا  ، هّللا مسب  ءاب  يا  ، تقیقح توالح 

هباحص نعل 

ار نیا  دـننک و  یم  نعل  ار  ربمایپ  باحـصا  نانیا  هک  تسا  نآ  دـندنب  یم  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هب  هعیـش  نافلاخم  هک  ییاهارتفا  زا 
رطاخ هب  دنرامش و  یم  یندوشخبان  گرزب و  یهانگ 

ص:518

،ج 6 ص 12 و ج 16 ص 411. قحلا قاقحا  ،ج 1 ص 259، هّمغلا فشک  ،ج 20 ص 105، راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ص 104. ینامرک يوجاوخ  ناوید  ( . 2 - 2

،ص 66. يّزعم ریما  ناوید  ( . 3 - 3
.یناشاک مشتحم  ( . 4 - 4

،ص 140. ملق يانیم  ( . 5 - 5
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زا جورخ  بجوم  هباحص  زا  یکی  نعل  هک  دننک  یم  دومناو  نانچ  دنرمـش و  یم  اور  ار  هعیـش  هب  تمرح  کته  تناها و  هنوگره  نآ 
نانآ نایم  رد.دـندوبن  ینامیااب  حـلاص و  دارفا  ، دـندوب هدـید  ار  ترـضح  نآ  دـندوب و  ربمایپ  باحـصا  هک  نانآ  ۀـمه  الوا.تسا  نید 

ار یخرب  زین  ادخ  ربمایپ.تسا  هدمآ  دارفا  یخرب  رب  ادخ  تنعل  زین  نآرق  تایآ  رد.دـندوب  مه  قساف  وگغورد و  رجاف ، ، قفانم ياهناسنا 
هب رومأم  ربماـیپ  هک  مه  یناـقفانم  ۀـمه.دبای  یمن  تمرح  دوش و  یمن  لداـع  یـسک  ، ندوب هباحـص  فرـص  هب  سپ.تسا  هدرک  تنعل 

، دندرک متـس  ربمایپ  تیب  لها  قح  رد  هباحـص  زا  یـضعب  ، خیرات تداهـش  هب  نیا  رب  نوزفا.دندوب  هباحـص  ةرمز  رد  ، دوب نانآ  اب  داهج 
سیماون هب  ، دندش روجف  قسف و  بکترم  دندیگنج ، ادخ  تجح  موصعم و  ماما  اب  ، دـنتخیر ار  ناکاپ  نوخ  ، دنتـشاذگ نید  رد  تعدـب 

هب لوق  سپ.رگید  ياهفالخ  يرایـسب  دندرک و  تفلاخم  ربمایپ  حیرـص  نامرف  اب  (، دـیلو نب  دـلاخ  ناتـساد  ) دـندرک زواجت  ناناملـسم 
انلع مدرم  روضح  رد  هیواعم  رگم.یخیرات  قیاقح  اب  مه  ، يوبن ّتنـس  اب  مه  ، تسا فلاخم  نآرق  اب  مه  ، هباحـص ۀمه  یکاپ  تلادـع و 

هک یلاح  رد  ؟ دیگنجن مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  رگم  ؟ درکن دیهـش  مومـسم و  رهز  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رگم  ؟ دروخ یمن  بارش 
؟ ادخ اب  گنج  نم  اب  گنج  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  یلع  ای  : دوب هدومرف  ربمایپ 

ناقساف و مه  ادخ  ؟ دراد یلاکشا  هچ  ، دنک نعل  ، قافن تعدب و  تیصعم و  ملظ و  قسف و  لیلد  هب  ار  هباحـص  زا  یخرب  ، هعیـش رگا  سپ 
یم ناشن  ّتیساسح  همه  نیا  هعیش  يوس  زا  هباحـص  یـضعب  نعل  هب  تبـسن  هک  نانآ  هوالع ، هب.تسا  هدرک  نعل  ار  ناقفانم  ناملاظ و 

رب اهلاس  تخاس و  جـیار  ینلع و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  هباحـص  لضفا  رب  نعل  ّبس و  هک  هیواـعم  هب  تبـسن  ارچ  ، دـنهد
؟ دنیوگ یمن  يزیچ  ، دندرک یم  نعل  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  وا  روتسد  هب  ربانم 

روطب هک  هدرک  لـقن  ینیوج  یلاـعملا  وبا  هب  خـساپ  رد  ار  يولع  دّـمحم  نب  ییحی  رفعج  وـبا  ۀتـشون  زا  يا  هصـالخ  ، دـیدحلا یبا  نبا 
فرـص هکنیا  دـنک (1)و  یم  ناـیب  دـندوب  قساـف  ملاـظ و  ، راـکفالخ هک  ار  یناـسک  زا  تئارب  زاربا  نعل و  تّحـص  ، لدتـسم طوسبم و 

بجوم ، ندوب یباحص 

ص:519

ۀباحـص ياهفالخ  دنک و  عافد  افلخ  زا  دـشوک  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  دوخ  دـنچره  ات 24، ص 10  ،ج 20  هغالبلا جهن  حرـش  ( . 1 - 1
(. (ص 34 دیامن هیجوت  ار  نعل  ّقحتسم 
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.دوش یمن  نانآ  ۀئربت 

نایم دنتخاس و  یم  مهّتم  تافص  نیرتدب  هب  ار  رگیدکی  ، اهفارحنا اهفالخ و  رطاخ  هب  دندرک و  یم  نعل  ار  رگیدکی  مه  هباحـص  دوخ 
رگم ؟ درکن نعل  ار  نامثع  ، هشیاع دوخ  رگم.دنتـسناد  یمن  مالـسا  زا  جورخ  بجوم  ار  یباحـص  کی  نعل  فرـص  دوب و  جـیار  ناـنآ 
نعل ار  نامثع  هباحص  زا  يرایسب  رگم  ؟ درک یمن  نعل  ربانم  رب  اراکشآ  ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ماما  ، هیواعم

یتسود هب  یهلا  رما  ياضتقا  هب  ، دنشاب نعل  قحتسم  هباحص  یخرب  رگا.دندرک  نعل  ار  هدابع  نب  دعـس  مه  رمع  رکب و  وبا  ؟ دندرک یمن 
.دنک یم  لاؤس  مه  يّربت  زا  ، دسرپ یم  ّیلوت  زا  هک  هنوگنامه  ادخ  تسا و  زیاج  نانآ  نعل  ، ادخ نانمـشد  اب  ینمـشد  ادخ و  يایلوا  اب 

(. دوش هعجارم  اجنآ  هب  ، تسا یندناوخ  ثحب  نیا  )

نانآ اّما.دنک  یمن  نعل  زین  دوخ  دناد و  یم  مارح  ار  نانآ  نعل  دنک و  یم  میرکت  ار  راوگرزب  حلاص و  دبعتم و  كاپ و  ۀباحـص  ، هعیش
ار نانآ  هعیش  هک  تسا  راظتنا  هچ  ، دنشاب مرتحم  ات  دنتـشاذگن  یقاب  دوخ  يارب  یتمرح  ناشناهانگ  اهتعدب و  ، اهملظ ، اهینکـشراک اب  هک 

نیا رد  هک  ، ادج تسا  یثحب  دنا ، هدرک  ییاهفالخ  هچ  یناسک  هچ  هکنیا  اّما  ؟ درامـشب نوصم  ، داقتنا دقن و  هنوگره  زا  دنک و  سیدقت 
بجاو ناقفانم  نارفاک و  ادخ و  نید  نانمشد  زا  تئارب  تسا و  یلمع  تابجاو  نید و  عورف  زا  مه  يّربت  ّیلوت.دجنگ و  یمن  رصتخم 

بان مالسا  ّدض  رب  هئطوت  ددصرد  هراومه  دندرک و  ملظ  تیب  لها  هب  دنداد و  رییغت  ار  ربمایپ  تنـس  هک  یناسک  هب  يزرورهم  تسا و 
.تسا (1) طلغ  ، دنشاب هتشاد  « یباحص » مان دنچره  ، دندوب نیتسار  ناناملسم  یفطصم و  ترتع  و 

، خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، هباحص تلادع  -

.مالّسلا هیلع  یلع  ّتیمولظم  ، نعاطم ، تعدب ّتنس و  ، موش ۀبنش  جنپ 

...ءاطغلا فشک  ول 

رارـسا یتسه و  ادـخ و  هب  تبـسن  وا  يالاو  بان و  تفرعم  لماک و  تریـصب  ، يولع نافرع  ياهیگژیو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لـیاضف  زا 
يارب مه  بیغ  ملاع  دوب و  دوهش  بیغ و  ناهج  ملاع و 

ص:520

راحب ، » ،ج 7،8 و 9 ینیما ۀمالع  « ریدغلا ،» بوقعی نیسح  دمحا  « هباحّصلا هلادع  هیرظن  ،» نسحم لآ  یلع  «، هقیقحلل هّلل و  :» ك.ر ( . 1 - 1
ات 32. ج 28  «، راونألا

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 597 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_520_1
http://www.ghaemiyeh.com


فـشک ول  :» دوش یمن  هدوزفا  نم  نیقی  رب  يزیچ  ، دور راـنک  هدرپ  رگا  : دومرف یم  دوخ  هک  ناـنچنآ  ، دوـب دوهـشم  دوهـش و  شترـضح 
: هلمج زا.تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  يرعش  تاحیملت  رد  تسا و  حرطم  مه  تایبدا  رد  ، تلیضف نیا  (1) انیقی .» تددزا  ام  ءاطغلا 

(2) یتا » له  » نیشندنسم ، یبن نید  یضاق  فشک » ول  » رادزار ، تفالخ ّرس  فشاک 

.تسا (3) یلع  ، اطغ دتفارب  شیپ  رگا ز  رابدص  یتدایز  دجنگن  شنیقی  رد  هک  سک  نآ 

.ینودقفت نا  لبق  ینولس  ، يولع نافرع  -

رمع کلهل  ّیلع  ول ال 

رگا » ینعی ، دـنار نابز  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ییاناد  دوخ و  لهج  هب  فارتعا  ماـقم  رد  اـهراب  باّـطخ  نب  رمع  هک  ینخس 
دوب ربمایپ  ملع  لماح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما.تسا  ماکحا  نآرق و  نید و  هب  ملع  ، ماما طیارـش  زا  «. دش یم  كاله  رمع  ، دوبن یلع 
یم اـعدا  شناـیماح  هک  مود  ۀـفیلخ  ، لـباقم رد.تسوا  عیـسو  ملع  هاوگ  « ینودـقفت نا  لـبق  ینولـس  » دومرف یم  اـهراب  هک  وا  مـالک  و 

تشاد فارتعا  شدوخ  دنام و  یمرد  دندرک  یم  وا  زا  هک  یتالاؤس  ربارب  رد  اهراب  دوب (4)، « دوخ نامز  رد  هباحص  ملعا  هقفا و  » دننک
(5) لاجحلا .» تّابر  یّتح  ، رمع نم  هقفأ  ساّنلا  ّلک  :» دنرت سانش  نید  رت و  هاگآ  رمع  زا  نیشن  هدرپ  نانز  یّتح  ، مدرم ۀمه  هک 

رمع هک  هدروآ  ّتنس  لها  ددعتم  عبانم  هب  دانتسا  اب  ار  دروم  دص  « رمع ملع  یف  رثألا  رداون  » ناونع اب  یلصف  رد  ، ریدغلا رد  ینیما  ۀمالع 
هیلع نینمؤملا  ریما  غارـس  هک  دراوـم  یـضعب  رد  تسا (6)و  هدـنامرد  ، تواضق يوغل و  یخیراـت ، ، يداـقتعا ، یهقف تـالاؤس  ربارب  رد 
نبا دعب  هّللا  یناقبأ  «ال  ای (7) رمع » کلهل  ّیلع  الول  :» تسا هتفگ  ، هدومن قح  هب  تواضق  حیحص و  باوج  ترضح  نآ  هتفر و  مالّـسلا 

ای اهیف  تسل  ضرأب  هّللا  یناقبا  ال  «،» رمع ّلضل  ّیلع  ول ال  «،» بلاط یبا 

ص:521

،ص 55. یلع مامالا  ننس  ،ج 40 ص 153، راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ص 134. ینامرک يوجاوخ  ناوید  ( . 2 - 2

،ص 44. ایرد زا  هرطق  کی  ، يدمویرف نیمی  نبا  ( . 3 - 3
:ص 328. ك.ر زین  ،ج 6 ص 82، ریدغلا : ك.ر ( . 4 - 4

.نامه ( . 5 - 5
ات 325. ،ص 83  نامه ( . 6 - 6

،ص 110. نامه ( . 7 - 7
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ّالا و هدـیدش  یب  لزنت  مهّللا ال  «،» بلاط یبا  نب  یلع  ول ال  باّطخلا  نبا  کلهی  داک  «،» اهب ّیلع  هلـضعم ال  نم  هّللاب  ذوعا  «،» نسحلا اـبا 
...و (1) « انحضتف كالول ال  «،» یبنج یلا  نسح  وبا 

مالّسلا هیلع  ریما  ترضح  يادز  لکشم  اشگراک و  مولع  هب  شا  يدنمزاین  ینید و  یملع و  لئاسم  زا  وا  یعالطا  مک  يایوگ  همه  هک 
.باّطخ نب  رمع  ، نعاطم - .تسا

تیبملا هلیل 

زور دنچ  زا  سپ  تفر و  نوریب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  دیباوخ و  ادـخ  ربمایپ  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یبش 
ربمایپ ۀناخ  هب  دنتشاد  دصق  فلتخم  لیابق  زا  یگدنیامن  هب  نیکرشم  زا  رفن  لهچ  ، بش نآ.درک  ترجه  هنیدم  هب  ، روث راغ  رد  گنرد 

.دنناسرب لتق  هب  ار  وا  ، هدروآ موجه 

لیاضف زا  ، دوب يداهـشتسا  تایلمع  یعون  يراکادف و  يالعا  ۀنومن  هک  ربمایپ  ياج  رد  ترجه  بش  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتفخ 
نم ساّنلا  نم  و  :» تسا هتـسناد  ادخ  ياضر  بسک  ربارب  رد  ناج  نتخورف  ار  یناشفناج  نیا  نآرق  ۀیآ  تسا و  ترـضح  نآ  ۀتـسجرب 
نأش رد  »و  تیبملا هلیل  » تبـسانم هب  هیآ  نیا  ، نارّـسفم ناخّروم و  ۀـتفگ  هب  (2) دابعلاب .» فؤر  هّللا  هّللا و  تاـضرم  ءاـغتبا  هسفن  يرـشی 
ندش ادف  ةدامآ  هک  دوب  بلطملا  دبع  رسپ  هّللا  دبع  حیبذ و  لیعامسا  يراکادف  ریظن  ، يراکادف نیا.تسا  هدش  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع 

نیا هب  یتایبا  رد  زین  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوخ.تسا  هدش  حرطم  يددعتم  یسراف  یبرع و  ياهرعش  رد  ، تلیـضف نیا  .دندوب (3)
.دمآ (4) دهاوخ  هک  هدومرف  هراشا  هعقاو 

.تسوا ّصاـخ  تلیـضف  ياـیوگ  هک  تسا  هیآ  نیمه  مه  یکی  ، هدـش لالدتـسا  نآ  هـب  ترـضح  نآ  تماـما  رب  هـک  یتاـیآ  هـلمج  زا 
خیش.دنا هدرک  لقن  مه  بعش  هب  ترضح  نآ  نتفر  بش  دروم  رد  ار  ربمایپ  رتسب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندیباوخ  يارجام  (5)

رابود هک  دهد  یم  لامتحا  دیفم 

ص:522

،ص 327. نامه ( . 1 - 1
هیآ 207. ، هرقب ( . 2 - 2

،ج 2 ص 60. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( . 3 - 3
.دینیبب ج 36 ص 40  «، راونألا راحب  » رد ار  هیآ  نیا  تیبملا و  هلیل  هب  طوبرم  تایاور.نامه  ( . 4 - 4

،ج 36 ص 45. راونألا راحب  ( . 5 - 5
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.دشاب (1) هدیباوخ  ربمایپ  باوختخر  رد 

: تسا هدورس  نینچ  دوخ  يراکادف  تلیضف و  نیا  ةرابرد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما 

رجحلاب قیتعلا و  تیبلاب  فاط  نم  یصحلا و  ءیطو  نم  ریخ  یسفنب  تیقو 

رکملا نم  لالجلا  وذ  ّیبر  هاقوف  هب  اورکمی  نا  فاخ  اّمل  دّمحم 

رسألا لتقلا و  یلع  یسفن  تنّطو  دق  یننورشنی و  یتم  مهیعارا  ّتب  و 

رتس (2) یف  هلإلا و  ظفح  یف  كانه و  انمآ  راغلا  یف  هّللا  لوسر  تاب  و 

فاوط ار  لیعامسا  رجح  ادخ و  ۀناخ  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  نیمز و  يور  رب  ناسنا  نیرتهب  هک  مدرک  يراد  هگن  یـسک  زا  مناج  اب 
نم و.تشاد  هگن  گنرین  زا  ار  وا  مهوکـشاب  راگدرورپ  دش ، كانمیب  نانآ  گنرین  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم.تسا  هدرک 

رد ادخ  ربمایپ.مدوب  هدرک  هدامآ  تراسا  گرم و  يارب  ار  دوخ  دننک و  هراپ  هراپ  ارم  ینامز  هچ  هک  مدوب  بقارم  ، مدیباوخ وا  ياج  هب 
.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  - .وا ششوپ  ادخ و  تظافح  رد  ، دیمرآ نمیا  راغ 

ریرهلا هلیل 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  ، تایاور لقن  هب  دوب و  يدیدش  نینوخ و  يریگرد  هک  ، نیّفـص گنج  رد  دربنرپ  تخـس و  ياهبـش  زا  یکی 
دناوخ یسامح  يا  هبطخ  ترضح  ، دیدحلا یبا  نبا  لقن  هب.دنکفا  كاخ  هب  ار  ینمـشد  ، ریبکتره رد  تفگ و  ریبکت  راب  بش 523  نآ 

جک شریـشمش  اـهراب  ، تشک ار  برع  ناـگرزب  زا  رفن  زا 500  شیب  درک و  تخـس  يدربـن  دوـخ  تخیگنارب و  دربـن  هـب  ار  ناراـی  و 
.درک (3) یم  هلمح  هرابود  تفرگ و  یم  ترضح  ، دندرک یم  تسار  ار  نآ  ، دش

هنابش رارف  رکف  هب  ادتبا.دش  دنهاوخ  دوبان  ، دبای همادا  هنوگنآ  دعب  ياهزور  رد  عضو  رگا  دید  هیواعم  هک  دوب  نیگمهس  نانچ  تابرض 
هاپـس رد  فالتخا  ببـس  دندرک و  هزین  زارفرب  ار  اهنآرق  ، حبـص دـنتخادرپ و  بش  نامه  ار  « ندرک هزین  رـس  رب  نآرق  » گنرین یلو.داتفا 

شیپ مالّسلا و  هیلع  یلع 

ص:523

.لوصفلا زا  لقن  هب  ، نامه ( . 1 - 1
،ج 2 ص 60. بقانم ینیوزقلا ص 40، مظاک  دّمحم  دّیس  ، دّحللا یلا  دهملا  نم  ّیلع  ( . 2 - 2

،ج 2 ص 211. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 3 - 3
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.دندش (1) ّتیمکح  يارجام  ندمآ 

هک دوب  دایز  ردق  نآ  ماش  هاپـس  ياهیمخز  اه و  هتـشک  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تابرـض  بش  نآ  .تسا (2) گس  ةزوز  ياـنعم  هب  ریره 
هلیل ،» تسا نینمؤملا  ریما  تاراختفا  زا  هک  ار  ریظن  یب  یـسامح و  بش  نآ  ور  نیازا.دمآ  یم  شوگ  هب  لطاب  ۀـهبج  زا  هزوز  يادـص 

.دنا هداهن  مان  « ریرهلا

.نیفص گنج  ، ندرک هزین  رب  نآرق  -

ص:524

،ص 215. نامه ( . 1 - 1
.نیرحبلا عمجم  ( . 2 - 2
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م

تاخاؤم

ناناملـسم نیب  ، هنیدم هب  ترجه  زا  سپ  هام  دنچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر.تسا  دارفا  نیب  تّوخا  دـقع  يردارب و  يانعم  هب 
مالّـسلا هیلع  یلع  اهنت.تخاس  ردارب  مه  اب  ود  هبود  ، دندش یم  رفن  دص  دودح  هک  ار  نانآ  درک و  داجیا  تّوخا  دـقع  ، راصنا رجاهم و 

.داد رارق  وا  ردارب  ار  دوخ  هک  دوب  هدنام 

یّیـصو و یخأ و  تنا   » وا ةرابرد  ادـخ  لوسر  یناوارف  ثیداحا  رد  دور و  یم  رامـش  هب  ربماـیپ  ردارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا 
هدرک دای  « هلوسر وخأ  هّللا و  دـبع  انأ  » ناونع اـب  شیوخ  زا  اـهراب  مه  ترـضح  نآ  دوخ  .تسا (1) هدرک  ریبـعت  « ...و یتـفیلخ  یثراو و 

.تسا (2)

لوق زا.دـشاب  هدـش  داجیا  تّوخا  دـقع  زور  زا  هکنآ  هن  ، تسا هدوب  لزا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يردارب 
: تسا هتشون  تشهب  رد  رب  دید  جارعم  رد  هک  هدش  تیاور  ادخ  ربمایپ 

.تسا (3) هدوب  اهنامسآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازهود  نیا  و  «، هّللا لوسر  وخأ  ّیلع  هّللا و  لوسر  دّمحم  »

هلهابم و زور  ، ربیخ زور  نوچمه  ، زین رگید  عقاوم  رد  ، تاخاؤم زور  زا  ریغ  ، تایاور لقن  هب 

ص:525

.هانپ تیاده  اضر  دّمحم  « يوبن ةریس  رد  يردارب  ثیدح  » باتک »و  هّوخألا باب  ات 348« ج 38 ص 330  «، راونألا راحب  :» ك.ر ( . 1 - 1
،ج 38،ص 332. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ص 330. نامه ( . 3 - 3
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یلع تاراختفا  نیرتگرزب  زا  یکی  تاخاؤم ، ثیدح.تسا  هدناوخ  شیوخ  ردارب  ار  ترـضح  نآ  ادـخ  ربمایپ  ، نوگانوگ ياه  هنحص 
.تسا (1) ترضح  نآ  لیاضف  نیرت  هتسجرب  زا  مالّسلا و  هیلع 

.يردارب ۀغیص  -

نیقرام

نیطـساق و ، نیثکان اـب  : یگنج یم  هورگ  هس  اـب  نم  زا  سپ  : دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  يددـعتم  ثیداـحا  رد 
تموکح هب  نوچ  (3) نورخآ » طسق  يرخا و  تقرم  هفئاط و  تثکن  ، رمألاب تضهن  اّملف  :» تسا هدمآ  زین  هغالبلا  جـهن  رد  .نیقرام (2)

هـشیپ متـس  یهورگ  )و  ناورهن جراوخ  ) دـنتفر رد  هب  نید  زا  یهورگ  (، لمج گـنج  ) دنتـسکش ناـمیپ  یهورگ  ، متـساخرب تفـالخ  و 
یحول هداس  لهج و  يور  زا  ، نیّفـص گنج  رد  هک  دـندوب  نینمؤملا  ریما  هاپـس  زا  یـشخب  نیقرام  (. نیفـص گنج  ناـیماش و  ) دـندرک
دندرک هبوت  حالطصا  هب  ، تسا هدوب  گنرین  دندیمهف  یتقو  ، دندش ّتیمکح  راتساوخ  دندروخ و  ار  هیواعم  ندرک  هزین  رب  نآرق  بیرف 

.دنک هبوت  هدوب  رفک  هک  تیمکح  لوبق  زا  هک  دنتساوخ  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  و 

ۀـشیدنا.دندیگنج مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  ناورهن  رد  تیاـهن  رد  دـندرک و  جورخ  ماـما  ّدـض  رب  ، دـنتفاترب موـصعم  ماـما  تعاـطا  زا  رس 
.دندش دوبان  جراوخ  دنچره  ، تفای همادا  مه  اهدعب  يرگیجراخ 

ماما تعاطا  تیالو و  نید و  زا  ، تّدـش تعرـس و  نامه  هب  زین  نیقرام.نامک  زا  ریت  نتـسج  نوریب  ینعی  ، تسا قرم  ةژاو  زا  « نیقراـم »
.دندش جراخ  موصعم 

.لیوأت رب  لاتق  ، ندرک هزین  رب  نآرق  ، یغب لها  اب  داهج  ، ناورهن گنج  ، ناورهن جراوخ  -

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - رتشا کلام 

هلهابم

وگغورد و صخش  ندرک  نیرفن  ، هنعالم يانعم  هب  لهب  ۀشیر  زا.دننک  تنعل  ار  رگیدکی  هورگ  ود  ای  صخش  ود  هک  تسا  نآ  هلهابم 
زا الب  عفد  يارب  ادخ  هاگرد  هب  عّرضت  لاهتبا و  ، ملاظ

ص:526

فراعملا هرئاد  ،» ص 441 ج 7  «، قحلا قاـقحا  ،» ص 387 ج 9  «، بلاـط یبا  نب  یلع  ماـمالا  هعوـسوم  :» ك.ر ، دروـم نیا  رد  ( . 1 - 1
»ج 1 ص 333. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  «،» تاخاؤم ثیدح  » لخدم «، عّیشت

،ج 32 ص 309. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ج 32 ص 309. راونألا راحب  ( . 3 - 3
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: دنتفگ یم  تسا و  هدوب  لوادتم  برع  نیب  زابرید  زا  راک  نیا.تسا  ملاظ  رب  الب  لوزن  ای  دوخ 

.اّنم (1) ملاّظلا  یلع  هّللا  هنعل 

ربمایپ تیناّقح  دنس  تیب و  لها  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  نیرت  هتـسجرب  زا  داد و  خر  مالـسا  خیرات  رد  « هلهابم » مان هب  هک  يا  هثداح 
زا.دوب مالـسا  شریذپ  يارب  نارادمامز  لیابق و  نایدا و  نارـس  اب  مالـسا  ربمایپ  تابتاکم  هّکم و  حتف  زا  سپ  ياهلاس  هب  طوبرم  ، تسا
دنوادـخ تیالو  یتسرپادـخ و  هب  ار  ناـنآ  هک  دوب  ( نمی زاـجح و  نیب  يا  هقطنم  ) نارجن نایحیـسم  هب  ، ادـخ لوسر  ياـه  هماـن  ۀـلمج 
داهنـشیپ هب  ، دندیـسرن يا  هجیتن  هب  یهافـش  ياهوگتفگ  رد  نوچ  دمآ و  هنیدم  هب  نانآ  يوس  زا  يا  هیاپدـنلب  تئیه  .درک (2) توعد 

ْمُکَءاِسن َو انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  دـنتفریذپ  ار  هلهاـبم  ، ربماـیپ
(3) َنِیبِذاْکلا .  یَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  انَسُْفنَأ َو 

هوکـشاب هتـسارآ و  یتئیه  اب  هک  دنا  هدرک  لقن  ( رفن داتفه  ات  ) رفن اههد  ار  نایحیـسم  دادعت.دوب  هّجح  يذ  اب 24  فداصم  ، دوعوم زور 
دنملاظ لطاب و  رگا  هک  دننک  نیرفن  ار  لباقم  فرط  ، هورگ ودره  ، هلهابم يارب  هدش  نییعت  زور  رد  دوب  رارق.دـندوب  هدـش  هنیدـم  دراو 

نسح و ، همطاف ، یلع  ) شیوخ دارفا  نیرتکیدزن  زا  نت  دـنچ  اـب  اـهنت  مالـسا  ربماـیپ  دـندید  نوچ  نایحیـسم.دنوش  یهلا  بضغ  راـچد 
دارفا نیرتکیدزن  ّالا  ،و  دنتفای قداص  ار  وا  دندش و  كانمیب  هلهابم  زا  ، تسا هدـمآ  عوشخ  زا  راشرـس  یتلاح  اب  ( مالّـسلا مهیلع  نیـسح 

تموـکح هب  هیزج  تخادرپ  رب  ینبم  يدادرارق  دـندرک و  حلـص  ترـضح  نآ  اـب.داد  یمن  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوـخ  تـیب  لـها 
.تسا (4) لّصفم  نآ  ناتساد  هک  دندرک  اضما  یمالسا 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نشور  لیاضف  زا  دـهد و  یم  ناشن  ادـخ  دزن  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يالاو  ّتیعقوم  ، هثداـح نیا 
نیا هب  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ.تسا  هباحص  لضفا  وا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  هدمآ  رامـش  هب  ربمایپ  ناج  ، هیآ رد  هک  تسا 

هدرک جاجتحا  داهشتسا و  هعقاو 

ص:527

.نیرحبلا عمجم  ( . 1 - 1
،ج 2 ص 502. لوسّرلا بیتاکم  ( . 2 - 2

هیآ 61. ، نارمع لآ  ( . 3 - 3
لاـس ثداوح  رد  خـیرات  بتک  ص 276 و  ج 21  «، راونألا راحب  ،» ص 112 «، صاصتخا ،» ص 226 ،ج 1  دیفم «، داشرا :» ك.ر ( . 4 - 4

.هدشدای ۀیآ  لیذ  ریسافت  مهد و 
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هتفاـی ساـکعنا  زین  مجع  برع و  يارعـش  راـثآ  رد  تلیـضف  هعقاو و  نیا  .دـنا (2) هدرک  جاـجتحا  نآ  هب  زین  رگید  ناـماما  .تسا (1)
تلیضف نیا  هب  ترـضح  ، دنک نایب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  نیرتگرزب  هک  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نومأم  یتقو.تسا 

هدـمآ رامـش  هب  ادـخ  لوسر  ناج  نوچمه  هیآ  نیا  رد  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، تسادـخ ةدـیرفآ  نیرترب  ربماـیپ  هکنوچ  ، دومرف هراـشا 
تلیـضف ۀـثداح  نآ  هب  هدرـشف  يا  هراشا  تشذـگ  هچنآ  ، تسا هدـمآ  لّصفم  یثیدـح  یخیرات و  عبانم  رد  هلهاـبم  ناتـساد  .تسا (3)

ناـج «) انـسفنأ » قادـصم هیآ  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هکنیا  دوب و  ربماـیپ  تیب  لـها  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  يارب  نیرفآ 
حیرـصت نانمؤم  ریما  اب  وا  قیمع  دـنویپ  لیاضف و  رد  ندوب  یکی  هب  یفلتخم  ریباعت  اـب  ادـخ  ربماـیپ.تسا  هدـمآ  رامـش  هب  ( اـم دوخ  ، اـم

ءوّضلاک یّنم  تنأ  «،» يدسج نم  یحورک  یّنم  تنأ  «،» یندب نم  یسأر  لثم  یّنم  ّیلع  «،» کنم انأ  یّنم و  تنأ  :» هلمج زا  ، تسا هدومرف 
صئاصخ ، يذمرت يراخب و  حیحص  رد  هلمج  زا  ، تسا هدش  لقن  نومضم  نیمه  اب  یثیداحا  مه  ّتنـس  لها  عبانم  رد  (4) ءوّضلا .» نم 

.رگید (5) بتک  یئاسن و 

هک تسا  ییاج  نامه  اهلقن  یخرب  هب  انب  ، تسا فورعم  « هلهابم دجـسم  »و« هباجألا دجـسم  » مان هب  عیقب  لامـش  ، هنیدـم رد  هک  يدجـسم 
.تسا (6) هتفرگ  ماجنا  هلهابم 

.هلهابم دجسم  ، هلهابم هیآ  -

عّیشتم

نانخس و زا  يوریپ  ّتیعبت و  يانعم  هب  یگعیش  ، امن هعیش  ، تسا هعیش  هک  دنک  یم  دومناو  دنابـسچ و  یم  عّیـشت  هب  ار  دوخ  هک  یـسک 
لمع تسا و  يده  همئأ  مالّسلا و  هیلع  یلع  ةویش  راتفر و 

ص:528

.يراصنا اضر  دمحم  «، هلهابم رارسا  :» ك.ر زین  ،ج 1 ص 118، جاجتحا ( . 1 - 1
،ج 33 ص 181. راونألا راحب  رد  ، مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  جاجتحا  هدشانم و  هلمج  زا  ( . 2 - 2

،ج 20 ص 258. راهزالا تاحفن  ( . 3 - 3
»ج 20 ص راهزألا تاحفن  ،» ص 193 ج 10  «، یلع ماما  ۀمانـشناد  ،» ص 276 ص 257،ج 21  ج 35  «، راونألا راـحب  :» ك.ر ( . 4 - 4
ات نارجن  زا  ،» ج 2 ص 217 «، بقانم ،» ج 8 ص 67 و ج 14 ص 131 «، قحلا قاقحا  ،» ج 2 «، تیدبا غورف  ،» ج 1 «، لامآلا یهتنم  ،» 215

.يراصنا اضر  دّمحم  «، هنیدم
،ج 1 ص 339. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ( . 5 - 5

،ص 59. ینسح ربکا  یلع  ، یحو نیمزرس  نکاما  رد  يریس  ( . 6 - 6
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رقاب ماما.دنا  هتـسناد  « لمع » ار ندوب  هعیـش  رایعم  دنا و  هدش  روآدای  زین  ناماما  ار  تقیقح  نیا.تسین  راعـش  نتفگ و  هب  دـهاوخ و  یم 
دنوادخ رادربنامرف  هکنآ  رگم  تسین  ام  ۀعیـش  مسق  ادخ  هب  ،(1) ّلج » ّزع و  هّللا  عاطأ  نم  ّالإ  انتعیـش  ام  هّللا  وف  :»... دومرف مالّـسلا  هیلع 

ادیپ هانگ  رب  تأرج  تیالو ، تبحم و  عّیـشت و  ياعّدا  ياکّتا  هب  دیورن و  ههاریب  : دیامرف یم  ثیدح  نیا  نایب  رد  یـسلجم  ۀمالع.دشاب 
دنک (2). عّیشت  ياعدا  ، ظفل هب  اهنت  هکنآ  هن  دشاب ، نانآ  وریپ  ، رادرک راتفگ و  رد  هک  تسا  یسک  نانآ  ۀعیش  هکارچ  ، دینکن

یـسک رد  رگا  نداد و  تبـسن  عّیـشت  هب  ار  دوخ  ینعی  ، تسا « عّیـشتلا لاـحتنا  ،» هدـمآ تاـیاور  رد  « ییاـمن هعیـش  » نیا يارب  هک  يریبـعت 
نیقفانم ةرابرد  نآرق  تایآ  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا  قافن  یعون  ددـنبب ، نانآ  هب  ار  دوخ  یلو  دـشابن  هعیـش  ياـهیگژیو 
مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  .(3) عّیشّتلا » لحتنی  نم  یف  یه  :» دنهد تبسن  عّیـشت  هب  غورد  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  ةرابرد 

مییام ، فارعا باحصا  :» دومرف ترضح  ، دیـسرپ ار  « ...لاجر فارعألا  یلع  «و  يانعم ( جراوخ نارـس  زا  ) ءاّوک نبا  یتقو  هک  تسا  هدمآ 
تـسا هدمآ  همادا  رد  «. تسا خزود  لها  مینک  راکنا  ار  وا  ام  دسانـشن و  ار  ام  هکره  میـسانش و  یم  ناشاه  هرهچ  زا  ار  دوخ  نارای  هک 

زور رد  اّما  ، تشاد يرگ  هعیش  ياعدا  ءاّوک  نبا  هک  یلاح  رد  ! وت رب  ياو  : دومرف یم  ، ءاّوک نبا  هب  شباطخ  رد  هشیمه  ریما  ترضح  هک 
.(4) دمآ ! مالّسلا  هیلع  یلع  گنج  هب  ناورهن 

شزاـس ملظ و  اـب  هزراـبم  لـطاب و  ّدـض  عضوم  رد  مه  ، تسا هیبـش  شناـماما  هب  ، هاـنگ كرت  اوقت و  قـالخا و  رد  مه  ، نیتـسار ۀـعیش 
.تسین یفاک  ، فرح اعدا و  دشاب و  سوملم  سوسحم و  دیاب  درکلمع  عضاوم و  رد  همه  اهنیا.توغاط  اب  يریذپان 

؟ نداهن بل  رب  رهم  هعیش و  نداد ؟ دادیب  هب  نت  هعیش و 

؟ نداتف ّتلذم  رد  هعیش و  ندیمرآ ؟ نتفخ و  هعیش و 

تسا (5) نینچ  سک  نآره  دوبن  هعیش  تسا  نیا  هن  زگره  هعیش  ةویش 

.ءاّوک نبا  ، یسانش هعیش  ، هعیش فاصوا  -

ص:529

،ج 67 ص 95. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ص 96. نامه ( . 2 - 2

،ج 65 ص 166 ح 20. نامه ( . 3 - 3
،ج 42 ص 17. نامه ( . 4 - 4

،ص 72. يدازآ راهب  (، قفش ) یتجهب نیسح  دّمحم  : زا رعش  ( . 5 - 5
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ییالو ياهیونثم 

هدوب یعیش  گنهرف  تیب و  لها  لیاضف  جیورت  ياههار  زا  یکی  ، يولع حیادم  ندورس  نآ و  فلتخم  ياهبلاق  رد  رعش  زا  يریگ  هرهب 
ار ترـضح  نآ  تامارک  تازجعم و  اهگنج و  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  یگدـنز  ، تیالو تماما ، نیماضم  ، نارعاش زا  یخرب.تسا 

رارـسا يوـنثم  نوـچمه  دوـش ، یم  هدـید  اـهنآ  زا  یخرب  ماـن  ( يوـنثم هژاو  (ج 19، هعیرّذـلا باـتک  رد.دـنا  هدورـس  « يونثم  » بلاـق رد 
ۀمان تفالخ  ، يردـیح تاوزغ  ، يردـیح تلوص  ، يردـیح ۀـلمح  ، يردـیح ۀـبرح  ، يردـیح ۀـبذج  ، هیالولا راونا  ، راونألا رارـسا  ، هیالولا
نامه تادـّلجم  رد  شدوخ  ياج  رد  اهنیا  زا  کیره  حیـضوت.يردیح  ناوخ  تفه  ، همان تیالو  بئاجعلا ، رهظم  ، فجن ّرد  ، يردـیح

رد هک  تسا  يوگ  یـسراف  نارعاش  يرعـش  راثآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  لیاضف  ساکعنا  زا  يا  هشوگ  نیا.تسا  هدـمآ  باـتک 
.تسا هدمآ  نانآ  ياه  همان  يونثم 

.یعیش تایبدا  ، ریدغ يارعش  ، یعیش یسراف  نارعاش  ، يولع حیادم  -

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم 

رد 31 نآ  سـالجا  نیلوا  دـش و  سیـسأت  هعیـش  ناـهج  ناـگبخن  زا  یعمج  يوس  زا  هک  تسا  یتـلودریغ  یناـهج  لّکـشت  کـی  ماـن 
نیلوا.دـیدرگ لیکـشت  نارهت  رد  تیب  لـها  ناوریپ  مالـسا و  ناـهج  نادنمـشیدنا  زا  رفن  زا 300  شیب  تکرـش  اـب  تشهبیدرا 1369 

اب نارهت  رد  رهم 1382  رد 17  سـالجا  نیموـس  نمهب 1376 و  رد  سـالجا  نـیمود  نـمهب 1372، رد 11  یمومع  عـمجم  سـالجا 
بان مالـسا  فراـعم  گـنهرف و  شرتسگ  اـیحا و  : زا تسا  تراـبع  عمجم  نیا  فادـها.دش  لیکـشت  روشک  زا 80  رفن  روضح 500 

اب هلباقم  يارب  تیب  لها  ناوریپ  نایم  رد  تدـحو  تیوقت  داـجیا و  ترتع و  نآرق و  میرح  زا  عاـفد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّـمحم 
یـسایس یغیلبت و  یگنهرف و  تیعـضو  دـشر  ءاقترا و  هب  کمک  تیب و  لها  ناوریپ  قوقح  نایک و  زا  عاـفد  رابکتـسا و  ياـه  هئطوت 
تالجم باتک و  راشتنا  فیلأت و  نآ  رگید  ياهتیلاعف  زا.دوش  یم  لیکشت  راب  کی  لاس  راهچره  عمجم  یللملا  نیب  ياهسالجا.هعیش 

مهیلع تیب  لها  وریپ  ناناوج  یللملا  نیب  داینب.تسا  نوگانوگ  ياهـشیامه  يرازگرب  غّلبم و  مازعا  فلتخم و  ياـهنابز  هب  همانلـصف  و 
.يریدغ زکارم  - .دش اپرب  لاس 1379  رد  هک  تسا  عمجم  نیا  ياه  هعومجمریز  زا  زین  مالّسلا 

ص:530
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هفوک بارحم 

هیلع یلع  ماما  ، دجسم نیا  بارحم  رد.دراد  یّصاخ  لامعا  تدابع و  هک  تسا  مالـسا  دجاسم  نیرت  تلیـضفاب  زا  یکی  ، هفوک دجـسم 
تداهـش هب  دروـخ و  تبرـض  يرجه  لاس 41  ناـضمر  مدحبـص 19  رد  هک  دوـب  بارحم  نـیمه  رد  داتـسیا و  یم  زاـمن  هـب  مالّـسلا 

ریمعت و اهراب  هفوک  بارحم  دجسم.دش و  انبدیدجت  دجسم  هک  هیبا  نب  دایز  نامز  رد  ات  دوب  یقاب  نانچمه  سّدقم  بارحم  نآ.دیسر 
.تسا هدش  تّمرم 

یلع ياپ  هب  هسوب  دنز  هک  ات  راظتنا  دشک  بارحم  ربنم و 

.هفوک دجسم  ، بارحم دیهش  -

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - رکب یبا  نب  دّمحم 

بهاذم نیب  بیرقت  - یمق یقت  دّمحم 

تایآ سرادم 

ملاـظم رگاـشفا  زیتـس و  ملظ  ییـالو و  ةدیـصق  نیا  يو.تـسا  يافوتم 246 ق) یعیـش  رعاـش  ) یعازخ لـبعد  فورعم  ةدیـصق  ناونع 
همطاف یلع و  دالوا  تداهـش  تفالخ و  بصغ  زا  نآ  رد  دـناوخ و  ناسارخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رـضحم  رد  ار  اـهتوغاط 
ترضح نآ  ياعد  شیاتس و  دروم  تشاد و  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  یـشیاتس  تلاسر و  نادناخ  ّتیمولظم  مالّـسلا و  اهیلع 

هدـش همجرت  حرـش و  بدا  ملع و  لها  يوس  زا  اهراب  هک  هّیئات  ةدیـصق  نیا.درک  تفاـیرد  ماـما  زا  يا  هزیاـج  تعلخ و  تفرگ و  رارق 
زا ترـسح  اب  هک  هتفای  ترهـش  « تایآ سرادـم  » ةدیـصق هب  تسا  « هوـالت نم  تلخ  تاـیآ  سرادـم  » شیاهعرـصم زا  یکی  نوچ  ، تسا

دیوگ (1). یم  نخس  تسا  هدنام  كورتم  روجهم و  هک  نآرق  تایآ  لوزن  ياه  هناخ  تیب و  لها  بتکم 

.تیب لها  لیاضف  ، ریدغ يارعش  -

ص:531

،ص 63. هدازیلق یفطصم  «، شودرب راد  رعاش  ، یعازخ لبعد  :» ك.ر ( . 1 - 1
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يولع حیادم 

رعش هدورس و  ( یسراف هچ  ، یبرع هچ  ) رعـش نابز  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  بقانم  لیاضف و  ، تنـس لها  یتح  هعیـش و  نارعاش 
ریـسم رد  دوخ  يرعـش  عبط  تردق و  زا  هک  هدرک  یم  هفیظو  ساسحا  دّهعتم  ۀعیـشره.دنا  هتـسارآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  حدم  هب  ار  دوخ 
هیریدغ رب  «، ریدغلا » باتک ثحابم  يریگ  لکـش  يانبم.تسا  هدمآ  دیدپ  يولع  حیادم  زا  یمیظع  مجح  ور  نیازا.دریگب  هرهب  تیالو 
نارعاش نرق  هب  نرق  تسا و  باتک  نآ  فلؤم  نامز  ات  مالـسا  ردـص  زا  رعـش  بلاق  رد  نینمؤملا  ریما  لـیاضف  برع و  نارعاـش  ياـه 

.تسا هتخادرپ  ناشراعشا  يزاسدنتسم  لقن و  هب  یفرعم و  ار  ریدغ 

اب ، هدمآ تایاور  رد  هک  ار  لیاضف  نآ  مه  هتخاس و  رتراد  هشیر  نایعیش  فطاوع  رد  ار  عّیشت  يداقتعا  میهافم  مه  ، اه هدورـس  هنوگنیا 
.تسا هدرک  راگدنام  ریگارف و  باذج و  ، رعش نابز 

يولع و حیادم  ۀیاس  رد  مه  نارعاش  رعش  دنا و  هدوب  حیادم  هنوگنیا  جّورم  عفادم و  زین  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئأ  مالسا و  ربمایپ 
دای ار  برع  نارعاش  زا  یخرب  ، هنومن ناونع  هب  (. تسا دوخ  حاّدـم  دیـشروخ ، حدام  ) تسا هتفای  یگنادواج  راـبتعا و  شزرا و  ، ییـالو

: مینک یم 

دّمحم ، یمور نبا  ، یعازخ لبعد  ، یعفاش ، یفوک يدـبع  ، يریمح دّیـس  ، يدـسا تیمک  ، تباث نب  ناّـسح  ، ذـقنم نب  رـشب  ، ریهز نب  بعک 
نبا ، یـضترم دیـس  ، یـضر دّیـس  ، یملید رایهم  ، يدادغب جاّجح  نبا  ، داّبع نب  بحاص  ، ریغـص یـشان  ، ینادمح سارف  وبا  ، یّبنتم ، مجاشک

يرقم ، یلماـع ّرح  خیـش  ، یندـم ناـخ  یلع  دّیـس  ، سدـنرع نـبا  ، یّلح نیدـلا  ءـالع  ، دـیدحلا یبا  نـبا  ، یمزراوـخ بـیطخ  ، یلین یّکم 
...و نیدلا  لامج  یفطصم  ، يریازج میرکلا  دبع  ، یکاطنا حیسملا  دبع  یموزخم ، میهاربا  ، فجن نیـسح  خیـش  ، يرزا مظاک  ، ینیمظاک

: درک هراشا  راثآ  نیا  هب  ناوت  یم  تسا  هدرک  يروآدرگ  یبرع  نابز  هب  ار  يریدغ  راعشا  هک  ییاه  هعومجم  هلمج  زا  .(1)

ینیما ۀمالع  «، بدألا هّنسلا و  باتکلا و  یف  ، ریدغلا »

ص:532

ص 8 «، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  رد ج 9« ناش  يولع  ياه  هدورس  زا  ییاه  هنومن  اب  يرگید  يارعـش  نارعاش و  نیا  ( . 1 - 1
.تسا هدمآ  رگید  عبانم  »و  ریدغلا » ددعتم تادّلجم  رد  ات 101 و 
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توریب ، ریدغلا ۀسسؤم  «، ریدغلا ءارعش  »

یناهبهب نسح  نب  نیسح  «، یبعشلا بدألا  یف  ، ریدغلا »

ریدغلا زا  هدیزگرب  ، ینیما ۀمالع  «، تاّیریدغ »

ناسرخ (1). بلاط  دّیس  «، هفداه تاّیریدغ  »

اب ار  ترضح  نآ  لیاضف  دنا و  هتخادرپ  نانمؤم  ریما  هژیوب  ، تیب لها  ییارس  هحیدم  هب  یعیـش  نارعاش  ، زابرید زا  زین  یـسراف  بدا  رد 
هجاوخ یناغماد ، يرهچونم  ، یسوط یقیقد  ، يزورم ییاسک  : نوچمه یناسک  زا  ناوت  یم  ، هرمز نیا  رد.دنا  هتخاس  هنادواج  ، رعـش نابز 

ظعاو ، يزاریـش ناغف  اباب  ، یـسوط يرذآ  ، يدـمویرف نیمی  نبا  ، يروباشین راطع  ، يزار یماوق  ، ییانـس ، ورـسخ رـصان  ، يراصنا هّللا  دـبع 
لاصو ، یناهفـصا فتاه  ، یجیهال نیزح  ، یناهفـصا بیبط  ، يزیربت بئاص  ، یجیهال ضایف  ، يروباشین يریظن  ، یقفاـب یـشحو  ، یفـشاک
کلم ، یناهفـصا يورغ  ، ینارهت لدـشوخ  ، یناـهارف کـلامملا  بـیدا  ، یناـماس ناّـمع  ، یمق طـیحم  ، یناهفــصا بیبـح  ازریم  ، يزاریش

ۀهد ود  یکی  نارعاش  نارـصاعم و  زا.درب  مان  رگید  رعاش  اـههد  ینادـمه و  نوتفم  ، يا هشمق  یهلا  یناهفـصا ، ریغـص  ، راـهب يارعـشلا 
هحیدـم و مالّـسلا  هیلع  یلع  ةراـبرد  هک  تسا  تیب  لـها  ّبحم  ـالو و  لـها  رعاـش  مادـک.تشذگ  دـیاب  ناـنآ  یناوارف  لـیلد  هب  ، ریخا

تیب لها  ةرابرد  ندورـس  هب  ار  یبتکم  نارعاش  هک  تسا  هعیـش  ناـماما  دومنهر  هیـصوت و  هب  لـمع  ، نیا (2) دشاب ؟ هدورـسن  یحیادم 
یف اتیب  هل  هّللا  ینب  رعـش  تیب  انیف  لاق  نم  :» مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  ةدومرف  هب.دنا  هدرمـشرب  ناوارف  ياهـشاداپ  نآ  يارب  هدناوخارف و 
نیا زا  ناوارف  ثیداحا.دـنک  یم  اـنب  شیارب  تشهب  رد  يا  هناـخ  نآ  ربارب  رد  دـنوادخ  ، دـیوگب اـم  ةراـبرد  رعـش  یتـیب  هکره  «، هـّنجلا

.یسراف ياه  هیریدغ  .- تسا (3) ییالو  ینییآ و  راعشا  »و  يولع حیادم  » هب نتخادرپ  تلیضف  ةدنهد  ناشن  ، تسد

ملعلا هنیدم  ثیدح  ، ملع رهش  - ملعلا هنیدم 

ص:533

،ص 167. ریدغ اب  نرق  هدراهچ  ( . 1 - 1
دمحا یسراف » رعش  رد  يولع  بقانم  »و« ریدغ لحاس  رد  ،» یتّحص دّمحم  «، یـسراف ياه  هیریدغ  :» ك.ر هلمج  زا  هنیمز  نیا  رد  ( . 2 - 2

.يدنجریب يدمحا 
ریدغلا ج 2 ص 3. ،ج 5 ص 229، ءاضیبلا هّجحملا  ،ص 5، اضرلا رابخا  نویع  ( . 3 - 3
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هعبرا بهاذم 

نایوما و ۀطلـس  یپ  رد  ، دنتـشگ مورحم  تیب » لها  » فراـعم مولع  لـالز  عبنم  زا  دنتـشاذگ و  راـنک  ار  « نیلقث » زا یکی  هک  ّتنـس  لـها 
ياهتشادرب رد  دنتفرگ و  هرهب  نارگید  ءارآ  نانخـس و  تایاور و  زا  ، دنتـشادن یبوخ  ۀنایم  ترتع  اب  هک  نانآ  نتفای  نادیم  نایـسابع و 

ۀیعاد یناسک  يرهـش  ره  رد  دمآ و  دـیدپ  يرایـسب  بهاذـم.دنتفای  يدـیدج  يرکف  یهقف و  ياهبتکم  ، يأر سایق و  هب  لمع  اب  ینید 
ای ، دـنتفر نیب  زا  ای  اهنآ  بلغا  هک  دـنتفای  یم  یناوریپ  زین  مادـکره  دنتـشاد و  دـیاقع  حرط  هقف و  نایب  ثیدـح و  مهف  یـسانش و  نید 

.یلبنح یکلام و  ، یعفاش ، یفنح : ياهمان هب  ، دنام یقاب  ّتنس  لها  بهاذم  زا  بهذم  راهچ  اهنت.دنتشاد  یکدنا  نارادفرط 

-150) یعفاش سیردا  نب  دّمحم  (80-150 ق)2- تباث نب  نامعن  ، هفینح وبا  -1: زا دندوب  ترابع  نّنـست  بهذـم  راهچ  نیا  نایاوشیپ 
(1) (164-241 ق .) لبنح نب  دّمحم  نب  دمحا  (93-179 ق)4 - سنا نب  کلام  198 ق)3-

هتخومآ ثیدح  ملع و  هتفای و  امن  وشن و  هتـسیز و  يرجه  مود  نرق  رد  بلغا  ، دیآ یمرب  نانآ  تافو  تدالو و  خیرات  زا  هک  نانچمه 
تموـکح و ياههاگتـسد.دنا  هتفرگ  ناوارف  ياـه  هرهب  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  زا  یکلاـم  یفنح و  بهذـم  ياوشیپ.دـنا 

بهذم تیب و  لها  بتکم  لباقم  رد  بهاذم  نیا  هب  دنتشاد و  بهاذم  نیا  ترهـش  جاور و  ، يریگ لکـش  رد  یـساسا  شقن  ، تفالخ
بهاذم و نیا  ۀیاس  رد  ار  دوخ  تیعورـشم  دندیـشخب و  یم  تیمـسر  دنداد و  یم  تاناکما  تردـق و  رپو و  لاب  ، نایعیـش يرفعج و 

بهاذم ۀّمئأ  دوخ  زا  شیب  هتفر  هتفر  ، تفالخ هاگتـسد  بهاذم و  نیا  ناوریپ.دندرک  یم  نیمأت  تفالخ  هب  هتـسباو  ياملع  ياهتیامح 
هن ، بهذـم راهچ  نآ  زج  یبهذـم  چـیه  هک  دـش  نانچ  دـنتخاس و  قلطم  ار  ناشیا  دـنداهن و  جرا  ناـشءارآ  ناـنآ و  يارب  ، هناـگراهچ

.غیلبت رشن و  ةزاجا  هن  ، دشاب هتشاد  تیمسر 

ربمایپ مولع  ثراو  ّیندـل و  ملع  تمـصع و  زا  رادروخرب  نید و  نآرق و  هب  دارفا  نیرتاـناد  یحو و  ۀـناخ  ةدرورپ  هک  موصعم  ناـماما 
رگا هک  اجنآ  ات  ، دندش حرطم  ماما  ناونع  هب  ، دندوب هدرک  يدرگاش  هعیش  ۀمئأ  دزن  یـضعب  هک  نارگید  دنتفرگ و  رارق  اوزنا  رد  ، دندوب

ملع لها  زا  یناسک 

ص:534

،ج 1 ص 160. هعبرألا بهاذملا  قداصلا و  مامألا  ( . 1 - 1
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یعون ور  نیازا.دنتـشادن  تفلاخم  تأرج  ، دـندید یم  هعبرا  بهاذـم  ناـیاوشیپ  ياوتف  هشیدـنا و  رد  مه  ییاـطخ  ، تیارد تیاور و  و 
.دش مکاح  نانآ  رب  دیلقت  بّصعت و  يرکف و  دومج 

.دوب (1) اهنآ  ناوریپ  یبهذم  تابّصعت  زا  یشان  هک  دمآ  شیپ  هعبرا  بهاذم  دوخ  نیب  زین  ییاهشکمشک 

.دندروآ يور  نارگید  هب  دندنام و  مورحم  تیب  لها  تماما  تیاده و  غورف  زا  هک  ، غیرد

نحن هّللا و  ملع  ناّزخ  نحن  ،و  لیئاربج طبهم  انراد  یف  ،و  ّیبّنلا تیب  لهأ  نحن  ،و  ملعلا هرجـش  نحن  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ام ۀناخ  رد  لیئربج  ندمآ  دورف  ، میربمایپ نادـناخ  شناد و  تخرد  ام  ،(2) .کله » اّنع  فّلخت  نم  یجن و  انعبت  نم  ، هّللا یحو  نداـعم 
ام زا  سکره  دـبای و  یم  تاـجن  دـنک  يوریپ  اـم  زا  سکره  ، میتـسه یهلا  یحو  ياـه  همـشچرس  ادـخ و  ملع  ناراد  هنیجنگ  اـم  ، دوب

.توتلش خیش  ياوتف  ، نّنست ، هیجان ۀقرف  - .دوش یم  كاله  ، دنک فّلخت 

يرفعج بهذم 

ماما یهقف  بتکم  وریپ  هک  تسا  يرشع  ینثا  ۀعیـش  بهذم  رگید  مان  يرفعج  بهذم.دنیوگ  یم  « يرفعج بهذم  » ناوریپ ، نایعیـش هب 
لها گنهرف  هقف و  رـشن  رد  نایـسابع  نیزاغآ  ةرود  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يا  هدـمع  شقن.دـنا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج 

نآ زا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناوارف  تایاور  تشاد و  رایـسب  نادرگاش  تیبرت  هنیدم و  قارع و  رد  هعیـش  یـسرد  ياه  هزوح  تیب و 
ماما مولع  زا  رگید  بهاذـم  بتاکم و  اه و  هقرف  ناگرزب  مه  ، هعیـش ناـیوار  مه  هک  یناوارف  ياـه  هرهب  نینچمه  ، دـش لـقن  ترـضح 

بهذم سیئر  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مان  هک  دش  ببـس  ، دـندرک یم  راختفا  وا  يدرگاش  هب  دـندرب و  مالّـسلا  هیلع  قداص 
.دوش حرطم  هعیش 

نامه يرفعج  بهذـم  ، عقاورد.دـنک هئارا  ار  تیب  لـها  هقف  نّودـم  ياـه  هشیدـنا  اـت  دروآ  شیپ  یتصرف  ، ترـضح نآ  ینـالوط  رمع 
بتکم قیمع  ناشخرد و  هبذاجرپ و  يامیس  ۀئارا  رد  ار  قداص  ترضح  شقن  نکیل  ، تسا یمطاف  يوبن و  ینیسح و  يولع و  بهذم 

تیب لها 

ص:535

ات 4. ،ج 1  ردیح دسا  «، هعبرألا بهاذملا  قداصلا و  مامألا  :» ك.ر ( . 1 - 1
.قودص یلاما  زا  لقن  هب  ،ص 178 هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 2 - 2
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درک (1). راکنا  ناوت  یمن 

بتکم هک  دیـشوک  یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تشاد و  یّـصاخ  زیامت  « ندوب يرفعج  » زین یعاـمتجا  كولـس  یقـالخا و  ۀـنیمز  رد 
مالـس ام  عیطم  ناراداوه  ناتـسود و  هب  هک  دومرف  هیـصوت  ماّحـش  دـیز  هب.دزاس  زراب  ، تسا تیب  لـها  بتکم  هک  زین  ار  دوخ  یقـالخا 

نانآ هب  یگیاسمه  شوخ  دوجس و  لوط  يراد و  تناما  ییوگتـسار و  ادخ و  يارب  يرگـشالت  اوقت و  دروم  رد  ارم  ۀیـصوت  ناسرب و 
امـــش رگا  هــکارچ  ، دیـــشاب هتـــشاد  بوــخ  ۀـــطبار  دـــیریگب و  مرگ  مدرم  اـــب  ، تــسا يدــّـمحم  نــییآ  زا  نــیا  هــک  ، ناـــسرب

ارم نیا  تسا و  رفعج  بدا  نیا  ، تـسا يرفعج  نـیا  : هـک دـنیوگ  یم  مدرم  ، دیـشاب راـتفر  شوـخ  نـیما و  ، وگتـسار ، هـشیپاورپ ، رادـنید
نیمه رفعج  تـیبرت  بدا و  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  دوـب و  دـهاوخ  نـم  رب  نآ  راـع  گـنن و  ، دـشاب نـیا  زج  رگا  دـنک و  یم  لاحـشوخ 
هئالب ّیلع  لخد  کلذ  ریغ  یلع  ناک  اذإ  ،و  رفعج بدأ  اذه  لیق  رورّسلا و  هنم  ّیلع  لخدی  کلذ و  ینرّـسیف  ، ّيرفعج اذه  لیق  !» تسا

یگدنکفارس و ۀلیسو  هن  ، دیـشاب تنیز  ۀیام  ام  يارب  دندومرف  یم  هک  تسا  یـشزومآ  نامه  نیا  (2) رفعج »! بدأ  اذـه  : لیق هراع و  و 
.عّیشت ، هیجان ۀقرف  ، توتلش خیش  ياوتف  - .ییوجبیع

تاعجارملا

دّیس گرزب  ۀمالع  ۀتشون  ، تیب لها  لیاضف  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیالو  تابثا  عّیشت و  زا  عافد  رد  یقطنم  دنتـسم و  ، ینغ رایـسب  باتک 
سیئر ، میلـس خیـش  نیدـلا و  فرـش  نایم  هبتاکم  یملع و  ةرظانم  بلاق  رد  باتک  نیا  (. يافوتم 1377 ق ) نیدلا فرش  نیـسحلا  دبع 

اهخـساپ و مرتحم  فلؤم  دراوم ، ۀـمه  رد.تسا  همان  يواح 112  هدـش و  لدـبوّدر  يرمق  لاس 1330  رد  هک  تسا  رهزـألا  هاگـشناد 
همجرت زین  یـسراف  هب.تسا  نیتم  يوق و  رایـسب  لالدتـسا  رظن  زا  دـنک و  یم  ّتنـس  لها  لوبق  دروم  بتک  هب  دنتـسم  ار  دوخ  ياهثحب 

: ياهمان هب  ، دراد يددعتم  ياه 

ص:536

قداصلا و مامإلا  :» ك.ر مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیبرت  یهقف و  یمـالک  یهقف و  بتکم  ياـهیگژیو  یملع و  شقن  ةراـبرد  ( . 1 - 1
مامإلا ،» یّکم فسوی  نیـسح  « قداصلا ماـمإلا  یف  هعیـشلا  هدـیقع  ،» هرهز وبا  دّـمحم  « قداـصلا ماـمإلا  ،» ردـیح دـسا  « هعبرـألا بهاذـملا 

....و يدنج  میلحلا  دبع  « قداصلا
،ج 2 ص 631 ح 5. یفاک لوصا  ( . 2 - 2
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زا « ام ربهر  بهذـم و  یماـما و« داوج  دّـمحم  زا  «، ّتنـس (1) نآرق و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يربهر  «،» یبهذـم ربـهر  ود  ةرظاـنم  »
.ریدغ یسانشباتک  ، نیدلا فرش  - .ینامز یفطصم 

يریدغ زکارم 

خساپ ، مالّسلا هیلع  تیب  لها  بهذم  زا  عافد  هعیش ، دیاقع  رشن  ساسارب  هک  دراد  دوجو  مالسا  ناهج  رد  يدّدعتم  زکارم  تاسـسؤم و 
یفرعم ، یعیش راثآ  نوتم و  يایحا  ، عّیشت ۀنیمز  رد  یناسر  عالطا  ، یعیش ّدض  ياهباتک  دقن  ، هعیش ةرابرد  اهتمهت  تالاؤس و  ، تاهبـش هب 

غلبم مازعا  ، فلتخم ياهنابز  هب  یعیش  دیفم  راثآ  ۀمجرت  ، نیرصبتسم اب  ییانشآ  ، هّمئأ ةریس  خیرات و  ، هعیـش ۀتـسجرب  ياه  هرهچ  املع و 
یـضعب.یتلود همین  ای  یـصخش  همین  ای  یـصخش  یخرب  ، تسا یتلود  یخرب  ، زکارم نیا.دننک  یم  تیلاعف...و  فلتخم  قطانم  هب  یعیش 

: نوچ يزکارم  زا  ناوت  یم  هلمج  زا.دنراد  يا  هنایار  ياهتیلاعف  یتنرتنیا و  ياهتیاس  زین  زکارم  نیا  زا 

تاساردـلل ریدـغلا  زکرم  «،» ریدـغ یللملا  نـیب  داـینب  «،» یــسانش هعیــش  ۀســسؤم  «،» هغـالبلا جـهن  داـینب  «،» تـیب لـها  یناـهج  عـمجم  »
ياهـشهوژپ زکرم  «،» تیبـلا لآ  ۀسـسؤم  «،» نینمؤملا ریما  یتاـقیقحت  ۀسـسؤم  «،» هیمالـسإلا تاساردـلل  یفطـصملا  زکرم  «،» هّیمالـسألا

فادـها و تیلاعف و  عون  یفرعم و  دوخ  ياج  رد  باتک  نیمه  رد  زکارم  نیا  زا  یخرب.درب  مان  « هیدـئاقعلا ثاحبألا  زکرم  »و« يداـقتعا
.تسا هدش  حیرشت  اهنآ  تاروشنم 

.مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصّصخت  ۀناخباتک  ، یسانش هعیش  ، تنرتنیا رد  یعیش  ياههاگیاپ  -

یضترم

رد هک  نانچمه  ، دـنوادخ يدونـشخ  تیاـضر و  دروم  هدیدنـسپ و  ياـنعم  هب  ، تسا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فاـصوا  باـقلا و  زا 
ادـخ و يدونـشخ  هدوب و  یهلا  ياضر  بسک  یپ  رد  هراومه  ، ترـضح نآ  هک  اـجنآ  زا  زین.تسا  هدـمآ  يو  ةراـبرد  ربماـیپ  ثیدـح 

ۀمه رد  مالّسلا  هیلع  یلع  : تسا هتفگ  سابع  نبا.تسا  هتفرگ  مان  « یضترم ،» تسا هتشاد  رظن  رد  يراکره  رد  ار  لوسر 

ص:537

.تسا هدش  رشتنم  زین  « سانش قح  وج و  قح  » ناونع اب  همجرت  نیا  زا  يا  هصالخ  ( . 1 - 1
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دمآ دورف  ادخ  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  هدمآ  مه  یثیدح  رد.دش  هدیمان  یـضترم  ور  نیازا  ، دوب لوسر  ادـخ و  ياضر  یپ  رد  شیاهراک 
زا .دیمان (1) یضترم  ار  وا  ، تسا هدش  یضار  هدیدنسپ و  یلع  يارب  ار  همطاف  همطاف و  يارب  ار  یلع  ، لاعتم يادخ  ! دّمحم يا  : تفگ و 

.دوش یم  دای  مه  « یلع یضترم  »و« یضترم ّیلع   » ناونع اب  ، ماما نآ 

دوب دهاوخ  یلزا  میرح  دیشروخ  دوب  دهاوخ  یلجنم  هشیمه  وت  اب  لد 

دوب (2) دهاوخ  یلع  یضترم  ۀیاس  رد  ییادیش  لد  نیا  تسه  متسه و  ات 

.مالّسلا هیلع  یلع  مان  ، مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  -

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  یملع  ینید و  تیعجرم 

رارمتسا يارب.دنتخومآ  یم  ترضح  نآ  زا  ار  ملع  تفرعم و  نیا  ، ربمایپ رصع  رد.تسا  یبتکم  یگدنز  کی  ترورـض  ینید  تفرعم 
تیب لها  ، ادـخ ماکحا  تخانـش  دـیفم و  ملع  ینید و  تفرعم  هب  ندیـسر  يارب  نئمطم  لالز و  يارجم  ، ادـخ لوسر  زا  سپ  ضیف  نیا 

ۀیـصوت.دننآرق لدع  رغـصا و  لقث  دنیایبنا و  مولع  ناثراو  ادخ و  ملع  نانزاخ  ، نآرق نارّـسفم  نانآ.تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
نابز زا  يرایـسب  تایاور  رد  تقیقح  نیا.دـنریذپب  ار  نانآ  ینید  یملع و  تیعجرم  دـنزومایب و  ملع  نانآ  زا  تّما  هک  دوب  نآ  ربماـیپ 

.تسا هدش  نایب  زین  هّمئأ 

لهأ اندنع  نم  جرخ  ائیش  ّالإ  احیحص  املع  نادجت  الف  ، ّابرغ اّقرش و  :» دومرف هبیتع  نب  مکح  لیهک و  نب  هملس  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
شزرا و تلاصا و  رد  و.تسا  هدـمآرب  نادـناخ  ام  زا  هکنآ  زج  دـیبای  یمن  یتسرد  شناد  چـیه  ، دـیورب برغ  قرـش و  هب  ،(3) تیبلا »
« لـطاب وهف  تیبـلا  اذـه  نم  جرخی  مل  اـم  ّلـک  :» دومرف ترـضح  نآ  ، نارگید مولع  ندوب  داـمتعا  لـباقریغ  دّـمحم و  لآ  مولع  راـبتعا 

.تسا لطاب  ، دشاب هدماین  نوریب  نادناخ  هناخ و  نیا  زا  هک  یشنادره  (4)

تیب لـها  زا  یهاوـخ  یم  تسرد  ملع  رگا  .(5) ...تیبلا » لهأ  نم  ذـخف  حیحّـصلا  ملعلا  تدرأ  اذا  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ملع دنا و  موصعم  كاپ و  ریهطت  ۀیآ  مکح  هب  تیب  لها  یتقو.ریگارف 

ص:538

،ص 24. مالّسلا هیلع  یلع  مامألا  ننس  ،ج 35 ص 59، راونألا راحب  ،ج 3 ص 110، بقانم ( . 1 - 1
.يرات دومحم  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 399. یفاک ( . 3 - 3
،ص 186. هنّسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 4 - 4

،ج 26 ص 158. راونألا راحب  ( . 5 - 5
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نانآ رظن  ، فالتخا دراوم  رد  دـنزومایب و  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  دـننک و  عوجر  نانآ  هب  تما  تسا  مزال  ، تسا نانآ  دزن  لوسر  ادـخ و 
دـندوشگ و ناـکد  ینارگید  ، ناـنآ دوجو  اـب  هک  دوـب  نآ  ، تیب لـها  هب  اهمتـس  نیرتـگرزب  زا.دـنهد  رارق  باـطخلا  لـصف  مکح و  ار 
هک دوب  نآ  رب  مه  افلخ  تسایـس.دندروآ  يور  کچوک  يا  هکرب  هب  ، هدرک اهر  ار  ایرد  ، دـندش ناـنآ  ياـهالاک  يرتشم  مه  ینارگید 
هک داتفا  یم  قافّتا  رایـسب  هچ  ، لاح نیع  رد.دنامب  هتـسب  نانآ  ۀناخ  رد  دوشن و  حرطم  ، هّمئأ يرگتیاده  يزومآ و  نید  یملع و  ةرهچ 

.دندرک یم  لوبق  ینید  تیعجرم  هب  ار  نانآ  المع  دندش و  یم  تیب  لها  نماد  هب  تسد  ، تالاؤس هب  خساپ  یملع و  تالکشم  رد 

دنز یم  جوم  امن  هلبق  هک  يروشک  رد  میا  هدرک  بارحم  هب  تشپ  هک  رگن  تلفغ 

نشور و اـه  هیآ  اـپرب و  اـه  هناـشن  زوـنه  هک  یلاـح  رد  ؟ دـیفاب یم  غورد  هنوـگچ  ؟ دـیور یم  اـجک  : دوـمرف مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
ناـیم ناـتربمایپ  نادـناخ  هک  یلاـح  رد  دـیوش  یم  هدز  تریح  هنوگچ  هکلب  ؟ دـننک یم  ناتنادرگرـس  اـجک  ؟ تسا راوتـسا  ناـشفارون 
نآرق لوزن  ياههاگیاج  نیرتهب  هب  ار  نانآ  سپ  ! دنا قدص  ياهنابز  نید و  ياه  هناشن  قح و  نارادـمامز  نانآ  هک  یلاح  رد  ، تسامش
نخس رد  .(1) ...همئاق » مالعألا  ؟و  نوکفؤت ّینا  نوبهذت و  نیأف  :» دییآ دورف  نانآ  لالز  روخـشبآ  هب  ناگنـشت  نوچمه  دیروآ و  دورف 

هب ،(2) ّيدر » یف  مکودـیعی  نل  يدـه و  نم  مکوجرخی  نلف  ، مهرثأ اوعبّتا  مهتمـس و  اومزلاف  مکّیبن ، تیب  لهأ  اورظنا  :» دومرف يرگید 
رد هن  ، دننک یم  نوریب  تیاده  زا  ار  امش  هن  نانآ  ، دینک يوریپ  نانآ  زا  دیـشاب و  نانآ  شور  هار و  اب  هارمه  ، دیرگنب ناتربمایپ  نادناخ 

.دنزاس یم  دراو  یهارمگ 

اـیند و نید و  رما  رد  مدرم  هک  هدوب  نآ  ، لوسر ادـخ و  ۀتـساوخ  هک  دـیآ  یمرب  ، تسا هنیمز  نیا  رد  هک  یناوارف  ثیداـحا  عوـمجم  زا 
نآ دنور و  شیپ  تیب  لها  نابات  غورف  اب  ، يونعم یقالخا و  كولـس  میقتـسم و  طارـص  ندومیپ  نآرق و  نتخومآ  هّللا و  مکح  هب  ملع 

رادمرب ناشلمع  مه  ، دنوش انشآ  حیحص  نید  اب  مه  ات  ، دنهد رارق  دوخ  عجرم  اوشیپ و  وگلا و  ار  یهلا  ياهتّجح 

ص:539

(. حلاص یحبص  هبطخ 87( ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
(. حلاص یحبص  هبطخ 87( ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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رگا ! دنورب هفینح  وبا  وا  درگاش  غارس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دوجو  اب  هک  اغیرد  .دنشاب (1) هتشاد  تّجح  دنوادخ  دزن  مه  ، دشاب قح 
ناوتب هفینح  وبا  ياوتف  هب  یتـقو  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  ، تسا يزجم  مه  يرفعج  بهذـم  هب  لـمع  هک  دـهد  یم  اوتف  توتلـش  خـیش 

شریذـپ نیا  درک و  لـمع  هعجارم و  ناوت  یم  یلوا  قیرط  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  شداتـسا  ياوتف  هب  ، درک لـمع  عوـجر و 
.تسا ترضح  نآ  یملع  تیعجرم 

نانآ دوجواب  میـسانشب و  تعیرـش  هب  درف  نیرتاناد  تّما و  ملعا  ، رـصعره رد  ار  ناماما  هک  دـسر  یم  لاـمک  هب  هلأـسم  نیا  یتقو  هتبلا 
هک دندرک  « یـسایس فذح  » ار مالّـسلا  هیلع  یلع.دوب  هّمئا  اب  « یفذح دروخرب  ،» داتفا قافتا  مالـسا  ردص  رد  هچنآ.میورن  نارگید  غارس 

يرابرد نایتفم  نایوار و  اه و  هفینح  وبا  هب  لاجم  هک  دـندرک  « یملع فذـح  » ار رگید  ۀـمئأ  قداص و  ماما  ، دنتـشاذگ رانک  تفالخ  زا 
نونکا مه  «، همئأ ینید  یملع و  تیعجرم  » یلو ، تسین ناربج  لباق  همئا  یسایس  فذح  هچرگ.دننیشنب  ءاتفا  نید و  یـسرک  رب  ات  ، دنداد

.تسا تیب  لها  ترتع و  بتکم  زا  ادخ  نید  نتخومآ  نآ  تسارجا و  لباق  یلمع و  مه 

.هیجان ۀقرف  ، ملعلا هنیدم  ثیدح  ، تیب لها  ، تیب لها  لیاضف  ، یسانش تّجح  -

فرشا فجن  - مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دقرم 

مکح نب  ناورم 

هئطوت اه و  هنتف  ۀمه  رد  دوب و  نانمؤم  ریما  تیب و  لها  تخسرس  نانمشد  زا  ، نامثع يومعرسپ  صاعلا و  یبا  نب  مکح  دنزرف  ناورم 
اشوک نایوما  ندناسر  تردق  هب  هنیدم و  مدرم  ماع  لتق  رد  ، تسویپ هیواعم  هب.تشاد  تکرش  تلاسر  نادناخ  ترضح و  نآ  هیلع  اه 

.دوب

.دش (2) هتشک  شنز  تسد  هب  يرجه  لاس 65  رد  ، هام زا 9  سپ  دیسر و  تفالخ  هب  ماجنارس 

.لمج گنج  ، نیثکان -

تّوتف - یگنادرم تّورم و 

ص:540

.هینغم داوج  دّمحم  « نیملسملا دنع  مهئدابم  مهتلزنم و  ، تیبلا لها  ،» يرهش ير  « هنّسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  :» ك.ر ( . 1 - 1
ص 450. «، اروشاع گنهرف  :» ك.ر زین  ،ج 3 ص 94، بهذلا جورم  ( . 2 - 2
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فیرشرازم

هب ، دراد دوجو  فیرشرازم  رهش  رد  هک  یمرح.مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  بوسنم  ، ناتـسناغفا خلب  رهـش  رد  یـسدقم  ناتـسآ 
دنبای و یم  روضح  اجنآ  داقتعا  نیا  اب  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  نیچ  ناتـسودنه و  ، ناتـسناغفا نایعیـش  زا  یـضعب  داقتعا 

نتسشنورف زا  سپ  ات  دش  لقتنم  خلب  هب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  دسج  ، یناسارخ ملسم  وبا  نامز  رد  هک  دندقتعم  دننک و  یم  ترایز 
گنـس رب  هک  یحول  درادن و  دنتـسم  تّحـص و  ، عوضوم نیا  هک  تسا  نیا  رب  رظن  ار  ناققحم.دننادرگرب  هنیدم  هب  ار  نآ  ، نایوما ۀـنتف 

نیا رد  ینونک  دقرم  .تسا (1) مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  یکی  ماـن  ، هدوب نآ  رب  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـن  هدوب و  ربق 
: تسا هتفگ  فیرش  رازم  ةرابرد  یماج  نامحرلا  دبع  .تسا (2) هدش  انب  802 ق)  ) يرجه مهن  نرق  زاغآ  رد  ، رهش

تسا فرّشلا  تیب  هک  نیبب  ، ایب خلب  رد  تسا  فجن  رد  یلع  یضترم  هک  دنیوگ 

تسا (3) فرطره  نآ  رون  یکی و  دیشروخ  نیلبجلا  نیب  هن  ، يوگ ندع  هن  ، یماج

.مالّسلا هیلع  یلع  ناهنپ  ربق  ، فجن -

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  دجسم 

دراد یخیراـت  ۀـبنج  هـچنآ  ، دراد دوـجو  یمالـسا  ياهرهـش  راـنک  هشوـگ و  رد  دجـسم  نارازه  ، مالّـسلا هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ماـن  هـب 
دجـسم یبرغ  بونج  رد  هک  ، تسا هداتفا  قافتا  بازحا  گنج  هک  اجنآ  هعبـس ، دجاسم  ۀقطنم  رد  ، هنیدم رد  تسا  « یلع دجـسم  » یکی
ندرازگ زامن  ّلحم  ودره  هک  ، همامغ دجسم  کیدزن  یبنلا  دجـسم  یبرغ  بونج  ةدودحم  رد  يرگید  ، دراد رارق  علـس  هوک  يور  ، حتف

.تسا (4) هدوب  نینمؤملا  ریما 

اثارب دجسم 

قارع تابتع  هب  هک  ینارئاز  نایعیش و  هّجوت  دروم  سدقم و  یخیرات و  ، گرزب دجاسم  زا 

ص:541

هرامش نادیواج ،» ثاریم  ، فقو » ۀمانلـصف : ك.ر هلمج  زا  نآ  تافوقوم  رازم و  نیا  ةرابرد  ،ج 1 ص 71، عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 1 - 1
9 ص 60.

،ج 12 ص 18316. ادخهد ۀمان  تغل  ( . 2 - 2
ةرامش 44 ص 165. «، هوکشم » ۀمانلصف ( . 3 - 3

،ص 58 و 74. یحو نیمزرس  نکاما  رد  يریس  ،ص 88، هنیدم هکم و  یمالسا  راثآ  ( . 4 - 4

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 618 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_541_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_541_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_541_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_541_4
http://www.ghaemiyeh.com


لّـصفم يا  هچخیراـت  نـهک و  يا  هقباـس.تسا  هدوـب  رهـش  نوریب  میدـق  رد  هـتفرگ و  رارق  دادـغب  رد  دجــسم  نـیا  نونکا.دـنور  یم 
هب تسا و  هدـناوخ  زاـمن  ّلـحم  نیا  رد  لاس 37 ق  رد  ناورهن  جراوخ  اـب  گـنج  زا  تشگزاـب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح.دراد 

یّصاخ لامعا  تلیضف.ددرگ و  یمزاب  نایسابع  رصع  هب  دجـسم  نیا  يانب.تسا  هدمآ  دیدپ  یبآ  هاچ  ، ترـضح نآ  تمارک  هزجعم و 
.دراد (1)

سمّشلا ّدر  دجسم 

مه یعوب  دجسم  لخن و  دجسم  زین  ، تسا فورعم  مه  سمش  دجسم  مان  هب  هک  یلاوعلا  ابق و  نیب  ، هنیدم یقرـش  بونج  رد  يدجـسم 
رـس يزور  هک  هدش  انب  یّلحم  رد  دجـسم  ایوگ.دنا  هتـسناد  یکی  ار  خیـضف  دجـسم  سمـشلا و  ّدر  دجـسم  يا  هّدع  دوش و  یم  هتفگ 

هدناوخن رصع  زامن  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  تشذگ و  رـصع  زامن  تقو  دش و  یم  لزان  یحو  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نماد  رب  ربمایپ 
تایاور رد  هک  تسا  نینمؤملا  ریما  فورعم  لیاضف  زا  یکی  نیا  و.دش  نانچ  ددرگرب و  دیـشروخ  ات  درک  اعد  ربمایپ  داهنـشیپ  هب  ، دوب

.تسا هتفرگ  ماجنا  يددعتم  ياهیزاسزاب  ، دعب ياهنامز  رد  دـسر و  یم  يرجه  لوا  نرق  هب  دجـسم  يانب  .تسا (2) هدش  لقن  يرایسب 
(3)

.سمشلا ّدر  -

ریدغ دجسم 

یلع ترضح  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  ییاج  ، تسا هدوب  هفحج  تاقیم  یکیدزن  «، مخ ریدغ  » ۀعقاو ّلحم  رد  هک  يدجسم 
روبع ماگنه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  (4) هالوم .» ّیلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  :» دومرف درک و  بصن  تماما  تیالو و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع 

نم :» دومرف هک  هاگنآ  ، تسادـخ لوسر  مدـق  ياج  اجنآ  : دومرف ، دجـسم پچ  تمـس  هب  هراشا  اب  درک و  دای  ریدـغ  ۀـثداح  زا  اـجنآ  زا 
نایب ار  نآ  رد  زامن  باوث  تلیضف و  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مالّسلا و  هیلع  مظاک  ماما  «. ...هالوم تنک 

ص:542

.دوش هعجارم  « نانجلا حیتافم  » هب دجسم  نیا  لامعا  نآ و  ةرابرد  ( . 1 - 1
ج 3 ص 127. «، ریدغلا :» ك.ر ، هعقاو نوماریپ  طوسبم  ثحابم  ةرابرد  ( . 2 - 2

هکم و یمالـسا  راثآ  ،» ،ص 63 ترایز جح و  «، یحو نیمزرـس  نکاما  رد  يریـس  ،» ،ص 119 يدیهش رفعج  «، نایـشرع :» ك.ر ( . 3 - 3
،ص 85. نایرفعج «، هنیدم

،ج 5 ص 399. نیلقثلا رون  ریسفت  ( . 4 - 4
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.تسا (1) هتخاس  راکشآ  ار  قح  ، دنوادخ هک  تسا  ییاج  اجنآ  هکارچ  ، دنا هدومرف 

رد هچنآ  دـندناوخ و  یم  زامن  نآ  رد  دـندش و  یم  رـضاح  نآ  ّلـحم  رد  ، دجـسم نآ  تخانـش  اـب  ، هتـشذگ نورق  رد  گرزب  ياـملع 
نبا ، یـسوط خیـش  ، راـیزهم نب  یلع  هچنآ  لـثم  ، تسا ناـنآ  ناـمز  رد  دجـسم  نیا  ياـقب  ياـیوگ  ، دـنا هدرک  هراـشا  نآ  هـب  ناـشراثآ 

بیرخت و اهیباهو  ّتیمکاح  رصع  رد  دجسم  نیا  .دنا (2) هدرک  دای  يرون  ثّدحم  ، یمظاک ردیح  دّیس  ، یّلح ۀمالع  ، لّوا دیهش  ، هزمح
.مخ ریدغ  - .دش هدرب  نیب  زا  نآ  راثآ 

هفوک دجسم 

هفوک دجسم  ، تسا رادروخرب  یصاخ  تسادق  زا  هک  ، عبرم رتم  رازه  زا 40  شیب  یتعسو  اب  ، مالسا ناهج  دجاسم  نیرت  میظع  زا  یکی 
میظع دجسم  نیا  ، دش لقتنم  هفوک  هب  هکنآ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ، دوب مود  ۀفیلخ  نامز  رد  لاس 17 ق  رد  دجسم  يانب.تسا 
زامن تسا و  رایسب  دجسم  نیا  تلیـضف.تفرگ  یم  ماجنا  اجنآ  اهعّمجت  تاسلج و  ، اه هبطخ  ، اهزامن داد و  رارق  شیوخ  یلـصا  ّرقم  ار 

لثم ، نآ رد  ندـناوخ  زامن  اجنآ و  هب  ترجه  رفـس و  هب  هدـش  هیـصوت  هک  تسا  يدجـسم  راهچ  زا  یکی  دراد و  رایـسب  باوث  نآ  رد 
تموکح ّرقم  ار  هفوک  ، روهظ زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  تایاور  رد  .یصقألا (3) دجسم  یبنلا و  دجسم  مارحلا ، دجسم 

.دنک (4) یم  مازعا  رگید  ياهرهش  هب  اجنآ  زا  ار  اهورین  دناوخ و  یم  زامن  دجسم  نیا  رد  دزاس و  یم  شیوخ 

: تسا رگید  ياج  رد  زامن  رازه  اب  ربارب  هفوک  دجسم  رد  زامن  : دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ياهناتـسوب زا  یغاب  هفوک  دجـسم  ، تایاور ياـضتقم  هب  (5) دـجاسملا .» نم  هریغ  یف  هالـص  فلأ  لدـعت  هفوـکلا  دجـسم  یف  هالـص  »
بآ ششوج  ، تسا نآ  رد  نامیلس  متاخ  نیطقی و  ةرجش  یسوم و  ياصع  ، دنا هدناوخ  زامن  نآ  رد  ربمایپ  تفه  رازه و  ، تسا تشهب 

ناماما ، تسا هدوب  ناربمایپ  هاگیاپ  هاگیاج و  هفوک  دجسم  ، تسا هدوب  اجنآ  زا  حون  نافوط  رد 

ص:543

،ج 3 ص 548. هعیشلا لئاسو  ( . 1 - 1
،ص 212. يراصنا رقاب  دّمحم  ، ریدغ اب  نرق  هدراهچ  ( . 2 - 2

،ج 3 ص 520 و 525. هعیشلا لئاسو  ( . 3 - 3
،ج 2 ص 379. دیفم ، داشرا ( . 4 - 4

،ج 3 ص 526. هعیشلا لئاسو  ( . 5 - 5
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هب اعد  بتک  رد  هک  تسا  یننس  بادآ و  دجـسم  نیا  رد  تدابع  يارب.دندناوخ  یم  زامن  نآ  رد  هدیزرو و  مامتها  نآ  هب  زین  موصعم 
هب دروخ و  تبرض  ریما  ترضح  ، ناضمر مهدزون  مدحبـص  رد  هک  دوب  گرزب  نیا  دجـسم  بارحم  رد  .تسا (1) هدمآ  لّصفم  روط 

.دش نیگنر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  قرف  نوخ  هب  بارحم  دیسر و  تداهش 

وت زا  راگدای  ، بارحم نوخ و  وت  زا  رادغاد  هفوک  دجسم 

.هفوک بارحم  ، هفوک -

مالّسلا هیلع  یلع  فحصم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  نآرق  تایآ  ظفاح  هدنروآدرگ و  نیتسخن  یحو و  بتاک  نیرت  هتسجرب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
عمج زا  سپ  رگم  دـهنن  نیمز  رب  شیوخ  يادر  دریگنرب و  نت  زا  هماج  هک  درک  دای  دـنگوس  ، ربماـیپ تلحر  زا  سپ  ترـضح  نآ.دوب 

فحـصم » هب دروآ و  مـهارف  نآرق  زا  مالّـسلا  هـیلع  یلع  هـک  يا  هخـسن  .تـخادرپ (2) نآرق  نیودـت  هـب  تسـشن و  هناـخ  رد  ،و  نآرق
خسان ، اهلیوأت ، اهلوزن نأش  نایب  رب  لمتشم  ، دشاب هتـشاد  دوجوم  نآرق  اب  یتوافت  ، نآرق نتم  اوتحم و  رد  هکنآ  یب  ، تشگ فورعم  « یلع

.دوب قبطنم  ربمایپ  تئارق  اب  دوب و  هدش  هتشون  هیشاح  رد  هک  دوب  تایآ  ریسفت  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  و 

تساخرب و رمع  دندرک و  یسایس  دروخرب  نآ  اب  ، درک هضرع  دروآ و  دجسم  هب  ار  شیوخ  ۀتشاگن  فحـصم  ، ترـضح هکنآ  زا  سپ 
ار نآ  تّجح  مامتا  نیا  زا  سپ  ترضح.میرادن  يزاین  امش  نآرق  هب  ام  تسه و  مه  ام  دزن  نآ  دننامه  ، تسا نآرق  وت  دزن  رگا  : تفگ

.درب (3) هناخ  هب 

راگزاسان ناقفانم  افلخ و  عفانم  اب  هک  دوب  اهنییبت  اهریسفت و  یخرب  رب  لمتشم  هک  دنناد  یم  نآ  ار  ترـضح  نآ  نآرق  نتفریذپن  ّتلع 
دیـسر و یم  رگید  ماما  هب  یماما  زا  دوب و  ظوفحم  ربمایپ  نادـناخ  رد  دـیدن و  یـسک  سپ  نآ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  فحـصم.دوب 

درگ نآ  فارطا  رد  ار  مدرم  دزاس و  یم  رهاظ  مدرم  يارب  ار  نآرق  نآ  ، دنک روهظ  نوچ  تسا (4)و  ماما  نیمهدزاود  دزن  نونکا 

ص:544

.هفوک گرزب  دجسم  لامعا  ، نانجلا حیتافم  ( . 1 - 1
،ج 89 ص 52. راونألا راحب  ( . 2 - 2

.نامه ( . 3 - 3
.میدن نبا  تسرهف  زا  لقن  هب  ،ص 168  ینییان یلالج  اضر  دّمحم  ، میرک نآرق  عمج  خیرات  ( . 4 - 4

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 621 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_544_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_544_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_544_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_544_4
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک (1) یم  يراج  نآ  ساسارب  ار  یهلا  ّتنس  دروآ و  یم 

دوب و میرک  نآرق  رّـسفم  نیرترب  تسا ، قطاـن  هّللا  مـالک  نیبم و  فحـصم  کـی  شدوخ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ، رگید تهج  زا 
تسا هدنام  ياجرب  يرایسب  يریسفت  ثیداحا  ، نینمؤملا ریما  زا.تسا  ترـضح  نآ  زا  ییاه  هتخومآ  ، دراد ریـسفت  رد  سابع  نبا  هچنآ 

هیلع یلع  - .تسوا لیاضف  موصعم و  ماما  نآ  ةرابرد  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم  مه  يددـعتم  تاـیآ.تسوا  ناـیاپ  یب  ملع  رگناـشن  هک 
.نآرق رد  مالّسلا 

نعاطم

یگدنز و رد  بیع  گنن و  ۀـیام  هچنآ  .تسا (2) صاخـشا  بویع  نایب  نآ  يانعم  تسا و  ( هزین اب  ندز  هبرـض  ) نعط ۀشیر  زا  نعاطم 
ییاور و بتک  یخرب  رد.تسا  بویع  ناـیب  نیا  زا  يرگید  ریبـعت  زین  بلاـثم.دوش  یم  هدـیمان  نعاـطم  ، تسا یـسک  نانخـس  راـتفر و 

.تسا نانآ  ياهفعض  هطقن  نایب  درکلمع و  زا  داقتنا  لماش  هک  هدش  رکذ  افلخ  زا  ینعاطم  یخیرات 

لثم ، تسا هدروآ  ّتنـس  لها  بتک  زا  ار  رکب  وبا  نعاطم  زا  هنومن  تفه  الـصفم  هدوشگ و  یباـب  راونألا (3) راحب  رد  یـسلجم  ۀمالع 
زا رکب  وبا  فّلخت  ای  ، داهن مالّسلا  هیلع  یلع  ةدهعرب  تفرگ و  وا  زا  اّما  ، دوب هدرپس  رکب  وبا  هب  ادتبا  ار  تئارب  ةروس  تئارق  ، ربمایپ هکنیا 

تشک ار  هریون  نب  کلام  هک  دیلو  نب  دلاخ  رب  ّدح  يارجا  كرت  ، رکب وبا  اب  تعیب  ندوب  هتلف  ، كدف يارجام  هماسا ، هاپـس  رد  روضح 
يرگید باب  زین.دراد  دوجو  نآ  نوماریپ  هک  یثحابم  اهنیا و  زا  کیره  جیاتن  موهفم و  و...دش  رتسبمه  بش  نامه  رد  شرـسمه  اب  و 

.تسا هدرک  رکذ  نامثع  يارب  نعط  تسیب  زین  (4) تسا ، هدرمشرب  وا  يارب  نعط  هدزون  هدوشگ و  رمع  نعاطم  رد 

هد هب  ، رمع ۀمانیگدنز  طوسبم  حرش  زا  سپ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا 

ص:545

ۀلاقم یلع ) ماما  ۀمان  هژیو  ةرامش 68 و 69( ، يوضر سدق  ناتسآ  «، هوکـشم :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ،ج 89 ص 43. راونألا راحب  ( . 1 - 1
ناتسلگ » هیرشن یلع ،» ماما  فحـصم  » ۀلاقم ج 12  «، یلع ماما  همانـشناد  ،» »ص 11 ناـهوژپ نآرق  رظنم  زا  یلع  ماـما  فحـصم  » طوسبم

«. نآرق بلاط و  یبا  نب  یلع  » ۀلاقم ةرامش 1  « نآرق
.نعط ةژاو  ، نیرحبلا عمجم  ( . 2 - 2

باب 22. راونألا ج 30 ص 411  راحب  ( . 3 - 3
.تسا ات 252) (ص 149  دلج نامه  رد  زین  نامثع  نعاطم  تسا و  دلج 31  رد  اهنعط  ۀمادا  ،ص 529، نامه ( . 4 - 4
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ینیما ۀمالع  .دنک (1) عافد  رمع  زا  دهد و  باوج  اهنآ  زا  ات  هدیـشوک  هتخادرپ و  هدـش  دراو  رمع  هب  هک  ییاهداقتنا  اهنعط و  زا  دروم 
نید و ماـکحا  هب  يو  هک  دـنک  یم  لـقن  ار  دروـم  دـص  ،(2) رمع » ملع  یف  رثـألا  رداون  » ناونع اـب  طوـسبم  یلـصف  رد  « ریدـغلا » رد زین 

کلهل ّیلع  ول ال  :» تفگ اهراب  رمع  تفاتـش و  وا  کمک  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اهنیا  زا  یخرب  رد  دوب و  لهاج  هدش  وا  زا  هک  یتالاؤس 
ملاــعم » رد زین  ، تـسا هدــمآ  رمع  نعاــطم  زا  ناوارف  ياــه  هنوـمن  زین  (3) باـطخلا » نـب  رمع  هـفیلخلا  هاــیح  نـم  » باــتک رد  «. رمع

تـسا نآ  رب  دهاش  ، دراوم اه و  هنومن  نیا  ،ج 1 ص 236. یناشاک ضیف  ءاضیبلا » هّجحم  مود و« دلج  ، يرکـسع ۀمالع  زا  « نیتسردـملا
ریما دوجواـب  دـنریگب و  هدـهعرب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تفـالخ  نیملـسم و  تماـما  هک  دـنا  هدوبن  يّدـح  رد  ناـنآ  هک 

ماجنا تیرشب  يدّمحم و  تّما  مالسا و  هب  گرزب  یملظ  ، تفالخ بصغ  اب  ، دوب همه  زا  لضفا  تّما و  ملعا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
.تفرگ

.خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  ، هفیقس ، موش ۀبنش  جنپ  ، كدف ، هتشونان ۀمان  -

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هعیش و  تّیمولظم 

اهتّما ۀـمه  رد.تسایبنا  ۀـمه  خـیرات  رد  « قح ّتیمولظم  » دـننام ، تفرگ تروص  ترتع  نایعیـش  قح و  ناوریپ  تیب و  لها  رب  هک  یمتس 
.تسا هتشاد  دوجو  نامیا  لها  تشونرس  رب  هرطیس  لطاب و  ناوریپ  ۀبلغ  رهق و  نانمشد و  ياه  هسیسد  هب  یعقاو  ناراداوه  يالتبا 

« ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا   » ریبعت اب  نآرق  رد  هچنآ.تسا  هداد  ربخ  تیلهاـج  هب  تشگزاـب  اـهتعجر و  اـه و  هنتف  عوقو  زا  مه  نآرق  تاـیآ 
ّطلسم نایوما  ۀنوعلم  ةرجش  ادخ  لوسر  زا  سپ.تسا  مالسا  زا  شیپ  نارود  هب  تشگزاب  یـسایس و  تعجر  نیمه  هب  هراشا  ، هدمآ (4)

.تفای همادا  خیرات  لوط  رد  تیب  لها  هعیش و  تیمولظم  دنتشاذگ و  هیاپ  ار  تیلهاج  يایحا  فارحنا و  تعدب و  يانب  دندش و 

هب یگنهرف  متس  يرکف و  تافارحنا  یخیرات  ياه  هشیر  ، رصاعم ناققحم  زا  یکی 

ص:546

،ج 12 ص 195. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 1 - 1
ات 325. ،ج 5 ص 83  ریدغلا ( . 2 - 2

.ندنل - توریب ، رشنلا هعابطلل و  داشرإلا  ، يراکبلا دمحا  نامحرلا  دبع  ۀتشاگن  ( . 3 - 3
.دینک هعجارم  ( مود يانعم  «) تعجر » لخدم هب  هیآ 144. ، نارمع لآ  ( . 4 - 4
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هناگ هدزناـپ  جاوما  نیا  هب  ار  ناـنآ  تیمولظم  خـیرات  هدرک و  يدـنب  میـسقت  جوم  هدزناـپ  رد  ار  هعیـش  ناـماما  ّتیمولظم  ناناملـسم و 
: تسا هدناسر 

.ربمایپ نادناخ  رب  شیرق  موجه  هفیقس و  جوم  : لّوا جوم 

.ریبز هحلط و  هشیاع و  يرادمدرس  اب  ، مالسا دض  رب  شیرق  شروش  : مود جوم 

.دیماجنا هیواعم  ّطلست  نسح و  ماما  یلع و  ماما  تداهش  هب  هک  یجوم  ، هیما ینب  ۀنتف  : موس جوم 

هیلع رقاب  ماما  نامز  ات  هعیـش  يوبن و  نادـناخ  نتخاس  دوباـن  يارب  هیما  ینب  ۀـشقن  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  : مراـهچ جوم 
.مالّسلا

ّدض بهاذم  سیسأت  یلع و  لآ  یلع و  ناوریپ  رازآ  نیخیش و  سیدقت  سابع و  ینب  يراذگ  هیاپ  یقناود و  روصنم  جوم  : مجنپ جوم 
.مالّسلا هیلع  قداص  ماما  تداهش  هعیش و 

شرسپ وا و  تسد  هب  مالّسلا  امهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  نتشک  روصنم و  شور  ماکحتسا  دیشرلا و  نوراه  ياهشالت  : مشـش جوم 
.نومأم

داوج ماما  ندناسر  تداهش  هب  تیاهن  رد  تیب و  لها  هب  تبـسن  شمرن  زاربا  نومأم و  تادهعت  ضقن  اب  مصتعم  ياهتیلاعف  : متفه جوم 
.مالّسلا هیلع 

هیلع يرکـسع  ماما  نامز  ات  ناماما  نتـشک  نتخاس و  نک  هشیر  فدـه  اب  وا  زا  سپ  يافلخ  یـسابع و  لّکوتم  ياهتیلاعف  : متـشه جوم 
.مالّسلا

تموکح ات  جوم  نیا  دادتما  اروشاع و  ینید  مسارم  هب  موجه  یـشک و  هعیـش  رد  دادغب  نایلبنح  لکوتم و  بزح  ياهـشالت  : مهن جوم 
.نایقوجلس

.نرق مینو  کی  ات  لّکوتم  بزح  ياهیلبنح  زا  ینابیتشپ  نایقوجلس و  تیلاعف  : مهد جوم 

.هعیش نتخاس  دوبان  ماش و  رصم و  رد  نایمطاف  تموکح  ندرب  نیب  زا  یبّویا و  نیّدلا  حالص  ياهشالت  : مهدزای جوم 

.هعیش يدوبان  هناگراهچ و  بهاذم  ندناسر  تردق  هب  رد  رصم  رد  کیلامم  اهاشاپ و  ياهشالت  : مهدزاود جوم 

.عّیشت اب  هزرابم  هعیش و  ّدض  رب  ینامثع  ياهکرت  تیلاعف  : مهدزیس جوم 

.هعیش دض  رب  صوصخب  اهیبرغ  سیلگنا و  سور و  ياهشالت  : مهدراهچ جوم 

ص:547
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نافلاخم و ریفکت  تیب و  لها  اب  تموصخ  ةدنهد  رـشن  لّکوتم و  بزح  رگایحا  هک  « هّیمیت نبا  » دـیدج ناوریپ  ياهتیلاعف  : مهدزناپ جوم 
هیلع تاغیلبت  هعیش و  دض  تسایس  نیا  ...تماما (1). ياهمرح  یبهذم و  مسارم  هب  موجه  هعیش و  صوصخب  نانآ  نوخ  نتسناد  رده 

دراد و همادا  یطابترا  تاناکما  اه و  هویـش  نیرتدـیدج  زا  يریگ  هرهب  اـب  لکـش و  نیرت  هدرتسگ  هب  ناـشناوریپ  تیب و  لـها  بهذـم 
زا لاؤس  جـنپ  هاـجنپ و  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ّتیمولظم  - .دوش یم  هدرتسگ  خـیرات  دادـتما  رد  هک  تسا  نیتسخن  ياـهجوم  ناـمه  ۀـمادا 

.لوا ملظ  ، هنابش نفد  ، خیرات

مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم 

لوسر.یمالـسا تّما  هب  مه  ، دش متـس  ترـضح  نآ  هب  مه  ، دـندرک بصغ  تفالخ  تماما و  دروم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  نوچ 
« کیلع يدـتعا  کملظ و  نمل  لـیوف  ، يدـعب نم  مولظملا  تنأ  ! ّیلع اـی  :» دومرف نینمؤملا  ریما  هب  باـطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

تیمولظم هب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ.دنک  يّدـعت  متـس و  وت  هب  هکنآ  رب  ياو  سپ  ، يوش یم  مولظم  وت  نم  زا  سپ  ، یلع ای  (2)
مولظم هتـسویپ  نم  ، تفای تافو  ادـخ  لوسر  هک  مد  نآ  زا  (3) هّللا ،» لوسر  ضبق  ذـنم  امولظم  تلز  ام  :» تسا هدرک  حیرـصت  شیوخ 

مالّـسلا هیلع  يداـه  ماـما  زا  هک  زین  ترـضح  نآ  ۀـمانترایز  رد.درک  یم  ناـیب  رگید  عقاوم  ربنم و  رد  ار  تقیقح  نیا  رّرکم  و.ما  هدوب 
نم لّوأ  موـلظم و  لّوا  تنأ  ، هّللا ّیلو  اـی  :» دـندرک بصغ  ار  شقح  هک  هدـش  داـی  « موـلظم نیلوا  » ناوـنع هب  يو  زا  ، تسا هدـش  تیاور 

(4) هّقح .» بصغ 

(5) تسا : رارق  نیا  زا  ، نینمؤملا ریما  تیمولظم  زا  ییاه  هنومن  اه و  هولج 

هک هتـسناد  نآ  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  ار  دوـخ  هدوـمرف و  هراـشا  نآ  هب  هّیقـشقش  ۀـبطخ  رد  ترـضح  نآ  دوخ.تفـالخ  بـصغ  -1
دندرک و رب  هب  ار  تفالخ  ۀماج  ، قحان هب  نارگید 

ص:548

،ج 1،ص 63. یناروکلا یلع  «، خیراتلا رهاوج  :» زا صیخلت  هب  لقن  ( . 1 - 1
،ج 1 ص 303. اضرلا رابخا  نویع  ( . 2 - 2

،ص 726. یسوط خیش  ، یلاما ( . 3 - 3
.نینمؤملا ریما  مجنپ  ترایز  ، نانجلا حیتافم  ( . 4 - 4

»ج 11 ص 227. یلع ماما  ۀمانشناد  ،» یلع ماما  تیمولظم  ۀلاقم  زا  ماهلا  اب  ( . 5 - 5

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 625 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_548_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_548_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_548_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_548_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_548_5
http://www.ghaemiyeh.com


وا و ّدـض  رب  راک  نتخاس  هنوراو  ترـضح و  نآ  قح  هب  شیرق  يّدـعت  هب  زین  يرگید  ۀـبطخ  رد  .دـندومن (1) تراغ  ار  توبن  ثاریم 
.دراد (2) هراشا  ، يو مّلسم  قح  رس  رب  هعزانم 

زا ، هدرک عمط  نآ  رد  نارگید  هک  دراد  ملظ  نیا  هب  هراشا  ، فینح نب  ناـمثع  هب  هماـن  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح.كدف  بصغ  -2
(. كدف )- دوب مالّسلا  هیلع  یلع  هب  يداصتقا  ۀبرض  ربمایپ و  نادناخ  یلام  ۀناوتشپ  ندرب  نیب  زا  ناشفده  .دندرک (3) بصغ  تیب  لها 

بصغ ربارب  رد  تمواقم  هاگیاپ  ندیبوک  مهرد  دصق  هب  هفیقس  موش  نایرج  ناراداوه  ، ربمایپ تافو  زا  سپ.ناوج  رـسمه  تداهـش  -3
رس رب  دش و  طقـس  شدنزرف  ، دید بیـسآ  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ، دندز شتآ  ار  رد  ، دنتخیر مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ۀناخ  هب  ، تفالخ

رسمه تداهش  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و  دیهش  ار  گرزب  يوناب  نآ  یحور  یمسج و  ناوارف  ياهبیسآ  دروخ و  کتک  ، كدف ۀّیضق 
تّدش زا  ناشن  مالّسلا  هیلع  یلع  نانخس  رهطا ، يارهز  گوس  رد.داد  تسد  زا  ار  شیوخ  مدمه  یمرگلد و  ۀیام  نیرتگرزب  ، شناوج

رد همطاف  نوچ  يرـسمه  ندز  کتک  (4) ...يدـّلجت .» اهنع  ّقر  يربص و  کتّیفـص  نع  هّللا  لوسر  ای  ّلق  :» دراد ملظ  نیا  رب  وا  هودـنا 
.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  ياهتیمولظم  تیب و  لها  ياهتبیصم  نیرتگرزب  زا  ، یلع نوچ  يرهوش  ربارب 

نعل اهربنم  اه و  هبطخ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ، هیواعم روتسد  هب  نایوما و  تاغیلبت  اب  لاس  ياهلاس.مالّـسلا  هیلع  یلع  نعل  -4
یبتجم نسح  ماما  روضح  رد  یتح.دـنیوگب  ازـسان  وا  هب  هک  دنتـشاد  یماو  هدرک و  ریگتـسد  ار  ترـضح  نآ  ناراداوه  دـندرک و  یم 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  نعل  ات  دیـشوک  یم  هیواعم.دندرک  یم  نعل  ّبس و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  ، هتـسباو يابطخ  زین  مالّـسلا  هیلع 
تّدم هب  ، زیزعلا دبع  نب  رمع  نامز  ات  ، موش ةدیدپ  نیا  .دروآراب (5) مارم  نیا  اب  مه  ار  ناکدوک  دزاس و  هعماج  یمومع  گنهرف  دراو 

(. مالّسلا هیلع  یلع  نعل  بس و  )- .تشاد (6) همادا  لاس  داتشه 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیاضف  رـشن  نایب و  يولج  اـهلاس  ، ناـیناورم نایوما.مالّـسلا و  هیلع  یلع  لـیاضف  رـشن  زا  يریگولج  -5
.دنتشادن دوب  وا  تبقنم  رد  هک  ار  یثیداحا  لقن  تأرج  نادنم  هقالع.دنتفرگ 

ص:549

ۀبطخ 3. ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
هبطخ 217. ، نامه ( . 2 - 2

ۀمان 45. ، هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
هبطخ 202. ، نامه ( . 4 - 4

،ج 2 ص 102. ریدغلا ( . 5 - 5
،ج 4 ص 220،59،58. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 6 - 6
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نآ هیلع  ثیدـح  لعج  هب  ، لوپ تفایرد  اب  ینایوار  ، وا لیاضف  لـقن  زا  يریگولج  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نعل  رب  هوـالع.ءوس  تاـغیلبت  -6
.دندرک (1) یم  میسرت  يو  زا  یتشز  ةرهچ  دنتخادرپ و  یم  ترضح 

دوب و رایسب  نامرف  تحت  تّما  ناناملـسم و  تسد  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهندروخ  لد  نوخ.نازابرـس  نارای و  ینامرفان  فّلخت و  -7
يارب وا  ياهروتـسد  هب  ییانتعا  یب  ناوریپ و  زا  رگید  یهورگ  تلاهج  وا و  اب  رگید  يا  هدع  ندش  ورردور  يا و  هدع  ینکـش  تعیب 

.دروآ (2) هوتس  هب  ار  ترضح  هک  تسا  ّتیمولظم  نیا  زا  ییاه  هنومن  ، ترضح نتشاذگ  اهنت  نمشد و  اب  گنج 

)و فجن ) هفوک نوریب  رد  وا  ۀنایفخم  هنابـش و  نفد  تدابع و  بارحم  رد  ماما  نآ  تداهـش  ّتیفیک.ناهنپ  ربق  هنامولظم و  تداهـش  -8
رگید ياـه  هنومن  زا  ، دیـشرلا نوراـه  ناـمز  اـت  ناـیوما  جراوخ و  يوس  زا  نیهوت  ربـق و  شبن  میب  زا  ترـضح  نآ  ربـق  ندوـب  یفخم 

.تسوا (3) ّتیمولظم 

هدنیآ ثداوح  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  اهراب  مرکا  ربمایپ  دراد و  هنیرید  ۀقباس  مالّسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  يارب  اهتّیمولظم  نیا 
تیمولظم .دوب (4) هتخاس  زهجم  « ربص » حالس هب  ار  دوخ  مه  ترضح  نآ  دوب و  هداد  ربخ  تّما  ياهمتس  اهییافو و  یب  ، اهیدرمناوجان و 

.تفای تّدش  وا  تلحر  اب  مه  ، دوب ادخ  ربمایپ  نامز  رد  مه  ، مالّسلا هیلع  یلع 

هدوب و تفالخ  دش  هدینش  یمارگ  ّیبن  تلحر  ةرابرد  هچنآ  هک  دندروآ  یم  ربخ  هفیقـس  هب  رگا  : دییوگب :» دسیون یم  داژن  كاپ  دیهش 
یم ربـخ  هفیقـس  هب  رگا  ؟ تفگ یم  هچ  یلع  ةراـبرد  درک و  یم  هچ  هفیقـس  اـیآ  ، دّـمحم تلحر  زور  هن  ، تسا یلع  تلحر  زور  زورما 

هک هدوب  يدیدش  فعض  کی  رد  یمارگ  ّیبن  هدوب و  فالخ  دش  هدینش  یمارگ  ّیبن  تلحر  ةرابرد  هچنآ  هک  دندروآ 

ص:550

.تسا هدمآ  دعب  هب  ،ج 4 ص 63  دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  ( . 1 - 1
.حلاص یحبص  « هغالبلا جهن  » زا ۀبطخ 27،3،25،182 و 70  : ك.ر هلمج  زا  ( . 2 - 2

،ج 4 ص 82. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( . 3 - 3
همانیگدنز رد  یباتک  زین  ات 419، ج 9 ص 408  «، بلاط یبا  نب  یلع  مامألا  هعوسوم  :» ك.ر هلمج  زا  ، یلع تیمولظم  ۀنیمز  رد  ( . 4 - 4

كاـپ دیهــش  «، هفیقــس رد  هدـشمگ  یموـلظم  ،» یناـسارخ ییاـطع  «، خــیرات موـلظم  نـیلوا  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  » ماـن هـب  ترــضح  نآ 
.ینیسح نیسح  دّیس  ،»؟ تشذگ هچ  یلع  رب  ،» ربهر یقت  دّمحم  «، مولظم درمربا  ، یلع ،» داژن
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هب رارقا  همه  دـیاب  هک  تسا  « هفیقـس رد  هدـشمگ  یمولظم  » تهج نیمه  هب  یلع  (1) درک ؟ یم  هچ  هفیقـس  ایآ  ، دنا هدـش  جراخ  کنیا 
نتم هب  عامتجا و  نایم  هب  دناوتب  يو  هن  ،و  دورب شغارس  هب  یسک  هن  دنناسرب و  شا  هناخ  رد  هب  دنناوتب  ار  یسک  هن  اّما  ، دننک شتّیملعا 
جک نوتس  ۀیاس  رد  دیاب  لاس  کنیا 25  دوب و  ربمایپ  ۀـیاس  نوچمه  اج  همه  لاس  هک 23  هفیقـس  رد  هدشمگ  یمولظم...دتفا  عامتجا 

زا بختنم  رخآ  دـشاب...و و  « مهـسفنأب یلوأ  دّـمحم و« هب  برقا  ناملـسم و  لّوا  دـیاب  هک  هفیقـس  رد  هدـشمگ  یمولظم.دنیـشنب  هفیقس 
رد ناـمثع  نیـشناج  دوش و  هدـناوخ  قدـنخ  گـنج  رد  یمارگ  ّیبن  ردارب.هفیقـس  دورطم  دوش و  باـطخ  ادـخ  لوسر  دـنزرف.هفیقس 

.يریشمش ياروش  رد  دودرم  ددرگ و  یفرعم  تّوبن  کیرش  ریزو.هفیقس و 

اب هفیقـس  طابترا  نامز  رد  دـشاب  تلزع  هب  یجنک  ،و  ناناملـسم اب  نامـسآ  طابترا  لاـس  رد 23  دشاب  تیادـه  تعاجـش و  زا  یجنگ 
(2) ...ناناملسم »

.هدعاس ینب  ۀفیقس  ، تفالخ بصغ  ، تیب لها  هعیش و  تیمولظم  ، لّوا ملظ  -

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانش  هلاقم 

فیلأـت هب  تبـسن  نآ  ترثـک  تعـسو و  هب  هّجوت  اـب  ، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ةراـبرد  هدـش  هتـشاگن  تـالاقم  زا  یتـسرهف  نیودـت 
لاس )- مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  رد.دش  دهاوخ  دلج  دنچ  رد  يروطق  باتک  ، دریگ ماجنا  یشهوژپ  نانچ  رگا  تسا و  راوشد  ، باتک

يارب هـک  دـنتخادرپ  یـّـصاخ  یناـمز  ةدودـحم  رد  تـالاقم  یــشخب  زا  یتـسرهف  ۀـئارا  هـب  ، تّـالجم یخرب  ( مالـّـسلا هـیلع  یلع  ماـما 
همان هژیو  تسرهف  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ياهیسانش  باتک  زا  يدادعت  هب  هراشا  نمـض  ،(3) هوکشم » » ۀّلجم رد.تسا  دیفم  نارگشهوژپ 

نوچمه ، دنتـشاد مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ةرابرد  یتالاقم  ، هدـش دای  تبـسانم  هب  هک  میروخ  یمرب  اه  همانزور  تّالجم و  زا  ییاـه 
رثوک و گـنهرف  ، ثیدـح مولع  ، نادـیواج ثاریم  فـقو  ، فراـعم ، تفرعم ، مالـسا رادـساپ  ، یگنهرف ناـهیک  ، ناـغّلبم ، هزوـح : تـالجم

-79) ریخا ۀهد  کی  رد  هک  دزادرپ  یم  هلاقم  یفرعم 491  هب  سپس.یمالسا  تموکح 

ص:551

،ص 19. هفیقس رد  هدشمگ  یمولظم  ( . 1 - 1
،ص 33. نامه ( . 2 - 2

دّمحم ملق  هب  يا  هلاـقم  ناتسمز 1379) زییاپ و  و 69( ةرامش 68  ، يوضر سدق  ناتسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  هب  طوبرم  ( . 3 - 3
.روپ قداص  نیسح 
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حبــص ، ناـهیک ، تاــعالطا : نوـچمه یتاــعوبطم  ، تـسا هدــش  هتــشاگن  یــسراف  ناــبز  هـب  ناریا  تّــالجم  تاــعوبطم و  رد  (1369
تاـیح ، میرح ، نخـس وـترپ  ، ناریا ، تلاـسر ، ناـسارخ ، راربا ، يرهـشمه مج ، ماـج  ، رگراـکوراک ، یمالـسا يروـهمج  ، تکراـشم ، زورما

گنهرف ، هزوح ۀـشیدنا  ، مالـسا رادـساپ  : دـننام یتالجم  ییاوه و  ناـهیک  ، مالـس ، امـش ، راـهب ، جیـسب ، اـم رـصع  قداـص ، ماـیپ  ، سدـق ، ون
بتکم شورـــــــــس ، ، نآرق ناتـــــــــسلگ  ، یمالــــــــــسا تموـــــــــکح  ، ثیدـــــــــح موـــــــــلع  ، تـــــــــفرعم ، رثوـــــــــک

روـن ، دــشر ، نادــیواج ثاریم  فـقو  رئاز ، ، ناــغلبم ، یــسایس موـلع  ، فراــعم ، هوکــشم ، دجــسم ، اهــشزرا ، ناتــسبدا ، هزوـح ، مالــسا
ناـهیک ، قداـص يادـن  ، داـهج گـنهرف  ، وجـشناد ۀـملک  ، هاگـشناد هزوـح و  هاـم ، باـتک  ، زور نز  ، ملق لـها  ، دوـعوم ، رئاـصب ، ناـیب ، ملع

...و هوسا  ّفص ، ، هقف ، هشیدنا

زا یتسرهف  ، عبانم نامه  زا  بیترت و  نامه  هب  نآ  رب  هوالع.تسا  هدـش  میظنت  تـالاقم  نیواـنع  ییاـبفلا  بیترت  ساـسارب  ، تسرهف نیا 
.تسا هدش  هتشاگن  لاس  هد  نامه  ینامز  ةدودحم  رد  هک  تسا  هدروآ  ناونع  رد 143  ار  هغالبلا  جهن  اب  طبترم  تالاقم 

هک هتخادرپ  هیرشن  هلجم و  تالاقم 22  یفیصوت  یلیـصفت و  یفّرعم  هب  هک  هدمآ  (1) دیواج » لعشم  » باتک رد  يرگید  طوسبم  ۀلاقم 
.دندرک رشتنم  همان  هژیو  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  لاس  تبسانم  هب 

ةزوح ، ثیدح مولع  ، هوکـشم ، گنهرف بالقنا ، هاگـشناد  ، شهوژپ ۀنیآ  ، یمالـسا تموکح  : زا دـنا  ترابع  اه  همانلـصف  تّالجم و  نیا 
فراـعم ، جـح تاـقیم  ، یمالـسا تیبرت  ، هزوح ۀـشیدنا  ، نیبم ، تاـنّیب ، هزوح ماـیپ  مق ، ۀـمان  ، یـسایس مولع  ، ینآرق ياهـشهوژپ  ، ناهفـصا

تالاقم و ۀـّیلک  ناونع  ، تالجم نیا  زا  کیره  یفرعم  رد.داهج  گنهرف  ثیدـحلا و  مولع  ، یبرع جـحلا  تاقیم  ، هزوح هاگن  ، یمالـسا
.تسا هدمآ  اهنآ  ناگدنسیون  مان 

ریدغ ةرابرد  هدش  ماجنا  ياهراک  یفرعم  هب  هدمع  روط  هب  ( ریدـغ بوتکم  ثاریم  شخب 13( زین  (2) ریدغ » اب  نرق  هدراهچ  » باتک رد 
هک یتالاقم  ۀمه  تسرهف  ۀئارا  هب  دوخ  هرامش 48  رد  « رثوک گنهرف  » ۀمانهام.تسا هدش  هتخادرپ  یفیلأت  راثآ  هژیوب  ، فلتخم داعبا  زا 

رد

ص:552

هک 28 مّود  لوا و  لاس  رد  هدش  باختنا  بتک  تیالو و  لاس  باتک  يرازگرب  ةرابرد  هحفـص  رد 680  هنوگ  شرازگ  یباتک  ( . 1 - 1
(. باتک نیمه  رد  « تیالو لاس  باتک  )-» دار يودهم  یلع  دّمحم  ششوک  هب  ، دراد طوسبم  ۀلاقم 

.1379، لیلد رشن  ، يراصنا رقاب  دّمحم  زا  ( . 2 - 2
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اب ، تسا هتخادرپ  هدوب  طوبرم  شناراـی  ماـما و  ةریـس  هغـالبلا و  جـهن  مخ و  ریدـغ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هرامـش  لوط 47 
یفرعم هب  زین  « مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  ۀـمان  هلاقم  » باتک.دـسر یم  دروم  هب 179  هک  « رثوک گـنهرف  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  » ناونع

هیلع یلع  ماما  یـسانش  هلاقم  » باـتک .تسا (1) هـتخادرپ  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  ةراـبرد  تـالجم  تاـعوبطم و  زا  هلاـقم   6063
ندروآ.تسا هتخادرپ  اه  هلاقم  ياوتحم  یلامجا  فیصوت  اب  هارمه  ناریا  فلتخم  تایرـشن  رد  هلاقم  یفّرعم 2328  هب  زین  (2) مالّسلا »

باتک ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانش  باتک  - .دننک هعجارم  هدش  دای  عبنم  دنچ  هب  نابلاط  ، تسین رّسیم  ، باتک نیا  رد  اهتسرهف  نیا  زیر 
، هغالبلا جهن  یسانش 

.بوتکم گنهرف  ریدغ و  ، ریدغ یسانش  باتک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصّصخت  ۀناخباتک  - هّصاخلا نینمؤملا  ریما  مامالا  هبتکم 

نتف محالم و 

ترـضح ربمایپ و  تایاور  رد.تسا  یعامتجا  ياهبوشآ  اه و  هنتف  ثداوح و  ، اهنآ زا  دوصقم  تسا و  هنتف  همحلم و  عمج  ، هژاو ود  نیا 
تیمولظم ، ّتیلهاـج هب  عوـجر  ، تفـالخ بصغ.تسا  هدـش  هداد  خـلت  ياهدادـخر  نتف و  محـالم و  عوـقو  زا  ربـخ  مالّـسلا  هیلع  یلع 

يوبن ّتنس  ندش  شومارف  یمالسا و  تما  رد  اهتعدب  زورب  نایناورم و  نایوما و  نتفای  هطلـس  ، كاپ ياهناسنا  تداهـش  ، ربمایپ نادناخ 
یلع ماما  هدـش و  هتفگ  وا  ّیـصو  ادـخ و  ربمایپ  نابز  زا  هک  تسا  یثداوح  هلمج  زا...و  یثوروم  تنطلـس  هب  تفالخ  ندـش  لیدـبت  و 
متشه دلج  .تسا (3) هداد  مدرم  یهاگآ  تهج  ار  مزال  ياهرادشه  هدومرف و  هراشا  اهنآ  هب  شیوخ  تفالخ  نارود  رد  مالّـسلا  هیلع 

هب یباتک  زین  سوواط  نب  دـّیس  .تسا (4) هتخادرپ  ایاضق  نیمه  هب  هک  تسا  فورعم  « نحم نتف و  دـلج  » هب میدـق  پاچ  راونـألا  راـحب 
.دراد « نتفلا محالملا و  » مان

.مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم  ، ایانم ایالب و  ملع  ، خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و  -

هدشانم جاجتحا و  - ریدغ هب  هدشانم 

ص:553

تاحفص 573. دادعت  ،1380، يوضر سدق  ناتسآ  رشن  ، هداز نایسیئر  اریمح  زا  ( . 1 - 1
.هحفص  1383،542 «، مق شهوژپ  ۀناخ  » زا میظنت  هّیهت و  ( . 2 - 2

(. حلاص یحبص  ۀغالبلا  جهن  زا  ياه 5،50،93،101،102،105،151،156،187( هبطخ  نوچمه  ( . 3 - 3
ات 33. دلج 28  ، دیدج ياه  پاچ  رد  ( . 4 - 4
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بقانم

هب مالّـسلا  هیلع  یلع  بقانم.تسا  هدمآ  یناوارف  ثیداحا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اصوصخ  ربمایپ و  تیب  لها  بقانم  لیاضف و 
مه «. هبقاـنم نم  هبقنم  یف  قحلی  ـال  :» میناوـخ یم  هبدـن  ياـعد  رد.دـسر  یمن  وا  ۀـبترم  هب  یـسک  هک  تسا  لیدـب  یب  ناوارف و  يدـح 

ياـملع زا  يدادـعت  ، هتـشذگ ياـهنرق  لوط  رد.تسا  نایعیـش  فیاـظو  نیرتمهم  زا  اـهنآ  رـشن  ناـیب و  مه  لـیاضف و  نیا  اـب  ییانـشآ 
هتخادرپ تیب  لـها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لـیاضف  بقاـنم و  ثیداـحا  نوماریپ  ییاـهباتک  شراـگن  هب  ، ّتنـس لـها  زا  یخرب  یّتـح  ، هعیش

: دوش یم  هراشا  اهنآ  ناگدنسیون  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  تسد  نیا  زا  ییاهباتک  مان  «، بقانم » .دنا

نامیلـس نب  دّمحم  «، نینمؤملا ریما  مامألا  بقانم  ، » يرزج نب  دّمحم  «، بلاغلا دسألا  بقانم  ،» بوشآ رهـش  نبا  «، بلاط یبا  لآ  بقانم  »
.يزمرت یفشک  «، يوضترم بقانم  ،» یمزراوخ «، نینمؤملا ریما  بقانم  ،» یلزاغم نبا  «، بلاط یبا  نب  یلع  مامألا  بقانم  ،» یفوک

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

ثیدح نیودت  زا  يریگولج  - ثیدح شراگن  عنم 

تیالو ثیدح  - هالوم تنک  نم 

ینمی نایلاوم 

تیب و لها  بتکم  عّیـشت و  شرتسگ  رد  هچ  ، مالـسا شرتسگ  شریذـپ و  رد  هچ  هک  دـندوب  ییاه  هعومجم  نیرتگرزب  زا  ، ینمی لیابق 
صلاـخ و ناراـی  ناـیم  رد.دـنتخادرپ  شقن  ياـفیا  هب  ، هعیـش ناـماما  زا  عاـفد  تلاـسر و  نادـناخ  اـب  یگتـسبمه  ياـه  هصرع  رد  هـچ 

: نوچمه یلیابق.میروخ  یمرب  نانآ  زا  يرایسب  ۀتسجرب  ياه  هرهچ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناوترپ  نارازگراک 

زا مه  ، اهنآ زا  يرایـسب  دارفا  هک  دنا  ینمی  همه  رعـشا  ، نالوخ ، جحذم ، هدـنک ، ّیط ، هعازخ ، دارم ، نادـمه ، دـماغ ، دزا ، ریمح ، معثخ ، هلیجب
نارای البرک و  يادهش  یبتجم و  نسح  ماما  باحصا  زا  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  مه  ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ۀباحص 

مایق رد  اه  ینمی  شقن  دوب و  دنهاوخ  نمی  زا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  يا  هدمع  شخب  زین  نامّزلا  رخآ  رد.دندوب  رگید  ۀّـمئأ 
ترضح

ص:554
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.تسا (1) هدمآ  زین  تایاور  رد  تسا و  ناشخرد  رایسب  روهظ  يزاس  هنیمز  مالّسلا و  هیلع  يدهم 

نکاـس نمی  فلتخم  لـیابق  زا  يرایـسب  دارفا  ، رگید ياـه  ههد  رد  نآ  زا  سپ  دوب و  نینمؤملا  ریما  تفـالخ  ّرقم  هفوک  هک  یعطقم  رد 
ۀنیمز شیادیپ.دنتـشاد  شقن  روضح و  يدـعب  ياهمایق  البرک و  ۀـثداح  رد  سپ  نآ  زا  ریما و  ترـضح  ياـهگنج  رد  دـندوب و  هفوک 

هیلع یلع  هب  نانآ  تفرعم  ّتبحم.تفر و  راید  نآ  هب  ربمایپ  يوس  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دوب  یتّیرومأم  اـب  ، نمی رد  عّیـشت 
هتـشک زا  سپ.دنوش  یم  هدید  زین  نامثع  ّدض  رب  مایق  رد  ، دندوب ینمی  هک  يروهـشم  ياه  هرهچ  زا.دش  زاغآ  نارود  نامه  زا  مالّـسلا 

نیفـص و ، لمج ياهگنج  رد  دنتـشاد و  يزراب  شقن  زین  يولع  تموکح  ياه  هیاپ  میکحت  نینمؤملا و  ریما  اب  تعیب  رد  ، نامثع ندـش 
ّیلو ترـصن  رد  نمی  لیابق  تاراختفا  رب  همه  اهنیا  دـنداد و  ناشن  دوخ  زا  میظع  ياـهیناشفناج  مالّـسلا  هیلع  یلع  باـکر  رد  ناورهن 

هب نوگانوگ  ياه  تمـس  فلتخم و  قطانم  رد  نینمؤملا  ریما  تموکح  نارازگراک  ناـیم  رد.دوزفا  ، موصعم ماـما  زا  تیاـمح  ادـخ و 
نب نامعن  هریبه ، نب  هلقصم  ، يدزا ثراح  یبا  نب  ثراح  ، یجرزخ دعس  نب  سیق  : وچمه ، میروخ یمرب  ینمی  نایعیش  زراب  ياه  هرهچ 

بعک نب  کلام  ، يدـنک سیق  نب  ثعـشا  ، يدزا رماـع  نب  بیبش  ، یعخن رتشا  ثراـح  نب  کـلام  ، یعازخ درـص  نب  نامیلـس  ، نـالجع
، يدع نب  رجح  ، ییاط متاح  نب  ّيدع  ، یعخن دایز  نب  لیمک  ، يدزا بهو  نب  دعس  ، نامی نب  هفیذح  ، يدزا نالجع  نب  همادق  ، ینادمه

.ریضخ نب  ریرب  ، ینادمه ثراح  ، يدزا دادش  نب  هعافر  ، یعازخ قمح  نب  ورمع 

ار مدرم  نیا  رد  تکرب  دوجو  تسا و  یعیـش  تماما  هب  داقتعا  هّمئأ و  تیـالو  رد  يزاتـشیپ  نآ و  لـیابق  نمی و  تلیـضف  ۀـناشن  اـهنیا 
.دهد (2) یم  ناشن 

یسانش هعیش  ۀسسؤم 

.دش سیسأت  مق  رد  لاس 1380 ش  رد  هک  یشهوژپ  ، یشزومآ ، یگنهرف يا  هسسؤم 

رد یعیش  ياه  هزومآ  دیاقع و  ندناسانش  ناهج و  رد  نایعیش  عضو  نتخانش  نآ  فده 

ص:555

«. روهظلا رصع  یف  اهرود  نمیلا و  » لصف ، یناروکلا یلع  « روهظلا رصع  :» ك.ر هلمج  زا  ( . 1 - 1
.مئاقلا رظتنم  رغصا  « تیب لها  زا  تیامح  رد  ینمی  لیابق  شقن  :» ك.ر عّیشت  رد  نانآ  شقن  ینمی و  لیابق  تخانش  ةرابرد  ( . 2 - 2
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اب ، تسا عّیـشت  ةراـبرد  ناقرـشتسم  ياـه  هتـشون  اههاگدـید و  دـقن  یعیـش  ننـس  ةراـبرد  یناـسر  عـالطا  ، ناـیناهج هب  عّوـنتم  ياـهبلاق 
ياه هرود  اهـسنارفنک و  يرازگرب  یـسانش و  هعیـش  یـسانش و  مالـسا  تاّسـسؤم  اب  طابترا  هعیـش و  زا  هناسانـش  هعماـج  ياهـشهوژپ 

.رگشهوژپ تیبرت  يزروراک 

زا ، هدش رـشتنم  نآ  زا  هرامـش  نونکات 7  هک  یـسانش  هعیـش  ناونع  اب  يا  همانلـصف  پاچ  هدش و  دای  فادـها  ریـسم  رد  باتک  نیودـت 
.تسا (1) هسسؤم  نیا  رگید  ياهتیلاعف 

.یسانش هعیش  ، يریدغ زکارم  -

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامإلا  هعوسوم 

ير يدّـمحم  دّـمحم  فارـشا  اـب  »و  ثیدـحلا راد  » يوس زا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ةراـبرد  يدـلج  یفراـعملا 12  هریاد 
دودـح اـعمج  باـتک  نیا.تسا  هتخادرپ  وا  یگدـنز  ثداوح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیـصخش  فلتخم  داـعبا  هب  هدـش و  میظنت  يرهش 

رد 12 ، تسا هدش  همجرت  مه  یسراف  هب  باتک  نیا.تسا  ناوارف  عبانم  زا  یخیرات  لقن  ثیدح و  نارازه  يواح  دراد و  هحفص   4500
مود و ةرود  رد  « تیالو لاس  باتک  » ةدـیزگرب ياهباتک  زا  نآ  ۀـمجرت  مه  باتک و  لصا  مه  (2) نینمؤملا .» ریما  ۀمانشناد  » مان اب  ، دلج

.دوب (3) مشش 

.تیالو لاس  باتک  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک  -

هبعک دولوم 

قافتا لیف  ۀعقاو  زا  سپ  لاس 30  رد  بجر  هعمج 13  زور  هک  ، تسا هبعک  لخاد  رد  وا  ّدلوت  ، نانمؤم ریما  درف  هبرصحنم  ياهتلیضف  زا 
.دوش ناسآ  وا  رب  نامیاز  نآ  ات  درک  اعد  ادخ  هاگرد  هب.تفرگ  نامیاز  درد  هک  دوب  مارحلا  دجسم  رد  دسا  تنب  همطاف  شردام.داتفا 

ص:556

ص 205. (، مق هّیملع  هزوح  یشهوژپ  زکارم  یفرعم  ) هسانش ( . 1 - 1
.یثّدحم داوج  يدوعسم و  ، يزیرهم ، یناطلس ، افرژ ینیسح  : نامجرتم ملق  هب  ( . 2 - 2

رد ار  باتک  بلاـطم  ، یفرعم نیا  رد  ات 258. ،ص 225  دار يودهم  «، دیواج لعـشم  :» ك.ر هعومجم  نیا  یلیـصفت  یفرعم  رد  ( . 3 - 3
ینابم ، ربمایپ زا  سپ  یلع  ماما  ، وا ییاوشیپ  يارب  ربمایپ  ياهشالت  ، ربمایپ اب  هارمه  ، یگداوناخ تیـصخش  : تسا هدرک  میـسرت  شخب   16

ریما ياـهیگژیو  نوگاـنوگ ، ياههاگدـید  زا  ماـما  ، ماـما تداهـش  ، تموـکح ياـههام  نیـسپاو  ، یلخاد ياـه  هنتف  ، يوـلع تاحالـصا 
.نارازگراک باحصا و  ماما ، اب  ینمشد  ، ماما اب  ینمشد  ، ماما یتسود  ، يونعم تردق  ياه  هناشن  ، يرگداد يرواد و  ، اهشناد ، نینمؤملا
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رد مراهچ  زور.دشن  هدوشگ  هبعک  رد  دندرک  هچره.دمآ  مه  هب  راوید  تفر و  هبعک  نورد  يو  ، دـش هتفاکـش  هبعک  راوید  ادـخ  رما  هب 
دروآرب گناب  دوب و  لاحـشوخ  بلاط  وبا  دـیچیپ و  اج  همه  ربخ  .دـمآ (1) نوریب  هبعک  زا  تشاد  تسد  يور  ار  « یلع » يو هک  یلاـح 

هدرک و تیاور  ار  نآ  نایوار  تسا و  خیرات  تاملسم  زا  ، تفگش ۀثداح  نیا  .دمآ (2) ایند  هب  هبعک  رد  ادخ  ّیلو  بشما  ! مدرم يا  : هک
نب طبـس  ، لاّتف نبا  ، يروباشین مکاح  ، يدوعـسم يزودـنق ، ، ظحاج نوچمه  ، تنـس لـها  ناـملاع  ناـیم  دـنا و  هدورـس  ار  نآ  نارعاـش 

رد مه  یّلقتسم  ياهفیلأت  .دنناتسادمه (3) نخـس  نیا  رب  زین  هعیـش  ياملع  تسا و  یعطق  زین  رگید  يرایـسب  یعفاش و  یجنگ  ، يزوج
.دراد (4) دوجو  عوضوم  نیمه 

تداهش دجسم  هب  ، تدالو هبعک  هب  تداعس  نیا  دشن  رّسیم  ار  یسک 

باتزاب مه  یسراف  راعشا  رد  دنا و  هدروآ  شیوخ  ياهرعـش  رد  ار  تلیـضف  نآ  نارخأتم  نامدقتم و  زا  يرایـسب  نابز  برع  نارعاش 
تهج زا  یسیع  ردام  رب  یلع  ردام  يرترب  ، هدیشخب تفارش  نآ  هب  هبعک  رد  یلع  ترضح  ّدلوت  : هکنیا لثم  یمیهافم.دراد  يا  هدرتسگ 
ردام يور  هب  هبعک  رد  ندـش  هدوشگ  ، نینمؤملا ریما  اب  هبعک  دـنویپ  ، ملاع نادّـحوم  يارب  یلع  هاگداز  ندوب  هلبق  ، دـنزرف دـّلوت  ناـکم 

فلتخم نارعاش  زا  هنومن  ناونع  هب  تیب  دنچ.تسا  هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  ناوارف  یـسراف  ياه  هدورـس  رد  ، یلع ندوب  امن  هلبق  ، یلع
: دوش یم  هدروآ 

ام ۀناخ  نیا  بحاص  ییوت  ، هدنب نیهم  يا  ینعی  ، دش نآ  زا  دلوم  ار  وت  هبعک  مرح 

دوشگ هبعک  رد  ادخ  یلع  رهب  زا  دوجو  هب  دمآ  هبعک  هب  یلع  هک  يزور 

دوبعم داز  هناخ  تسا  یلع  هک  اّقح  یلع  هب  دوخ  ۀناخ  دادب  تسبرد 

ص:557

،ص 114. قودص یلاما  ( . 1 - 1
،ج 7 ص 347. ریدغلا ( . 2 - 2

.تنس لها  عبانم  زا  لقن  هب  ج 7 ص 486  «، قحلا قاقحا  » زین.هبعک نورد  زا  دیشروخ  عولط  هلاقم  هرامش 34  ، تاقیم ۀمانلصف  ( . 3 - 3
«، هـبعکلا دــیلو  ّیلع  ،» ناگدنــسیون زا  یهورگ  «، نینمؤـملا ریما  ماــمإلا  دــلوم  ،» قودــص «، نینمؤـملا ریما  دــلوم  :» هـلمج زا  ( . 4 - 4

نایـسّدقم ییحی  «، دوش یم  ردام  هبعک  «،» هبعکلا دیلو  ّیلع  » باتک ۀمجرت  « هبعک دولوم  ،» يوقن يدـهم  دّیـس  « هبعکلا ّیلع و  ،» يرابودرا
یفرعم هب  هغالبلا  جهن  داینب  رشن  ، یچتکاپ دمحا  قیقحت  «، یمالـسألا ثارتلا  نم  هجرختـسم  صوصن  نینمؤملا  ریما  دلوم  » باتک رد...و 

.دنا هدرک  فیلأت  « نینمؤملا ریما  دلوم  » ناونع اب  هک  هتخادرپ  ناذاش  نبا  یناذمه و  ءالعلا  وبا  ، قودص ، يرتخبلا وبا  یضاق  زا  رثا  راهچ 
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یلع ای  تسامن  هلبق  وت  ياشگلد  ةرهچ  یلع  ای  تسادخ  تیب  وت  هاگداز  هناخ و 

یلع (1) ای  تسادخ  رکذ  تبل  رب  تسخن  زور  دوب  نونمؤم  ةروس  ، تتدالو ۀمزمز 

: دوش یم  هدروآ  مه  یبرع  هب  يزاریش  لیعامسا  دّیس  يابیز  سّمخم  زا  دنب  کی 

نوفصی اّمع  هّللا  یلاعت  نونبلا و  هّلل  لعجی  نکی  نإ 

ادلو اّقح  تیبلا  ّیلول  نوکی  نأ  يرحأ  تیبلا  دیلوف 

میرم (2) نبا  ریزع ال و ال  ال 

دنزرف هچرگا  ترضح  نآ  هک  دناسر  یم  هثداح  نیا.دنناد  یم  يرارسا  یناعم و  ياراد  ، هبعک رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دلوت 
هبعک دولوم  هب  هّجوت  شتقیقح  ، هبعک يوس  هب  زامن  رد  ام  هّجوت.تسا  هبعک  يونعم  یحور و  دنزرف  اّما  ، تسا دسا  تنب  همطاف  یمسج 
ثول زا  ار  هبعک  نیا  هکنآ  دهد  ناشن  ات  ، دش هداز  هبعک  ۀناخ  رد  وا.هبعک  دولوم  هب  ور  لد  تسا و  هبعک  هب  ور  مسج.تسوا  تیالو  و 

تب ، مالّـسلا هیلع  یلع  لیاضف  - .تسا هبعک  دولوم  دزادرپ ، یم  دـیحوت  دـبعم  رد  ینکـش  تب  هب  هنوگ  میهاربا  دزاس و  یم  كاپ  اـهتب 
.مالّسلا هیلع  یلع  ینکش 

یلوم

نمـض مخ  ریدـغ  زور  رد  ، عادولا هّجح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  يریبعت.رایتخا  بحاـص  ، اوشیپ ، تسرپرـس ياـنعم  هب 
ّیلع اذهف  هالوم  تنک  نم  :» دومرف تسناد و  مدرم  يالوم  ار  وا  درب و  راک  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ةرابرد  لّصفم  يا  هبطخ 

.تسا هعیش  خیرات  رد  یلاجنج  ثحابم  زا  ، نینمؤملا ریما  تیالو  تفالخ و  رب  شتلالد  نآ و  يانعم  یلوم و  ةژاو  «. هالوم

یمن ار  ریدـغ  ثیدـح  ای  ، دـننک یم  راکنا  ار  مخ  ریدـغ  ۀـعقاو  ای  ، ترـضح نآ  لصفالب  تفالخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تماما  نارکنم 
راـکنا ار  ـالوم  نـشور  ياـنعم  دـنناوتن  مـه  رگا  دـننک و  یم  ناـیب  « تـسود » ار یلوـم  ياـنعم  ، دـننک ّدر  دـنناوتن  مـه  رگا  اـی  ، دــنریذپ

.دوش هفیلخ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  يرگید  سک  دندید  حالص  هفیقس  رد  دقع  ّلح و  لها  هک  دنوش  یم  یعدم  ، دننک

ص:558

، جح تاقیم  ۀمانلـصف  ، یثدحم داوج  «، هبعک داز  هناخ  ، یلع » ۀلاقم : ك.ر ، یـسراف راعـشا  رد  هبعک  رد  وا  ّدلوت  باتزاب  ۀنیمز  رد  ( . 1 - 1
(. همان هژیو  هرامش 34(

،ج 3 ص 281. نخس ۀیامرس  ( . 2 - 2
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ياــهدربراک رد  نآ  يارب  ینعم  دراد و 27  یلوم  ياـنعم  ةراـبرد  يا  هناـملاع  ّلدتـسم و  ، طوسبم ثحب  (1) ریدغلا » » رد ینیما  ۀـمالع 
هب یلوا  ، ّیلو ، دـنواشیوخ ، هیاسمه ، نامیپ مه  ، وریپ ، کلام ، هدـشدازآ ، مالغ دـنزرف ، ، ومعرـسپ ، ومع ، راگدرورپ لـثم  ) دروآ یم  فلتخم 
یم ّدر  مخ  ریدغ  رد  نآ  دربراک  رد  ار  یناعم  ۀمه  یلالدتـسا  یثحب  اب  )و  ...و رما  راد  هدهع  ، راک رد  هدـننک  فّرـصت  روای ، ، زیچ کی 

رد نآ  دـعب  لـبق و  رد  هچنآ  تسا و  هلمج  دوـخ  رد  هک  ینئارق  دـیوگ  یم  »و  رورـس ریما و  »و« فّرـصت هب  یلوا  » ياـنعم ود  رگم  دـنک 
يدبع دیز ، نب  تیمک  ، يریمح دّیس  لثم  یناسک  هک  ار  ییانعم  ، دنتشاد هنحـص  نآ  رد  نارـضاح  هک  یتشادرب  ، هدش نایب  ریدغ  ۀبطخ 

هب نارگید  رمع و  رکب و  وبا  ییوگ  تینهت  دنا ، هدرک  نایب  رعش  بلاق  رد  ار  نآ  هدیمهف و  نآ  زا  ارعـش  ابدا و  رگید  مامت و  وبا  ، یفوک
هب هک  ییاهلالدتـسا  اهجاجتحا و  ، نینمؤملا ریما  ناونع  هب  ترـضح  هب  نانآ  نداد  مالـس  وا و  اب  تعیب  زور و  ناـمه  رد  ریما  ترـضح 

ار هثداح  زور و  نآ  ّتیمها  هدـش و  لزان  هبطخ  نیا  زا  سپ  شیپ و  هک  نآرق  تایآ  ، هدـش تیالو  تماما و  تاـبثا  رب  ریدـغ  ثیدـح 
اب ریدـغ  زور  رد  نینمؤـملا  ریما  يارب  هک  یتیـالو  نآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  همه  ، رگید یجراـخ  یلخاد و  ۀـنیرق  اـههد...و  هدرک  ناـیب 
اب مـه  یهاـگ  تـقیقح  نـیا  .دوـب (2) ادـخ  ربماـیپ  ینیـشناج  ناناملـسم و  تسرپرــس  ياـنعم  هـب  ، دـش لـعج  نـییعت و  « یلوـم » ۀـملک

نآ و هب  لالدتـسا  ةوحن  یلوم و  ياـنعم  رد  زین  يرگید  رایـسب  ناـملاع  «. يدـعب نمؤـم  ّلـک  ّیلو  ّیلع  :» تسا هدـش  ناـیب  « ّیلو » ۀـملک
.دنا (3) هدرک  ثحب  ّتنس  لها  هعیش و  بتک  رد  ثیدح  نیا  تادنتسم 

.تیالو ثیدح  ، ریدغ ثیدح  ، غیلبت ۀیآ  ، ریدغ هب  جاجتحا  ، مخ ریدغ  ، ریدغ ۀبطخ  -

یهلا نامیپ  - قاثیم

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - راّمت مثیم 

ص:559

(. ات 677 ،ص 609  دیدج پاچ  رد  ات 400(و  دلج 1 ص 340  ( . 1 - 1
زا ، یثدـحم داوـج  ملق  هب  « یلوـم ياـنعم  » ماـن هب  یـسراف  يا  هوزج  رد  ، ریدـغلا رد  ینیما  ۀـمالع  ینـالوط  ثحب  زا  يا  هدرـشف  ( . 2 - 2

.یبیج هحفص  رد 58  ، تسا هدش  پاچ  ، ریدغلا یسراف  ياهشهوژپ  زکرم  تاراشتنا 
»ج 1، راونألا تاـقبع  ،» ص 392 »ج 1  هّتـسلا حاحّـصلا  نم  هسمخلا  لـئاضف  ،» دـیفم خیـش  « یلوـملا ینعم  یف  هلاـسر  » هلمج زا  ( . 3 - 3

....و « ریدقلا ضیف  ،» ج 21 و 37 «، راونألا راحب  ،» ات 60 ۀمان 54  « تاعجارملا »
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تّوبن ثاریم 

نآ دش و  لقتنم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  وا  ّیـصو  هب  شتافو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تماما  تیالو و  ماقم 
هک یثاریم.دسر  یم  ماما  هب  هک  تسا  تیاصو  تفالخ و  ماقم  نامه  ، ءایبنا تثارو.دوب  ربمایپ  تمکح  لضف و  ملع و  ثراو  ، ترضح

تمـصع و تراهط و  یگژیو  تفالخ و  ماقم  نامه  هکلب  ، دوبن يویند  عاتم  میـس و  رز و  ، تسا هدرب  ادـخ  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
رد مالّسلا  هیلع  یلع  ماما.دنتخاس  مورحم  « يونعم ثرا  » نآ زا  ار  ترضح  دنتفای و  هطلـس  نآ  رب  نافلاخم  هک  دوب  تّما  رب  تیالو  قح 

هتشاد مشچ  رد  راخ  ولگ و  رد  ناوختـسا  هک  یـسک  نوچمه  تخـس  نارود  نآ  لّمحت  تفالخ و  بصغ  هب  هراشا  اب  هّیقـشقش  ۀبطخ 
ینب متس  یـشک و  قح  زا  رگید  ياج  رد  (1)و  ابهن » یثارت  يرأ  » دنک یم  دای  شیوخ  ةدـش  تراغ  ثاریم  ناونع  هب  تفالخ  زا  ، دـشاب

تیاصو تیالو و  قح  ، رگید نخس  رد  دیوگ (2)و  یم  نخس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ثاریم  هب  تبسن  ترـضح  نآ  ةرابرد  هّیما 
« هثارولا هّیـصولا و  مهیف  هیـالولا و  ّقح  مهل  و  :» دـندرک يزارد  تسد  نآ  هب  نارگید  هک  دـناد  یم  تیب  لـها  صوصخم  ار  تثارو  و 

.دراد هراشا  تیب  لها  مّلسم  قح  سّدقم و  تثارو  نیا  هب  زین  هعماج  ترایز  رد  « مکدنع هّوبّنلا  ثاریم  «و  ریبعت .(3)

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  ، بلطملا دبع  نب  سابع  ربمایپ  يومع  دوجواب  دوب و  ادخ  ربمایپ  نیتسار  ثراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ماـگنه.تخاس شتاـفو  زا  سپ  دوخ  روما  راد  هدـهع  دـینادرگ و  دوخ  ثراو  دـیزگرب و  شیوـخ  تیاـصو  هب  ار  ناـنمؤم  ریما  ، هلآ و 

هب ربمایپ  سپس  ، درک دوخ  تسار  تسد  تشگنا  هب  ار  نآ  مه  وا.داد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  دروآ و  نوریب  دوخ  تسد  زا  رتشگنا  ، تافو
.دروایب ار  ترضح  ياصع  قیربا و  ، درب ، همامع ، ریشمش ، مچرپ ، هرز ، دوخ هالک  ات  دومرف  لالب 

هیلع یلع  هب  ار  رگید  ياهزیچ  و  ءابحص ) ءابضع و  ، لدلد ءابهش و  ) يراوس بکرم  رفس و  هالک  یّتح  ، داد مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  همه 
هب اهثاریم  نیا  ندرپس  .دنکن (4) عازن  وت  اب  اهنآ  ةرابرد  یـسک  نم  زا  سپ  ات  ، ریگب ما  هدنز  نم  ات  ار  اهنیا  ، یلع ای  : دومرف داد و  مالّـسلا 

.تفالخ بصغ  ، تفالخ ، تیاصو ، تماما تلاسر و  عیادو  - .دور یم  رامش  هب  وا  ینیشناج  تفالخ و  رب  يرگید  هاوگ  زین  نانمؤم  ریما 

ص:560

هبطخ 3. ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
(. حلاص یحبص  هبطخ 77( ، نامه ( . 2 - 2

ۀبطخ 2. ، نامه ( . 3 - 3
،ج 22 ص 456. راونألا راحب  ( . 4 - 4
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يدنه نیسح  دماحریم 

تاـقبع » مـیظع باـتک  فـلؤم  ، تیــالو مـیرح  ناعفادــم  ناهوژپریدــغ و  نیرتـگرزب  زا  (1246-1306 ق) يدنه نیـسح  دـماحریم 
نیرتمهم هک  تشاگن  يددعتم  راثآ  تیب  لها  زا  عافد  ریـسم  رد  دوب و  بدا  ملع و  هداوناخ  زا  يوسوم و  تاداس  زا  يو.تسا  « راونألا

هب طوبرم  ثیدـح  هدزاود  ةرابرد  يدـلج  رثا 30  نیا  زا  دـلج  هدزاود.دوب  « هّیرـشع ینثا  ۀـفحت  » مان هب  یباتک  خـساپ  رد  ، تاقبع اـهنآ 
بـصان نم  ثیدـح  ، هیبـشت ثیدـح  ، ...مـلعلا هنیدـم  اـنا  ثیدـح  ، ریط ثیدـح  ، تیـالو ثیدـح  ، تـلزنم ثیدـح  ینعی  تـسا  تیـالو 

، ّتنـس لها  عبانم  هب  دانتـسا  اب  يو.نیلقث  ثیدـح  ، ّیلع عم  ّقحلا  ثیدـح  ، لیوأت رب  لاتق  ثیدـح  ، تیار ثیدـح  ، رون ثیدـح  ، ...اـّیلع
.ریدغ یسانش  باتک  ، راونألا تاقبع  .تسا (1)- هدرک  تابثا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  یعیش و  قیاقح 

قح نازیم 

رد هبنج  نیا.تقیقح  تخانـش  يارب  يو  ندوـب  كـالم  راـیعم و  تـسوا و  ندوـب  « نازیم ،» مالّـسلا هـیلع  یلع  ترـضح  ياـهیگژیو  زا 
تـسا راـیعم  نازیم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  تـسا  نـینچ  اـهنآ  ۀـصالخ  هـک  تـسا  هـتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  یناوارف  تاـیاور 

یـصاع و زا  عیطم  تخانـش  ، لوسر ادـخ و  ناگدـنهدرازآ  تفرعم  ، ادـخ نمـشد  زا  ادـخ  تسود  تفرعم  ، قفانم زا  نمؤم  تفرعم  : رد
تفرعم ، نید ّدـض  رب  نایغاب  نید و  نایماح  ، هّللا ّودـع  هّللا و  ّیلو  تفرعم  ، ملاسم ادـخ و  نید  اب  براحم  تخانـش  ، نید یب  زا  رادـنید 

تسا قح  تخانش  رد  وا  ندوب  نازیم  نیا  (2) یلع » عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  :» تسا ثیدح  رد  یتقو.تلالض  تیاده و  ، لطاب قح و 
نمؤم و تخانش  رد  ار  وا  ندوب  نازیم  (3) قفانم » ّالإ  کضغبی  نمؤم و ال  ّالإ  کّبحی  !ال  ّیلع اـی  :» هک تسا  يوبن  ثیدـح  رد  یتقو  و 

ماما تمـصع  نآ  زا  دناسر و  یم  ار  وا  ینازیم  ییوگلا و  يروحم و  شقن  هک  تسا  رایـسب  تایاور  هنوگنیا  زا  دنک و  یم  نایب  قفانم 
اب اهترایز  رد  .دوش (4) یم  هدیمهف  زین 

ص:561

.یمیکح اضر  دّمحم  «، نیسح دماحریم  :» ك.ر هلمج  زا  يو  ةرابرد  ( . 1 - 1
،ج 5 ص 623 و ج 16 ص 384. قحلا قاقحا  ( . 2 - 2

،ج 42 ص 271. قشمد خیرات  ( . 3 - 3
يدهم زا  « تسا یلع  اب  قح  » و.ق  1424، تیب لها  یناهج  عمجم  ، يدمآلا لزوگ  دّمحم  « قحلا نازیم  ّیلع  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( . 4 - 4

.ینامیا هیقف 
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مالّسلا هیلع  یلع  ، نآرق رد  « نازیم و« «، طارص «، » لیبس » هک هدمآ  یتایاور  رد.میهد  یم  مالس  ترـضح  نآ  هب  زین  « لامعألا نازیم  » ناونع
.تسا (1)

ترـضح.رایعم دـننازیم و  ربمایپ  تیب  لـها  هعیـش و  ناـماما  ۀـمه  هکلب  ، تسین مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  صوصخم  «، ندوب نازیم  » تفص
: دیامرف یم  ، دوخ تیب  لها  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

یم كـاله  هک  دـیتفین  ولج  ناـنآ  زا  (2) مکنم ،» ملعأ  مّهنإـف  مهومّلعت  ـال  ،و  اوـکلهتف مهنع  اورّـصقت  ـال  ،و  اوـکلهتف مهومّدـقت  ـالف  »
ۀناشن زین  تایـصوصخ  نیا.دـنرتاناد  امـش  زا  نانآ  هک  ، دـیهدن دای  نانآ  هب  دـیوش و  یم  كاله  هک  دـیتفین  مه  بقع  ناـنآ  زا  ، دـیوش
نازیم هب  تیب  لها  ةرابرد  دوخ  دنلب  رعش  زا  یشخب  رد  مه  قدزرف.تسادخ  نید  مالـسا و  قح و  يارب  ترتع  ندوب  نازیم  رب  يرگید 

: دنک یم  هراشا  ریخ  اوقت و  يارب  نانآ  ندوب  اوشیپ  وگلا و  رفک و  نید و  يارب  نانآ  ضغب  ّبح و  ندوب 

مصتعم یجنم و  مهبرق  رفک و  مهضغب  نید و  مهّبح  رشعم  نم 

مه (3) : لیق ؟ ضرألا لهأ  ریخ  نم  لیق  وا  مهتّمئأ  اوناک  یقّتلا  لها  ّدع  نإ 

ّالإ انضغبی  ّیقت و ال  نمؤم  ّالإ  انّبحی  ال  :» دنک یم  یفّرعم  نینچ  ار  دوخ  نادناخ  ینخـس  رد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
تبحم ندوب  نازیم  زین  نیا.دراد  یمن  نمشد  ار  ام  تخبدب  قفانم  زج  دراد و  یمن  تسود  ار  ام  هشیپاوقت  نمؤم  زج  ،(4) ّیقش » قفانم 

.دنک یم  نایب  دارفا  قافن  ای  نامیا  رد  ار  تیب  لها  توادع  و 

.قح مالّسلا و  هیلع  یلع  -

ص:562

(. نآرقلا یف  نازیملا  طارصلا و  لیبّسلا و  مالّسلا  هیلع  ّهنا  باب  ،ج 35 ص 363( راونألا راحب  ( . 1 - 1
ج 23 ص 130. «، راونألا راحب  » زین.تسا هدمآ  ۀمان 8  «، تاعجارملا » رد نآ  عبانم  ( . 2 - 2

،ج 4 ص 171. بقانم ( . 3 - 3
همان 10. ، تاعجارملا ( . 4 - 4
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ن

مالّسلا هیلع  یلع  دان 

نینچ اعد  نآ.تسا  فورعم  یلعدان  متخ  هب  تسا و  جیار  مدرم  نایم  هک  تسا  يرکذ  اعد و  زا  هتفرگرب  «، نک ادص  ار  یلع  » يانعم هب 
: تسا

بئاّونلا (1) یف  کل  انوع  هدجت  بئاجعلا  رهظم  اّیلع  دان 

.ّیلع ای  ّیلع  ای  ّیلع  ای  کتیالوب  دّمحم و  ای  کتّوبنب  یلجنیس  ّمغ  ّمه و  ّلک 

نیا نآ  نومـضم  دـنناوخ و  یم  اهتجاح  ندـمآرب  يارب  ، تاـعفد هب  ار  درو  رکذ و  نیا.دراد  جاور  رتشیب  هیفوص  ياـه  هقرف  ناـیم  هتبلا 
تتّوبن تکرب  هب  یهودنا  مغ و  ره.تفای  یهاوخدوخ  روای  اهیراتفرگ  رد  ار  وا  ، نزب ادـص  تسا  بئاجعلا  رهظم  هک  ار  یلع  هک  تسا 
يددم كدنع  نم  يدمص ، یهلا  :» زاغآ نیا  اب  تسا  یلّـصفم  ياعد  « یلع دان  » ياعد.دوش یم  فرطرب  ، یلع يا  تتیالو  دّمحم و  يا 

(2) ...يدمتعم » کیلع  و 

یلع دای  اب  ، داش هشیمه  میتسه  یلع  دالوا  ةدنب  ناج  میتسه ز 

یلع (3) دان  ، دوخ درو  هشیمه  میدرک  دش  رهاظ  یلع  زا  تیالو  ّرس  نوچ 

ص:563

.یلع دان  ةژاو  ، ادخهد ، همان تغل  ( . 1 - 1
،ج 7 ص 535. عّیشت فراعملا  هرئاد  ( . 2 - 2

هرامش 68 و 69 ص 78. ، هوکشم ۀمانلصف  ( . 3 - 3
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: دراد هراشا  موهفم  نیا  هب  زین  يزیربت  ّرین  مالسالا  هجح 

ناسرب ار  یلو  هاش  ، منم هدنامرد  ناسرب  ار  یلجنیس  ، یلع هب  بر  ای 

ناسرب (1) ار  یلع  ، توملا کلم  زا  لبق  دریگ  مرمع  نماد  لجا  هک  یتقو 

: تسا هتفگ  رگید  يرعاش 

تسا یلع  دای  ، دوب قح  لوبق  هک  تعاط  تسا  یلع  دان  قح  مالک  ، ام بهذم  رد 

تسا یلع  دالوا  ّیلع و  ، ادخ دوصقم  ناکم  نوک و  شنیرفآ  ۀلمج  زا 

دشاب نآرق  تایآ  اهاعد و  ذیوعت و  زرح و  ياراد  هک  تسا  ینهاریپ  روظنم  ، دوش یم  دای  « یلع دان  نهاریپ  » زا یهاگ  ، هماع گنهرف  رد 
يوفـص سابع  هاش  هب  طوبرم  اه  هماج  هنوگنیا  بلاج  ياه  هنومن.دـندرک  یم  هیدـه  ای  دندیـشوپ  یم  يزوریپ  تظاـفح و  تهج  هک 

نآ زا  يرامیب  يراتفرگ و  ماگنه  دـنتفگ و  یم  مه  « حـتف ۀـماج  » اهنآ هب.دوش  یم  هدـید  نآ  زا  ییاـه  هنومن  مه  اـه  هزوم  رد  هک  هدوب 
.دوب (2) رفظ  حتف و  تایآ  بلغا  مه  نآ  رب  هتشاگن  تایآ  دندیشوپ و  یم  هرز  ریز  ار  نآ  ، گنج ماگنه  ای  ، دندرک یم  هدافتسا 

.لّسوت ، يرنه راثآ  رد  یلع  ، مالّسلا هیلع  یلع  ای  ، هنایماع گنهرف  رد  ، مالّسلا هیلع  یلع  -

مالّسلا هیلع  یلع  حور  ۀلزان 

هب نادـیواج  باتک  نیا  ةرابرد  ( 60/2/27) هغالبلا جـهن  یناهج  ةرگنک  نیتسخن  هب  دوخ  مایپ  رد  هّرـس  سّدـق  ینیمخ  ماما  هک  يریبعت 
نآ زا  یشخب.تسناد  مدرم  اب  هبطاخم  يارب  نانمؤم  ریما  دنلب  حور  ۀتفای  لّزنت  ۀبترم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تاملک  درب و  راک 

یهاوخدوخ باجح  رد  ّتینم و  رتسب  رد  ناـگتفخ  اـم  تیبرت  میلعت و  يارب  وا  حور  ۀـلزان  هک  هغـالبلا  جـهن  اـّما  و  :» تسا نینچ  ماـیپ 
کی ةزادـنا  هب  يداعبا  ياراد  تسا  يا  هعومجم  یعامتجا و  يدرف و  ياهدرد  يارب  تسا  یمهرم  افـش و  يارب  تسا  ینوجعم  دوخ ،

اهتلود و دـیآ و  دوجو  هب  اه  هعماج  هچره  دور و  شیپ  هب  خـیرات  هچره  ات  نآ  رودـص  نامز  زا  یناسنا  گرزب  ۀـعماج  کی  ناـسنا و 
دنوش و قّقحتم  اهتّلم 

ص:564

،ص 220. يدهاجم يروآدرگ  ، ایرد زا  هرطق  کی  ( . 1 - 1
.یلع دان  نهاریپ  ۀلاقم  ( هماع گنهرف  رد  یلع  ماما  ۀمان  هژیو  ةرامش 32-31( « رنه هام  باتک  :» ك.ر ( . 2 - 2
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(1) .دنوش » قرغ  دننک و  روغ  نآ  رد  دنیایب و  ناققحم  نافوسلیف و  نارّکفتم و  دقره 

.هغالبلا جهن  ةرازه  ةرگنک  ، مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  ، هغالبلا جهن  -

بصاون - یبصان

نیثکان

ترــضح نآ  اـب  ، هتــسکش ار  ناـمیپ  تـعیب و  سپــس  ، دـندرک تـعیب  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  اـب  هـک  یناسک.نانکــش  ناـمیپ  ياـنعم  هـب 
دنتخادنا و هار  هب  ار  يا  هنتف  ، نامثع یهاوخنوخ  ۀناهب  هب  ، هرصب مدرم  زا  رگید  یعمج  هشیاع و  یگدرکرس  هب  ریبز  هحلط.دندیگنج و 

.دندروآ شیپ  ار  لمج  گنج 

یم نینمؤملا  ریما.دوـب  هداد  ربـخ  يدـعب  ثداوـح  زا  هدوـمرف و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هعقاو  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ 
.مگنجب نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  هک  مرومأم  نم  «، نیقراملا نیطساقلا و  نیثکاّنلا و  لتاقا  نأ  ترما  :» دومرف

هب لـیامت  ور  نیازا  ، دنتـشاد تفـالخ  تساـیر و  رد  عمط  ناـشدوخ  ، دـندوب رمع  زا  سپ  ۀـفیلخ  نییعت  ياروش  وضع  هک  ریبز  هحلط و 
تعیب وزج  زین  ود  نآ  ، دندرک تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  مدرم  یتقو.دنتـشادن  نامثع  لتق  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ 
لماوع ، ناگدنسیون زا  یکی.دید  یم  حوضو  هب  ار  نانآ  ینکـش  تعیب  ةدنیآ  دوبن و  نیبشوخ  مالّـسلا ، هیلع  یلع  اّما  ، دندوب ناگدننک 

: درامش یمرب  نینچ  ار  لمج  گنج  زورب  نانآ و  يزیگنا  هنتف  ینکش و  نامیپ  ةدمع 

.هناروکروک بصعت  لهج و  دقح و  دسح و  دننامه  ، یقالخا مئامذ  -1

.وا يداصتقا  تلادع  لاملا و  تیب  ۀنالداع  میسقت  رد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  شور  -2

.نانآ یگتسیاش  مدع  رطاخ  هب  يدیلک  ياهتسپ  نتفرگ  تسد  هب  رد  ریبز  هحلط و  تساوخرد  ّدر  -3

.لمج ۀلئاغ  ندمآ  دیدپ  رد  میقتسم  تکراشم  نانکش و  نامیپ  کیرحت  رد  هّیما  ینب  لاعف  شقن  يافیا  -4

مالّسلا (2). هیلع  نانمؤم  ریما  اب  يو  دانع  جاجل و  شا و  يداصتقا  یسایس و  علاطم  هب  ندیسر  يارب  هشیاع  رارصا  -5

ص:565

،ج 14 ص 224. رون ۀفیحص  ( . 1 - 1
«. نیثکان » ۀلاقم ،ج 9 ص 51  یلع ماما  ۀمانشناد  ( . 2 - 2
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یم یـشاپمس  غـیلبت و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هیلع  هتفر و  اـجنآ  هب  هرمع  ماـجنا  شـشوپ  ریز  هدـمآ و  درگ  هّکم  رد  هـک  نیثکاـن 
یبا نب  هّللا  دـبع  ، هینم نب  یلعی  ، مـکح نـب  ناورم  ، رماـع نـب  هـّللا  دـبع  نوـچ  یناسک.دنتـشگ  گـنهامه  ماـما  ّدـض  رب  اـجنآ  ، دـندرک

رد دندیـشک و  هرـصب  هب  ار  هنتف  ۀنماد  ، سپ نآ  زا  .دندوب (1) نانآ  ۀـلمج  زا  صاع  نب  دیعـس  هبقع و  نب  دـیلو  ، هبعـش نب  هریغم  ، هعیبر
تکرح هنیدم  زا  ار  یهاپس  يو.دیـسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هرـصب  يوس  هب  نانآ  تکرح  ربخ.دنتـشاد  یتاکّرحت  مه  هفوک 

نینمؤملا و ریما  هاپس  نایم  هرصب  یلاوح  رد  دربن.دش  رقتسم  قارع  بونج  رد  راق  يذ  رد  )و  دوب هدشن  رقتـسم  هفوک  رد  ماما  زونه  ) داد
تفای و نایاپ  لمج  هشیاع و  ناوریپ  تسکـش  نینمؤملا و  ریما  هاپـس  يزوریپ  اب  لمج  گنج  (. لمج گنج  /)- تفرگ رد  لمج  هاـپس 

.دندنادرگرب (2) هنیدم  هب  زین  ار  هشیاع  دندش و  هتشک  ریبز  هحلط و 

.نانکش تعیب  تعیب و  ، لمج گنج  ، هشیاع ، ریبز ، هحلط -

مالّسلا هیلع  « یلع » مان

يادـخ مان  زا  ، تسا هبترمدـنلب  الاو و  يانعم  هب  هک  مان  نیا.تسا  نینمؤملا  ریما  ، هعیـش موصعم  ياوشیپ  نیتسخن  مان  مالّـسلا  هیلع  یلع 
«. ّیلعلا نم  ّقتشا  ّیلع  » تسا هدش  هتفرگرب  لاعتم 

نم تسا و  دومحم  ادـخ  ، دروآ دـیدپ  یلع  نم و  يارب  ماـن  ود  مدوخ  ياـهمان  زا  دـنوادخ  : دوـمرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ 
رد (3) ّیلع .» اذه  یلعألا و  هّللا  دّمحم و  انأ  دومحم و  شرعلا  وذـف  هئامـسأ ، نم  نیمـسإ  انل  ّقش  :» یلع وا  تسا و  یلعا  ادـخ  ، دّـمحم

لـیاضف و زا  يرامـش  ندرمـشرب  نمـض  ، دومرف داریا  ناورهن  زا  تشگزاـب  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  ینـالوط  يا  هبطخ 
رد نـم  ماـن  : دوـمرف هـلمج  زا  ، درمــشرب مـه  رگید  فـیاوط  ماوـقا و  ینامــسآ و  ياـهباتک  رد  ار  دوـخ  ياـهمان  ، شیوـخ ياـهیگژیو 

روبز رد  تسا و  « ئرب » تاروت رد  »و  ایلیا » لیجنا

ص:566

،ص 226. دیفم خیش  ، لمجلا ( . 1 - 1
دبع حاتفلا  دـبع  «، بلاط یبا  نب  یلع  ماما  «،» لـمج دربن  » نآ ۀـمجرت  دـیفم و  خیـش  «، لـمجلا :» ك.ر هلمج  زا  ، نیثکاـن ةراـبرد  ( . 2 - 2

همـالع مالـسا ،» خـیرات  رد  هشیاـع  شقن  ،» ج 5 «، بلاـط یبا  نـب  یلع  ماــمألا  هعوـسوم  ،» ج 9 «، یلع ماـما  ۀمانـشناد  ،» ،ج 3 دوـصقملا
ات 148. ج 32 ص 5  «، راونألا راحب  ،» ج 2 ص 357 «، بهذلا جورم  ،» ج 9 «، دیدحلا یبا  نبا  حرش  ،» يرکسع

،ص 18. یلع مامألا  ننس  ،ص 56، رابخألا یناعم  ( . 3 - 3
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»و رتـیح » ارم ناــیگنز  ، تـسا « ریثــب » كرت موـق  شیپ  »و  رتــبج » ناــیناریا دزن  »و  اــسیرطب » ناــیمور شیپ  »و  رکبک » نایدــنه دزن  »و  ّيرا »
شیپ متـسه و  « ّیلع » برع دزن  ، دمان یم  « نومیم » ما هیاد  ، دـناد یم  « هردـیح » ارم مردام  کیرثب ،» » هشبح لها  دـنناد و  یم  « ئیوب » نانهاک

اه هژاو  نیا  کیاکی  يانعم  ، تسا مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیدـح  يوار  هک  یفعج  رباج  هاگنآ  «...« ریهظ » مردـپ دزن  »و  قیرف » ناینمرا
.دهد (1) یم  حیضوت  ار 

یخرب.تسا هدـمآ  نوتم  تاـیاور و  یخرب  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ماـن  هب  هدـش  داـی  ياـهمان  نیرتـکیدزن  « اـیلیا » ماـن
سدقم باتک  رد  فلتخم  تارابع  ای  يزمر  تروص  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهمان  مان و  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  ون  ياهـشهوژپ 

هب ار  مالـّـسلا  هـیلع  نینمؤــملا  ریما  ماــن  هـک  دراد  دوــجو  یتوکلایــس  مــیکح  زا  يا  هتــشون.دراد  دوــجو  هدــش  تفاــی  راــثآ  اــی 
هک حون  یتشک  يایاقب  زا  يا  هراپ  هتخت  ای  ، دهد یم  ناشن  « ینامیلـس حول  » مان هب  یحول  رد  ( تسا یلع  نامه  هک  «) یلیا »و« ایلیا » تروص

لها مان  ، هدش ماجنا  ياهشهوژپ  ساسارب  زین  .تسا (2) هدش  هتـشاگن  نآ  رب  ( همطاف ، ریبش ، ربش ، ایلیا ، دّمحم ) یناربع نابز  هب  نت  جنپ  مان 
هعیش تایاور  رد  هک  تسا  ینانخس  یتسرد  رب  يدییأت  اهنیا  .تسا (3) هدمآ  « سدقم باتک  » رد یناربع  ظفل  هب  رشع  ینثا  ۀّمئأ  تیب و 

.تسا هدمآ  زین 

هدـش رکذ  باـتک  نـیمه  رد  یخرب  هدـمآ و  خـیراوت  تاـیاور و  رد  هـک  تـسا  دّدــعتم  باـقلا  ناوارف و  یماـسا  ، ترــضح نآ  يارب 
اه و هبیتک  ینید و  ياهانب  رد  دنا و  هتشاد  ناوارف  ياهییامنرنه  اهیسیونشوخ و  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  اب  زین  ناطاطخ  نادنمرنه.تسا و 

هژیو ةولج  عوضوم  نیا  ، هدنبادخ دّمحم  ناطلـس  دوبدای  « هیناطلـس » یخیرات يانب  رد  هلمج  زا  ، دنا هدرب  راک  هب  ناوارف...و  اهیراکیـشاک 
.دراد (4) يا 

.یضترم ، يرنه راثآ  رد  یلع  ، بارت وبا  ، نینمؤملا ریما  ، مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  -

ص:567

.59، نامه ( . 1 - 1
.تسا هدمآ  يراتخم  دّمحم  دّیس  قیقحت  همجرت و  « ناربمایپ یلع و  » مان هب  يا  هوزج  رد  نآ  لیصفت  ( . 2 - 2

.م لاس 1997  رد  رشن  ، یطساولا دمحا  «، سدقملا باتکلا  یف  تیبلا  لها  :» ك.ر ( . 3 - 3
ۀمانهام »و  هیناطلـس دبنگ  رب  یلع  مان  » ۀـلاقم ص 120  ةرامـش 32-31  ، هماع گنهرف  رد  یلع  ماما  ۀـمان  هژیو  ، رنه هاـم  باـتک  ( . 4 - 4

.یفشک تّجح  « یمالسا يرامعم  رد  یلع  نینمؤملا  ریما  مان  یلجت  » ۀلاقم ةرامش 4 ص 70  « رثوک »
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هتشونان ۀمان 

تفـالخ رما  دـسیونب و  تساوـخ  یم  شیوـخ  رمع  رخاوا  زا  يا  هبنـش  جـنپ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  يا  هماـن 
مسیونب ناتیارب  يا  همان  ات  دیروایب  «، هدعب اّولـضت  اباتک ال  مکل  بتکأ  ، ّمله :» دومرف دنک و  نایب  اتحارـص  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دنروایب ملق  ذغاک و  تشاذگن  ( هّللا باتک  انبـسح  ) تسا یفاک  ام  يارب  تسه و  نآرق  هکنیا  نایب  اب  رمع.دیوشن  هارمگ  نآ  زا  سپ  هک 

یم دای  ترسح  اب  ، زور نآ  زا  هتـسویپ  سابع  نبا  دشن و  هتـشون  همان  نآ  هرخألاب...و  دیوگ  یم  نایذه  درد  رثا  رد  ، ربمایپ هک  تفگ  و 
راکنا لباقریغ  هدمآ و  یّنـس  هعیـش و  بتک  زا  یناوارف  عبانم  رد  هتکن  نیا.دسیونب  تساوخ  یم  هچنآ  ادخ  لوسر  دنتـشاذگن  هک  درک 

رد نوچ  اّما  ، دوب ریما  ترـضح  تفالخ  تیاـصو و  ياـه  هیاـپ  میکحت  ، لوسر ترـضح  رظن  دروم  نتم  شراـگن  زا  فدـه  .تسا (1)
یلو ، تسبورف مد  رگید  يا  هنتف  زورب  میب  زا  درکن و  يراشفاپ  نآ  نتـشون  يارب  دیجنر و  ربمایپ  ، دندرک عازن  ادصورـس و  يو  روضح 

نیودت زا  يریگولج  ، هّللا باتک  انبـسح  ، موش هبنـش  جنپ  .دنتخانـش (2)- تشذـگ ، زور  نآ  هک  ار  هچنآ  تـیعقاو  ناگدـنیآ  خـیرات و 
.ثیدح

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياه  همان 

هک مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياه  همان  هک  تسا  ینتفگ  ، تسا هدـش  دای  « هغـالبلا جـهن  »و« یلع نانخـس  » لخدـم رد  هچنآ  رب  هوـالع 
نداعم » لوا دلج  رد  هک  يا  همان  ای 89  ، هدمآ هغالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  يا  همان  زا 79  شیب  ، تسوا تفالخ  نارود  هب  طوبرم  اتدـمع 

رد هک  هدناسر  همان  هب 182  ار  اهنآ  رامش  «، هداعسلا جهن  » باتک رد  يدومحم  رقاب  دّمحم  داتـسا  ياهـشهوژپ.تسا  هدش  لقن  « همکحلا
نایلاو و ای  ، دنیاهرهـش یخرب  هرـصب و  رـصم و  یلاها  ای  اه  همان  نیا  نابطاخم.تسا  هدـش  جرد  ، يدـلج هد  باتک  نیا  زا  و 5  دلج 4 

دعب.باحـصا ناتـسود و  ای  نانمـشد  یخرب  هیواعم و  ای  ، ترـضح نآ  فرط  زا  بوصنم  هاپـس  ناهدـنامرف  نایـضاق و  نارازگراـک و 
يایاصو اهمکح و  اه و  همان  نیا  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تموکح  یسایس 

ص:568

.تسا هدروآ  نآ  يارب  هک  یعبانم  سیمخلا و  موی  هیّزر  ناونع  تحت  ۀمان 86  ، نیدلا فرش  « تاعجارملا :» ك.ر ( . 1 - 1
هتشونان هک  يا  همان  ،ج 1 و« ینارهط ینیسح  همالع  «، یسانش ماما  «،» دشن هتـشون  هک  يا  همان  » ثحب ج 2، «، تیدبا غورف  :» ك.ر ( . 2 - 2

.يدیبزلا قداص  یلع  « هعونمملا هّیصولا  ،» باتک ناتسوب  ، یلنیز نیسحمالغ  « دنام
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.تخانش (1) ناوت  یم  رتشیب  رتهب و  بوتکم 

.رتشا کلام  ۀماندهع  ، هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، هغالبلا جهن  ، مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  -

میظع أبن 

تماـیق زور  زیخاتـسر و  هک  نآ  موهفم  زا  ریغ.تسا  هدـمآ  ِمیِظَْعلا (2) ِإَـبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاـسَتَی  َّمَع  ۀـیآ  رد  هک  ، ّمهم گرزب و  ربـخ  ینعی 
زا نآ  ةرابرد  مدرم  هچنآ  : هدومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما.تسا  هدش  لیوأت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوجو  رب  يدّدعتم  تایاور  رد  ، تسا

نم و زا  رتگرزب  يا  هناشن  تیآ و  ار  دنوادخ  : دومرف یم  ترضح  نآ  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ةرابرد  ، دنـسرپ یم  رگیدکی 
اب ار  نآ  هب  طوبرم  تایاور  یسلجم  ۀمالع  (3) یّنم .» مظعأ  ءابن  نم  هّلل  ـال  یّنم و  ربکأ  یه  هیآ  هّلل  اـم  :» تسین نم  زا  رت  میظع  يربخ 
ربخ نیا  ةراـبرد  مدرم  هک  تسا  نآ  تاـیاور  نیا  نومـضم  هک  هدروآ  (4) يربکلا » هیآلا  میظعلا و  أـبنلا  مالّـسلا  هیلع  ّهنا  باـب  » ناونع

ناـمیا شتیـالو  هب  یخرب  ، دـنراد فـالتخا  نآ  ةراـبرد  دـننک و  یم  لاؤس  مه  زا  وگتفگ و  مه  اـب  ( مالّـسلا هیلع  یلع  تیـالو  ) گرزب
دوب هدـمآ  وا  دربن  هب  هک  نایماش  زا  یکی  هب  نیفـص  گـنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ینخـس  رد.دـننآ  رکنم  مه  یخرب  ، دـنراد
یّلص ادخ  ربمایپ  .(5) ...متلبق » ام  دـعب  متعجر  یتیالو  نع  متعزانت و  یتیالو  یلع  متفلتخا و  هیف  يذـّلا  میظعلا  أـبّنلا  هّللا  اـنأ و  :» دومرف
(6) .میقتسملا » طارّصلا  تنأ  میظعلا و  أبّنلا  تنأ  و...ّیلع  ای  :» دوب هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  مه  هلآ  هیلع و  هّللا 

باطخلا عطقنا  ،و  هّللا باب  حون و  کلف  میظعلا و  أبّنلا  وه 

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ، نآرق مالّسلا و  هیلع  یلع  ، نآرق رد  مالّسلا  هیلع  یلع  -

دابآ فجن 

لقن.دراد مالـسا  ینغ  گنهرف  زا  ناشن  نآ  مان  هک  ییاهرهـش  هلمج  زا.دـش  انب.ق  لاس 1022  رد  هک  ناهفصا  ناتـسا  رد  يرهـش  مان 
تارهاوج لوپ و  يرادقم  سابع  هاش  هک  هدش 

ص:569

ات 529. ج 33 ص 465  «، راونألا راحب  :» ك.ر هلمج  زا  ، ترضح نآ  ياه  همان  ةرابرد  ( . 1 - 1
هیآ 1 و 2. ، أبن ةروس  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 207. یفاک ( . 3 - 3
،ج 36 ص 1. راونألا راحب  ( . 4 - 4

،ص 3. نامه ( . 5 - 5

،ص 4. نامه ( . 6 - 6
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جورخ زا  ییاهب  خیش  ریبدت  اب.تفرگ  فرشا  فجن  هب  نآ  لاسرا  هب  میمصت  داد و  صاصتخا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ةربقم  تهج 
.دش (1) هدراذگ  دابآ  فجن  مان  هب  يدیدج  رهش  ناینب  ، نآ کمک  هب  دش و  يریگولج  روشک  زا  ریاخذ  نیا 

فرشا فجن 

.تسا هفوک  کیدزن  قارع  ياهرهش  زا  یکی  تسا  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دقرم  هک  فجن 

.دنتفگ یم  « فجن » دوب لصو  هفوک  هب  تفرگ و  یمن  ار  نآ  بآ  هک  ار  دنلب  نیمزرس  نآ.دوب  حون  نافوط  نامز  زا  رهش  نیا 

يداو ، ّيرغ هـــــــقطنم ، نـــــــیا  رگید  ياـــــــهمان  .دــــش (2) کــــشخ  اــــیرد  ینعی  : تـــسا « ّفــــج ین  » فــــفخم ، فــــجن
ّلحم ایبنا و  ترجه  ۀـناخ  ادـخ و  يایلوا  طبهم  فجن  تایاور ، قبط.دوب  هفوکلا  رهظ  هریح و  ، دهـشم ، روط ، هوبر ، يدوج ، اثارب ، مالّـسلا

رهظ ) هفوک تشپ  عفترم  يداو  نآ  هب  یهاگن  مالّـسلا  هیلع  یلع.تسا  هتـسیز  نیمزرـس  نیا  رد  لـیلخ  میهاربا  هدوب و  حون  یتشک  رارق 
.هدب (3) رارق  نیمزرس  نیا  رد  ارم  ربق  ایادخ.تسا  رّطعم  هزیکاپ و  تنورد  يافرژ  ابیز و  تا  هرظنم  ردق  هچ  : دومرف دنکفا و  هفوکلا )

هنابش ار  شرکیپ  ، ترضح نآ  روتسد  قبط  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ، دش دیهش  ریما  ترضح  يرجه  لاس 40  رد  یتقو 
، دننکن تراسج  وا  رهطم  ندـب  هب  تبـسن  جراوخ  ات  دـندرپس  كاخ  هب  فجن  رد  شکاپ  دـقرم  هعقب و  رد  دـندرک و  عییـشت  یناهنپ  و 

ربخ نآ  زا  یسک  هعیش  صاوخ  زج  دوب و  ناهنپ  يدیدم  ياهتدم  ترضح  نآ  ربق.تشاد  هلـصاف  هفوک  زا  رتمولیک  دنچ  هک  ییاج  (4)
فارطا رد  اهترامع  ینادابآ و  فجن  رد  ، دیـشرلا نوراه  رـصع  رد  فجن  رد  نینمؤملا  ریما  ربق  ياج  ندش  راکـشآ  زا  سپ  » .تشادـن

رتدابآ و نامز  تشذگ  اب  دندش و  نکاس  اجنآ  نایعیش  صوصخب  نایولع  دش و  عورش  يرجه  لاس 170  زا  سّدقم  دقرم 

ص:570

»ص 84. اهرهش ینوگرگد  شیادیپ و  رب  یمالسا  گنهرف  ریثأت  :» زا لقن  هب  هرامش 56 و 57 ص 231، «، هوکشم » ۀمانلصف ( . 1 - 1
(. ،ص 12 فجن شخب  ،ج 1( هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( . 2 - 2

،ج 97 ص 237. راونألا راحب  ( . 3 - 3
،ج 2 ص 386. یملید ، بولقلا داشرا  ( . 4 - 4
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جیردتب دنتـسیز و  یم  يولع  تاداس  زا  رفن  زا 1900  شیب  نایعیـش  زا  ریغ  ، فجن رد  هک  دوب  هتـشذگن  نرق  کی  دش و  رت  ّتیعمجرپ 
اب تفای و  یناشخرد  قنور  ، قارع رد  یناخلیا  يریالج و  یعیـش  ياهتموکح  رـصع  رد  ، متـشه متفه و  نرق  رد  تفای و  يرتشیب  قنور 

(1) .دش » ثادحا...و  اه  هیکت  ، دجاسم ، اه هسردم  اجنآ  رد  ، تفگنه غلابم  فرص 

.دنتفگ یم  مه  « یلع دهشم  » ای « نینمؤملا ریما  دهشم  » فجن هب  هیلوا  هتشذگ و  نورق  رد 

ياـهمان اــب  ، تاــیاور رد  .دـــش (2) یم  هــتفگ  « يورغ » اــجنآ لــها  اــی  نکاــس  هــب  ، هدوــب مــه  « ّيرغ » وــچ نیمزرـــس  نــیا  ماـــن 
.تسا هدش  دای  نآ  زا  مه  ناسللا  مالّسلا و  يداو  ، ابقناب ، هوبرلا ، يدوجلا ، روهظلا ، روطلا

نرق رد  یسوط  خیش.دندروآ  يور  اجنآ  هب  تیب  لها  ناگتفیش  قح و  ناقشاع  هک  دش  لیدبت  دابآ  يرهـش  هب  فجن  ، نامز تشذگ  اب 
ۀلاـسرازه ةزوـح  زا  تشگ و  تیب  لـها  فراـعم  نوناـک  مـلع و  دـهم  ، رهـش نـیا  درک (3)و  سیـسأت  ار  فـجن  هـیملع  ةزوـح  مـجنپ 

ۀمالع ، یسوط خیـش  : نوچ یناسک  ، تسا فجن  رد  مالـسا  ياملع  زا  يرایـسب  ربق.تساخرب  ثّدحم  هیقف و  دنمـشناد و  نارازه  ، فجن
رفعج خیـش  ، دامادریم ، یناث قّقحم  ، يزاریـش يازریم  ، يراصنا یـضترم  خیـش  ، رهاوج بحاص  ، یقارن ، مولعلا رحب  ، یلیبدرا سدقم  ، یّلح

هتـسجرب و ةرهچ  اههد  میکح و  هّللا  هیآ  ، ینیما ۀمالع  (4) يرون ، نیـسح  ازریم  ، يدزی مظاک  دّمحم  ، یناسارخ مظاک  دّمحم  ، يرتشوش
.رگید فورعم 

ریخا ياه  هدس  رد  مه  تسا و  قافآ  ةرهـش  نآ ، ياپرید  ةزوح  یملع و  دعب  مه  ، تسا یترایز  سّدقم و  رهـش  کی  مه  ، فجن زورما 
.تسا هدوب  دیلقت  عجرم  هیقف و  اهدص  ةدننک  تیبرت 

رد ار  هیقف  تیـالو  یمالـسا و  تموکح  يرظن  ياـه  هیاـپ  دـنارذگ و  فجن  رد  ار  دوـخ  يدـیعبت  ياـهلاس  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما 
نشور تاریثأت  نهک و  ياه  هشیر  اب  ینید  یملع  میظع  هاگشناد  کی  ناونع  هب  فجن.تخاس  راوتسا  هزوح  نیا  هقف  جراخ  ياهسرد 

لوصا هقف و  ۀنیمز  رد 

ص:571

،ج 1 ص 18. یفجن هبوبحم  لآ  رفعج  خیش  ، اهرضاح فجنلا و  یضام  ( . 1 - 1
،ج 7 ص 12 و 14. هسّدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( . 2 - 2

،ص 31. نامه ( . 3 - 3
،ص 173. خیراوتلا بختنم  ( . 4 - 4
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.دراد (1) ربتعم  ینغ و  ياه  هناخباتک  دّدعتم و  یملع  سرادم  دور و  یم  رامش  هب  ینید  گنهرف  تایبدا و  و 

.تسا هدش  تّمرم  انبدیدجت و  اهراب  نورق  لوط  رد  ، رهش نیا  رد  نینمؤملا  ریما  مرح 

هدمآ رهـش  نیا  تلیـضف  رد  یناوارف  تایاور.دراد  دنمـشزرا  میظع و  ياه  هناخباتک  ینید و  سرادم  ، یخیرات دجاسم  ، فرـشا فجن 
اودجـسی نأ  هکئالملا  هّللا  رمأ  اّـمل  ، هفوکلا رهظ  اـهیلع  هّللا  دـبع  هعقب  لّوأ  :» تسا هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دوخ  هلمج  زا  ، تسا

هک هاـگنآ  تسا ، ( فـجن ) هفوـک تشپ  ، هتفرگ تروـص  ادـخ  تداـبع  نآ  رد  هک  يا  هعقب  نیلوا  (2) هفوکلا .» رهظ  یف  اودجـسف  مدـآل 
.دندرک هدجس  هفوک  تشپ  رد  ، دننک هدجس  مدآ  يارب  هک  داد  نامرف  ناگتشرف  هب  دنوادخ 

« بارت تنک  ینتیل  ای  » نامزره دیوگ  شرع  بارتوب  هاگمارآ  فجن  ضرا  دش  هک  ات 

روشک لاغشا  رد  هنافّـسأتم.تسا  هدوب  ناهج  نایعیـش  تیب و  لها  نارادتـسود  هاگهانپ  هتـشاد و  تمرح  تسادق و  هراومه  ، رهـش نیا 
رب فرشا  فجن  هلمج  زا  قارع  فلتخم  ياهرهش  رد  رویغ  نایعیـش  ۀناریلد  تمواقم  لابند  هب  ییاکیرمآ (3)و  ياهورین  طسوت  قارع 

ياـهنوخ تفرگ و  رارق  اـکیرمآ  شترا  ینیمز  ییاوـه و  موـجه  دروـم  راـب  نیدـنچ.ش  ناتـسبات 1383  رد  رگلاغـشا  ياهورین  ّدـض 
مرح فارطا  فجن و  میدق  ةدودحم  مالّسلا و  يداو  یمیدق  ناتسربق  اهراب  تخیر و  نیمز  رب  مرح  رهش و  عفادم  نایعیش  زا  يرایـسب 

.تشگ دراو  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  مرح  رهش و  نیا  رب  ییاهیناریو  اهتراسخ و  دش و  ناراب  هلولگ  نارابمب و  ، سدقم

رعاش «، جاّجح نبا  » راعـشا زا  تیب  دـنچ  هب.دـجنگ  یمن  رـصتخم  نیا  رد  شا  هقباس  خـیرات و  ، نکاـما ، اهتیـصخش فجن و  هب  نتخادرپ 
: دوش یم  هراشا  فرشا  فجن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگراب  ةرابرد  هعیش  فورعم 

ص:572

ءارعش »و« اهرضاح فجنلا و  یـضام  ،» ج 6 «، هسدـقملا تاـبتعلا  هعوسوم  :» ك.ر ، نآ ةزوح  فـجن و  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  يارب  ( . 1 - 1
«. ّيرغلا

،ج 11 ص 149. راونألا راحب  ( . 2 - 2
میژر ، قارع لاغشا  یپ  رد  دش و  قارع  دراو  زابرس  رازه  اهدص  اب  لاس 1382 ش  زاغآ  رد  فالتئا  ياهورین  اکیرمآ و  شترا  ( . 3 - 3

اهیـسیلگنا اهییاکیرمآ و  یگنج  تاـیانج  نارگلاغـشا و  ّدـض  رب  مدرم  تمواـقم  اـّما  ، دـش نوگنرـس  « نیـسح مادـص  » تموکح ثعب و 
.تفای همادا  نانچمه 
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یفش کیدل  یفشتسا  كربق و  راز  نم  فّجنلا  یف  ءاضیبلا  هّبقلا  بحاص  ای 

فلّزلا لابقإلا و  رجألاب و  نوظحت  مکّلعل  يداهلا  نسحلا  ابا  اوروز 

فقف ههجو  اقلت  بابلا  لّمأت  هتّبق  لوح  اعبس  تفط  اذا  یّتح 

فرّشلا (1) ملعلا و  لها  مالّسلا و  لهأ  یلع  مالّسلا  هّللا  نم  مالس  لق  و 

ندومیپ و ار  تّدوم  يداو  ، ّتبحم ياپ  اب  تسا  شخب  تذل  هچ  يولع و  دقرم  تساّفصم  هچ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دای  تسا  رّطعم  هچ 
ماج ندرتسگ و  الوم  شیپ  ار  لد  ةرفـس  ، ندز هاـگراب  نآ  رب  هسوب  نتفاـی و  شمارآ  مرح  نآ  میرح  راـس  هیاـس  رد  ندیـسر و  نآ  هب 

يامیـس رد  ار  يدزیا  ةولج  دـناد و  یم  ادـخ  يامن  لامج  ۀـنییآ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  سک  نآ.ندرک  رپ  تیالو  رثوک  زا  ار  ناج 
مالّـسلا هیلع  یلع  يوک.دسانـش  یم  انیـس  روط  زا  رترب  ار  فجن  دـناد و  یم  تیالو  ۀـبعک  مه  ار  شهاگراب  ، دـنیب یم  ادـخ  ّیلو  نیا 

.تسادخ (2) تیدوبع  ، ناتسآ نیا  میرکت  تسا و  ّقح  يوک 

.فیرش رازم  ، مالّسلا هیلع  یلع  ناهنپ  ربق  ، ّيرغ ، هفوک -

هلواخن

نانیا.دنریگ یم  رارق  هنیدـم  یلاها  يوس  زا  يرهم  یب  دروم  دـننک و  یم  یگدـنز  هنیدـم  ۀـموح  رد  هک  هعیـش  زا  تسا  يا  هفیاط  مان 
مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  اهنآ  ّتیکلم  هک  ییاهناتـسلخن  رد  نانآ  ناینیـشیپ  دنا  یعّدم  دنناد و  یم  راصنا  نادنزرف  زا  ار  دوخ 

.دنا هدرک  یم  راک  هدوب 

عـضو رد  هنیدـم  بوـنج  رد  هورگ  نیا  مه  زورما.تسا  يراـک  لـخن  ینعی  ناـنآ  یلـصا  راـک  ناـشن  تسا و  لـخن  زا  هلواـخن  ۀـشیر 
.تسا (3) هعیش  نارئاز  اب  رتشیب  ناشطابترا  دنمورحم و  یعامتجا  قوقح  زا  يرایسب  زا  دننک و  یم  یگدنز  یبسانمان 

ص:573

،ج 4 ص 88. ریدغلا ( . 1 - 1
هجحلا دـبع  «، فجن خـیرات  ،» هبوبحم لآ  رفعج  « اهرـضاح فـجنلا و  یـضام  :» ك.ر هلمج  زا  ، فـجن اـب  رتـشیب  ییانـشآ  يارب  ( . 2 - 2

هحرف ،» یلضف يداهلا  دبع  «، فرشألا فجنلا  لیلد  ،» ندنل یمالسا  زکرم  «، هیمالسإلا هراضحلا  یف  تاماهسا  ، فرـشألا فجنلا  ،» یغالب
رفعج و 7، »ج 6  هسدـقملا تاـبتعلا  هعوـسوم  ،» رفظملا بحاـصلا  دـبع  نسحم  «، يربـکلا فـجنلا  هنیدـم  ،» سوواـط نب  دّیـس  «، ّيرغلا

دّمحم «، هینامث تانج  ات 410« »ج 3 ص 346  هرتعلا یفطـصملا و  هعوسوم  ،» یلیجد رفعج  ، دلج  22« فرشألا فجنلا  هعوسوم  ،» یلیلخ
.یلاخلخ ینیسح  رقاب 

رد هلواخن  ۀعیش  ۀعماج  » زین ، نایرفعج لوسر  زا  « هنیدم رد  هعیش  ۀعماج  » ۀلاقم ةرامش 34، «، تاقیم همانلصف  :» ك.ر : هنیمز نیا  رد  ( . 3 - 3
.نایرفعج لوسر  ۀمجرت  ، دنارنرو زا  « هرونم ۀنیدم 
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هنیدـم بونج  یناتـسلخن  ۀـقطنم  رد  هک  دـنا  ینارادامرخ  ناراک و  لخن  نامه  ، دوش یم  هتخانـش  هنیدـم  ۀـلواخن  ماـن  هب  زورما  هچنآ  »
ۀقطنم رد...دنا  هدیزرو  تابث  « دّمحم لآ  ّبح  » رب هک  تیب  لها  ّتبحم  هب  نارادافو  يایاقب  فعـضتسم و  هورگ  نیرت  یمیدق  ، دـننکاس

ار ینیشن  هیداب  هدرک و  چوک  يا  هدع  دندش و  هدنکارپ  اهیباّهو  راشف  رثا  رد.دندوب  هعیش  هتـشذگ  رد  هک  هدوب  هیرق  دودح 30  یلاوع 
(1) .دسر » یم  رفن  رازه  هب 15  ناشتیعمج  دنیاهنامه و  يایاقب  زا  ، یلاوع ۀقطنم  رد  هنیدم و  رد  دوجوم  نایعیش.دندیزگرب 

هلیخن

هب وا  یمزر  ياهورین  يودرا  ّلحم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامز  رد  هتشاد و  یماظن  ناگداپ  ۀبنج  هک  هفوک  یکیدزن  ینیمزرس  مان 
ینارنخـس دمآ و  دورف  هلیخن  رد  زین  نیفـص  گنج  هب  تمیزع  ماگنه  دیگنج و  ناورهن  جراوخ  اب  هدودحم  نیمه  رد.تفر  یم  رامش 

یب یتسـس و  زا  شهوکن  رد  ار  شیوخ  ۀـبطخ  يو  دیـسر و  ترـضح  هب  « رابنا » رادـنامرف ندـش  هتـشک  ربخ  هک  دوب  اـجنامه  رد.درک 
.دوش (2) یم  زاغآ  « ...هفوکلا ّالإ  یه  ام  » ۀلمج اب  هک  درک  داریا  یفوک  ناهارمه  یتوافت 

ّصن لباقم  رد  داهتجا  - داهتجا ّصن و 

ثراح نب  رضن 

دمآ ربمایپ  دزن  يرهف  ثراح  نب  رضن  ، درک یفرعم  تماما  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  یتقو 
.میتفریذپ يدناوخارف  جح  هزور و  زامن و  تلاسر و  دیحوت و  هب  ار  ام  : تفگ و 

یلاح رد  يو.ادخ  يوس  زا  : دومرف ادـخ ؟ يوس  زا  ای  تسوت  دوخ  يوس  زا  نیا  ایآ.يرامگ  یم  ام  رب  تیالو  هب  ار  تیومعرـسپ  الاح 
هب زونه.نارابب  گنـس  نم  رب  نامـسآ  زا  ، تسا قح  دیوگ  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هچنآ  رگا  ایادخ  : تفگ یم  ، تفر یم  هک 

ةروس  ) ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  تایآ  هاگنآ.تشک  ار  وا  دمآ و  دورف  شرس  رب  نامسآ  زا  یگنس  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  بکرم 

ص:574

،ص 56. یثدحم داوج  «، مرح میرح  رد  » ۀمانرفس ( . 1 - 1
ۀبطخ 25. ، هغالبلا جهن  ( . 2 - 2
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زا یکی  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیناـقح  هاوگ  هثداـح  نآ  عوقو  هروس و  نیا  لوزن  .تسا (1) هعقاو  نیا  هب  هراشا  هک  دـش  لزان  ( جراـعم
ربمایپ یتقو  درک و  یم  ینمشد  وا  اب  هتسویپ  هک  دوب  ربمایپ  ناگدنهدرازآ  زا  شیرق و  نیطایش  زا  ، ثراح نب  رـضن  .تسوا (2) لیاضف 

نم : تفگ یم  تسـشن و  یم  وا  ، تساخ یمرب  دـناوخ  یم  مدرم  رب  ار  نآرق  تایآ  دروآ و  یم  اهدای  هب  ار  ادـخ  هک  یـسلجم  زا  ادـخ 
یم هناسفا  ار  نآرق  تایآ  تفگ و  یمزاب  دوب  هدینش  ناریا  ناهاشداپ  ياه  هناسفا  اهناتـساد و  زا  ار  هچنآ  و.مناد  یم  يرتهب  ياه  هصق 

.ریدغ تایآ  ، لئاس لأس  ۀیآ  .تشادنپ (3)-

باجتسم نیرفن 

یهاوگ تداهش و  يادا  رد  یخرب  اّما  ، دندوب رایـسب  ریدغ  ناهاوگ  داتفا و  قافتا  يرایـسب  عمج  روضح  اب  ، مخ ریدغ  ۀثداح  هک  نآ  اب 
رد اهراب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما.دندرک  یم  نامتک  ار  هثداح  نآ  دندیزرو و  یم  لّلعت  ، تیالو رب  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  هب  نداد 

یهاوـگ هک  تساوـخ  یم  مه  دارفا  زا  درک و  یم  داهـشتسا  مـخ  ریدـغ  ۀـعقاو  ربماـیپ و  ثیدـح  هـب  دوـخ  ياـهجاجتحا  تادـشانم و 
نیرفن ، درک نیرفن  ار  رفن  دنچ  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع.تسین  نامدای  هک  دندرک  یم  راهظا  ، نایـسن يریپ و  ۀناهب  اب  یناسک  یهاگ.دنهد 

نب ءارب  يرگید  ، دوب کلام  نب  سنا  ناـنآ  زا  یکی.دـندش  راـچد  ییاـهیرامیب  اـهدرد و  هب  ناـنآ  دـش و  باجتـسم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
مهّللا ) ریدغ زور  رد  ار  ربمایپ  نخس  سکره  هک  داد  مسق  ار  نارضاح  دوب و  ربنم  رب  ترـضح.یلجب  هّللا  دبع  نب  ریرج  یمّوس   ، بزاع
هناهب دندرک و  توکـس  ، دـنهد یهاوگ  هک  تساوخ  مان  هب  مه  رفن  هس  نیا  زا.دـهد  تداهـش  دتـسیاب و  تسا  هدینـش  ( ...هالاو نم  لاو 

ار وا  ، تسا هاگآ  هک  یلاح  رد  دنک  نامتک  ار  یهاوگ  نیا  سکره  ایادخ  : هک درک  نیرفن  ماما.دنتـسناد  یم  دندوب و  هکنآ  اب  ، دندروآ
ابذاک تنک  نإ  :» تسا هدمآ  ترابع  نیا  اب  ترضح  نیرفن  ، هغالبلا جهن  رد.دوش  هتخانش  هک  يراذگب  وا  رب  یناشن  هکنآ  ات  ، ربم ایند  زا 

اهیراوت هعمال ال  ءاضیب  اهب  هّللا  کبرضف 

ص:575

(. تسا هدمآ  نامعن  نب  ثراح  وا  مان  ، باتک نیا  رد  ،ص 42( یکلام غاّبص  نبا  ، هّمهملا لوصفلا  ،ج 5 ص 352، نایبلا عمجم  ( . 1 - 1
«. عقاولا باذعلا  »ج 1 ص 239« ریدغلا :» ك.ر ( . 2 - 2

،ص 345. یناروک « ریدغلا تایآ  » زا لقن  هب  ،ج 1 ص 195، ماشه نبا  ةریس  ( . 3 - 3

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 652 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_575_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_575_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_575_3
http://www.ghaemiyeh.com


صرب يرامیب  هب  سنا.دـناشوپن  ار  نآ  مه  هماـمع  هک  دـنک  تیـالتبم  صرب  يراـمیب  هب  دـنوادخ  ، ییوگ یم  غورد  رگا  (1) همامعلا ،»
نانآ رامش  رد  مه  هعیدو  نب  دیزی  جلدم و  نب  نامحرلا  دبع  ، مقرا نب  دیز  مان  .دش (2) نیشن  هیداب  ریرج  تشگ و  انیبان  ءارب  ، دش التبم 

اّما ، دـناشوپ یم  ار  دوخ  تروصورـس  داـهن و  یم  رـسرب  يا  هماـمع  هراوـمه  ، دوـشن هدـید  وا  صرب  هکنآ  يارب  سنا.تسا  هدـش  رکذ 
.ثراح نب  رضن  - .دوب ادیپ  هشیمه  صرب  يدیفس 

هعیش ّدض  ياهباتک  دقن 

یم دـنا و  هتـشون  هعیـش  ةرابرد  ییاهغورد  تاماهّتا و  بلاطم و  ، عالّطا مک  لهاج و  اـی  ، دـناعم ضرغم و  اـی  یناگدنـسیون  ، زاـبرید زا 
هتـسویپ زین  قّقحم  ناملاع.دـنا  هداد  نایعیـش  هب  اوران  ياهتبـسن  ، هقف ماکحا و  ، ننـس بادآ و  ، یخیرات ، يداقتعا ثحاـبم  رد  دنـسیون و 

تاهبش هب  هتشون و  دقن  »و  هیّدر  » دنا و هدز  فیلأت  هب  تسد  ، یعیـش تاداقتعا  حیحـص  يامیـس  ۀئارا  اهتمهت و  ّدر  قح و  زا  عافد  يارب 
.دنا (3) هداد  خساپ 

ار اهنآ  زا  یخرب  درامش و  یم  رامـش  ّدح و  زا  جراخ  ار  اهباتک  هنوگنیا  دناد و  یم  یعیبط  ار  هّیدر  نتـشاگن  ، ینارهت گرزب  اقآ  خیش 
هعیـش و زا  عافد  رد  هک  تسا  ییاـهباتک  افرـص  ، تسا حرطم  اـجنیا  رد  هچنآ  .دروآ (4) یم  « هعیرذـلا » باتک رد  تسا  هتفای  عـالطا  هک 

.دش دهاوخ  لّصفم  یباتک  دوخ  ، راثآ هنوگنیا  تسرهف  ندرمشرب.تسا  هنیمز  نیا  رد  راثآ  دقن  تاهبش و  هب  خساپ 

: دوش یم  دای  راثآ  هنوگنیا  زا  یخرب  هنومن  ناونع  هب.تسا  رایسب  ، هدش هتشون  هّیمیت  نبا  راکفا  ّتیباهو و  دقن  رد  هچنآ  صوصخب 

.تیبلا لها  هعیشلا و  نم  هفقوم  ، هدیاقع ، هتایح ، هّیمیت نبا 

ص:576

،ج 2 ص 539. قدصلا لئالد  تمکح 311 ، هغالبلا جهن  ( . 1 - 1
،ج 4 ص 572. هغابصلا جهب  ،ج 37 ص 200، راونألا راحب  ( هوعدلا هباصا  ثیدح  یف  هرظن  ،ج 1 ص 192( ریدغلا ( . 2 - 2

اقآ خیش.تسا  هدوب  جیار  بتاکم  نایدا و  بهاذم و  قرف و  ياملع  هشیدنا و  ملع و  باحصا  نایم  هشیمه  یـسیون  هیّدر  الک  ( . 3 - 3
تاعوضوم نیا  هب  هک  درب  یم  ماـن  ار  باـتک  دـصراهچ  دودـح  ( دـعب هب  ص 173  (ج 10  ءار فرح  رد  « هعیرذــلا » رد ینارهت  گرزب 

رد ای  ، تسا هدـش  زاـغآ  يرگید  تاـملک  اـب  هدـماین و  « ّدرلا » نآ ناونع  رد  هک  تسا  یناوارف  ياـهباتک  رب  هوـالع  نیا  ، دراد صاـصتخا 
«. هّیدر » لخدم ج 8  «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر زین.تسا  هدمآ  « دقن »و« ضقن » ناونع اب  نون  فرح 

ج 10 ص 173. «، هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  :» ك.ر ( . 4 - 4
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.تیب لها  یناهج  عمجم  ، نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  دّیس  ، هّللا راج  لئاسم  هبوجا 

.مق ،1347 ش، يراصنا یلع  دّمحم  ، عّیشت مالسا و  زا  تیامح  ای  ، ناشیدنادب هب  خساپ 

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  ، یتشهب دمحا  رتکد  همجرت  ، يوسوم یلع  سابع  ، عّیشت بتکم  نوماریپ  یتاهبش  خساپ 

.نارهت ، یموصعم یشورفباتک  ، یناردنزام حلاص  دّمحم  ، هّیماما فراعم  خیرات 

هعیش هسـسؤم  ، هداز یقت  دومحم  (، اناکیرمآ فراعملا  هرئاد  یعیـش  تالاقم  دقن  همجرت و  ،) اناکیرمآ فراعملا  هرئاد  رد  هعیـش  ریوصت 
.یسانش

.یّلح مظاک  خیش  ، مزح نبا  یلع  دّرلا  یف  ، مزجلا

.يزینخلا نسحلا  وبا  ، هیمامالا هنسلا و  هدحو  یلا  هیمالسألا  هوعدلا 

.هیمالسألا تاساردلل  ریدغلا  زکرم  ، يدیمحلا بیبح  مشاه  رماث  (، دلج  2) یفاکلا نع  عافد 

.ینیمظاک يوسوم  دّمحم  ریما  دّیس  ، هفیقسلا ّدر  یلع  ّدرلا 

.دمّصلا دبع  رداقلا  دبع  رتکد  «، هعیشلا بهذم  لوصا  » باتک یلع  ّدرلا 

.هّیطعلا رذ  ابا  دلاخ  ، هیلع يرتفملا  هعیشلا 

.ق  1397، توریب ، یملعالا هسسؤم  ، نیمألا نسحم  دّیس  ، ماهوالا قیاقحلا و  نیب  هعیشلا 

.رعشم رشن  ، بسن ینیسح  اضر  دّیس  ، دهد یم  خساپ  هعیش 

.يوضر سدق  ناتسآ  ، ییاطع اضر  دّمحم  همجرت  ، يرش داوج  دّمحم  ، اوران ياه  تمهت  هعیش و 

.یبرعلا باتکلا  راد  ، ینیما ۀمالع  (، (ج 3 ریدغلا

.مق ، يرواد رشن  ، يراصتنا حلاصلا  دبع  (، دلج  2) ّتنس لها  زا  تاهبش  هب  خساپ  مخ و  ریدغ 

.يراصتنا یلعسابع  ، تاهبش هب  خساپ  مخ و  ریدغ 

.ینیوزقلا لیلجلا  دبع  ، ضقنلا باتک 

(. باتک هد  دقن  ) يوضرلا یضرلا  دّمحم  ، هعیشلا یلع  اوبذک 
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.رعشم رشن  ، نسحم لآ  یلع  خیش  ، هقیقحلل هّلل و 

.جیوسلا دّمحم  يدهم  دّیس  ، هعیشلا لوح  هّمهم  هلأسم  هأم 

.یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  ، هضیرعلا هطوطخ  یف  بیطخلا  عم 

.ریدغلا زکرم  «، هیمامالا هعیشلا  هقف  » هباتک یف  سولاسلا  دمحا  یلع  روتکدلا  عم 

ص:577
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...ریدغلا زکرم  «، حیحصتلا هعیشلا و  » هباتک یف  يوسوملا  یسوم  روتکدلا  عم 

.يررهلا هّللا  دبع  خیش  ، هّیمیت نب  دمحا  تالالض  فشک  یف  هّینسلا  تالاقملا 

مق 1382. ، رصن تاراشتنا  ، یمق ینیسح  یلع  دّیس  ، یّنس هعیش و  نیب  یملع  تارظانم 

.ینیوزق يوسوم  يدهم  دّیس  ، هعیرشلا جاهنم 

.تیب لها  یناهج  عمجم  ، یفجنلا یجانجلا  رفعج  خیش  ، دادسلا دارا  نمل  داشرلا  جهنم 

.ریدغلا زکرم  ، دیمحلا دبع  بئاص  ، یبهذملا ءامتنالا  یف  جهنم 

.نیمألا نسحم  دّیس  ، هعیشولا ضقن 

ياهیرواد هک  دراد  يداقتعا  یخیرات و  ، یثیدح ياهباتک  یخرب  رب  یملع  ياهدـقن  ، ریدـغلا تادـلجم  لالخ  رد  ینیما  ۀـمالع  موحرم 
.دنا هتشاد  هعیش  هب  تبسن  يا  هنافصنمریغ 

رارق نیا  زا  « ریدـغلا » رد هدـشدقن  ياهباتک  زا  یـضعب  مان.دوش  یم  نیرـصاعم  تافیلأت  هتـشذگ و  نورق  نهک و  راثآ  لماش  اهباتک  نیا 
، ّهبر دبع  نبا  « دیرفلا دقع  ،» يربط « كولملا ممألا و  خیرات  ،» يرذالب « فارشألا باسنا  ، » هجام نبا  « ننس ،» دعس نبا  « ریبک تاقبط  :» تسا

توقای « ءابدالا مجعم  ،» ریثا نبا  « هیاهنلا ،» رکاسع نبا  « قشمد خیرات  ،» یناتـسرهش « لحنلا للملا و  ،» يدادغب رهاقلا  دبع  « قرفلا نیب  قرفلا  »
نبا « هنّـسلا جاهنم  ،» ریثک نبا  « هیاهنلا هیادـبلا و  ،» یبهذ « ظاّفحلا تاقبط  ،» يریون « برـإلا هیاـهن  ، » ناـکّلخ نبا  « ناـیعألا تاـیفو  ،» يومح

ممألا خیرات  تارـضاحم  ،» ینالطـسق « يراسلا داشرا  ،» یطویـس ءافلخلا » خیرات  ،» يزیرقم « هّیزیرقملا طظخلا  ،» نودـلخ نبا  « ربعلا ،» هّیمیت
حور ،» یناــکوش راــطوألا » لــین  ،» داــمع نـبا  « بهذــلا تارذــش  ،» رجح نـبا  « هـقرحملا قــعاوصلا  » .يرــضخلا دـّـمحم  « هّیمالــسالا
هاـیح ،» هـّللا راــج  یــسوم  « هعیــشولا ،» اــضر دیــشر  هعیــشلا » هّنــسلا و  ،» نــالحد ینیز  « هیمالــسإلا تاــحوتفلا  ،» یــسولآ « یناــعملا
هغللا بادآ  خـیرات  ،» يرـصم تباث  دّـمحم  « یندألا قرـشلا  عوبر  یف  هلوجلا  ،» یمیـصق « هّینثولا مالـسالا و  نیب  عارّـصلا  ،» لکیه « دّـمحم

هدـیقع ،» ماـگنمرد لـیما  « دّـمحم هاـیح  ،» نـیما دــمحا  « مالــسالا رهظ  »و« مالــسالا یحــض  «،» مالــسالا رجف  ،» نادــیز یجرج  « هـیبرعلا
.رگید (1) باتک  اههد  نسدلاناد و  « هعیشلا

ص:578
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ۀعاـشا » هکنآ رطاـخ  هب  نکیل  ، دوش داـی  دوـش  یم  هتـشون  زورره  هک  زین  هعیـش  ّدـض  ياـهباتک  زا  یتـسرهف  تسین  تبـسانم  یب  هچرگ 
خاش و « هثیبخ ةرجـش  » نیا هتـسویپ  ، رـضاح نامز  ات  هّیلوا  نورق  زا  هوالع  هب  ، دوش یمن  هدرب  مان  اـهنآ  زا  دوشن  بیذاـکا  رـشن  »و  ءاـشحف
اهباتک و تروص  هب  ، نّویباهو یعیش  دض  ياه  هدقع  هک  تسین  يزور  تسا و  هدنایور  ، ارتفا غورد و  لظنح  هدرتسگ و  ار  دوخ  گرب 
ار ماـشم  ، ناـشتالوعجم اـهتمهت و  تنوفع  دـنکن و  زاـب  رـس  ، هعیـش ۀـیجان  ۀـقرف  تیب و  لـها  بتکم  ّدـض  رب  ییاـه  هلاـقم  اـه و  هوزج 

نارگـشهوژپ سرتسد  رد  یـصّصخت  ياه  هناخباتک  رد  دنیانـشآ و  اهنآ  اب  ناقّقحم  تسا و  رامـش  یب  ، راثآ هنوگنیا  ور  نیازا.درازاین 
، ریدغ یسانشباتک  ، هعیش فاصوا  ، یسانش هعیش  - .دریگ یم  رارق 

.مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک  ، نینمؤملا ریما  یصصخت  هناخباتک  ، هدشانم جاجتحا و 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  راعش  - نیگن شقن 

یسایس زامن 

يارب ات  دنتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ناذا  زا  سپ  حبص  ماگنه  ، ترضح نآ  يرامیب  ربمایپ و  رمع  نیـسپاو  ياهزور  رد 
نایم ، دناوخ زامن  ربمایپ  ياج  هب  یسک  هچ  هکنیا  رد.ملاح  نیا  رد  نم  دناوخب  زامن  مدرم  اب  یکی  : دومرف ترضح.دیآ  دجـسم  هب  زامن 

تفرگ و هدهع  رب  ار  تعامج  تماما  تفر و  دجـسم  هب  رکب  وبا  هک  دندقتعم  ّتنـس  لها  زا  یخرب.تسا  فالتخا  ّتنـس  لها  هعیش و 
.دنناد یم  یسایس  راب  ياراد  ار  زامن  نآ  دنناد و  یم  شا  ینیشناج  رب  لیلد  وا و  تلیضف  هاوگ  ار  نیا 

لاح نم  ، دناوخب زامن  مدرم  اب  یسک  : دومرف ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  :» تسا نینچ  هراب  نیا  رد  دیفم  خیش  لقن.درادن  لوبق  ار  نیا  هعیش  اّما 
هچ ناـنآ  هک  دـیمهف  دینـش و  ار  ود  نآ  نخـس  نوچ  ربماـیپ  : دـییوگب رمع  هب  : تفگ هصفح.دـییوگب  رکب  وـبا  هب  : تفگ هشیاـع  ، مرادـن

هدـنز ادـخ  ربماـیپ  زونه  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدـش  هنتف  راـچد  دروم  نیا  رد  دـنهد و  ربـخ  ار  دوـخ  ردـپ  مادـکره  هک  دـنراد  یـصرح 
رکب و وـبا  ) ود نآ  زا  یکی  اداـبم  هـکنآ  مـیب  زا  سپـس.دیفسوی  يارب  نازیگنا  هـنتف  ناـمه  ناـنز  امــش  ، دـیرادرب تـسد  : دوـمرف ! تـسا

هب تساخرب  شدوخ  ، دتسیا زامن  هب  دتفا و  شیپ  ( رمع

ص:579
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نانخس نوچ.دنشاب  هدنام  هنیدم  رد  هک  درک  یمن  رکف  دندنویپب و  هماسا  هاپـس  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد  ار  ود  نآ  ربمایپ.تفر  دجـسم 
تـسناوت یمن  هک  لاح  فعـض  نامه  اب  ههبـش  ندودز  هنتف و  زا  يریگولج  يارب.دنا  هتفرن  نانآ  هک  دـیمهف  ، دینـش ار  هصفح  هشیاع و 

نیمز هب  شیاپ  فعض  زا  هک  یلاح  رد  ، دنتفرگ ار  ترضح  نآ  ناتسد  سابع  نب  لضف  مالّسلا و  هیلع  یلع  ، تساخرب دتـسیاب ، اپ  يور 
بقع هک  دومرف  هراشا  شتـسد  اب.تسا  هداتـسیا  بارحم  رد  هتفر و  رتشیپ  رکب  وبا  هک  دید  تفر و  دجـسم  يوس  هب  دـش  یم  هدیـشک 
هناـخ هب  سپـس  ، دـناوخ زاـمن  تفگ و  ریبـکت  داتـسیا و  وا  ياـج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  تفر  بقع  رکب  وبا.دورب 
هماسا هاپس  هب  مدوب  هتفگن  رگم  : هک درک  ضارتعا  نانآ  هب  دناوخارف و  ار  دجـسم  رد  نارـضاح  زا  یعمج  رمع و  رکب و  وبا  تشگرب و 

يریگولج دنوشن و  هارمگ  هک  يزیچ  نتـشون  يارب  ذغاک  ملق و  نتـساوخ  ناتـساد  ، دعب ؟و  دـیدرک فلخت  مروتـسد  زا  ارچ  ، دـیدنویپب
.ایاضق (1) یقاب  روتسد و  ماجنا  زا  رمع 

تنس لها  یخیرات  عبانم  تسا و  ّتنس  لها  هعیش و  نایم  یناوارف  ياهلدج  ثحب و  ّلحم  ، زامن نآ  یسایس  ياهتیـساّسح  هّیـضق و  نیا 
وبا دناوخ و  زامن  شدوخ  ربمایپ  الصا  ، دش لقن  هچنآ  هب  هّجوت  اب...دناوخب  زامن  مدرم  اب  تفگ  رکب  وبا  هب  ربمایپ  هک  دنسیون  یم  بلغا 

يرادرب هرهب  ، ربمایپ ياج  هب  رکب  وبا  ندـناوخ  زامن  زا  دـنهاوخب  نانآ  ات  ، دـماین دـیدپ  رکب  وبا  يارب  یتلیـضف  چـیه  دز و  بقع  ار  رکب 
.دننک (2) هفیقس  يادیدناک  دوس  هب  یتاغیلبت  یسایس و 

.موش ۀبنش  جنپ  ، هماسا شیج  -

تعکر رازه  زامن 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما.تسا  زور  هنابش  رد  ای  ، بش رد  تعکر  رازه  ندناوخ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  روهـشم  ياهتلیـضف  زا 
زور هنابشره  رد  ، رمع رخآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  (3) هعکر » فلأ  هلیل  موی و  ّلک  یف  یّلـصی  ناـک  هرمع  رخآ  اـّیلع  ّنإ  :» تسا هدومرف 

رازه زامن.دناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه 

ص:580

،ج 22 ص 467. راونألا راحب  داشرا ج 1 ص 183، ( . 1 - 1
.دوش هعجارم  ،ج 13 ص 34  هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  راتفگ  هب  ( . 2 - 2

،ج 3 ص 71 ح 215. ماکحألا بیذهت  ( . 3 - 3
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.تسا (1) هدش  لقن  مه  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ةرابرد  تعکر 

رازه ندوب  نکممریغ  نآ و  نتسنادن  تلیضف  هراب و  نیا  رد  هّیمیت  نبا  نوچمه  یناسک  کیکـشت  لقن  نمـض  ، ریدغلا رد  ینیما  ۀمالع 
یم روآدای  ار  رایسب  ندناوخ  زامن  تلیضف  ، ربمایپ زا  ثیداحا  لقن  اب  ، هتخادرپ عوضوم  نیا  رد  ییابیز  لیلحت  هب  ، بش رد  زامن  تعکر 
یم ّتنـس  لها  عبانم  ساسارب  ار  یناسک  مان  ، هدوب يراج  هتـسویپ  دّـجهت  شیاین و  لها  ناـیم  ییاـهتدابع  نینچ  هکنیا  ناـیب  اـب  دوش و 
لها ناگرزب  زا  رفن  مان...و 14  تعکر  دصناپ  ، تعکر تسیود  ، تعکر دص  لثم  ، دندناوخ یم  رایسب  زامن  بشره  هدش  لقن  هک  دروآ 

ناشیا لیاضف  زا  ار  نآ  دـنا و  هدرک  لقن  ّتنـس  لـها  عباـنم  رد  زور  هنابـش  رد  زاـمن  تعکر  رازه  ، ناـنآ ةراـبرد  هک  درب  یم  ار  ّتنس 
زور هنابش  رد  ای  بش  رد  زامن  تعکر  رازه  هک  میسانش  یم  ار  یناسک  نامدوخ  باحصا  زا  نامدوخ  ام  : دیازفا یم  سپـس.دنا  هدرمش 

لاحم نیا  درادـنپ  یم  هّیمیت  نبا  دـنچره  ، دـیحوت ةروس  اب  هارمه  لـماک و  تروص  هب  مه  نآ  ، دـنناوخ یم  تعاـس  تفه  زا  رتمک  رد 
تسا و يوبن  ّتنس  هکلب  ، تسین مه  ّتنس  فلاخم  ، دریگب ار  زور  هنابـش  تقو  ۀمه  هک  تسین  نانچ  یتدابع  نینچ  : دسیون یم  !و  تسا

.دناوخب (2) رتشیب  دهاوخب  هکره  دنا و  هدرک  یم  نانچ  مه  ایلوا  املع و 

لاجر رورس  يا  ، عمتسم وت  تولخ  زا  دینش  یم  ریبکت  هبترم  رازه  بشره 

لال (3) تسوا  فصو  زا  هقطان  هنوگچ  تعاط  يا  هناگود  يادا  یتمالع ز  کیره 

.مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

بصاون

هب بصن.دـنراد  ینمـشد  ، تیب لها  ناوریپ  ترـضح و  نآ  نایعیـش  اب  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  ، هّمئا اـب  هک  یناـسک  ینعی  ، یبصاـن عمج 
نانآ نییآ  هک  دنا  یهورگ  بصاون.دنک  یم  رهاظت  ناشناوریپ  ای  تیب  لها  ینمـشد  هب  هک  تسا  یـسک  بصان.تسا  ینمـشد  يانعم 

.تسا (4) مالّسلا  هیلع  یلع  ضغب 

ص:581

،ج 5 ص 25. ریدغلا ( . 1 - 1
،ص 30. نامه ( . 2 - 2

،ص 68. ینارآ نسحم  الم  ، دئاصق ناوید  ( . 3 - 3
.بصن هژاو  ، نیرحبلا عمجم  ( . 4 - 4
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رفک وا  اب  ینمشد  نامیا و  ۀناشن  مالّسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  زین  دنا (1)و  هدمآ  رامش  هب  رفاک  نایبصان  تیب و  لها  نافلاخم  ، تایاور رد 
یلع ترـضح  ربمایپ و  نادناخ  هب  تبـسن  یناسک  هک  تسا  یندرکنرواب  ياهتلاذر  زا  ، ظاحل نیمه  هب  .تسا (2) هدـش  یفرعم  قافن  و 

هن ، دنوش ریسفت  هعیـش  نانمـشد  هب  نایبصان  هک  هدش  یعـس  ، ثیداحا یـضعب  رد  ور  نیازا.دنـشاب  هتـشاد  هنیک  ینمـشد و  مالّـسلا  هیلع 
الجر دـجت  ّکنأل ال  ، تیبلا لهأ  انل  بصن  نم  بصاّنلا  سیل  :» تسا تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا.وا  ترتع  ربماـیپ و  نانمـشد 

نم مّکنإ  انّودـع و  نم  نؤّربـتت  اـنّولوتت و  مّکنأ  ملعی  وـه  مکل و  بصن  نم  بصاـّنلا  ّنـکل  ،و  دّـمحم لآ  ادّـمحم و  ضغبا  اـنأ  : لوـقی
ار دّمحم  لآ  دّمحم و  نم  دیوگب  هک  یبای  یمن  ار  یسک  هکارچ  ، دشاب ربمایپ  نادناخ  ام  نمـشد  هک  تسین  یـسک  یبصان  (3) انتعیش »
زا دـیراد و  ار  ام  تیالو  یگتـسبمه و  امـش  هک  دـناد  یم  نوچ  دـشاب ، امـش  نمـشد  هک  تسا  یـسک  یبصان  هکلب  ، مراد یم  نمـشد 

.دییام نایعیش  زا  دییوج و  یم  يرازیب  ام  نمشد 

یناسک زین  نونکا  دنا و  هدوب  نانآ  ناوریپ  نمـشد  مه  ، دـنا هتـشاد  ار  تیب  لها  ضغب  یناسک  مه  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  ، لاح نیع  رد 
هب ، نیملـسم مالـسا و  نانمـشد  ياهیزاسوج  ای  هناضرغم  ءوس و  تاغیلبت  رثا  رد  ای  ، يربخ یب  لهج و  لیلد  هب  ای  هک  دـنوش  یم  تفاـی 

همئا و نینمؤملا و  ریما  اب  توادع  ینمشد و  هک  یناوارف  تایاور.دنشاب  هتشاد  توادع  هنیک و  ، دنا تیب  لها  وریپ  هعیش و  هک  یهورگ 
یم ینـالوط  یثیدـح  رد  نینمؤـملا  ریما.تـسا  هـتکن  نـیا  ياـیوگ  ، هدرمــش هاـبت  ار  ناـشلامعا  هتــسناد و  قاـفن  رفک و  ار  تـیب  لـها 
ّالا ینـضغبی  نمؤم و ال  ّالإ  ینّبحی  هّللا ال  و...اّنم  هیلإ  هّللا  قبـس  بنذ  الب  هوادـعلا  انبـصان  انلـضف و  نع  یمع  نم  یمعلا  ّدـشأ  :» دـیامرف

ام اب  دشاب  هتشاد  غارس  یهانگ  ۀقباس  ام  زا  هکنآ  یب  دشاب و  روک  ام  تلیضف  كرد  زا  یسک  هک  تسا  نآ  يروک  نیرتدب  (4) قفانم »
تسود ارم  یسک  نمؤم  زج  دنگوس  ادخ  هب.دشاب  نمشد 

ص:582

(. باّصنلا نیفلاخملا و  رفک  باب  ،ج 69 ص 131( راونألا راحب  ( . 1 - 1
(. قافن رفک و  هضغب  نامیا و  هّبح  ّنا  باب  ،ج 39 ص 265( نامه ( . 2 - 2

،ص 365. رابخألا یناعم  ،ج 8 ص 369،ج 27 ص 233،ج 69 ص 131 و  نامه ( . 3 - 3
،ج 10 ص 111. راونألا راحب  ( . 4 - 4
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نبا لوق  هب.دنا  تیب  لها  مارم  نییآ و  وریپ  هک  دنناد  یم  نیمه  ار  هعیش  هانگ  نایبصان.دنک  یمن  ینمشد  نم  اب  قفانم  زج  دراد و  یمن 
: شیوخ رعش  رد  داّمح 

ّاند (1) متند  امب  موق  اّننأ  يوس  مهلیو  بصاّونلا  دنع  انبنذ  ام  و 

یقش (2) کضغبأ » کل و  بصن  كاداع و  نم  ّیقّـشلا  ّلک  ّیقّـشلا  ّنإ  :» دومرف هک  تسا  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ربماـیپ  نانخـس  زا 
تسا و ناوارف  تسد  نیا  زا  یثیداحا.دـشاب  هتـشاد  لد  رد  ار  وـت  ۀـنیک  ضغب و  دـنک و  ینمـشد  وـت  اـب  هـک  تـسا  یـسک  ، درف نـیرت 

ثیداحا رد  هکنانچمه.دنراد  ینمـشد  كاپ  راونا  نیا  هب  تبـسن  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  یناسک  یتشرـسدب  یلد و  هریت  یماجرفدـب و 
رظن رد  نیا  رازیب و  هّمئا  نافلاخم  زا  دندنبیاپ و  يربت  ّیلوت و  هب  تبسن  نانآ  هکارچ  ، دنا نمشد  تیب  لها  ناوریپ  اب  مه  يا  هدع  ، هدمآ

! تسین یهانگ  مک  ، نالدروک نآ 

.تسا (3) مجلم  نبا  زا  رت  سفندیلپ  ، گس نآ  تسوا  نورد  رد  ادخ  ریش  ضغب  هک  سکره 

.دنتفگ یم  مانشد  نینمؤملا  ریما  هب  هک  دندوب  نایبصان  هلمج  زا  هّیضابا  ناورهن و  جراوخ 

یم جـیورت...و  هریغم  ناورم و  هیواـعم و  يوـس  زا  ترـضح  نآ  اـب  مدرم  نتخاـس  نمــشد  ناـنمؤم و  ریما  هـب  ییوگازــسان  گـنهرف 
نب هّللا  دبع  ، مهج نب  یلع  ، يریمح دّیـس  ردام  ردپ و  ، همقلع نب  هّللا  دـبع  نوچمه  یناسک  زا  ، ریدـغلا ياج  هباج  رد  ینیما  ۀـمّالع.دش 
نب دّـمحم  ، مکح ناورم  ّبیـسم ، نب  دیعـس  ، هبعـش نب  هریغم  ، نامثع نب  زیرح  ، يرـسق دـلاخ  ، هعادو نب  دـسا  ، کهاش نب  يدنـس  ، زتعم

توادـع و ینمـشد و  ، بلاـط یبا  لآ  وا و  نایعیـش  ناـنمؤم و  ریما  هب  تبـسن  هک  دـنک  یم  داـی...و  یلیقع  قیقـش  نب  هـّللا  دـبع  ، داـیز
.دنتشاد (4) یکاّته  ییوگازسان و 

ترتع ناوریپ  اب  ریذـپان  نایاپ  ینمـشد  دـننک و  یم  شالت  هعیـش  تیب و  لها  هیلع  یباّـهو  بصاون  یخرب  ، ناـهج حطـس  رد  زین  زورما 
هیلع یلع  نـعل  ّبـس و  .تسا (5)- راکـشآ  ناشتوادـع  داـنع و  تموصخ و  یتـنرتنیا ، ياـه  هکبـش  رد  ناـنآ  تارظاـنم  رد  دـنراد و 

.جراوخ ، مالّسلا

ص:583

،ج 4 ص 159. ریدغلا ( . 1 - 1
،ج 38 ص 109،ج 39 ص 265. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ص 158. یجواس ناملس  ناوید  ( . 3 - 3
،ص 173. ینالیملا ینیسحلا  لضاف  «، ریدغلا فافض  یلع  :» ك.ر ( . 4 - 4

هب ثحابم  نآ  نونکات  هک  تنرتنیا  ياه  هکبش  رد  نافلاخم  اب  هعیش  تارظانم  ۀعومجم  ، یلماعلا «، راصتنألا :» ك.ر هلمج  زا  ( . 5 - 5
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هغالبلا جهن 

هدرک يروآدرگ  مالـّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  زغن  هاـتوک و  تاـملک  اـه و  هماـن  ، اــه هـبطخ  زا  (م 406) یـضر دّیـس  هک  یباـتک  ماـن 
رت عماج  یضر  دّیس  راک  اّما  (1) دندوب ، هدرک  عمج  ار  ترضح  نآ  نانخس  زا  ییاه  هعومجم  یضر  دّیـس  زا  شیپ  مه  نارگید.تسا 

رشب و مالک  زا  رتالاب  ار  وا  نخس  دوب و  ناگمه  دمآرس  ، راتفگ ییابیز  تحاصف و  شناد و  رد  ، مالّـسلا هیلع  یلع  ماما.دوب  رت  مّظنم  و 
دراد هاتوک  نخس  همان و 472   79، هبطخ باتک 239  نیا.تسا  تغالب  شور  يانعم  هب  هغالبلا  جهن.دنا  هتسناد  ادخ  مالک  زا  رت  نییاپ 

يرادـمامز و نارود  هب  طوبرم  اه  همان  اه و  هبطخ  رتشیب.تسا  یعامتجا  یـسایس و  ، یقالخا يداقتعا ، فلتخم  لئاسم  نآ  ياوتحم  و 
هب همجرت  حرـش و  اهدـص  اـهنرق  لوط  رد  تسا و  رادروـخرب  یّـصاخ  ّتیعقوـم  راـبتعا و  زا  ، باـتک نیا.تسا  ترـضح  نآ  تفـالخ 

هبطخ ظفح  اب  رفن  نارازه.تسا  « مالسألا ضیف  » موحرم زا  نآ  حرش  همجرت و  نیرتروهـشم.تسا  هدش  هتـشون  نآ  رب  فلتخم  ياهنابز 
شیوخ راتفگ  تحاصف  مالک و  تردـق  رب  مه  دـنا و  هدرب  نآ  زا  يونعم  ياه  هرهب  مه  ، باتک نیا  ناشخرد  ياهزارف  اـه و  هماـن  ، اـه

تمکح و باتک  ، هغالبلا جـهن.دنا  هتـشاگن  یمالـسا  لئاسم  رد  نآ  ینغ  ياوتحم  زا  ماهلا  اب  هلاقم  نارازه  ، ناگدنـسیون دـنا و  هدوزفا 
زا تربع  ناگتـشذگ و  تیاکح  ، يزاسدوخ اوقت و  ، يرادناهج تسایـس و  ، تغالب بدا و  ، تیبرت قالخا و  ، نافرع دیاقع و  ، تموکح

ردارب یگدـنز و« باتک  هملک  کی  رد  نادـب و  نابوخ و  ماجنارـس  کـین و  ياـه  هوسا  یفرعم  ، تماـیق خزرب و  ربق و  تـالاح  ، خـیرات
.تسا (2) « نآرق

طرف زا  هدش  اهر  ۀقشقش  ، تسا نارواب  نید  تبرغ  نارای و  قارف  ۀمانگوس  ، هغالبلا جهن  »

ص:584

ۀیرـشن : ك.ر.دـنک یم  یفرعم  ار  اه  هعومجم  نآ  هراشا و  دروم  هب 70  ، دـنمدوس شهوژپ  کی  رد  يدراطع  هّللا  زیزع  داتـسا  ( . 1 - 1
«. هغالبلا جهن  لبق  ام  یلع  مالک  » ۀلاقم ةرامش 1 و 2، «، نآرق ناتسلگ  »

«، هنادواج مالک  ،» يزاجح نیدـلا  رخف  همجرت  «، هغالبلا جـهن  ياهیتفگـش  :» ك.ر هلمج  زا  ، باـتک نیا  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ( . 2 - 2
جهن تخانـش  ،» یتـشد دّـمحم  «، هغـالبلا جـهن  كرادـم  دانـسا و  ،» رارـسا نیــسح  «، هغـالبلا جـهن  ياهینتــسناد  » یمیکح اـضر  دّـمحم 

ج 12، «، یلع ماـما  ۀمانــشناد  «،» هغـالبلا جــهن  ةرگنک  ۀــماندای  ،» یناتــسرهش نیدــلا  هـبه  »؟ تـسیچ هغـالبلا  جــهن  ،» ناـمه «، هغـالبلا
(. هغالبلا جهن  ةژیو  هرامش 25 و 26( « نادیواج ثاریم  ، فقو » ۀمانلصف
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هدارا تسـس  نانامیپ  مه  هاگآان و  ناتـسود  ياهینکـشدهع  باتزاب  ، تسا هنیـس  رد  هدرـسفا  هآ  ولگ و  رد  هتـسکش  ضغب  ، تسا هودنا 
هک تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوجو  نازوس  عمـش  تارطق  ، هغالبلا جهن  تاملک.تسا  « قح ّتیمورحم  »و« لدـع ّتیمولظم  » ۀـمانمغ ، تسا

جهن تاحفـص.تسالوم  لد  نوخ  ياه  هتخل  ، هغالبلا جهن  تالمج.تسا  هدیکچ  خـیرات  ۀحفـص  رب  هتخوس و  « هفوک  » رات ياهبـش  رد 
هک تسا  يدـعب  دـنچ  يروشنم  ، هغالبلا جـهن.تسا  هداد  تسد  زا  فسوی  بوقعی  « لـیمج ربص  » نیجآدرد نیگآ و  مغ  حول  ، هغـالبلا

يارب دراد و  يا  هلاـقم  يا  هلوـقمره  زا  ، تـسا یّلجتم  نآ  شرب  دـعب و  کـی  سکره  يارب  دـشخرد و  یم  شا  هرهچ  کـی  ناـمزره 
(1) یخساپ »! يزاینره  يارب  ،و  ینامرد يدردره 

تسا هتـشاداو  نادیواج  روشنم  نیا  شیاتـس  هب  ار  نانآ  هتخیگنارب و  ار  ملق  نخـس و  هشیدنا و  ناگرزب  باجعا  هتـسویپ  هغالبلا  جهن 
.دجنگ (2) یمن  رصتخم  نیا  رد  هک 

: قفش یتجهب  نیسح  دّمحم  داتسا  ةدورس  زا  تیب  دنچ 

هغالبلا جهن  ّتنم  نیهر  ملاع  هغالبلا  جهن  تّذل  قرغ  هشیدنا 

هغالبلا جهن  تهکن  زا  تسم  هداتفا  ملاع  ناهاگآ  كاردا  لد و  ناج و 

هغالبلا جهن  تماق  دنبدنب  زا  یناگدنز  بآ  همشچ  نارازه  دشوج 

هغالبلا جهن  تحاس  رد  هدمآ  درگ  زیهرپ  دهز و  داصتقا و  ، تسایس هقف و 

هغالبلا جهن  ّتنج  زا  يرب  راب و  دشاب  نافرع  قالخا و  تمکح و  ، نامیا قالخا و 

.مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  ، هغالبلا جهن  هرازه  هرگنک  ، هغالبلا جهن  داینب  ، هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، یضر دّیس  ، مالسألا ضیف  -

هداعّسلا جهن 

هغالبلا جهن  ندوبن  دنتسم  ۀهبش  هب  خساپ  رد  دلج ، هد  رد  ، يدومحم رقاب  دّمحم  رثا  «، هغالبلا جهن  كردتـسم  یف  هداعـسلا  جهن  » باتک
، اهاعد ، اه همان  ، اه هبطخ  ۀمه  هدش و  فیلأت 

ص:585

«. لد باتک  هغالبلا  جهن  » ۀلاقم زا  یشخب  ،ص 192، یثدحم داوج  ، ملق يانیم  ( . 1 - 1
جهن  » و «، ناملاع هاگن  زا  نایب  ریما  ۀغالبلا  جهن  » ۀـلاقم (، یلع ماما  ۀـمان  هژیو  و 22( ةرامش 21  «، داهج گنهرف  » ۀمانلصف : ك.ر ( . 2 - 2

ةرامش 20. دنفسا 1379، ( یمالسا يروهمج  ۀمیمض  ) هزوح ۀفیحص  « یعیشریغ ناملاع  ملق  نایب و  رد  هغالبلا 
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جارختـسا و زین  ار  لـسرم  نانخـس  یخرب  اـهنآ و  كردـم  دنـس و  رکذ  اـب  ار  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  راـصق  تاـملک  اهتّیـصو و 
پاچ یمالـسا  داشرا  ترازو  يوس  زا  تسا و  هغالبلا  جـهن  يارب  كردتـسم  هلمکت و  یعون  باتک  نیا  .تسا (1) هدرک  يروآدرگ 

.تسا هدش 

.هغالبلا جهن  ، هغالبلا جهن  یسانشباتک  ، مالّسلا هیلع  یلع  نانخس  -

رشب فیک  رشب  ّیلع  اه  - ادج هن  ، ادخ هن 

ناورهن جراوخ  ، ناورهن گنج  - ناورهن

یعیش ياهتضهن 

ماّکح ور  نیازا  ، دـنناد یم  تیب  لها  زا  موصعم  ناماما  ةژیو  ار  تفالخ  دـنراد و  ّصاـخ  رظن  ، تموکح ةراـبرد  نایعیـش  هک  اـجنآ  زا 
تشاد و دوجو  مالـسا  ردـص  زا  رّکفت  نیا.دـنور  یمن  نانآ  راب  ریز  دنـسانش و  یم  رئاـج » ماـما  » ناونع هب  ار  بصاـغ  ياـفلخ  روج و 
رب هک  ییاهتـضهن.درک  یم  شروش  روج  ماّکح  ّدض  رب  هعیـش  ، رگید ياهنیمزرـس  زاجح و  قارع و  رد.درک  يزیر  هیاپ  ار  ییاهتـضهن 

ياهتکرح یهاگ  ، هدوب يدرف  ياهـشروش  یهاگ.تسا  رایـسب  هدـش  تبث  خـیراوت  رد  زاـغآ  ياـه  هدـس  رد  نایـسابع  ناـیوما و  ّدـض 
.تسا هدش  اپرب  مه  ییاهتموکح  هدیماجنا و  یقطانم  اهرهش و  حتف  هب  هک  یمومع 

نیباوت مایق  ، هّرح ۀعقاو  هنیدم و  مدرم  مایق  ، اروشاع رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ، هفوک رد  يدع  نب  رجح  مایق  ، نایوما ةرود  رد 
یبـالقنا و ياـهتکرح  دـهاش  مه  نایـسابع  ةرود  رد.درب  ماـن  ناوت  یم  ار  رتـشا  کـلام  رـسپ  میهاربا  ماـیق  راـتخم و  جورخ  ، هفوـک رد 

نب نیـسح  مایق  ، هرـصب رد  هّللا  دـبع  نب  میهاربا  ماـیق  ، زاـجح رد  ( ضحم هّللا  دـبع  ) هّیکز سفن  ماـیق  : لـیبق زا  ، میتسه یعیـش  ياهتـضهن 
بحاص مایق  ، دیز نب  ییحی  یلع و  نب  دیز  شبنج  (، ّخف دیهش  ) یلع

ص:586

عوضوم نیا  رد  هدـش  فیلأت  ياهباتک  هلمج  زا  ، دراد نیرید  يا  هقباس  ، ماما نانخـس  هغالبلا و  جـهن  دانـسا  دروم  رد  شهوژپ  ( . 1 - 1
كرادـم هغالبلا و  جـهن  نوماریپ  هاـتوک  یثحب  ،» يرفعج يدـهم  دّـمحم  « هغـالبلا جـهن  كرادـم  دانـسا و  رد  یـشهوژپ  :» زا دـنترابع 
ياهـشور ، » بیطخلا ارهزلا  دبع  ، دـلج  4« هدـیناسا هغالبلا و  جـهن  رد  اصم  ،» ناخ یلع  زایتما  « هغالبلا جـهن  دانتـسا  ،» يداتـسا اـضر  « نآ

.یتشد دّمحم  « هغالبلا جهن  كرادم  دانسا و  رد  قیقحت 
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هعیش ناماما  .جابید (1) دّمحم  جورخ  ایارّـسلا و  وبا  مایق  ، هفوک رد  ابطابط  نبا  مایق  ، یناسارخ ملـسم  وبا  مایق  (، یـسیع نب  دمحا  ) جـنّزلا
طیارـش لیلد  هب  دندرک و  یمن  یهارمه  دناد  یم  ماجنا  اهیدابآ  اهرهـش و  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هک  اهتـضهن  نیا  اب  بلغا 

نارس یخرب  زا  ییاهشیاتس  دنچره  ، دنتفرگ یمن  هنارادفرط  عضوم  ، دیـسر دهاوخن  بولطم  رمث  هب  اهمایق  نآ  هکنیا  زا  یهاگآ  ای  هّیقت 
.تسا هدش  لقن  هّمئا  يوس  زا  ( یلع نب  دیز  راتخم و  نوچمه  ) اهمایق نیا 

.یعیش ياهتلود  ، هّیوفص ، خیرات رد  هعیش  -

یهلا تّجح  هب  زاین 

راـیعم و وـگلا و  دـنمزاین  یهلا  تعیرـش  هـب  حیحـص  لـمع  میقتـسم و  طارـص  ، ینید قیاـقح  ، يرـشب لاـمک  هـب  ندیـسر  يارب  ناـسنا 
رارق.ناـنآ زا  تـیعبت  مـه  ، تـسا يرورـض  اـهنآ  تخانـش  مه.دـنراگدرورپ  ياـهتجح  ، موـصعم ناـیاوشیپ  یهلا و  ياـیبنا.تسامنهار 

ةدـش هتخانـش  تّجح  ماـما ، « . ٍداـه ٍمْوَـق  ِّلُِـکل  َو   » دراد مزـال  يرگتیادـه  یموـقره  تسا و  یهلا  ياهتنـس  زا  ، رـشب يارب  « تجح » نداد
ماما تیادـه  اب  دـنکن و  مگ  ار  « هار » ناسنا هک  تسا  نآ  يارب  تاـیآ  اـه و  هناـشن  اـهتجح و  بصن  ، تماـما لـعج  تسا و  راـگدرورپ 

ییادخ هک  دوزفا  دز و  اضعا  تیادـه  يارب  بلق  هاگیاج  هب  هک  یلیثمت  دـیبع و  نب  ورمع  اب  مکح  نب  ماشه  ةرظانم.دـسرب  « دـصقم » هب
.تسا (2) فورعم  ، دنک یم  اهر  يداه  ياوشیپ  نودب  ار  اهناسنا  هنوگچ  ، تسا هداد  رارق  یماما  ، حراوج اضعا و  يارب  هک 

زا رترب  يرگتیاده  تردق  رکف و  ، یهاگآ اوقت ، ، تلادع ، تمـصع ، ملع تهج  زا  دـیاب  ، دوش یم  هداد  رارق  تّجح  ادـخ  يوس  زا  هکنآ 
یب ار  ناگدـنب  ادـخ.دنام  یمن  تّجح  زا  یلاخ  زگره  نیمز.تسا  « لداع ماـما   » رد هک  تسا  یطیارـش  فاـصوا و  اـهنیا  دـشاب و  همه 

مه رفن  ود  نیمز  يور  رد  رگا.تسین  مامت  مدرم  رب  ادخ  تّجح  ، ماما دوجو  نودب.دراذگ  یمناو  تّجح 

ص:587

راتخم هریمـس  « هعیـشلا داـهج  ،» ینـسحلا فورعم  مشاـه  « خـیراتلا ربع  هّیعیـشلا  تاـضافتنالا  :» ك.ر هلمج  زا  اـه  هنیمز  نیا  رد  ( . 1 - 1
یقت دّـمحم  « یبـتکم ياهـشبنج  هعیــش و  ناـماما  (،» اـهتلود اهــشبنج و  ،ص 315( عّیــشت فراـعملا  هرئاد  زا  هـتفرگرب  « عّیــشت ،» یثـیللا

.ریژآ اضر  دیمح  همجرت  ، یسردم
،ج 1 ص 169. یفاک لوصا  ،ج 23 ص 7 و  راونألا راحب  ( . 2 - 2
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زاین هک  تسا  یثیداحا  نومضم  اهنیا.درب  یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  مدرم  نیمز  ، دشابن تّجح  رگا.تسا  يرگید  رب  تجح  یکی  ، دنشاب
مشخ دراوم  هک  تسا  راوازس  ، دراد يراگدرورپ  دنادب  هک  یـسک  : دیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.دناسر  یم  ار  تّجح  هب  ناسنا 

.دوش یمن  هتخانش  ربمایپ  ۀتفگ  ای  یحو  اب  زج  مه  ادخ  ياضر  مشخ.دسانشب و  مه  ار  راگدرورپ  نآ  ياضر  و 

دنیادخ و تّجح  ناشیا  هک  دبای  یم  رد  ، دنک رادـید  ار  نانآ  نوچ  دورب و  ادـخ  نالوسر  یپرد  دـیاب  ، دوشن یحو  یـسک  هب  رگا  سپ 
رب یهلا  تجح  مالّسلا  هیلع  یلع  »و  نآرق » زین وا  زا  سپ  ، دوب مدرم  رب  تّجح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ.تسا  بجاو  ناشتعاطا 

نیا تیمها  هک  « هّجحلا یلإ  رارطـضإلا  باب  » دوش یم  هدـید  تّجح  هب  رـشب  زاـین  صاـخ  یناونع  ، ثیدـح بتک  رد  ...دندوب (1) مدرم 
.دناسر (2) یم  ار  عوضوم 

.ترتع نآرق و  ، تماما ، یسانش ماما  ، یسانش تّجح  -

ص:588

،ج 1 ص 168 ح 2. یفاک لوصا  ( . 1 - 1
ات 56. ،ج 23 ص 1  راونألا راحب  یفاک ج 1 ص 168 و  لوصا  ( . 2 - 2
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و

تّوبن ثاریم  - ربمایپ ثراو 

مخ ریدغ  ۀعقاو 

: تسا رارق  نیا  زا  ارذگ  تروص  هب  مخ  ریدغ  ۀثداح  تیالو و  ثیدح  مالّسلا و  هیلع  یلع  تماما  عوضوم 

مومع اب  اجنآ  رد  دورب و  جح  رفس  هب  تفرگ  میمصت  ، تسا هدش  کیدزن  وا  تافو  هک  تسناد  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 
نیرخآ نآ.دهد  هئارا  تافارحنا  زا  يریگشیپ  جح و  ماجنا  نید و  حیحـص  طخ  ةرابرد  ار  یّلک  ياهدومنهر  دنک و  رادید  ناناملـسم 

يو یمومع  رادـید  نیرخآ  نیا  هک  دوب  هدرک  مالعا  ربمایپ.تفرگ  مان  « عادولا هجح  ،» داتفا قافتا  يرجه  مهد  لاس  رد  هک  ربمایپ  جـح 
نخـس نانآ  اب  نوگانوگ  عقاوم  رد  اهراب  ، ربمایپ.دـنتفر جـح  هب  لاـس  نآ  رگید  قطاـنم  هنیدـم و  زا  يرایـسب  عمج.تسا  ناناملـسم  اـب 
ۀقطنم هب  نوچ  ، هنیدـم يوس  هب  تشگزاب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر.دـناوخ  يا  هبطخ  مزمز  هاچ  رانک  رد  هلمج  زا  ، تفگ
لیئربج ، دش یم  ادج  مه  زا  نمی  ، قارع ، هنیدم هار  دندش و  یم  ادـج  مه  زا  اهناوراک  هک  ییاج  ، دیـسر هفحج  یکیدزن  رد  مخ  ریدـغ 

یتایح ساّسح و  نانچ  نآ  یمایپ  ، دنک غالبا  مدرم  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ات  ، دروآ ادخ  يوس  زا  یّمهم  مایپ  نیما 
ماجنا هب  ار  ادخ  تلاسر  ، دناسرن ار  نآ  رگا  هک 

ص:589
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 . ..َکِّبَر ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  ۀـیآ.دوب  دوـخ  نیـشناج  ناوـنع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بصن  نآ  تـسا و  هدـناسرن 
ناـگتفر ، دـنیآ دورف  اـت  دوـمرف  مه  اـهناوراک  هب  ، دـمآ دورف  دوخ.دـننک  گـنرد  هـمه  داد  روتـسد  ربماـیپ.دوب  ماـیپ  نـیمه  لـماح  (1)

يداو رد  رـضاح  ّتیعمج.دنیآ  درگ  مرگ  يارحـص  نآ  رد  ( دوب هّجح  يذ  زور 18  هک  ) زور نآ  همه  دنـسرب و  ناگدنامزاب  ، دندرگرب
ندینش ةدامآ  قایتشا  اب  همه.دنزارفارب  يربنم  نارتش  زاهج  زا  ات  داد  روتسد  ، زامن زا  سپ.دنا  هدرک  لقن  مه  رازه  ات 120  ار  مخ  ریدغ 

نانآ اب  دوب  هدیشک  ادخ  نید  غیلبت  نانآ و  تیاده  هار  رد  هک  یتامحز  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح.دندوب  ربمایپ  نانخس 
قبط هک  تفرگ  رارقا  نانآ  زا.دومن  دـیکأت  ( ترتع نآرق و  ) نیلقث قوقح  تاـعارم  هب  تبـسن  ، درک یناوارف  ياـه  هیـصوت  ، تفگ نخس 
هکنآ ات  درب  الاب  تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  سپـس.تسا  یلوا  نانآ  هب  تبـسن  ناشدوخ  زا  دراد و  تیالو  نانآرب  نآرق  ۀیآ 

امسر و ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  «. ...هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  :» دومرف اسر  دنلب و  يادص  اب  دنتخانش و  دندید و  ار  وا  همه 
وا زا  هک  تخاس  مزلم  ار  نانآ  درک و  بصن  نیملسم  رب  تماما  دوخ و  ینیـشناج  هب  یندنامدای  هب  ياه  هولج  هوکـشاب و  مسارم  نآ  اب 
هب دندمآ و  هتسد  هتسد  مدرم  ، دمآ یم  رامش  هب  دیع  دوب و  یّمهم  زور  ، زور نآ.دنـشاب  هتـشادن  یچیپرـس  شنامرف  زا  دننک و  تعاطا 

دندز و يا  همیخ  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  نامرف  هب  نیا.دنتفگ  کیربت  مالّـسلا  هیلع  یلع 
يارب هک  دندوب  یناسک  ردص  رد  رمع  رکب و  وبا.دنتفگ  تینهت  دنداد و  مالـس  « نینمؤملا ریما  » ناونع اب  ترـضح  نآ  هب  دندمآ و  همه 
ییوگ تینهت  نانمؤم و  ریما  اب  مدرم  نداد  تسد.تسا  هدمآ  خیراوت  رد  ( ...یلع ای  کل  ّخب  ّخـب  ) رمع نخـس  دـندمآ و  ییوگ  تینهت 

.ترضح نآ  اب  تعیب  اب  دوب  هارمه  ، تماما يارب 

نآ رد  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هک  یبآ  فرظ  رد  دوخ  تسد  نداد  رارق  اب  ، دندوب ناوراک  رد  هک  يرگید  نانز  ربمایپ و  نارسمه 
.دندرک تعیب  يو  اب  ، دوب

دـش و لزان  ًاـنیِد (2) َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَـمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُتـْلَمْکَأ  َمْوَْـیلَا  ۀـیآ  ، مـسارم نـیا  ماـجنا  زا  سپ 
يارب مالـّـسلا  هـیلع  یلع  نـییعت  تلاـسر و  يادا  هـب  یهلا  تیاـضر  تـمعن و  ماـمتا  نـید و  لاـمکا  رب  درک و  رکــش  ار  ادـخ  ، ربماـیپ

.تفگ ریبکت  هنارکاش  ، تیالو

ص:590

هیآ 67. ، هدئام ( . 1 - 1
ۀیآ 3. ، هدئام ( . 2 - 2
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موی مهیدانی  » ار دوخ  فورعم  ةدیـصق  دیارـسب و  رعـش  هب  ار  هعقاو  نیا  ات  تساوخ  هزاجا  ربمایپ  زا  تباث  نب  ناّـسح  ، هنحـص ناـمه  رد 
اهتعیب اهنامیپ و  نآ  ایآ  اّما.دندرک  تکرح  شیوخ  دصقم  يوس  هب  مادـکره  اهناوراک.درک  شیاعد  ربمایپ  دـناوخ و  « ...مهّیبن ریدـغلا 

رارق هّجوـت  دروـم  ربماـیپ  تیـصو  دـش و  لـمع  ریما  ترــضح  ینیــشناج  دروـم  رد  لوـسر  ادـخ و  ناـمرف  هـب  اـیآ  ؟و  دـنام راوتــسا 
دندنامن و رادافو  تعیب  هب  دنتسکش و  نامیپ  يرایـسب  هک  داد  ناشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ثداوح  ؟ تفرگ

نیشن هناخ  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیب و  لها  دندرپس و  نارگید  هب  ار  تفالخ  ، هفیقس رد  دندرک و  راکنا  ار  ریدغ  ۀثداح 
.دنتخاس (1) يوزنم  و 

.هّیریدغ ۀبطخ  ، غیلبت ۀیآ  ، ریدغ دیع  ، یلوم ، مخ ریدغ  ، نینمؤملا ریما  ، تیالو ثیدح  ، نید لامکا  هیآ  -

يولع تموکح  نارازگراک  - مالّسلا هیلع  یلع  نایلاو 

تماما تلاسر و  عیادو 

نیـشناج ماما و  هب  ، دراد ادخ  ربمایپ  هک  یتیالو  تارایتخا و  ، اهتیلوؤسم ۀمه.تسا  دـنوادخ  يوس  زا  یهلا و  یبصنم  ، تماما تلاسر و 
رد.درادن موصعم  ماما  ربمایپ و  باختنا  رد  یـشقن  رـشب  دوش و  یم  هدرپس  يدـعب  ماما  هب  ماماره  يوس  زا  تماما  بصنم  دـسر و  یم 

ناماما نینچمه  نسح و  ماما  هب  وا  فرط  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ربمایپ  يوس  زا  یلیاسو  نداد  لیوحت  زا  ، ناوارف تایاور 
ادخ لوسر.تسا  هلأسم  نیا  رد  ییادخ  ّطخ  ةدـنهد  ناشن  هک  يدـعب ، تجح  هب  یهلا  فراعم  مولع و  لاقتنا  زا  زین  ، هدـش دای  يدـعب 
یم هدوشگ  رگید  باـب  رازه  ، باـبره زا  هک  درپـس  تخومآ و  یلع  ترـضح  هب  ملع  باـب  رازه  ، تاـفو ماـگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ياهحالـس ۀمه  هرز و  ، ریـشمش نینچمه  ، داد مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دروآرد و  ار  شیوخ  رتشگنا  ، تاظحل نآ  رد  ، ربمایپ نینچمه.دـش 
یم شیوـخ  رمک  رب  هرز  يور  زا  ، گـنج ماـگنه  هک  ار  یلاـش  یتـح  ، داد مالّـسلا  هیلع  یلع  هـب  ار  هـمه  درک و  تساوـخرد  ار  دوـخ 

.ورب (2) تا  هناخ  هب  زیخرب و  ادخ  مان  هب  : دومرف داد و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مه  ار  نآ  ، تسب

ص:591

«، راونألا راحب  ،» ج 1 «، ریدغلا :» ك.ر.تسین عبنم  رکذ  هب  يزاین  ، دنا هدرک  رکذ  خیرات  بتک  رد  لیـصفت  روط  هب  ار  ریدغ  ۀعقاو  ( . 1 - 1
«. خیرات زارف  نیرتساّسح  »ج 2 ص 251 و« بلاط یبا  نب  یلع  مامألا  هعوسوم  .» ات 253 ج 37 ص 108 

،ج 1 ص 185. دیفم داشرا  ( . 2 - 2

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 669 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_591_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_591_2
http://www.ghaemiyeh.com


هّللا یّلص  ادخ  لوسر  ۀمامع  ، راوگرزب ود  نآ  ۀماج  ، یلع راقفلا  وذ  ، ربمایپ رتشگنا  هک  دنتفگ  یم  نخس  نیا  زا  هتسویپ  ، موصعم ناماما 
نانآ رگیدکی و  اب  ناماما  ریذپان  تسسگ  دنویپ  ۀناشن  نیا.دسر  یم  يدعب  ماما  هب  ام  زا  کیره  زا  سپ  تسام و  شیپ...و  هلآ  هیلع و 

زا کی  ره  تسا و  ناراوگرزب  نآ  هب  تما  تیادـه  تیالو و  لاقتنا  رد  یهلا  ّتنـس  تیـشم و  تساوخ و  رگنایب  توبن و  تلاسر و  اب 
تفارـش تدایـس و  ، تعاجـش ، تموـکح تسایـس و  لـثم  ، تـسا ییاوـشیپ  نوؤـش  تاـهج و  زا  یکی  زمر  لبمــس و  مـه  لـیاسو  نآ 

رد ادهشلا  دّیس  ، البرک ۀعقاو  رد  یتح.دبای  یم  رولبت  یهلا  مولع  هماج و  ادر و  همامع و  رتشگنا و  هرز و  ریـشمش و  رد  هک  یگداوناخ 
درک تیصو  داجس  ماما  شدنزرف  هب  زین  ، داد لیوحت  داّجس  ماما  هب  ار  نآ  وا  هک  درپس  همطاف  شرتخد  هب  ار  يا  همان  تداهـش ، ۀناتـسآ 

هب ار  حالس  ،و  فحاصم ، مولع هک  دش  روآدای  يو  هب  درک و  میلـست  وا  هب  ار  ایبنا  ياهثاریم  مظعا و  مسا  ، داد رارق  دوخ  ّیـصو  ار  وا  و 
ثاریم ، مالّـسلا هـیلع  یلع  باـتک  .دــهد (1)- لــیوحت  يو  هـب  ار  هـمه  هــک  هدرک  شرافــس  هداد و  لــیوحت  ( هنیدــم رد  ) هملــس ّما 

.تیاصو ، توبن

تیاصو

هب بصنم  نیا  الومعم  تسا و  هدوب  وا  تارایتخا  تردق و  ۀطیح  رد  هدهعرب و  هک  يروما  ۀمه  ماجنا  رد  یسک  زا  ینیشناج  يانعم  هب 
ناربمایپ ، يداقتعا دعب  رد.تسا  « ّیصو ،» دوش یم  تیلوؤسم  نیا  راد  هدهع  هک  یـسک  نآ  .دوش (2) یم  طوبرم  یـصوم  توف  زا  سپ 

ّیـصو ماس  ، مدآ ّیـصو  ، ثیـش الثم.دنتـشاد  هدـهعرب  ار  تعیرـش  نایب  نید و  غیلبت  راـب  ناـنآ  زا  سپ  هک  دـنا  هتـشاد  ییایـصوا  یهلا 
ترضح ّیصو  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  یسیع و  ّیصو  نوعمـش  ، یـسوم ّیـصو  عشوی  ، میهاربا ّیـصو  قاحـسا  ، دوه ّیـصو  اّنحوی  ، حون
تماما مالسا و  ربمایپ  ینیـشناج  رد.دنا  هتـشاد  الاو  یتلزنم  نأش و  ، ناربمایپ يایـصوا  ۀلـسلس  دنا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 

ءایصوألا دّیس  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنا و  هدوب  ربمایپ  يایصوا  ، هّمئا تسا و  هدوب  یهلا  بصنم  تمـس و  نیمه  وا  زا  سپ  ناماما 
هدوشگ و لقتسم  یباب  یسلجم  ۀمالع.تسا  هدوب  روهشم  وا  يارب  بقل  نیا  دمآ و  یم  رامش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ّیـصو  و 

رورس ندوب و  « ّیصو » هب طوبرم  ثیداحا 

ص:592

،ص 487. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 1 - 1
.ّیصو ةژاو  «، نیرحبلا عمجم  :» ك.ر ( . 2 - 2
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نیا رتشیب  دـیوگ  یم  تسا (1)و  هدروآ  ار  مالـسا  ردـص  يارعـش  راعـشا  رد  بقل  نیا  دربراک  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ندوب  ایـصوا 
ۀلـسلس ، ینارون ّطخ  نیا  موادت  يارب  ، ایبنا خیرات  رد  .تسا (2) یمظع » تفالخ  » نامه ، تیاصو زا  دوصقم  هک  دراد  حیرـصت  تاـیاور 

هدمآ ییاور  عبانم  رد  ایصوا  کیاکی  مان  تسا و  هدوب  یهلا  رما  هب  مه  ّیصو  باختنا  دنا و  هدوب  ناربمایپ  هار  موادت  راد  هدهع  ایصوا 
.تفالخ ، مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و  ، ّیصو .تسا (3)-

ّیصو

ربمایپ تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياهبقل  زا  « ّیـصو » .دوش یم  هداد  وا  هب  يزیچ  رد  فّرـصت  ظفح و  قح  هک  یـسک  يانعم  هب 
راّدـلا و موی  ثیدـح  شیرق و  ماعطا  يارجام  تثعب و  لـیاوا  رد  هچ  ؛ تسا هدرک  یفّرعم  نّیعم و  شیوخ  ّیـصو  ناونع  هب  ار  وا  اـهراب 

.تسا هلمج  نآ  زا  « یّیصو یثراو و  یخأ و  اذه  » ریبعت .شیوخ (4) رمع  ياهزور  نیسپاو  رد  هچ 

شقن و نیا  مه  رگید  ۀـمئا  نانمؤم و  ریما  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  نامه  ، مالـسا رد  تیاصو 
هدش دای...و  یّبنلا  ّیـصو  ، نیّیـصولا دّیـس  ، ءایـصوألا دّیـس  ناونع  هب  تایاور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دنا و  هتـشاد  ار  تمس 
یم راک  هب  ییاهنت  هب  یهاگ  هک  هتشاد  ترهـش  نانچ  ترـضح  نآ  رب  بقل  نیا  قالطا  (5) دّمحم .» ّیصو  ءایصوألا  لضفأ  ّنإ  :» تسا

ناـنآ هب  هفیلخ  تاـباختنا  ياروـش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوـخ.تسا  هدـش  یم  هّجوـتم  ماـما  نآ  هب  اـهنهذ  «، ّیـصو » نـتفگ اـب  هـتفر و 
نآ زا  زین  نارگید  ياه  هتفگ  راعشا و  رد  .هن (6) : دنتفگ ؟ دیسانش یم  ّیصو » » نم زج  ادخ  ربمایپ  يارب  ایآ  ، مسق ادخ  هب  ار  امش  : دومرف

.تسا (7) هدش  دای  رایسب  بقل  نیمه  اب  ترضح 

ص:593

،ج 38 ص 1. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ص 20. نامه ( . 2 - 2

ات 275. ،ج 2 ص 229  ینارهت ینیسح  «، یسانش ماما  :» ك.ر زین  ،ج 23 ص 57. نامه ( . 3 - 3
(. ءایصوالا دّیس  ّیصولا و  ّهنا  باب  ات 26( ،ج 38 ص 1  راونألا راحب  ( . 4 - 4

،ج 1 ص 450. یفاک ( . 5 - 5
،ج 38 ص 1. راونألا راحب  ( . 6 - 6

ج 2 بلاط » یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  دعب و« هب  یلمآ ص 146  هداز  نسح  « تماما » باتک رد  نارعاش  راعشا  زا  يدراوم  هب  ( . 7 - 7
.دینک هعجارم  ص 121 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 671 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_593_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_593_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_593_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_593_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_593_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_593_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_593_7
http://www.ghaemiyeh.com


تابثا رد  ییاهباتک  شراگن  هب  ، تماما عوضوم  رد  ناقّقحم  زا  يدادـعت  دراد و  ییالو  يداـقتعا و  راـب  ، ّیـصو تیاـصو و  ّتیـصو و 
ار ّیصو  زا  تعاطا  ترورض  ، تیاصو ماقم  .تسوا (1) لصفالب  تماما  تابثا  يانعم  هب  هک  دنا  هتشون  مالّسلا  هیلع  یلع  ندوب  ّیـصو 

كرتشم ، تعاطا رد  ناربمایپ  ایصوا و  «، هعاّطلا یف  لسّرلا  ءایصوألا و  نیب  كرشا  :» مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ةدومرف  هب.دراد  هارمه  مه 
.دنا (2) هدش  هداد  رارق 

دیآ یم  ریذن  يریشب  دیهد  ربخ  ادخ  باختنا  هب  ، دّمحم ياج  هب  یلع 

دیآ یم  ریرح  جوم  یمرن  هب  یسک  هرخص  یتخس  هب  ، ناهوس یتخس  هب  یسک 

دیآ (3) یم  ریدغ  ، نارای هب  دیهد  ربخ  تخیر  دهاوخ  همشچ  هب  ایرد  هک  : دیهد ربخ 

.تیالو ، هفیلخ ، تیاصو -

تیالو

یناعم...و نتشاد  يراک  رد  تلاخد  فّرصت و  قح  ، نتشاد یهدنامرف  ، يراک نتفرگ  تسد  هب  ، یگتـسبمه ، نداد يرای  ، ندرک یتسود 
ای یـسک  هب  تبـسن  فّرـصت  رد  ّتیولوا  یتسرپرـس و  ّقح  نتـشاد  دوش  یم  هدـیمهف  نآ  زا  یمالک  یعیـش و  دربراـک  رد  هچنآ.رگید 

اهفرح زا  تعاطا  موزل  ، فیرعت نیا  قبط  دنیوگ و  « یلوم »و« ّیلو » ار قح  نیا  بحاص.تسا  روما  ةرادا  ّتیمکاح و  ّقح  یعون  يزیچ و 
يالو تماعز و  يالو  ، تماما يالو  ، تبارق تبحم و  يـالو  : زا تسا  تراـبع  اـهتیالو  عاونا.تسا  نشور  زین  تیـالو  بحاـص  رماوا  و 

.فّرصت (4)

زا تیالو  دعب  ۀجرد  رد  اُونَمآ (5)، َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللَا  تسا  نامیا  لها  يالوم  ّیلو و  وا  ، تسادخ نآ  زا  ، تسخن ۀـجرد  رد  تیالو  قح 
یلْوَأ ُِّیبَّنلَا  درامـش  یم  رتراوازـس  ناـشدوخ  هب  تبـسن  ناـنمؤم  دوـخ  زا  ار  وا  نآرق  تسا و  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  نآ 

دیاب همه  دنک و  تفلاخم  هک  درادن  رایتخا  یسک  ادخ  ربمایپ  میمصت  يرواد و  مکح و  لباقم  رد  ْمِهِسُْفنَأ (6)و  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب 

ص:594

...و یّلح  همالع  « هّیصولا تابثا  ،» مکح نب  ماشه  « هّیصولا تابثا  ،» يدوعسم « هیصولا تابثا  » لثم ( . 1 - 1
،ج 1 ص 186. یفاک لوصا  ( . 2 - 2

هرامش 170 ص 89. ، یگنهرف ناهیک  ، يریما یضترم  ( . 3 - 3
.يرهطم دیهش  زا  « اهتیالو اهءالو و  :» ك.ر ، رتشیب حیضوت  يارب  ( . 4 - 4

لاحرد هکنانآ  لوسر و  ادـخ و  تیالو  ةرابرد  هیآ 55  هدـئام  ةروس  یلوم و  ةرابرد  هیآ 11  ، دّمحم هروس  زین  هیآ 257، ، هرقب ( . 5 - 5
.دننک یم  قافنا  عوکر 

هیآ 6. ، بازحا ( . 6 - 6
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تعاطا دنربمایپ و  نانیـشناج  هک  دسر  یم  موصعم  ناماما  هب  تیالو  نیا  ، دعب تبون  رد  (1) ..ٍنِمْؤُِمل ..  َناک  ام  دنشاب َو  ضحم  میلست 
هب هچنآ  زین  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  رـصع  رد  تسا (2) بجاو  ، لوسر ادـخ و  تعاـطا  راـنک  رد  «، رمـألا ولوا  » ناونع هب  ناـنآ 
وا زا  تعاطا  تسا و  هاگآ  لداع و  طیارـشلا  عماج  هیقف  اب  هعماج  يربهر  دراد و  ماما  تیالو  رد  هشیر  ، تسا حرطم  « هیقف تیـالو  » ماـن

دنویپ هداد و  رارق  نانآ  يارب  ادـخ  هک  تسا  یّقح  تسا و  ناشیا  « تیالو » نامه ، دزاس یم  راوتـسا  ار  هّمئا  تماما  هچنآ.تسا  مزال  زین 
.دهد یم  ناشن  ار  تیالو  تماما و 

نایم لمع  رکف و  رد  ییوسمه  یطخ و  مه  یمارم و  مکحتـسم  دنویپ  یعون  ، تسین اهنت  يدنم  هقالع  یبلق و  تبحم  يانعم  هب  ، تیالو
رّکفت نافلاخم  لباقم  رد  یلمع  يرکف و  ییارآ  فص  يریگ و  ههبج  هب  هک  تسا  ناـشربهر  ناـنآ و  ناـیم  اـهناسنا و  زا  يا  هعومجم 

.دماجنا یم  یمالسا  تّما  يدیحوت و 

یمومع حطـس  رد  «، تّما » میظع دحاو  لیکـشت  زا  سپ  ، تسا یمالـسا  هلـضاف  ۀنیدم  یناب  ، تقیقح رد  هک  يا  هتـسویپ  دحاو و  ۀـهبج  »
یم یّلجت  مالــسا  تـما  یجراـخ  یلخاد و  ياهیریگعــضوم  رد  « تیـالو » لـصا دـبای و  یم  شرتـسگ  نـید  هـب  نیدــقتعم  نینمؤـم و 

یگتـسباو مدع  يریذـپان و  ریثأت  ییادـج و  یلخاد و  یگتـسباو  طابترا و  لاصتا و  «) تیالو » ۀـیور ودره  نیا  تیاعر  ظفح...دـنک و 
ةدـنزاس تبثم و  رـصانع  ۀـمه  زا  يا  هتفایرولبت  دـحاو  ، تقیقح رد  هک  تسا  ّطلـسم  زکرمتم و  تردـق  کی  دوجو  مزلتـسم  ( یجراخ
صخــش هـب  ار  تـما  داـحآ  ۀـمه  دـنمورین  قـیمع و  يا  هـطبار  هـک  تـسا  نآ  مزلتــسم  زین  )و  یمالــسا مکاـح  - ماـما ) دـشاب مالــسا 

یتروص رد  هعماج  کی...دزاس  هتـسباو  وا  اب  ار  نانآ  دـنز و  دـنویپ  هعماج  یمومع  طاشن  تیلاعف و  یـساسا  روحم  ینعی  ( ماما ) مکاح
درف کی  دشاب و  یگدنز  ياهتّیلاعف  اهطاشن و  ۀمه  شخب  ماهلا  ردصم و  المع  هدوب و  صخـشم  « ّیلو » نآ رد  هک  تسا  « تیالو » ياراد

هک - وا هب  دوخ  نتخاـس  طـبترم  هتـسباو و  رتشیب  هچره  يارب  هتـشاد و  « یلو » زا یتـسرد  تخانـش  هک  تسا  تیـالو  ياراد  یتروص  رد 
ياهطاشن اهتیلاعف و  ۀمه  هک  یتردق  نآ  ینعی  - یمالسا ۀعماج  « ّیلو » ...درب رس  هب  ششوک  شالت و  رد  امئاد  - تس « ادخ تیالو  » رهظم

ص:595

هیآ 36. ، نامه ( . 1 - 1
هیآ 59. ، ءاسن ( . 2 - 2
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(1) .درامگب » تیالو  هب  - ناشن هب  ای  مان  هب  - ار يو  ادخ  هکنآره  ،و  تسادخ - دنک یم  هرادا  يربهر و  ار  یلمع  يرکف و 

يا هلصاف  هک  يوحن  هب  ، تسا زیچ  ود  نیب  یکیدزن  یگتسبمه و  یعون  ، ّیلوت ءالو و  هکارچ  ، تسا هبناج  ود  يا  هطبار  ، ّیلوت تیالو و 
هب وا  زا  يوریپ  اب  شطیارـش  طباوض و  داعبا و  ۀـمه  اب  يولع  تموکح  هب  مازتلا  ینعی  «، نتفریذـپ ار  یلع  تیالو  » .دـشابن ود  نآ  ناـیم 

اهبطق اهورین و  عفد  رگید و  یتیالوره  زا  ندش  اهر  نتسسگ و  وا و  اب  دنویپ  ، وا ربارب  رد  اهنت  ندوب  میلست  ، وگلا قشمرس و  کی  ناونع 
رب یهلا  ياــهتّجح  موـصعم و  ناــماما  وــس  کــی  زا  ، هبناــجود تیــالو  نـیا  رد.ماــما  تیــالو  اــب  زاــسمهان  بّرخم و  لــماوع  و 

نینچ تسا و  هفیظو  فیلکت و  ، نانآ اب  ّیلوت  تالاوم و  ندوب و  میلـست  تیعبت و  نانآ و  تیالو  شریذپ  ییوس  زا  ، دنراد « تیالو » تّما
اعطق تسایند و  رد  مالـسا  تما  تردـق  تدـحو و  تاجن و  ۀـیام  مه  ، تسا تشهب  هب  دورو  يورخا و  تداعـس  بجوم  مه  ، یتیـالو
(2) انّودع .» نم  هئاربلا  انتیالو و  نیّدلا  لامک  :» مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ةدومرف  هب.دشاب  مه  نانمشد  زا  تئارب  اب  هارمه  دیاب  تیالو 

نایب ، تشاد دـیکأت  نآ  رب  نوگانوگ  ياـهترابع  اـب  رگید  ددـعتم  دراوم  مخ و  ریدـغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هچنآ 
دوب مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  تابثا  ، دش هدینـش  ترـضح  نآ  نابز  زا  زور  نآ  هک  « تیالو ثیدح  دوب و« تقیقح  نیمه 
داع هالاو و  نم  لاو  ّمهّللأ  ، هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نمف  ، مهـسفنأ نم  مهب  یلوأ  انأ  نینمؤملا و  یلوم  انأ  يـالوم و  هّللا  ّنإ  :» دومرف هک 

يالوم نم  ار  هکره  سپ  ، مرت هتـسیاش  ناشیارب  نانآ  دوخ  زا  نم  منانمؤم و  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  دـنوادخ  (3) ...هاداع ،» نم 
وا اب  هک  سکره  اـب  رادـب و  تسود  دـشاب  هتـشاد  تیـالو  یتسود و  وا  اـب  ار  هکره  ایادـخ  ، تسوا يـالوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ، مدوب وا 

« هّللا هیالو  یتیالو  یتیالو و  هتیالو  ّنإف  ، بلاـط یبا  نب  ّیلع  ّلوتیلف  ینقّدـص  یب و  نمآ  نم  :» دومرف زین....نک  ینمـشد  دـنک  ینمـشد 
.(4)

عوضوم نیا  رد  زین  یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  ، تسا هدرتسگ  یثحب  ، تیالو ثحب 

ص:596

116، تاحفص 111 ، ،1377، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  (، يا هنماخ  ) ینیسح یلع  دّیـس  ، نآرق رد  یمالـسا  ۀشیدنا  یّلک  حرط  ( . 1 - 1
(. صیخلت اب  )126

،ص 378. هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  ( . 2 - 2
،ج 1 ص 11. ریدغلا ( . 3 - 3

،ج 11 ص 611. لاّمعلا زنک  ( . 4 - 4
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نایم رایـسب  ۀـشقانم  دروم  زابرید  زا  یلوم  تیالو و  يانعم  ، تسا ّمهم  تاکن  زا  زین  لمع  تبحم و  اـب  تیـالو  ۀـطبار  .دجنگ (1) یم 
یلوا ۀـیآ  ، رمـألا ولوا  .درک (2)- عوـجر  رت  لـّـصفم  عباــنم  هـب  دــیاب  هـک  تـسا  هدوـب  یمــالک  ياــهباتک  رد  ّتنــس  لــها  هـعیش و 

.هیقف تیالو  ، یتیالو ، یسانش ماما  ، یلوم ، تماما ، رمألا

مالّسلا هیلع  يدّمحم  تایح  ، يولع تیالو 

ّمهّللأ :» هک تسا  هدـمآ  زین  هیعدا  رد  ام  ياـه  هتـساوخ  رد.تسا  ناملـسمره  يوزرآ  ، يوبن تاـمم  تاـیح و  لاور  رب  ندرم  نتـسیز و 
هنیمز طیارـش و  هچ  اب  هنوگچ و  اّما.ناریمب  وا  تامم  هب  رادب و  هدنز  دّمحم  تایح  هب  ار  ام  «، دّـمحم تامم  انتمأ  دّـمحم و  هایح  انیحأ 
هدـمآ رامـش  هب  « ناماما یلع و  تیالو  ،» دـهد یم  رارق  رادـم  نیا  رد  ار  ناسنا  تامم  تایح و  هک  هچنآ  هلمج  زا  ، ثیداـحا رد  ؟ ییاـه
لاویلف ، ّیبر اهسرغ  ندع  هّنج  نکسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرس  نم  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح.تسا 

نم تامم  رب  دـنک و  یگدـنز  نم  تایح  رب  هک  دراد  تسود  سکره  (3) ...يدعب ،» نم  هّمئألاب  دـتقیل  هّیلو و  لاویل  يدـعب و  نم  اّیلع 
یتسود وا  رادتـسود  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اب  نم  زا  سپ  ، دوش نکاس  هدـنایور  هتـشاک و  ار  نآ  ادـخ  هک  ینادواـج  تشهب  رد  دریمب و 

کّـسمتیلف...یتتیم تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرـس  نم  :» دومرف هک  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد.دنک  ادـتقا  نم  زا  سپ  ناماما  هب  دـنک و 
نیا.تسا هدش  هدرمش  يدّمحم  تایح  هب  نتفای  تسد  بجوم  مالّسلا  هیلع  یلع  يالو  هب  کّسمت  هک  (4) بلاط » یبأ  نب  ّیلع  هیالوب 

اب ینمـشد  ناـشلیاضف و  لـباقم  رد  ندوب  میلـست  ربماـیپ و  يایـصوا  تیب و  لـها  يـالوت  هدـمآ (5)و  يددـعتم  تایاور  رد  نومـضم 
هک یـشناد  ملع و  اب  دـننک و  یمن  هارمگ  ار  امـش  ، دـننم نت  ةراپ  نم و  ترتع  نانیا  هک  هدروآ  لـیلعت  هدـش و  روآداـی  ار  ناشنانمـشد 

ادخ و هب  دنراد 

ص:597

.دینک هعجارم  ،ج 1  ینارهط ینیسح  همالع  « یسانش ماما  » رد یطوسبم  ثحب  هب  ینیوکت  تیالو  ةرابرد  ( . 1 - 1
ج 2 بلاط ،» یبا  نب  یلع  ماـمإلا  هعوسوم  ،» )ج 15 و 16 تاقبع ۀصالخ  «) راهزألا تاحفن  ،» »ج 1 ص 362 ریدغلا :» هلمج زا  ( . 2 - 2

.یمق سابع  خیش  ( تاقبع ۀصالخ  «) ریدقلا ضیف  ،» ص 197
،ج 3 ص 19. هادهلا تابثا  ،ج 23، راونألا راحب  ،ج 5 ص 111، ّقحلا قاقحا  ( . 3 - 3

،ج 40 ص 81. راونألا راحب  ( . 4 - 4
.227،269 تاحفص 247،248 ، رد ج 36  زین...و  تاحفص 110،123،136،137،153،248  ،ج 23  راونألا راحب  رد  هلمج  زا  ( . 5 - 5
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اب ادـخ  ياضر  هب  ندیـسر  دـیآ و  یم  دـیدپ  يولع  تیالو  ۀـیاس  رد  يدّـمحم  تایح  هک  تسا  هنوگنیا.دـننک  یم  ییاـمنهار  تشهب 
.ددرگ یم  مهارف  ناشتعاطا  تیالو و  هب  کّسمت 

.تیالو ، تیب لها  قوقح  -

هیقف تیالو 

يربهر دبای و  موادت  ترضح  نآ  ینید  تموکح  ، ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  درک  یم  باجیا  ، مالـسا نییآ  ندوب  یگـشیمه  یناهج و 
نماض دوب و  مالسا  یسایس  ۀفـسلف  «، ریدغ » .دشاب « رمألا یلوا  » ةدهعرب ، موصعم ماما  تیالو  تماما و  بلاق  رد  وا  زا  سپ  یمالـسا  تما 
شود هب  يربهر  تفاین و  نایاپ  مالـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تشذـگرد  اب  هک  لیلد  نامه  هب.ماظن  فادـها و  نآ  موادـت 
سانـش نید  نیرت و  حـلاص  شود  رب  يربهر  نیا  زین  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  رـصع  رد  ، تفرگ رارق  رگید  ناماما  نانمؤم و  ریما 
تیاده هیقف و  ّیلو  يوس  زا  تّما  یتسرپرس  ّقح.دوش  یم  ریبعت  « هیقف تیالو   » هب نآ  زا  هک  تسا  یمالـسا  ناربهر  نیرت  هاگآ  نیرت و 
ناماما هک  هنوگنآ.تسا  طیارـشلا  عماج  ناهیقف  اب  یلقع  لیلد  هب  مه  ییاور و  لـقن و  لـیالد  هب  مه  ، راـگزور نیا  رد  مدرم  يربهر  و 
ثداوح ثیدـح  رد  نامز  ماما  ریبعت  هب  دـنا و  هدـش  یفرعم  مدرم  رب  « تّجح  » ناونع هب  هّمئا  يوس  زا  زین  اهقف  ، دـنمدرم رب  یهلا  تّجح 

رب تسادـخ  تجح  وا  دـنمدرم و  رب  ترـضح  نآ  تـجح  ناـنآ  دـناسر  یم  هـک  ،(1) هّللا » هّجح  اـنأ  مکیلع و  یتّـجح  مّهنإـف  :» هـعقاو
.دیآ یمرب  مالسا  نییآ  ّتیفیک  نید و  نیناوق  دوخ  زا  زین  نآ  یلقع  لیلد.مدرم 

جاـیتحا ناـهرب  هب  نادـنچ  دوش و  یم  قیدـصت  بجوم  اـهنآ  رّوصت  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  هیقف  تیـالو  :» دـیامرف یم  ینیمخ  ماـما 
روصت هب  ار  نآ  دسرب و  « هیقف تیالو  » هب نوچ  ، دـشاب هتفایرد  الامجا  یّتح  ار  مالـسا  ماکحا  دـیاقع و  سکره  هک  ینعم  نیا  هب.درادـن 

(2) .تخانش » دهاوخ  یهیدب  يرورض و  ار  نآ  درک و  دهاوخ  قیدصت  گنرد  یب  ، دروآ

دشاب و هتشاد  ادخ  نوناق  هب  ملع  مه  هک  تسا  یهیقف  يربهر  رظن و  ریز  تبیغ  رـصع  رد  یمالـسا  ۀعماج  ةرادا  يانعم  هب  هیقف  تیالو 
ّتیریدم و تقایل و  یکاپ و  تلادع و  مه 

ص:598

،ج 18 ص 101. هعیشلا لئاسو  ( . 1 - 1
(. همّدقم ) .ینیمخ ماما  ، یمالسا تموکح  ( . 2 - 2
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زین ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد.تسا  « موصعم ماما  تبیغ  رـصع  رد  ریدـغ  موادـت  » نامه نیا  دـشاب و  هتـشاد  تیاـفک 
زا یثحابم  ، هیقف تیالو  ۀنیمز  رد  .تسا (1) هتشگ  میسرت  نآ  تارایتخا  دودح و  هدش و  هتسناد  هیقف  تیالو  ۀیاس  رد  ماظن  تیعورشم 

هیقف و مادک  دوش و  هیقف  دهتجم و  دناوت  یم  یـسک  هچ  ؟ تسا مادک  دیلقت  عجرم  ؟ تسیک دـهتجم  ؟ تسیک هیقف  : دراد دوجو  لیبق  نیا 
ياهباتک رد  هک...و  تسا  مادـک  نآ  تّدـم  تارایتخا و  دودـح و  دوش و  یم  باختنا  هنوگچ  هیقف  ّیلو  ؟ دراد تیالو  یطیارـش  هچ  اب 

.مالسا یسایس  ۀفسلف  ، ریدغ ینیمخ و  ماما  ، یسانش تجح  .تسا (2)- هتخادرپ  ثحابم  نیا  هب  یصاصتخا  رت و  لّصفم 

همان تیالو 

گرزب اـقآ  خیــش.تسا  یهقف  یهاـگ  ییـالو و  ، یناـفرع ، يداـقتعا لــئاسم  ةراــبرد  هـک  تـسا  رثـن  مـظن و  هـب  راــثآ  یخرب  ناوـنع 
لیذ رد  زین.تـسا  هدرب  ماـن  « هماـن تیـالو  يوـنثم  » اــی « هماــن تیــالو  » ناوـنع رد  ار  اــهنآ  زا  يدادــعت  (، و 25 ج 19  «) هعیرذـلا » رد

.تسا هدروآ  ار  هنیمز  نیا  رد  هعیش  تافیلأت  زا  یخرب  مان...و  « هیالولا باتک  » ای « هیالولا یف  هلاسر  » ای « تیالو » ناونع

.يولع حیادم  ، ییالو ياهیونثم  ، یعیش تایبدا  -

یتیالو

یفرعم تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  رادفرط  ار  دوخ  دـنز و  یم  تیالو  زا  مد  هک  یـسک  ، تیالو رادـفرط  ، تیالو هب  بوسنم 
اب داهج  توغاط و  اب  هزرابم  طخ  اب  ، تیالو راعش  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  رصاعم  یسایس  گنهرف  رد  حالطـصا  نیا.دنک  یم 

توافت و یب  يدروخرب  ، ماظن یمالـسا و  بالقنا  هب  هتـسباو  تانایرج  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  هیقف و  تیـالو  تموکح  نمـشد و 
نآ زا  دامن  کی.تفر  یم  راک  هب  رتشیب  ریبعت  نیا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هزرابم و  نارود  رد.دنراد  هتـشاد و  زیمآ  تموصخ  یهاگ 

« هیتّجح نمجنا  » رد ، رکفت

ص:599

ات 112. ياهلصا 5 و 107  ، ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ( . 1 - 1
يوـسوم « مالـسا رد  تیمکاـح  ،» ردـص دیهـش  « تردـق ياـه  همـشچرس  ،» ینیمخ ماـما  « یمالــسا تموـکح  :» ك.ر هـلمج  زا  ( . 2 - 2

تیـالو یمالـسا و  تموکح  ،» ردـیح لآ  ردـیح  « هیقفلا هیـالو  هیرظن  ،» يداـبآ مّرخ  يرهاـط  « یّلم تیمکاـح  هیقف و  تیـالو  » یلاـخلخ
.یثدحم داوج  « هداس نابز  هب  هیقف  تیالو  ،» يدزی حابصم  « هیقف
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.دوب نایامن 

رابرد ۀناتسآ  رب  رس  دنتسناد و  یم  تسایس  زا  ادج  ار  نید  ، بالقنا زا  لبق  هک  نایامن  یناحور  هنوگنیا  ةرابرد  هرـس  سدق  لحار  ماما 
مارح ار  هزرابم  اه  يا  هّیتجح  زورید  :» دـیامرف یم  ، دـندز یم  تیباّـهو  تمهت  یبـالقنا  نویناـحور  هب  ، بـالقنا زا  سپ  دـندییاس و  یم 

دننکـشب هاش  عفن  هب  ار  نابعـش  ۀـمین  یناغارچ  باصتعا  ات  دـندومن  ار  دوخ  شالت  ماـمت  ، مدرم تازراـبم  ۀـحوبحب  رد  دـندوب و  هدرک 
هتخیر ار  نیملـسم  مالـسا و  يوربآ  دوـخ  رّجحت  توکـس و  رد  هک  زورید  ياـهیتیالو  ! دـنا هدـش  نویبـالقنا  زا  رت  یبـالقنا  زورما  ،(1)
هدوبن شّیعت  بّسکت و  زج  ناـشیا  رب  « تیـالو » ناوـنع دـنا و  هتـسکش  ار  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ربماـیپ و  تشپ  لـمع  رد  ، دـنا

(2) ...دنروخ » یم  ار  هاش  نارود  تیالو  ترسح  هدومن و  تیالو  ثراو  یناب و  ار  دوخ  زورما  ، تسا

مالّسلا هیلع  یلع  ّبح  - مالّسلا هیلع  یلع  يالو 

تیباّهو

نبا » نانخـس زا  هتفرگرب  اتدمع  هک  یطارفا  دیاقع  اب  دندقتعم و  نآ  هب  « باّهولا دـبع  نب  دّـمحم  » راکفا ناوریپ  هک  یفارحنا  ۀـقرف  کی 
رد دـجن  لـها  (1111-1206 ق) باـهولا دـبع  نب  دّـمحم  ، هقرف نیا  سـسؤم.دنراد  رارق  ناناملـسم  تیرثـکا  لـباقم  رد  ، تسا « هـّیمیت

هشیدنا زا  هتفرگ  ماهلا  هک  ار  دوخ  توعد  تشگزاب و  زاجح  هب  ناریا  دادغب و  ، هرصب ، هنیدم رد  شناد  نتخومآ  زا  سپ  ، دوب ناتـسبرع 
دیاقع اهتعدـب و  اب  هزرابم  دـیحوت و  شرتسگ  ۀـناهب  هب  دیـشک و  رکـشل  ییاهنیمزرـس  هب  درک و  زاغآ  دوب  « هّیمیت نبا  » یعیـشدض ياه 

تموکح ، ناتـسبرع نامکاح  رب  يراذـگریثأت  اب  تفای و  جاور  یعمج  نایم  رد  وا  راکفا.تخادرپ  يزیرنوخ  تراـغ و  هب  دولآ  كرش 
.تفرگ تردق  روشک  نآ  رد  یباهو 

دش و هتشون  ییاهباتک  ّتنس  لها  يوس  زا  یتح  ، نانآ راکفا  دقن  رد  ، دعب ياهلاس  رد 

ص:600

میژر هب  ضارتعا  ادهـش و  تشادـگرزب  هاش و  تایانج  ياشفا  ناونع  هب  هک  هزرابم  نارود  رد  بالقنا  طخ  میمـصت  هب  هراـشا  ( . 1 - 1
.دندرک ینکشراک  تفلاخم و  ، نشج ياه  همانرب  نآ  لیطعت  اب  اه  يا  هیتجح  دوشن و  رازگرب  نابعش  ۀمین  ياهنشج  ، توغاط

،ج 21 ص 93. رون ۀفیحص  ( . 2 - 2
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نیا ۀـمه  نانآ  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  نایباهو  عضاوم  نانخـس و  ، اهباتک ، اهراتفر ۀـعومجم  زا.تشگ  نییبت  ناشتادـقتعم  ندوب  هیاپ  یب 
كّربت ، ایلوا روبق  رانک  اعد  زامن و  ، اهربق رب  نتخاس  انب  دبنگ و  ، یهلا يایلوا  روبق  ترایز  : دنناد یم  مارح  كرـش و  تعدب و  ار  اهراک 
لسوت ناگدرم و  زا  نتساوخ  کمک  ، نانآ هب  هثاغتسا  ناشتوف و  زا  سپ  ایلوا  ایبنا و  ندز  ادص  ، سدقم ياهمرح  ایلوا و  ایبنا و  راثآ  هب 

داـیعا و رد  ازع  نـشج و  ییاـپرب  ، ادـخ ّیلو  اـی  ربماـیپ  يارب  رذـن  ، ادــخ ریغ  هـب  ندروـخ  مـسق  ، نتــساوخ تعافــش  ، یهلا ياـیلوا  هـب 
....و ناگدرم  يارب  هحتاف  ازع و  ۀماقا  ، اهربق رس  رب  غارچ  ندرک  نشور  ، ایلوا زا  یکی  تبرت  رب  هدجس  ، روبق نییزت  ریمعت و  ، تایفو

رارق زیواتـسد  اب  دنزرو و  یم  يرتشیب  تموصخ  نایعیـش  اب  صوصخب  دنراد و  رّجحت  يرگ و  يرـشق  يرکف و  دومج  یعون  ، نایباهو
ردص ناناملسم  هباحص و  هّمئا و  ربمایپ و  یلمع  ّتنس  هب  کّسمت  اب  رگید  ناناملسم  نایعیش و  هک  ار  یلامعا  زا  يرایسب  «، ّتنس » نداد

اب يرجه  هدزاود  نرق  رد  نآ  شیادیپ  زاغآ  زا  هک  هقرف  نیا.دنبوک  یم  اهترابع  نیرتدب  اب  دنناد و  یم  كرش  دنهد  یم  ماجنا  مالـسا 
یغیلبت و ياهنامزاس  داجیا  اب  هتشاد و  ناناملسم  نیب  رد  ینکفا  هقرفت  شقن  هراومه  تفای ، شرتسگ  تعرـس  هب  اهیـسیلگنا  تدعاسم 

رادروخرب مالسا  نانمشد  ۀطساو  یبای  هطساو  اب  ینابیتشپ  زا  هدرک و  شـشوک  مالـسا  ناهج  رد  دوخ  ياه  هشیدنا  غیلبت  رد  یـسایس ،
زا.دنا هتشون  باتک  هتفگ و  نخس  ناشراکفا  لامعا و  دقن  رد  دنراد و  عضوم  نانآ  لباقم  رد  يرایسب  زین  ّتنـس  لها  زا  تسا و  هدوب 

: زا تسا  ترابع  ، تسا عّیشت  هیلع  تیباهو  تاهبش  هب  خساپ  نانآ و  دقن  یفرعم و  رد  هک  ییاهباتک  هلمج 

داوج دّمحم  ،(2) هّیباهولا » یه  هذه  ،» نیما نسحم  دّیس  (1) باهولا » دبع  نب  دّمحم  عابتا  یف  بایترالا  فشک  ،» ینیما ۀمالع  «، ریدغلا »
رفعج « نازیملا یف  هیباّـهولا  » نآ یبرع  ۀـمجرت  »و  تیباـهو نـییآ  ،» ناـیمیهاربا نیـسح  دّـمحم  ناـیباّهو ،» دـیاقع  رب  وـن  یلیلحت  ،» هـینغم

هّلل و ،» یناروکلا یلع  «، لاکشا لاؤس و  فلا  ، » یلماعلا «، راصتنألا ،» یناوضر رغـصا  یلع  «، تاهبـش هب  خساپ  یـسانش و  هعیـش  ،» یناحبس
هّیباهولا و ،» نسحم لآ  یلع  «، هقیقحلل

ص:601

.تسا يولع  دّیس  میهاربا  دّیس  زا  « اهیباهو یسررب  دقن و  ، ۀچخیرات » مان هب  نآ  یسراف  ۀمجرت  ( . 1 - 1
.تسا يولع  دّیس  میهاربا  دّیس  زا  « تیباهو نییآ  تسا  نیا  » مان هب  نآ  یسراف  ۀمجرت  ( . 2 - 2
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دّیـس «، هیباهولا بهذـم  ّدر  یف  هلاسر  ،» باهولا دـبع  نب  نامیلـس  «، هّیباـهولا یلع  ّدرلا  یف  هّیهلـالا  قعاوصلا  ،» یناروکلا یلع  «، دـیحوتلا
ياه هشیر  تیباهو و  ،» یسبطلا نیدلا  مجن  «، دودرو يواعد  ، هیباهولا ،» ییانشآ دّمحم  یلع  دقن ،» يوزارت  رد  تیباهو  ،» راصعلا دّمحم 

يراصنا میهاربا  دّمحم  «، تیباهو يرکف  یسایس  ۀنیـشیپ  » یغالبلا داوج  دّمحم  «، داقتعإلا لوصا  هّیباهولا و  ،» یهدراهچ نیدلا  رون  «، نآ
نـسح نـب  یلع  دّـمحم  «، هعوـفرملا تویبـلا  نویباـهولا و  ،» یمالـسا دوـمحم  دّیــس  ( رامعتــسا هئطوـت  «) دوعــس لآ  تیباـهو و  » يرـال

.یناود یلع  : همجرت ، ینیوزق نسح  دّمحم  «، یباّهو ۀقرف  دیاقع  لیلحت  هیزجت و  ،» ینادمه

.لّسوت كّربت و  ، هیفلس ، بصاون ، یعیش دض  ياهباتک  دقن  -

ص:602

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 680 

http://www.ghaemiyeh.com


ه

يداه رذنم و  ۀیآ  - يداه

تاّیمشاه

ربمایپ و نادناخ  حدم  رد  هک  ( يرجه يافوتم 126  یعیش  گرزب  رعاش  ) يدسا دیز  نب  تیمک  فورعم  دنلب و  ۀناگتفه  ياه  هدیـصق 
دادعت هک  تسا  هتفای  ترهش  « تایمـشاه » مان هب  ، تسا ملاظ  ماّکح  ياهملظ  ياشفا  هعیـش و  نافلاخم  زا  داقتنا  هعیـش و  يداقتعا  لئاسم 

زاغآ .تسا (1) هدش  همجرت  مه  یناملآ  نابز  هب  یّتح  ، هدش هتـشاگن  نآ  رب  دنچ  ییاه  همجرت  اهحرـش و  تسا و  تیب  نآ 578  تایبا 
درک و اعد  ار  وا  راب  دنچ  ترضح  ، دناوخ مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  رد  ار  هدیصق  نیا  يو  یتقو.تسا  « ماهتسم مّیتم  بلقل  نم  » نآ

ناّسح ةرابرد  ربمایپ  هک  ار  يا  هلمج  ترضح  ، دناوخ ار  نآ  ماما  روضح  رد  هنیدم  رد  یتقو  مه  راب  کی  «. تیمکلل رفغا  ّمهّللأ  » دومرف
یم عافد  تیب  لها  ام  زا  هک  یتقو  ات  ،(2) تیبلا » لهأ  اّنع  تببذ  ام  سدقلا  حورب  ادـّیؤم  تلز  ال  :» دومرف يو  هب  دوب  هدومرف  تباث  نب 

.یعیش رعش  ، ریدغ يارعش  - .داب تنابیتشپ  سدقلا  حور  ، ینک

ص:603

،ص 212. یمیکح اضر  دّمحم  ، اهشهج ( . 1 - 1
،ج 2 ص 187. ریدغلا ( . 2 - 2
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! رشب فیک  رشب  ّیلع  اه 

نآ ، بئاجعلا رهظم  نآ  دوجو  زیگنا  تفگـش  داعبا  میظع و  ّتیـصخش  الاو و  ماقم  ! يرـشب هچ  اـّما  ، تسا رـشب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی 
ّتیهولا و هب  زین  یطارفا  نایلاغ  زا  یـضعب  هدش و  مضه  لباقریغ  یخرب  يارب  وا  ندوب  رـشب » » رّوصت هک  تسالاو  زیگنا و  تریح  نانچ 
زا ار  شیوخ  تریح  ، دنا هدومیپ  لادتعا  هار  هک  نانآ  اّما.فارحنا  تسا و  « ّولغ » نیا هک  دنا  هتشگ  یهّللا  ّیلع  هدش و  دقتعم  وا  ییادخ 

يداع رشب  قوف  هک  ، دنناوخب دنا  هتسناوت  رشب  هن  ، ادخ زا  ادج  هن  ، دنا هتسناد  ادخ  هن  ار  وا  هک  دنا  هدرک  زاربا  تروص  نیا  هب  وا  تمظع 
.دنا هدش  راچد  تریح  هب  ، هبترم ود  نیا  نایم  تسا و  دولآ  كرش  يا  هدیقع  هک  دنا  هدیمان  شیادخ  هن  تسا و 

هتفگ « تمحر يامه  » فورعم ةدیصق  رد  رایرهـش.دنا  هتفگ  نخـس  شیوخ  ياه  هدورـس  رد  هژیو  « ۀبترم » نیا زا  ، مجع برع و  نارعاش 
: تسا

ار یتف  کلم ال  هش  ، ممان هچ  مّریحتم  تفگ  شمناوت  رشب  هن  ، دناوخ شمناوت  ادخ  هن 

: دنک یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شراعشا  زا  اج  دنچ  رد  یناسارخ  بیبح  ازریم 

تسین (1) ادج  مه  يادخ  نکیل ز  تسین  ادخ  یلع  وگب  هدرپ  یب 

تسین (2) ادج  زگره  ادخ  زا  زین  : وگب تسین  ادخ  نیع  یلع  : ییوگ رگا 

: هک دراد  هراشا  « یلع بش و  » رعش رد  مه  رایرهش  رگا 

رشب فیک  ، رشب ّیلع  اه  رش  همه  روش و  همه  یناهج  رد 

: دوش یم  هدروآ  نآ  زا  یتایبا  هک  تسا  ( يودف «) ییوخ دّمحم  الم  » دنلب ابیز و  رعش  زا  هتفرگرب 

رهظ یّلجت و  هیف  ّهبر  رشب  فیک  رشب  ّیلع  اه 

رمق رون و  بجاولا  وه و  ءایض  سمش و  ءدبملا  وه و 

رجح رانک و  هّللا  هعم  الثم  نکل  هّللا و  وه  ام 

رثا نیع و  ملاعلل  ناک  امل  هالول  نوکلا و  هّلع 

ص:604

،ص 65. يدهاجم یلع  دّمحم  ، نایناحور لفحم  رد  ( . 1 - 1
،ص 60. نامه ( . 2 - 2
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روص سوفن و  لوقع و  نم  هلقعت  ام  عدبأ  هل  و 

ررد هیف  فدص  یف  فدص  موجن  هیف  کلف  یف  کلف 

ّرب داج و  اذإ  ماتیألا  وبا  حاص  لاص و  اذا  هّللا  دسا 

رقس ران و  أشنم  هضغب  میعن  دلخ و  ءدبم  هّبح 

ردم (1) بارت و  وحن  هدنع  ملاعلا  زونک  بارت و  وب 

مدرم درک و  رادید  نئادم  زا  ترضح  نآ  یتقو.دربب  نیب  زا  دوخ  هب  تبـسن  ار  زیمآّولغ  ياهـشیارگ  دیـشوک  یم  هتـسویپ  ، نانمؤم ریما 
هتـشادنپ و ادخ  ار  وا  یـضعب  ، طاباس هب  تشگزاب  رد  ، دندید دندینـش و  ترـضح  زا  اسآ  هزجعم  تفگـش و  ياهراک  نانخـس و  اجنآ 

راختفا هک  تسناد  ادخ  ةدـنب  ار  دوخ  درک و  ضارتعا  نانآ  هب  ترـضح  ؟ دـنک یم  هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  ، تسین ادـخ  رگا  : دـنتفگ
ّولغ ةدیقع  نآ  رب  يا  هّدـع  دنتـشگرب و  رفک  زا  يا  هّدـع  (2) ...ْمُُکْلثِم » ٌرََـشب  ّالِإ  ُنَْحن  ْنِإ  : » دوزفا دراد و  ار  ربمایپ  تیاـصو  تیـالو و 

.دندنام یقاب 

.یهّللا یلع  ، ّولغ ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

ریدغ دیع  - هّجح يذ  مهدجه 

ملع باب  رازه 

یّلص ادخ  ربمایپ  يوس  زا  ملع  باب  رازه  نتخومآ  اهنآ  زا  یکی  ، تسا رایسب  نخس  ثیدح و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ةدرتسگ  مولع  ةرابرد 
هملک اـی  فرح  رازه  نم  هب  ادـخ  ربماـیپ  : هک نیا  لـثم  ، تسا هدـش  لـقن  یفلتخم  ریباـعت  اـب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هـّللا 
هملک ّلک  ، هملک فلأ  اّیلع  ثّدـح  ّیبّنلا  ّنإ  :» دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ، دـیاشگ یم  ار  هملک  فرح و  رازه  یفرحره  هک  تخومآ 
: ای (4) فرح » فلأ  حتفی  فرح  ّلک  فرح  فلأ  مالّسلا  هیلع  اّیلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مّلع  :» ای (3) هملک » فلأ  حتفی 

ّیلإ ّرسا  هّللا  لوسر  ّنإ  ! ساّنلا اهّیأ  :» دومرف هک  نئادم  مدرم  عمج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  نخس 

ص:605

،ص 54. نامه ( . 1 - 1
،ج 41 ص 215. راونألا راحب  ( . 2 - 2

،ص 650. لاصخ ( . 3 - 3
،ج 1 ص 296 ح 5. یفاک ( . 4 - 4

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 683 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_605_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_605_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_605_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15536/AKS BARNAMEH/#content_note_605_4
http://www.ghaemiyeh.com


ره رد  هک  تفگ  زار  نم  هب  نخـس  رازه  ادـخ  ربمایپ  ، مدرم يا  ،(1) حاتفم » فلأ  باب  ّلکل  ، باب فلأ  ثیدـح  ّلک  یف  ثیدـح  فلأ 
ربمایپ زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  یمولع  تعـسو  ةدـنهد  ناشن  همه  اهنیا.دراد  دـیلک  رازه  يردره  تسا و  رد  رازه  نخـس  ثیدـح و 

.ملعلا هنیدم  ثیدح  .دوب (2)- رد  ار  ادخ  ربمایپ  ملع  رهش  قحب ، هتفرگارف و 

تبقنم رازه 

ةرابرد دـناسر  یم  ار  ترثک  هک  رازه  ةژاو  زین  هّماـع  گـنهرف  رد.درک  داـی  تبقنم  رازه  درم  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ناوت  یم 
وا زا  ، دوـب هدـش  دراو  وا  رکیپ  رب  نینح  دـحا و  ردـب و  دربـن  رد  هـک  یناوارف  ياـهمخز.تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  یفلتخم  لـیاضف 

.دروآ دیدپ  مخز  رازه  اب  يا  هدنمزر 

تخومآ نم  هب  ملع  رد  رازه  ، تایح ۀظحل  نیرخآ  رد  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يو  دوخ  تشاد و  هبعـش  رازه  زین  وا  ناوارف  ملع 
.دیسر یمن  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یسک  زین  تدابع  رد  .دش (3) یم  هدوشگ  رگید  رد  رازه  ، يردره زا  هک 

یم زاـمن  تعکر  رازه  زور  بـشره و  رد  شیوـخ  رمع  رخآ  رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ةدوـمرف  هـب 
ریظن یب  ترضح  نآ  زین  تعاجـش  رد  .(4) هعکر » فلأ  هلیل  موی و  ّلک  یف  یّلـصی  هرمع  رخآ  یف  ناک  مالّـسلا  هیلع  اّیلع  ّنإ  :» دـناوخ

هدومرف ترضح  دوخ.دوب  ربارب  یگنج  درم  رازه  اب  هک  دناسر  تکاله  هب  قدنخ  گنج  رد  ار  ّدودبع  نب  ورمع  نوچمه  یسک  دوب و 
: تسا

تاقدص نامورحم و  هب  یگدیسر  رد  .(5) لجر » فلأب  ّدعی  ناک  ّدودبع و  نب  ورمع  تلتق  ّینإ  »

ص:606

،ص 644. لاصخ ( . 1 - 1
ج 10. «، بلاط یبا  نب  یلع  مامألا  هعوسوم  :» ك.ر مالّسلا  هیلع  یلع  ملع  فلتخم  داعبا  ۀنیمز  رد  ( . 2 - 2

،ج 1 ص 186. دیفم داشرا  ( . 3 - 3
لقن مه  داّجـس  ماما  نیـسح و  ماما  ةرابرد  هک  تسا  یتدابع  ، زور هنابـش  رد  زامن  تعکر  رازه  ،ج 3 ص 71 ح 215. بیذهت ( . 4 - 4

دانـسا و مه  ، طوـسبم یثـحب  رد  ینیما  ۀـمالع  ، هدوـمن هوـلج  زیمآ  قارغا  یندرکنرواـب و  یخرب  يارب  عوـضوم  نیا  نوـچ.تسا  هدـش 
کی رد  ، دراد ناکما  هک  هدرک  تباث  یلمع  رظن  زا  مه  هداد و  نانیرفآ  ههبش  هب  لدتـسم  یخـساپ  مه  هدروآ و  ار  نآ  لّصفم  كرادم 

ج 5 ص 25. «، ریدغلا :» ك.ر.دناوخ زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  کی  ای  بش 
لاصخ 1/579. زا  لقن  هب  ،ج 1 ص 219  بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ( . 5 - 5
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رد دیرخ و  ار  هدرب  رازه  شیوخ  جنرتسد  زا  ، رگید تایاور  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  لقن  هب  دوب و  مدقشیپ  زین  هّیریخ  روما  هیراج و 
تشاک (2)،و امرخ  ۀتسه  رازهدص  ترضح  نآ  زین  .(1) هادی » تلمع  اّمم  كولمم  فلأ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  قتعأ  :» درک دازآ  ادخ  هار 

مـسا رازه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  فورعم  زین.داد  یم  هقدـص  اـی  ، درک یم  ارقف  فقو  ، دـمآ یم  تسد  هب  تشاـک و  یم  ار  هچنآ 
.مسا کی  رازه و  دنوادخ  دراد و 

تبقنم رازه  يا  هرهچ  وا  زا  هتفرگ و  لکش  رازه  مقر  اب  یمدرم  گنهرف  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  رامـشیب  لیاضف  زا  يا  هشوگ  اهنیا 
.تسا هتخاس 

.تعکر رازه  زامن  ، بقانم ، مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  -

هیجان ۀقرف  - تّلم ود  داتفه و 

یتا له  ةروس  - یتا له 

تمحر يامه 

وا تالامک  لیاضف و  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ةراـبرد  یبهذـم  ياـه  هدورـس  نیرت  یمدرم  نیرت و  ینغ  ، نیرتاـبیز زا  یکی  ناونع 
ینتفگ.دوش یم  هدروآ  هعومجم  نیا  رد  ، رعش نیا  ییاویـش  لیلد  هب.ناریا  رـصاعم  رعاش  1282-1367 ش) «) رایرهش نیسح  دّمحم  » زا

هدیـسرن « تمحر يامه  » تیلوبقم هب  مادک  چیه  اّما  ، دنا هدورـس  الوم  ةرابرد  يراثآ  ، هیفاق نزو و  نیا  رب  نارعاش  زا  يرایـسب  هک  تسا 
: تسا

ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  ، تمحر يامه  يا  یلع 

ار امه  ۀیاس  همه  يدنکف  يوس  ام  هب  هک 

نیب یلع  خر  رد  همه  یسانشادخ  رگا  لد 

ار ادخ  مسق  ادخ  هب  نم  متخانش  یلع  هب 

ص:607

،ج 2 ص 122. بقانم ،ج 67 ص 119. راونألا راحب  ( . 1 - 1
،ج 9 ص 370. بلاط یبا  نب  یلع  مامإلا  هعوسوم  ( . 2 - 2
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دنامن انف  زا  رثا  ، ملاع ود  رد  هک  ادخ  هب 

ار اقب  ۀمشچرس  ، دشاب هتفرگ  یلع  وچ 

خزود هنرا  يرابب  وت  ، تمحر باحس  يا  رگم 

ار يوس  ام  ناج  همه  ، دزوس رهق  رارش  هب 

نز یلع  ۀناخ  رد  نیکسم  يادگ  يا  ورب 

ار ادگ  مرک  زا  دهد  ، یهاشداپ نیگن  هک 

نم لتاق  هک  رسپ  هب  دیوگ  هک  یلع  زا  زجب 

؟ ارادم نک  ریسا  هب  نونکا  تسوت  ریسا  وچ 

بئاجعلا وبا  يرسپ  درآ  هک  یلع  زا  زجب 

؟ ار البرک  يادهش  ملاع  هب  دنک  ملع  هک 

نازابکاپ نایم  ،ز  ددنب دهع  تسود  هب  وچ 

؟ ار افو  درب  رس  هب  هک  دناوت  یم  هک  یلع  وچ 

تفگ شمناوت  رشب  هن  ، دناوخ شمناوت  ادخ  هن 

ار یتف  کلم ال  هش  ، میوگ هچ  مّریحتم 

تمحر میسن  يا  هله  ، مناشفنوخ مشچ  ود  هب 

ار ایتوت  ، رآ نم  هب  يرابغ  وا  يوک  هک ز 

تیاپ كاخ  هب  دسرب  دیاش  هکنآ  دیما  هب 

ار ابص  لد  زوس  همه  مدرپس  اهمایپ  هچ 

نادنمتسم ياعد  هب  ، نادرگ ياضق  ییوت  وچ 

ار اضق  تفآ  هر  نادرگب  ام  ناج  هک ز 
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مد وا  قوش  ياون  ،ز  مدره يان  وچ  منز  هچ 

ار اون  نیا  دزاونب  ، رتشوخ بیغ  ناسل  هک 

ص:608
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یهاگحبص میسن  هک  ، مدیما نیا  رد  بش  همه  »

« ار انشآ  دزاونب  ، ییانشآ مایپ  هب 

بش لد  رد  هک  ونشب  ، قح ای  غرم  ياون  ز 

ارایرهش (1) تسا  شوخ  هچ  ، نتفگ تسود  هب  لد  مغ 

يامه » شیامه مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتیصخش  داعبا  اب  ییانـشآ  روظنم  هب  ( مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  لاس 1380 ش( نابآ  رد 
.دش (2) رازگرب  زیربت  رد  « تمحر

.یعیش رعش  ، ریدغ يارعش  ، يولع حیادم  ، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس  -

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  اب  ماگمه 

ولج ناـنآ  زا  هن  ، میـشاب « عیطم »و« وریپ  » ناـنآ هب  تبـسن  هک  دـنک  یم  باـجیا  ، هّمئأ تیب و  لـها  ندوب  ماـما  تجح و  هوـسا و  هاـگیاج 
هک يرایـسب  ثیداـحا  رد  ، یگنرمه یلدـمه و  یهارمه و  یماـگمه و  نیا.رتدـنک  هن  مینک  تکرح  رتدـنت  هن  ، میناـمب بقع  هن  ، مـتفیب

هیلع یلع  ماما.تسا  نیمه  « تیالو  » یعقاو يانعم  تسا و  هدـمآ  دـنک  یم  نایب  ار  میدـقت  کّسمت و  ، ّتیعبت ، تعاطا ، تیـالو عوضوم 
: دیامرف یم  ربمایپ  نادناخ  يروحم  شقن  دروم  رد  مالّسلا 

نإ اودبلاف و  اودـبل  نإف  ، يدر یف  مکودـیعی  نل  يدـه و  نم  مکوجرخی  نلف  ، مهرثأ اوعبّتا  مهتمـس و  اومزلاف  ، مکّیبن تیب  لهأ  اورظنا  »
دیشاب و نانآ  شور  هار و  هارمه  ، دیرگنب ناتربمایپ  نادناخ  هب  ،(3) اوکلهتف » مهنع  اورّخأتت  اّولضتف و ال  مهوقبست  اوضهناف و ال  اوضهن 

دینیشنب ، دنتسشن دوخ  ياج  رد  رگا  دنزاس ، یم  ناتدراو  یهارمگ  رد  هن  دننک و  یم  ناتنوریب  تیاده  زا  هن  نانآ  ، دینک يوریپ  نانآ  زا 
.دیدرگ یم  كاله  هک  دینامن  بقع  نانآ  زا  دیوش و  یم  هارمگ  هک  دیتفین  ولج  نانآ  زا  ، دیزیخرب دنتساخرب  رگا  و 

ص:609

،ص 76. رایرهش ناوید  تایلک  ( . 1 - 1
.يدهتجم يدهم  «، رایرهش هاگن  رد  یلع  ماما  :» ك.ر ، رایرهش ییالو  ياه  هدورس  اب  ییانشآ  يارب  ( . 2 - 2

هبطخ 97. ( حلاص یحبص  ) هغالبلا جهن  ( . 3 - 3
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نادناخ  هب  تبسن  هک  هینابعش  تاولص  رد  هلمج  زا  ، تسا هدمآ  زین  اه  همانترایز  اهاعد و  رد  نومضم  نیا 
یشیپ نانآ  زا  هکره  ،(1) قحال » مهل  مزّاللا  قهاز و  مهنع  رّخأتملا  قرام و  مهل  مّدـقتملا  :» مییوگ یم  اـهنافوط  رد  تاـجن  یتشک  نیا 

یم ( فدـه هب  نانآ و  هب  ) دـشاب نانآ  هارمه  مزـالم و  هکره  ددرگ و  یم  دوباـن  دـنامب  بقع  هکره  دوش و  یم  جراـخ  نید  زا  دـیوج 
.دسر

.عّیشت ، یسانش تجح  ، تیب لها  قوقح  ، تعاطا -

ص:610

.نابعش هام  ۀکرتشم  لامعا  ، نانجلا حیتافم  ( . 1 - 1
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ي

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  - مالّسلا هیلع  یلع  نارای 

مالّسلا هیلع  یلع  ای 

نیا ، هعیش.نیمز زا  نتساخرب  ای  ، نیگنـس يراب  نتـشادرب  ای  ، راوشد يراک  ماجنا  يارب  یهاوخددم  ماگنه  ، تیب لها  ناوریپ  مالک  هیکت 
هیلع یلع  ، هثاغتـسا ماگنه  ، دـناد یم  یهلا  تردـق  رهظم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  اـجنآ  زا  دراد و  زین  ناـکدوک  اـب  ار  نیرمت 

.دنروآ یم  نابز  رب  یماقم  تبسانمره و  رد  ار  وا  دای  مان و  هناقشاع  ، ترضح ناگتفیش.دنک  یم  دایرف  ار  مالّسلا 

هقبطره ناوج و  ریپ و  نابز  زا  موبوزرم  نیا  زا  يا  هطقن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مان  هک  تسین  يا  هقیقد  تعاس و  ، زورو بش  »
دهاوخ یم  هک  روجنر  فیعـض و  ینزریپ.دیوگ  یم  « یلع ای  » دبوک یم  دالوف  نهآ و  رب  کتپ  اب  هک  يرگراک.دـنکفین  نینط  مدرم  زا 
نامرف تشپ  هک  يا  هدـننار.دیوج  یم  ددـم  « یلع » زا ، دراذـگ یم  میظع  ياه  هرخـص  رب  ياـپ  هک  يدرونهوک  دزیخرب ، دوخ  ياـج  زا 

هب ار  « یلع » درذگ یم  اهناتسهوک  ۀندرگ  ای  غولـش  ياهنابایخ  زا  لاجنج  هثداح و  زا  راشرـس  راگزور  نیا  رد  تسا و  هتـسشن  لیبموتا 
تکلمم تلم و  يارب  يدنلبرـس  راـختفا و  يوجتـسج  رد  هک  يریگ  یتـشک  ، دروخ یم  هطوـغ  بآ  رد  هک  يرگانـش.دبلط  یم  يراـی 

تشونرس نییعت  رد  هک  يرادمتسایس  ، تسا دازون  ّدلوت  راظتنا  رد  هک  یسورع  هزات  ، تسا شیوخ 

ص:611
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ای » گناب اـب  همه  همه و  ، درب یم  ورف  دـنموزرآ  یناوجون  ۀنیـس  بلق و  رد  ار  یحاّرج  دراـک  هک  یکـشزپ  ، تسا میهـس  یتّلم  تلود و 
ماـن نیمه  نویدـم  ار  شیوخ  ناگتـسب  دوخ و  يزوریپ  تیقفوـم و  ماـمت  هک  تسین  یتفگـش  ياـج  دـنوش و  یم  راـک  هب  تسد  « یلع

زا هک  هتفرگ  رارق  یناسک  بّجعت  دروم  هراومه  هک  تسا  يّدح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  مدرم  رواب  یگتسبلد.دنناد و  یم  سدقم 
یم يو  هب  يزور  ناهج  ناریا و  یتشک  نامرهق  ، یتخت موحرم  ياهفیرح  زا  یکی.دنشاب  یم  رود  مدرم  نیا  رواب  یگدنز و  گنهرف و 
یم رباربود  ارم  روز  ، ماـن نیا  : تفگ باوج  رد  یتـخت  ؟ ییوگ یم  « یلع اـی  ، » یتـفا یم  هصمخم  رد  یتـشک  رد  هاـگره  ارچ  وت  : دـیوگ

صالخا و رس  زا  هک  یـسک  طقف  : تفگ یتخت  موحرم  ؟ دوش یم  رباربود  شروز  دیوگب  « یلع ای  » یـسکره : دسرپ یم  فیرح  نآ.دنک 
(1) .دهاوخب » کمک  دربب و  ار  شمان  رواب 

يارجم هکارچ  ، دوش یم  هتـساوخ  کمک  یهلا  تجح  ود  نیا  زا  « ّیلع ای  دّـمحم  اـی  » ریبعت اـب  زین  ( ...ءـالبلا مظع  یهلا  ) جرف ياـعد  رد 
باب هقلح  ّنإ  :» دسر یم  شوگ  هب  تشهب  رد  ۀبوک  ندیبوک  ماگنه  هک  تسا  ییادص  نینط  یلع » ای  ،» ربمایپ ةدومرف  هب.دنا  یهلا  ضیف 

(2) ّیلع .» ای  :» تلاق ّتنط و  هحفّصلا  یلع  هقلحلا  ّتقد  اذإف  بهّذلا  حئافص  یلع  ءارمح  هتوقای  نم  هّنجلا 

مدینشب یلع  مان  نآ  ۀقلح  زا  مدیبوک  الو  تسد  نانج  باب  رد 

مدیشخب مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نانج  تسب  رد  دیامرف : ناهج  ود  يادخ  هک  ینعی 

نابز درو  « ددم یلع  ای  » يادن تسا ، ناگدـنامرد  زا  تیامح  یناسر و  يرای  رهظم  ام  ینید  گنهرف  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اجنآ  زا 
: دنریگ یم  ددم  وا  زا  یحور  یگتسخ  یگدرزآ و  رد  هچ  یمسج و  یناوتان  رد  هچ  تسا و  هعیش 

یلع ای  : وگب یناج  هتسخ  رگو  یلع  ای  : وگب یناوتان  رگا 

زابرس رازه  تسیود  زا  لّکشتم  دنمتردق و  یشترا  اب  « ایج مار  » یتقو هک  تسا  هدمآ  زین  دنه  بونج  رد  یعیـش  ياهتموکح  خیرات  رد 
اهنآ دادعت  هک  یناریا  هعیـش و  رکـشل  ، دندش هعیـش  ياهتموکح  ياهزرم  ۀناور  یناریا  هعیـش و  ياهتموکح  لماک  يدوبان  يارب  ودـنه 

لباقم

ص:612

ةرامش 1 ص 33. ( نارهت باتک  یللملا  نیب  هاگشیامن  نیمهدزیس  ۀمان  هژیو  ) نآرق ناتسلگ  ( . 1 - 1
،ج 8 ص 122. راونألا راحب  ( . 2 - 2
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راهچ رد  اهنت  ار  نامجاهم  دنتـسناوت  دندرب و  هلمح  رگناجیو  شترا  هب  « یلع ای  » كرابم زمر  اب  ، دوب دودحم  « رگناجیو » دنمتردق رکـشل 
ياطسو نورق  خیرات  ریسم  ، دمآ تسد  هب  « یلع ای  » سّدقم مان  اب  هک  یناریا  هعیش و  رکشل  یخیرات  يزوریپ  نیا.دنیامن  رامورات  تعاس 

.داد (1) رییغت  الماک  ار  دنه 

هب تدابع  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  دای  ، تایاور رد  دراد و  یمالسا  ثیداحا  ینید و  ياهرواب  رد  هشیر  ، یمدرم ياهتّنس  تاداقتعا و  نیا 
رد یلو  ، دـنرادنپ یم  كرـش  اعد  رد  ار  ادـخ  ریغ  ندز  ادـص  ، نایباّهو دـنچره.درادن  دـیحوت  اـب  یتاـفانم  چـیه  تسا و  هدـمآ  راـمش 

.تسا باوبا  نیا  ۀلمج  زا  هّمئا  سدقم  مان  تسا و  یهلا  ضیف  باوبا  هب  هّجوت  ، ضحم دیحوت  ، یعیش گنهرف 

.هد دص و  ، یلعدان ، هنایماع گنهرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  -

هینم نب  یلعی 

تراـما نـمی  رب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا  شیپ  ۀـفیلخ  هـس  ةرود  رد  يو.مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ّدـض  رب  لـمج  نازورفا  گـنج  زا 
شخب تسویپ و  ریبز  هحلط و  هشیاع و  هب  سپـس  ، تفر هّکم  هب  درک و  تراغ  ار  نمی  لاملا  تیب  ، ناـمثع ندـش  هتـشک  زا  سپ.تشاد 

.تشذگرد دعب  اهلاس  تخیرگ و  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  .تفرگ (2) هدهعرب  ار  نآ  تاناکما  لمج و  گنج  ۀنیزه  زا  يا  هدمع 

.لمج گنج  -

عبنی

هک یماگنه.تسا  نآ  رد  يا  هعلق  هدوب و  رـصم  جاّجح  میدـق  هار  رد  هک  خرـس  ياـیرد  راـنک  ، هنیدـم یلزنم  تفه  رد  تسا  يرهـش  »
رفح نآ  رد  یهاـچ  ترـضح.دش  مالّـسلا  هیلع  یلع  مهـس  ینیمز  هعطق  ، دوـمن تمـسق  ار  اـج  نآ  ءییف  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ 

زا ار  دوخ  تشیعم  دومن و  ثادحا  ییاهغاب  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  .تفرگ (3) ندیشوج  رتش  ندرگ  ناس  هب  هاچ  نآ  زا  بآ.درک 
ترـضح نآ  زا  دـیز  نب  هماسا  یهاگ.دوب  یمالـسا  تموکح  يّدـصتم  ، هفوک رد  هک  ینارود  رد  یتح  ، درک یم  نیمأت  اهناتـسغاب  نآ 

نآ هک  ، دسرن وت  هب  يزیچ  لاملا  تیب  زا  : دومرف ترضح.درک  بلط  یلام 

ص:613

ةرامش 68،69،ص 80. ، يوضر سدق  ناتسآ  «، هوکشم » ۀلجم ( . 1 - 1
،ص 232. لمجلا ( . 2 - 2

.عبن هژاو  ، نیرحبلا عمجم  ( . 3 - 3
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(1) .مهد » وت  هب  عبنی  رد  ما  یصخش  كالما  دمآرد  زا  یهاوخ  رگا  یلو  ، تسا ناگدنمزر  ةژیو 

دومن يراودیما  راهظا  درک و  ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هار  ناورهر  ادـخ و  ۀـناخ  نارئاز  فقو  ار  هاچ  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هدمآ ییاور  بتک  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ۀـمانفقو  لّصفم  نتم.دـهد  رارق  شتآ  زا  تاجن  ار  نآ  يورخا  شاداپ  دـنوادخ  هک 

.مالّسلا هیلع  یلع  رابآ  .تسا (2)-

راّدلا موی  ثیدح  - راّدلا موی  ، راذنإلا موی 

تئارب تایآ  غالبا  - هئاربلا موی 

جیوتّتلا موی 

زور دوب و  ماقم  هوکش و  ۀناشن  برع  رد  نتشاذگ  همامع  هک  اجنآ  زا.يراذگجات  ینعی  جیوتت.تسا  ریدغ  دیع  زور  يارب  يرگید  مان 
ار شیوـخ  ۀـمامع  ، تماـما تفـالخ و  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نییعت  زا  سپ  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ، ریدـغ

نیشناج هب  ، تشاد مدرم  نایم  رد  ربمایپ  هک  ار  یتیعقوم  نامه  هک  دوب  نآ  ۀناشن  ، تشاذگ ریما  ترضح  رس  رب  ، تشاد مان  « باحـس » هک
ار همامع  نآ  ربمایپ  نوچ  دوب و  ناریما  يراذگجات  ۀباثم  هب  ، ریدغ زور  رد  يراذگ  همامع.تشاذگاو  مالّسلا  هیلع  یـضترم  ّیلع  دوخ 
رد ینیما  ۀـمالع.تسا  برع  موق  ياهجات  ، اه همامع  ، یلع ای  (3) برعلا » ناجیت  مئامعلا  ! ّیلع ای  :» دومرف تشاذگ  ترـضح  نآ  رـس  رب 

نیرتگرزب مالـسا و  رد  زور  نیرت  هتـسجخ  ، يراذگجات زور  نیا  سپ  : دسیون یم  ، دراد « ریدـغ زور  رد  جـیوتت  » ةرابرد هک  یثحب  نایاپ 
دیع ، همامع -(4) دزیگنا ! یمرب  ینمـشد  هنیک و  ار  وا  یبصان  نانمـشد  هکنانچمه  ، تسا مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رادتـسود  يارب  دیع 

.ریدغ

***

ناماما مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  هب  ناکّـسمتم  زا  ار  ام  تخورفا و  ناـمیاهلد  رد  تیـالو  قوش  غارچ  هک  ، ساپـس ار  ادـخ 
اطع ترتع  يالو  ناتـسآ  هب  ار  یگنهرف  یملع و  زیچان  تمدـخ  نیا  ماـجنا  قیفوت  داد و  رارق  « ریدـغ گـنهرف  » هب نادـقتعم  زا  هعیش و 

.دومرف

.نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  و 

ص:614

،ج 5 ص 2437. فیراعم فراعم و  ( . 1 - 1
(. ،ج 9 ص 440 نینمؤملا ریما  ۀمانشناد  ثیدح 7( ،ج 7 ص 49  یفاک ( . 2 - 2

،ج 1 ص 291. ریدغلا ( . 3 - 3
،ص 293. نامه ( . 4 - 4
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یعوضوم ياهتسرهف 

هراشا

(1)

تایآ 616

ثیداحا 619

یسراف 629 راعشا 

یبرع 632 راعشا 

صاخشا 633

میهافم 634 تاعوضوم و 

اهرهش 639 اهاج و 

لیاسو 640 رازبا و 
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تایآ

453 ًافِینَح ، َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  ِْعبَِّتا 

31،82،413 ْمُْکنِم ، ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ 

115 ...ِهّللا ، ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اُونَمآ َو  َنیِذَّلَا 

412 ...ًهَِینالَع ، ارِس َو  ِراهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلَا 

594 اُونَمآ ، َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللَا 

594 ْمِهِسُْفنَأ ، ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلَا 

30،246،412،590 ...ِیتَمِْعن ، ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَا 

302 ََرثْوَْکلا ، َكاْنیَطْعَأ  ّانِإ 

101 ...ِلابِْجلا ، ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  یَلَع  َهَنامَْألا  اَنْضَرَع  ّانِإ 

517 ِهِّلل ، ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ 

177 ...َهَّضِْفلا ، َبَهَّذلا َو  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو 

366 ًامِیلْسَت ، اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َهّللا َو  َّنِإ 

37 ٍداه ، ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِْذنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ 

.40،221،239،412 ...َهالَّصلا ، َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 

ص:616
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.35،78،393،413 ...َسْجِّرلا ، ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 

53،574 ٍِعقاو ، ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس 

28 َنیِسای ، ْلِإ  یلَع  ٌمالَس 

453 ُمیِهاْربِإ ، َُهل  ُلاُقی  ْمُهُرُکْذَی  یًتَف  انْعِمَس 

331 ...ٍهَبِّیَط ، ٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض 

342 ًادوُمْحَم ، ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع 

569 ِمیِظَْعلا ، ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاسَتَی  َّمَع 

32،228 َنوُمَْلعَت ، ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف 

121 ...یِْغبَت ، ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف 

273 یبْرُْقلا ، يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهِّلل  َّنَأَف 

453 ْمِهِّبَِرب ، اُونَمآ  ٌهَْیِتف 

478 ًامیِظَع ، ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهّللا  َلَّضَف 

28 ...یِّنِم ، ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف 

36،413،527 ...اَْولاعَت ، ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 

38،272،273،413 یبْرُْقلا ، ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

273 ...ْمَُکل ، َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق 

447 ْمُِکنیِد ، ِیف  اُوْلغَت  ال 

154 َنیِِملاّظلا ، يِدْهَع  ُلانَی  ال 

311 ...ْمُهُِعبار ، َوُه  ّالِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام 

171 ِنامیِْإلِاب ، ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  ّالِإ  ِِهنامیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهّللِاب  َرَفَک  ْنَم 
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157 َهَلیِسَْولا ، ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو 

ص:617
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455 ...ُهَّقَح ، یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو 

393 ...ٍتاِملَِکب ، ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 

110 َنُولَّوَْألا ، َنوُِقباّسلا  َو 

190،482 امُهَْنَیب ، اوُِحلْصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو 

223 َنِیبَْرقَْألا ، َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو 

98،393 ...انِْرمَِأب ، َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو 

98 ِراّنلا ، َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 

413 َنِیقِداّصلا ، َعَم  اُونوُک  َو 

158 ...َهّللا ، اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

595 ...ٍهَنِمُْؤم ، ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  َو 

393 ...يوَْهلا ، ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو 

412،468 ...ُهَسْفَن ، يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو 

28 ْمُْهنِم ، ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو 

413 ًاریِسَأ ، ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 

30،33،246،412،463،590 ...َکِّبَر ، ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 

321 ًاریِطَتْسُم ، ُهُّرَش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِرْذَّنلِاب َو  َنُوفُوی 

98 ْمِهِمامِِإب ، ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی 

ص:618
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ثیداحا

463، ...هیالولا یلاعت  هّللا  اهلزنا  هضیرف  رخآ 

28، ...ّیقت ّلک  دّمحم  لآ 

424، باحّسلا یف  ّیلع  مکاتآ 

80 ،؟ هیلع تّیلو  نمیف  روجلاب  رصّنلا  بلطا  نا  ینورمأتا 

448، متئش ام  انیف  اولوق  نیقولخم و  انولعجا 

446، ...یلوه ارمآ  یتعزانم  یلع  اوعمجا 

449، ...مهنودسفی هالغلا ال  مکبابش  یلع  اورذحإ 

425، ...کیلع ّدریل  مویلا  هل  ددشا  ، هرطش کل  ابلح  بلحا 

538، ...تیبلا لهأ  نم  ذخف  حیحصلا  ملعلا  تدرا  اذا 

260، ...امهترکذ نیلجر  ّننذؤت  الیل و ال  یّنفداف  ّتم  انأ  اذإ 

423 ...موق رودص  یف  نئاغض  کل  ترهظ  ّتم  اذا 

260، ...اّرس لیّللاب  ینالمحا  یناطّنح و  ینالّسغف و  ّتم  اذإ 

446، ...ابهن یثارت  يرا 

391، هّوبنلا حیر  ّمشأ  هلاسّرلا و  یحولا و  رون  يرا 

70، بلاط ّلک  بولطم  ، بلاغلا هّللا  دسا 

117، یترتع یف  یناذآ  نم  یلع  هّللا  بضغ  ّدتشإ 

582، ...هوادعلا انبصان  انلضف و  نع  یمع  نم  یمعلا  ّدشا 

594، ...هعاّطلا یف  لسّرلا  ءایصوألا و  نیب  كرشا 

253، ...نّویدهملا نودشاّرلا  هّمئألا  مّکنا  دهشا 
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319، لدعلا ننساحم  روجلا و  ننس  ّنس  نم  ساّنلا  ملظا 

488، بلاط یبا  نب  ّیلع  یتّما  یضقا 

393 ، 90، ...نیسحلا بلص  نم  هعست  ، رشع انثإ  يدعب  همئالا 

90، هضرأ یف  ّلج  ّزع و  هّللا  ءافلخ  هّمئألا 

42، ...یلع ای  تنا  مهلّوا  ، رشع انثا  يدعب  نم  هّمئألا 

63، هّیبن هّللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع  دق  مکتّیلب  ّنا  الا 

41، ...ثّدحم مهّلک  ، دّمحم لآ  نم  مامالا  رشع  انثإلا 

394، ...اموصعم ّالا  نوکی  اّنم ال  مامإلا 

388، ...نامثع اهعطقا  هعیطق  ّلک  ّنا  الا و 

291، ...ینونیعأ نکل  ،و  کلذ یلع  نوردقت  مّکنا ال  الا و 

114، لمع الب  رارقا  مالسالا  ،و  لمع رارقا و  نامیإلا 

ص:619
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114 ناکرألاب ، لمع  ناسّللاب و  رارقا  بلقلاب و  هفرعم  نامیالا 

172، یئابآ نید  ینید و  هّیقتلا 

139، ّقحلا عم  ّیلع  ّیلع و  عم  ّقحلا 

384، ملّظلا عم  یقبی  رفکلا و ال  عم  یقبی  مکحلا 

68، نورصبتسملا هعیشلا  مه  نوعشاخلا 

250، نایفس یبأ  لآ  یلع  همّرحم  هفالخلا 

211، لیئارسا ینب  ءابقن  هّدعک  رشع  انثإ  يدعب  ءافلخلا 

290، ...نآرقلا نم  نیتملک  نیب  هّلک  دهّزلا 

298، هدابع یلع  هتّجح  هضرأ و  یف  هّللا  نیما  ای  کیلع  مالّسلا 

387، همهّتت نا ال  لدعلا 

384، ناسحإلا عامج  ، نامیإلا سأر  لدعلا 

383، ...اهعضاوم یف  رومألا  عضی  لدعلا 

191، ...اوملسی یّتح  هرفاکلا  هئفلا  لاتق  : نالاتق لاتقلا 

388، ...یلفّسلا هقبطلا  یف  هّللا  هّللا 

217، یعم لکأی  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ّمهّللا 

418، راد امثیح  ّیلع  عم  ّقحلا  ردا  مهّللا 

375، دّمحم لآ  دّمحم و  ّقح  ملظ  ملاظ  لّوا  نعلا  مهّللا 

372، ...اهتیغاوط نعلا  هّمالا و  هذه  تیباوج  نعلا  مهّللا 

323، ...هسفانم اّنم  ناک  يّذلا  نکی  مل  ّهنأ  ملعت  ّکنإ  مهّللا 

597، دّمحم تامم  انتمأ  دّمحم و  هایح  انیحأ  ّمهّللا 
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365، دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا 

367، هتیب لها  دّمحم و  یلع  لص  مهّللا 

201 ،...، کتّجح ینفّرع  ّمهّللا...کسفن  ینفّرع  ّمهّللا 

176 ...هرصن ، نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا 

35، سجّرلا مهنع  بهذأف  ، یتّصاخ یتیب و  لها  ءالؤه  مهّللا 

610، ...قهاز مهنع  رّخأتملا  قرام و  مهل  مّدقتملا 

64 ّنهیلع ، لیلدلا  وه  یلاولا  ّنهحاتفم و  اّهنأل  ، لضفا هیالولا 

195، هّداجلا یه  یطسولا  قیرطلا  هّلضم و  لامّشلا  نیمیلا و 

565 ، 133، نیقراملا نیطساقلا و  نیثکاّنلا و  لتاقا  نأ  ترما 

478، نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  ترما 

133، نیثکاّنلا لاتقب  هّللا  لوسر  ینرما 

485، قطانلا نآرقلا  انا 

112، ...و هلاسّرلا  عضوم  هّوبّنلا و  هرجش  تیبلا  لها  ّانا 

397، ...باسنألا ایالبلا و  ایانملا و  انمّلع  تیب  لها  ّانا 

158، هّللا یلإ  کب  انلّسوت  انعفشتسا و  انهّجوت و  ّانإ 

593، دّمحم ّیصو  ءایصوألا  لضفا  ّنإ 

99، ...لداع مامإ  هّللا  دابع  لضفا  ّنإ 

388، ...دالبلا یف  لدعلا  هماقتسا  هالولا  نیع  هّرق  لضفا  ّنا 

487، رانلا میسق  انا 

465، لتقلا توملا  مرکا  ّنإ 
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485، قطاّنلا هّللا  مالک  انا 

90، ماما اهیف  ّالا و  ولخت  ضرالا ال  ّنا 

474، نیملسملا ماظن  نیّدلا و  مامز  همامالا  ّنا 

90، ...ثرإ ءایبنألا و  هلزنم  یه  همامإلا  ّنإ 

172، هل هّیقت  نمل ال  نامیا  نمؤملا و ال  سرت  هّیقتلا  ّنإ 

214، هاّجنلا هنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  ّنإ 

ص:620
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447، نایفس یبا  لآ  یلع  همّرحم  هفالخلا  ّنا 

332، هّیما ونب  وه  هنوعلملا  هرجّشلا  ّنإ 

583 کضغبأ ، کل و  بصن  كاداع و  نم  ّیقشلا  ّلک  ّیقّشلا  ّنإ 

384، قلخلا یف  هعضو  يّذلا  هناحبس  هّللا  نازیم  لدعلا  ّنإ 

423 ، ...، هّللا ّالا  هلا  :ال  رّونلاب هیلع  بتک  یّتح  ّرقتسی  مل  شرعلا  ّنا 

154، ّیلع هیالوب  نیّیبنلا  دهع  ذخا  هّللا  ّنإ 

214، ّیلع باب  كرت  مکباوبا و  ّدسب  ینرمأ  هّللا  ّنإ 

196، ...ارون رشع  هعبرا  قلخ  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنا 

212، ...و نیتّرم  سمشلا  یلع  ّدر  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنا 

295، ...اعاقب كدلو  ربق  كربق و  لعج  دق  هّللا  ّنإ 

596، مهب یلوأ  انأ  نینمؤملا و  یلوم  انأ  يالوم و  هّللا  ّنإ 

605 هملک ، فلا  حتفی  هملک  ّلک  ، هملک فلا  اّیلع  ثّدح  ّیبنلا  ّنإ 

61، اراّفک مهباقعأ  یلع  ساّنلا  ّدترا  ضبق  اّمل  ّیبنلا  ّنا 

432، اهرجاف اهّرب  عبّتی  يدعب و  کب  ردغتس  یتّما  ّنا 

102، ّرس یف  روتسم  ّرس  انرما  ّنإ 

102، بعصتسم بعص  انرما  ّنإ 

469، نیزاوملا مه  هتّیرذ  نم  هّمئألا  نینمؤملا و  ریما  ّنإ 

469، هّمألا هذه  اوبا  تنا  انا و 

333، نیّدلا یف  ناوخإلا  ّقحلا و  یلع  راصنألا  متنا 

528، ءوّضلا نم  ءوّضلاک  یّنم  تنا 
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528، يدسج نم  یحورک  یّنم  تنا 

414، کنم انأ  یّنم و  تنا 

423، هّللا ّیلو  یّیلو  یّیلو و  تنا 

224، هّللا بزح  یبزح  یبزح و  کبزح  ّنإ 

612، ءارمح هتوقای  نم  هّنجلا  باب  هقلح  ّنإ 

213، ّیلع باب  ّالإ  باوبألا  ّدسب  رمأ  هّللا  لوسر  ّنإ 

221، اریزو هل  ینّصتخا  اخأ و  هسفنل  ینیضر  هّللا  لوسر  ّنإ 

205، ّمخ ریدغب  ّیلع  يدی  عفر  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ّنإ 

99، هب ّلض  ّلض و  رئاج  مامإ  هّللا  دنع  ساّنلا  ّرش  ّنا 

237، انّویراوح انتعیش  ّنإ 

82،539،609 مهرثا ، اوعبّتا  مهتمس و  اومزلاف  ، مکّیبن تیب  لها  اورظنا 

580،606، ...موی ّلک  یف  یّلصی  هرمع  رخآ  یف  ناک  اّیلع  ّنإ 

136، هّللا لوسر  ءاول  بحاص  ناک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّنإ 

391 ّیبنب ، تسل  ّکنأ  ّالا  ، يرا ام  يرت  عمسا و  ام  عمست  ّکنإ 

332، نآرقلا یف  هنوعلملا  هرجّشلا  مّکنإ 

576 ...اهیراوت ، هعمال ال  ءاضیب  اهب  هّللا  کبرضف  ابذاک  تنک  نإ 

293، هتعیش هئایلوأ و  قنع  یف  ادهع  مامإ  ّلکل  ّنإ 

201 هنطاب ، هّجح  هرهاظ و  هّجح  : نیتّجح سانلا  یلع  هّلل  ّنإ 

394، نوموصعم مهنأل  ، رمألا یلوا  هعاطب  رمأ  اّمنا 

23، مارحلا هّللا  تیب  یف  مّهنأل  هّللا  لآ  اوّمس  اّمنا 
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108، هلعف هلوق  قّدص  نم  ّیلع  هعیش  اّمنإ 

90، هّللا فرع  نم  هدبعی  ّلج و  ّزع و  هّللا  فرعی  اّمنإ 

214، هموق نم  حون  هنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنإ 

ص:621
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605، ...مکلثم رشب  ّالإ  نحن  نإ 

415، هلمح هل  تبصا  ول  اّمج  املعل  انهاه  ّنإ 

323، هّللا تاذ  یف  نشخ  ّهنإ 

389، ...کل یل و ال  سیل  لاملا  اذه  ّنا 

223، هل اوعمساف  ، مکیف یتفیلخ  یّیصو و  یخأ و  اذه  ّنإ 

227،486 ، 180،208، یترتع هّللا و  باتک  ، نیلقثلا مکیف  كرات  ّینا 

606، لجر فلأب  ّدعی  ناک  ّدو و  دبع  نب  ورمع  تلتق  ّینإ 

79، ...یّنکل ،و  مکدوا میقی  مکحلصی و  امب  ملاعل  ّینا 

179، ...یل متسل  سمأ و  هیلع  تنک  ام  یلع  مویلا  مکل  ّینإ 

381 یتیب ، لها  یترتع  هّللا و  باتک  : نیلقثلا مکیف  فّلخم  ّینا 

572، هکئالملا هّللا  رمأ  اّمل  ، هفوکلا رهظ  اهیلع  هّللا  دبع  هعقب  لّوا 

109، تیبلا لهأ  نم  هّمئالا  مهرمألا  ولوا 

447، ...نیّدلا یف  ّولغلا  مکاّیا و 

448، ...و نوبوبرم  دیبع  ّانا  اولوق  ، انیف ّولغلا  مکاّیا و 

284، همایقلا موی  هّرکلا و  موی  روهظلا و  موی  : هثالث هّللا  ماّیا 

145 ادبا ، هدعب  اّولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  فتک  هاودب و  ینوتیا 

223، ...یخأ نوکی  نأ  یلع  رمألا  اذه  یلع  ینرزاوی  مکّیا 

606، ثیدح فلا  ّیلإ  ّرسأ  هّللا  لوسر  ّنإ  ! ساّنلا اهّیا 

250 مکیلع ، یتفیلخ  يدعب و  نم  مکمامإ  اّیلع  ّنإ  ساّنلا  اهیأ 

389، ...نینمؤملا ریما  لاقی  نأب  یسفن  نم  عنقأ  أ 
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39، نآرقلا یتیب و  لها  ّبح  یّبح و  یلع  مکدالوا  اوبّدأ 

160، نآرقلا یتیب و  لها  ّبح  یّبح و  یلع  مکدالوأ  اوبّدأ 

266، ...هتّنس دّمحم و  نید  یلع  انمؤم  هّللاب  تحبصأ 

607، هادی تلمع  اّمم  كولمم  فلا  ( مالسلا هیلع  ) ّیلع قتعأ 

242، نالذخلا نایصعلاب و  ییأر  ّیلع  متدسفأ 

122، ثکنلا یغبلا و  لهأ  لاتقب  هّللا  ینرما  دق  الأ و 

303، فرع نم  یقسی  یضوح  رقع  یلع  فقاوف  هثلاثلا  اّمأ 

331، ...ّیلع اهعرف  هّللا و  لوسرف  هرجّشلا  اّمأ 

250، ...هفاحق یبأ  نبا  اهصّمقت  دقل  هّللا  امأ و 

266، ّیلع نید  یلع  انأ  ، یلجبلا لاله  نبا  انأ 

132، ...یلوأ متنأ  مکعیابأ و  ،ال  مکنم رمألا  اذهب  ّقحا  انأ 

482، لیوأتلا یلع  لتاقی  ّیلع  لیزنتلا و  یلع  لتاقا  انأ 

237، هردیح یّمأ  ینتّمس  يّذلا  انأ 

38 !...، ّیلع ای  ، يدعب نم  يداهلا  ّیلع  رذنملا و  انأ 

206، هّطح باب  انأ 

406، هّللا باب  انا  ،و  هّللا طارص  انأ  ،و  هّللا هفیلخ  انأ  ،و  هّللا هّجح  انأ 

525، هلوسر وخأ  هّللا و  دبع  انأ 

410، اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ 

218،347، ...تیبلا دارا  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ 

569 ...یتیالو ، یلع  متفلتخا و  هیف  يّذلا  میظعلا  أبّنلا  هّللا  انأ و 
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332، ...ساّنلا ریاس  هدحاو و  هرجش  نم  ّیلع  انأ و 

219، یموق یترجه و  راد  یلهأ و  یف  یتفیلخ  تنأ 

136، هرخآلا اینّدلا و  یف  یئاول  بحاص  تنأ 
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225، ناطیّشلا بزح  مکؤادعأ  هّللا و  بزح  متنأ 

372، ...هّمألا تیغاوط  نم  متنأ 

219،470، ...ّهنأ ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ 

528، کنم انأ  یّنم و  تنأ 

110، بلاط یبأ  نب  ّیلع  ملسأ  نم  لّوأ 

393، بویعلا نم  مهأّرب  بونّذلا و  نم  مهمصع  نأب 

185، هّلک كرّشلا  یلإ  هّلک  نامیالا  زرب 

127، اهطورش نم  انأ  اهطورشب و 

110، ءاثلثلا موی  تملسأ  نینثإلا و  موی  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ّیبنلا ثعب 

129، قافن مشاه  ینب  ضغب 

455، ...ءامّسلا هتّلظا  اّمم  كدف  انیدیأ  یف  تناک  یلب 

99، لطابلا یف  مهمامإ  مهتعاط  ّقحلا و  یف  مکماما  مکتیصعمب 

64، ...و هاکّزلا  هالّصلا و  یلع  : سمخ یلع  مالسإلا  ینب 

240، ...هّللا لوسر  هرجح  همطاف  ّیلع و  تیب 

192، هیغابلا هئفلا  هلتقت 

82،91،231، هّللا هعاط  مهتعاط  ّنإف  ، مهوفلاخت مکتّمئا و ال  هعاطب  اوکّسمت 

382، هدی ّدرا  ام  هّللا  ،و  ینبرضف بیضقلاب  ّیلا  ماق  ّمث 

27، اهنم یتؤی  یّتلا  باوبألا  دّمحم  لآ  هّللا  لعج 

27، مهنم هب  ّقحا  دّمحم  لآ  ناک  اسلجم  اوسلج 

193، هنع فّلخت  نم  هّللا  نعل  ، هماسا شیج  اوزّهج 
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487، رفک هضغب  نامیا و  ّیلع  ّبح 

200، هدابع ّیلع  ّبح 

115، رفک انضغب  نامیا و  انّبح 

100، هلالّضلا لهأل  هّمئأ  مکضعب  نوکی  یّتح 

201، دابعلا نیب  امیف  هّجحلا  ّیبنلا و  دابعلا  یلع  هّللا  هّجح 

117 یترتع ، یف  یناذآ  یتیب و  لهأ  ملظ  نم  یلع  هّنجلا  تمّرح 

224 ناطیّشلا ، بزح  هئادعأ  بزح  هّللا و  بزح  ّیلع  بزح 

113،228، لها ّلکل  لطاب و  ّقح و 

242،479، لطابلا اورصنی  مل  ّقحلا و  اولذخ 

478، نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  يدعب  لتاقتس 

122، هیغابلا هئفلا  کلتاقتس 

213، ّیلع باب  ّالإ  دجسملا  یلإ  باوبألا  اوّدس 

175، مکبراح نمل  برح  مکملاس و  نمل  ملس 

104، نینمؤملا هرماب  ّیلع  یلع  اومّلس 

316،396،521، ینودقفت نا  لبق  ینولس 

251، ءارما ءافلخلا  دعب  نم  ،و  ءافلخ يدعب  نوکیس 

331، ...بلاط یبا  نب  ّیلع  راد  یف  اهلصأ  ، هّنجلا یف  هرجش 

538، ...ّالإ احیحص  املع  نادجت  الف  ، ّابرغ اّقرش و 

343، ...اهب نمؤی  مل  نمف  ّقح  همایقلا  موی  یتعافش 

566، دومحم شرعلا  وذف  ، هئامسأ نم  نیمسا  انل  ّقش 
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102 ...انتّدوم ، یف  نّوباحتملا  ، انتیالو یف  نولذابتملا  انتعیش 

83، انءادعأل نوفلاخملا  ، انلوقب نوذخآلا  ، انرمأل نومّلسملا  ، انتعیش

107، ...و ریخلا  لهأ  يوقتلا و  لهأ  يدهلا و  لهأ  انتعیش 

244، یجش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و 
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543، هالص فلا  لدعت  هفوکلا  دجسم  یف  هالص 

117، مهضغبا نمل  لیولا  مهّبحا و  نمل  یبوط 

79، ...ّدشا هسفن  ساّنلا و  حالصإل  يّدصتی  نمل  تبجع 

35،394، نتفلا نم  مکنمآ  للّزلا و  نم  هّللا  مکمصع 

605، ...فرح فلا  ( مالسلا هیلع  ) اّیلع ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  مّلع 

137، يدهلا هیار  ّقحلا و  هیآ  ّیلع 

136، یئاول بحاص  یخا و  ّیلع 

110، ینقّدص یب و  نمآ  نم  لّوا  ّیلع 

222، يدعب نینمؤملاب  نینمؤملا  یلوا  ّیلع 

347، ...یملع باب  ّیلع 

84، املع مهرثکأ  املس و  یتّما  مدقا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

206 انمؤم ، ناک  هنم  لخد  نم  هّطح  باب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

423 هّللا ،...، الا  هلا  :ال  هینامّثلا هّنجلا  باوبأ  نم  باب  ّلک  یلع 

160،273، مکیلع هّللا  ّقح  ّهنإف  ، مکّیبن لآ  ّبحب  مکیلع 

113،229،418،422،469، ّیلع عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع 

419، ...ّیلع عم  نآرقلا  ّقحلا و  ،و  نآرقلا ّقحلا و  عم  ّیلع 

418،422، ...اقرتفی نل  ، ّیلع عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع 

528، یندب نم  یسأر  لثم  یّنم  ّیلع 

414، ّیلع نم  انأ  یّنم و  ّیلع 

26، ...نیسحلا دلو  نم  هعست  ياطبس و  ّیلع و 
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469، نوزئافلا مه  هتعیش  ّیلع و 

559، يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  ّیلع 

510، اعارذ نوعبس  ّیلع  باتک  اندنع 

397، ...ایاصولا ایالبلا و  ایانملا و  ملع  يدنع 

200، بلاط یبأ  نب  ّیلع  ّبح  نمؤملا  هفیحص  ناونع 

229، هومتطخس ام  لطابلا  هومتیضر و  ام  ّقحلاف 

203، ...قحال مکل  مزّاللا  ،و  قرام مکنع  بغاّرلاف 

278، ...هّللا هرک  ام  عیمج  ضفر  نم  ّلک  ّیضفاّرلاف 

203 هقلخ ، یلع  هّللا  هّجح  ، قطان تماص  رجاز و  رمآ  نآرقلاف 

420، ...تکسا نا  کلملا و  یلع  صرح  : اولوقی لقا  نإف 

307 ،...، ینّوبسف یّبسب  مکورمأ  نإف 

99، يدّرلا مامإ  يدهلا و  مامإ  ءاوس  ّهنإف ال 

598، هّللا هّجح  انأ  مکیلع و  یتّجح  مّهنإف 

539، ...همئاق مالعألا  ؟و  نوکفؤت ّینا  نوبهذت و  نیأف 

459، ...مکیدیأ تمّدق  امب  هیف  متطّرف  ام  لاب  اوقوذف و 

278، ...مکّیبن تیب  لهأ  عم  متمقتسا  ّرّشلا و  متضفرف 

487، ...هضغب هّبح و  یلع  تناک  اذا  راّنلا  هّنجلا و  همسقف 

562، ...مهنع اورّصقت  ،و ال  اوکلهتف مهومّدقت  الف 

526، ...تقرم هفئاط و  تثکن  ، رمألاب تضهن  اّملف 

70، یتیب لها  ّالإ  نیعم  یل  سیل  اذاف  ترظنف 
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190، هرشع مهنم  ملسی  هرشع و ال  مکنم  لتقی  هّللا ال  وف 

107، ...اوناک ام  هعاطأ و  هّللا و  یقّتا  نم  ّالإ  انتعیش  ام  هّللا  وف 

529، ...ّلج ّزع و  هّللا  عاطأ  نم  ّالا  انتعیش  ام  هّللا  وف 

178، اربت مکایند  نم  تزنک  ام  هّللا  وف 

253، هیّرّذلا نوموصعملا و  هرتعلا  نورهاّطلا و  هّمئألا  مهف 

85، ...اهدقع ذإ  هتایح  یف  اهلیقتسی  وه  انیب  ! ابجع ایف 

345، ...يروّشلل هّلل و  ایف 
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465، نیبناجلا لهأل  ناما  يأر  نم  ّرسب  يربق 

463، ...جاتحی اّمم  ناتضیرف  کلذ  نم  کیلع  یقب  دق 

99، ...نامامإ هّللا  باتک  یف  هّمئألا  : یبأ باتک  یف  تأرق 

549، ...يربص کتّیفص  نع  هّللا  لوسر  ای  ّلق 

191، لطابلا یلع  مه  ّقحلا و  یلع  وه  اّیلع و  نولتاقی  موق 

536، ...هنم ّیلع  لخدی  کلذ و  ینرّسیف  ، ّيرفعج اذه  لیق 

267، ...بلاط یبا  رعش  يوری  نأ  هبجعی  نینمؤملا  ریمأ  ناک 

278، ...نونمؤم هضفاّرلا  نم  باحصأ  سیردإل  ناک 

318، راّنلا یف  هلالض  ّلک  هلالض و  هعدب  ّلک 

118 هّللا ، همصق  دّمحم  لآ  هکله  هربابجلا  نم  راّبج  دارا  امّلک 

538، لطاب وهف  تیبلا  اذه  نم  جرخی  مل  ام  ّلک 

216، مامإ هسفن و ال  اهیف  دهجی  هدابعب  ّلج  ّزع و  هّللا  ناد  نم  ّلک 

229،517، لطابلا اهب  داری  ّقح  هملک 

175،216،596، انّودع نم  هئاربلا  انتیالو و  نیّدلا  لامک 

131، انیلع هب  متددبتساف  اّقح  رمألا  اذه  یف  انل  يرن  اّنک 

73، همیهبلا عابتأ  هأرملا و  دنج  متنک 

215 یباذع ، نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ، ینصح هّللا  ّالإ  هلإ  ال 

262، ینیجزت هلغبلا  ،و  ّرک نّمم  ّرفأ  ّرف و ال  نم  یلع  ّرکأ  ال 

115، انتعیش ریغ  نع  کنید  ملاعم  ّنذخأت  ال 

448، ...نل متئش و  ام  اولوق  ّمث  ، هّیدوبعلا انب  اوزواجتت  ال 
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306، نمؤم ّلک  ّیلو  ّهنإف  ، هودسحت اّیلع و ال  اّوبست  ال 

603، تیبلا لها  اّنع  تببذ  ام  سدقلا  حورب  ادّیؤم  تلز  ال 

270، ّیلع ّالإ  یتف  راقفلا و ال  وذ  ّالإ  فیس  ال 

211،238،255، راّرف ریغ  راّرک...الجر  هیاّرلا  ّنیطعأل 

518، راقفلا وذ  ّالإ  فیس  ّیلع و ال  ّالإ  یتف  ال 

68، ینفرعی یّتح  راصبتسإلا  ّدح  انتعیش  نم  دحا  غلبی  ال 

562، ّیقش قفانم  ّالإ  انضغبی  ّیقت و ال  نمؤم  ّالإ  انّبحی  ال 

43، ...اّیلع ثعبف  ، یتیب لها  نم  لجر  ّالا  اهب  بهذی  ال 

210، ...وا هعاّسلا  موقت  یّتح  امئاق  نیّدلا  لازی  ال 

554، هبقانم نم  هبقنم  یف  قحلی  ال 

231، انّقحب هتفرعمب  ّالإ  هلمعب  دبع  عفتنی  ال 

43، کنم لجر  وا  تنا  ّالا  کنع  يّدؤی  ال 

185، نیلقثلا هدابع  لدعت  قدنخلا  موی  ورمعل  ّیلع  هبرضل 

232، ...هیالولا هعاّطلا و  ّقح  ساّنلا  یلع  انل 

200، تفاهتل لبج  ینّبحأ  ول 

391،521، انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول 

582، ...ّکنأل ، تیبلا لها  انل  بصن  نم  بصاّنلا  سیل 

129، بلطملا دبعک  برح  مشاهک و ال  هّیما  سیل 

283، انتعجرب نمؤی  مل  نم  اّنم  سیل 

376، ...کئلوا نم  مهّنکل  ،و  هعیشلا نم  مه  سیل 
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80، اهیلا مکقبسأ  ّالا و  هعاط  یلع  مکّثحا  ام 

63، ...اّملف ، رفکلا اوّرسا  اوملستسا و  نکل  اوملسا و  ام 

389، ...امعان ّالإ  دحا  هفوکلاب  حبصا  ام 

318، هّنس اهب  كرت  ّالإ  هعدب  عدتبإ  دحأ  ام 

49، انمؤم املسم  بلطملا  دبع  نب  بلاط  وبا  تام 

378، داشّرلا هیفف  هّماعلا  فلاخ  ام 

379، ...یّتح تیبلا  لها  اّنم  الجر  ریبّزلا  لاز  ام 
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548، هّللا لوسر  ضبق  ذنم  امولظم  تلز  ام 

391، هتیرا ذم  ّقحلا  یف  تککش  ام 

124، ءادبلا لثم  ئشب  هّللا  دبع  ام 

124، ءادبلا لثمب  هّللا  مّظع  ام 

384، لدعلا لثمب  نادلبلا  ترّمع  ام 

569، یّنم مظعأ  ءابن  نم  هّلل  یّنم و ال  ربکأ  یه  هیآ  هّلل  ام 

343، وه ّالا و  نیرخآلا  نیلّوألا و  نم  دحأ  نم  ام 

206، لیئارسا ینب  یف  هّطح  باب  لثم  یتیب  لهأ  لثم 

143، رفک دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  همطاف  يذآ  نم 

596، بلاط یبا  نب  ّیلع  ّلوتیلف  ینقّدص  یب و  نمآ  نم 

27، تیبلا لها  اّنم  وهف  حلصا  مکنم و  یقّتا  نم 

27، تیبلا لها  اّنم  وهف  انّبحا  نم 

102، انلتق نمک  وهف  انرمأ  نم  ائیش  انیلع  عاذا  نم 

82، هّللا یصع  دقف  مکاصع  نم  هّللا و  عاطا  دقف  مکعاطا  نم 

306 هّللا ، ضغبأ  دقف  یضغبا  نم  ینضغب و  ادقف  اّیلع  ضغبأ  نم 

175، ...و یتامم  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  ّبحأ  نم 

200، هّللا ّبحا  دقف  ینّبحأ  نم  ینّبحأ و  دقف  هّبحأ  نم 

175، ...و یتتیم  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  دارأ  نم 

206، ...حون یلإ  هملع و  یف  مدآ  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم 

295 هّجح ، هوطخ  ّلکب  هل  هّللا  بتک  هّقحب  افراع  يّدج  راز  نم 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 719 

http://www.ghaemiyeh.com


293 ...وا ، كاخأ  راز  وا  كابأ  راز  وا  ، اتّیم وا  اّیح  ینراز  نم 

306، ...هّللا ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  اّیلع  ّبس  نم 

597، ...نکسی یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرس  نم 

117، هعرص ّقحلا  عراص  نم 

366، ...یتیب لها  یلع  ّیلع و ال  اهیف  ّلصی  مل  هالص  یّلص  نم 

414، هنم انأ  یّنم و  اّیلع  ّنإ  ، ینقراف دقف  اّیلع  قراف  نم 

79، روهمجلا حالصإ  یف  یعّسلا  هداعسلا  لامک  نم 

205، همامإ ّیلعف  همامإ  تنک  نم 

558،590 ، 53،142،222،246،399، هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 

89، هّیلهاج هتیم  تام  هل  ماما  تام و ال  نم 

202، هّیلهاج هتیم  هتتیمف  مامإ  هل  سیل  تام و  نم 

221، ...یثراو یّیلو و  نوکی  ینرزاؤی و  ینیخاؤی و  نم 

175، مهل داعم  مکءادعأل و  ضغبم  مکءایلوأل  مکل و  لاوم 

103 هب ، هاّمس  هّللا  ، نینمؤملا ریمأل  ّالإ  حلصی  مسا ال  اذه  ، هم

284، مکتعجرب قّدصم  مکبایاب  نمؤم 

24، هلوسر هثرو  هّللا و  لآ  نحن 

363، میقتسملا طارّصلا  نحن  هّللا و  باوبا  نحن 

72، مهامیسب انراصنأ  فرعن  ، فارعألا باحصا  نحن 

72، لخدی الف  ، هّنجلا نیب  فقون  ، فارعألا نحن 

214 اهبکر ، نم  نمأی  هرماغلا  جّجللا  یف  هیراجلا  کلفلا  نحن 
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224 هّللا ، بزح  انبزح  ءایبنألا و  طارفأ  انطارفأ  ءابّجنلا و  نحن 

32، رکّذلا لها  نحن 

35، هّللا مهرّهط  تیب  لها  نحن 
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535، ...ّیبّنلا تیب  لهأ  نحن  ،و  ملعلا هرجش  نحن 

225، نوبلاغلا مه  هّللا  بزح  هّللا و  بزح  انتعیش  نحن و 

90، هّللا یحو  هبیع  هّللا و  ملع  هنزخ  هّللا و  رما  هالو  نحن 

54، ...هّللا لوسر  هبصن  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکتدشن 

260، ادحأ ملعت  الیل و ال  یّنفدا  و 

89، هّمالل اماظن  همامإلا  و 

229، ...هلهأ متنأ  مکیلإ و  مکنم و  مکیف و  مکعم و  ّقحلا  و 

82، همامألل امیظعت  هعاّطلا  و 

388، ...نیسحلا نسحلا و  ّنا  ول  هّللا  و 

65 رصیق ، يرسک و  لمعب  مکیف  اولمعل  مکیلع  اّولو  ول  هّللا  و 

225، ...هّللا بزح  فرعی  مل  كالول...ّیلع  ای  هّللا  و 

203 انثیداحأ ، هاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اّما  و 

387 هیلع ، کمال  ام  کقلاخ  یلا  بسنت  نأف ال  لدعلا  اّما  و 

303، یتفیلخ ضوحلا  یلع  ادغ  تنا  و 

388، ...مکنم لجر  انأ  اّمنا  و 

323، ...مکدوا میقی  مکحلصی و  امب  ملاعل  ّینا  و 

314، ...و نیملسملا  نیب  هقرفلا  هفاخم  ول ال  هّللا  میا  و 

195، ...ّیغلا کلاسم  یف  انعظ  الامش  انیمی و  اوذخأ  و 

262، ...ءادعألا یلع  اّیلع  ضرع  یلاعت  هّللا  ّنا  يور  و 

116، اّقح نونمؤملا  مه  هتعیش  و 
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389، ...هوعمس هوأر و  لدعلا و  اوفرع  دق  و 

314، ...نآ نم  اوعنص  ام  یلع  مهّرقی  نا  هیلا  ّبحألا  ناک  و 

30 (، مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هیالوب  نیّدلا  لامک  ناک  و 

103، ...هلهأ ّالإ  هب  اوثّدحت  انرمأ و ال  اوعیذت  و ال 

285، راقفلا وذ  ّالإ  فیس  ّیلع ال  ّالإ  یتف  و ال 

247، هتیالوب رما  نم  هیالوب  ّالإ  انید  لبقی  و ال 

127، ...لخد نمف  ، ینصح بلاط  یبا  نب  ّیلع  هیالو 

83، عاطی نمل ال  يأر  نکل ال  و 

560، هثارولا هّیصولا و  مهیف  هیالولا و  ّقح  مهل  و 

388، ...ءاملعلا یلع  هّللا  ذخا  ام  و 

465، دجو بلاط  درو و  براقک  ّالا  تنک  ام  و 

196، ...و قیرّطلا  هیلا  اوّمذ  الامش  انیمی و  ذخأ  نم  و 

560، مکدنع هّوبنلا  ثاریم  و 

593، ...یّیصو یثراو و  یخأ و  اذه 

205، ...مکّیلو مکمامإ و  ّیلع  اذه 

221 ...یتفیلخ ، یثراو و  يریزو و  یّیصو و  یخأ و  ّیلع  اذه 

485، ...اوذخف ، هنع ّربعملا  انا  تماّصلا و  هّللا  باتک  اذه 

133 مالسإلا ، نید  نع  بغر  اهنع  بغر  نم  هّماع  هعیب  هذه 

424، هکئالملا ناجیت  اذکه 

449، لاق ضغبم  لاغ و  ّبحم  : نالجر ّیف  کله 
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145،568، هدعب اّولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  ّمله 

32، هّللا لوسر  هرتع  نم  هّمئألا  مه 

458، یتیب لها  انأ و  مویلا  هیلع  نحن  ام  وه 

22، ...رورس هل و  دمح  هّلل و  رکش  هالص و  هدابع و  موی  وه 

39، دّمحمل دابعلا  یلع  هّللا  نم  هضیرف  هّللا  یه و 
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28، نیسای لآ  نحن  )و  هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم نیسای 

253، ...نوبوصغملا نّویدهملا  نودشاّرلا  هّمئألا  ، ّیلع ای 

614، برعلا ناجیت  مئامعلا  ! ّیلع ای 

548، ...کملظ نمل  لیوف  ، يدعب نم  مولظملا  تنا  ! ّیلع ای 

331، هّنجلا یف  یبوط  هرجش  بحاص  تنا...ّیلع  ای 

303، ادغ ضوحلا  یلع  یبحاص  تنا  ! ّیلع ای 

262، کب نولتبم  ساّنلا  یلتبم و  ّکنإ  ّیلع  ای 

73، ...فارعا كدعب  نم  ءایصوألا  ّکنإ و  ! یلع ای 

210، يدعب نم  هفیلخلا  مامالا و  تنأ  ! ّیلع ای 

210،249، ّیبر رمأب  کتفلختسإ  یتفیلخ  تنأ  !... ّیلع ای 

220، ...ماس هلزنمب  ،و  مدآ نم  هّللا  هبه  هلزنمب  یّنم  تنأ  ! ّیلع ای 

210، ...یتّما لهأ و  یلع  یتفیلخ  یّیصو و  تنأ  ! ّیلع ای 

205، يدعب یتّمأ  مامإ  یتفیلخ و  یّیصو و  تنأ  ! ّیلع ای 

222، ...کعاطأ نمف  يدعب  ساّنلا  ّیلو  تنأ  ! ّیلع ای 

107، هینالعلا رّسلا و  یف  هّللا  نوفاخی  نیّذلا  کتعیش  ! ّیلع ای 

561، قفانم ّالإ  کضغبی  نمؤم و ال  ّالإ  کّبحی  !ال  ّیلع ای 

569، میقتسملا طارّصلا  تنا  میظعلا و  أبّنلا  تنا  و...ّیلع  ای 

209، ربکألا لقّثلا  نآرقلا  رغصألا و  لقثلا  نحن  لیمک  ای 

102، ...متک نم  ّهناف  هعذت  انرما و ال  متکا  ! یّلعم ای 

548، هّقح بصغ  نم  لّوا  مولظم و  لّوا  تنأ  ، هّللا ّیلو  ای 
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278، ...و بذکلا  متضفر  هّللا  معن و  ؟ هضفاّرلا : نولوقی

210، شیرق نم  مهّلک  اریما  رشع  ینثا  يدعب  نوکی 

428، ...یتّما دایعا  لضفا  ّمخ  ریدغ  موی 

ص:628
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راعشا

یسراف راعشا  : فلا

261 فرش ، جرب  باتفآ  نیلوا 

109 نامیا رد  زاتشیپ  نیلوا 

101 دیشک ، تسناوتن  تناما  راب  نامسآ 

430 تسا ، ریدق  ئح  زا  همه  هچرگا  مایا 

دش 416 نوخ  يدیمد ، هاچ  رد  هک  هآ  نآ 

483 تسا ، ماخ  یتفگن  يداهن و  هناخ  ارشب  نیا 

487 نانج ، تسا و  ران  میسق  وا  هک  هاش  نآ 

295، یسفن احیسم  دزن  یسفن  نداتسیا 

237 يدزیا ، قیفوت  هب  هک  لدریش  لفط  نآ 

390 مولظم ، تلادع  يا  یلع  يا 

256 ربیخ ، هعلق  رد  هک  ییاشگ  هعلق  نآ 

436 ماما ، اب  تعیب  زور  یتسه  هک  مخریدغ  يا  رس 

106 لهج ، رسز  ار  یسخ  دیزگب  وت  هب  وکنآ 

516 دادیب ، هبیتک  يا  هفوک ، يا 

24 0 تاکز ، يداد  دوخ  لام  زا  تالس  نیح  رد  هکنآ 

349 بارحم ، رد  دیهش  نیتسخن  يا 

212 باتفآ ، تعجر  هرک  قرشم  هب  برغم  رد  هکنآ 

259 سفن ، یگنت  زا  مشکیم  هک  یتنحم  نیا 
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111 تسا ، یلزا  يرما  هک  قلخ  ام  تقلخ  زا 

37 تسا ، نم  ناج  یلع  هک  دمحم  تفگ  اهراب 

71 لمع ، صالخا  زومآ  یلع  زا 

112 میا ، هناقشاع  لزغ  نوچ  میترتع و  اب 

71 دمآ ، دوجو  رد  هللادسا 

465 نآ ، زا  دیشخرد و  ریشمش  قرب 

104، یلو یلع  سفن  کی  دشن  سفن  ریسا 

240 نز ، یلع  هناخ  رد  نیکسم  يادگ  يا  ورب 

303 دیسرت ، تمایق  زور  یگنشت  زا  رگا 

37 یلزا ، رداق  داجیا  هپام  گرزب 

296 دهاز ، يدش ، فقاو  وا  ریگملاع  نسح  زا  رگا 

123 دمآ ، بارتوب  هک  دلابب  بارت  وگب 

443، دوب یلو »  » اب مدرم  نامیپ  رگا 

348 يوفطصم ، ياشگ  روشک  عطاق  مکح  هب 

612 یلعای ، وگب : یناوتان  رگا 

48 دنک ، بارتوب  یفطل  يرظن  رگ  هرف ، هب 

585 هغالبلا ، جهن  تذل  قرغ  هشیدنا 

604 تسینادخ ، یلع  وگب  هدرپ  یب 

ص:629
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39 داب ، هتسکش  الوم ، هرمه  تسین  هک  ییاپ 

285 تخورفب ، مدنگ  ود  هب  ناوضر  هضور  مردپ 

236 ادخریش ، حدم  یفطصم  زا  سپ 

572 هبارتوب ، هاگمارآ  فجن  ضرا  دش  هک  ات 

303 دنسر ، رثوک  رد  وچ  نامیا  يداو  ناگنشت 

164 ، 39 تسا ، ییادخ  ضرف  امش  يالوت 

396 یفطصم ، هاگراب  رد  یضترم  یلع  زج 

229 ، 458 هنب ، رذع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  گنج 

417 تسا ، یتمسق  ناریقف  نوچ  مه  ار  هفوک  ياههاچ 

ار 347،218 ملع  هنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ 

418 تسوتاب ، قح  وچ  یقح و  اب  وت  نوچ 

414 یلع ، زا  دمحم  دش ، دنحم  نیع  یلع  نوچ 

215 نابیتشپ ، وت  نوچ  دشاب  هک  ار  تما  راوید  مغ  هچ 

347 یحو ، لیزنت و  دنوادخ  نآ  تفگ  هچ 

258 تسین ، تنتشاد  يرتو  هالک  هب  تجاح  يا 

557 ینعی ، دش ، نآ  زا  دلوم  ار  وت  هبعک  مرح 

48 ما ، هنییآ  وا  رهم  زا  مکاخ و 

213 برغمز ، تشگرب  وت  نامرف  هب  دیشروخ 

262 نایم ، هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 

612 مدیبوکالو ، تسد  نانج  باب  رد 
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518 ریت ، ریشمش و  اب  دندوب  یسب  يدرمناوج  رد 

604 رش ، همه  روش و  همه  یناهج  رد 

470 باکر ، هب  اپ  لوسر ، باکر  رد 

217 تسا ، ربمغیپ  تفگ  نخس ، نیا  تسرد 

564 تسا ، یلعدان  قح  مالک  ام ، بهذم  رد 

55 يونعم ، دیاب و  يوق  لیالد 

538 دوب ، دهاوخ  یلجتم  هشیمه  وت  اب  لد 

241 تخورفارب ، شتآ  بهلوب  هرابود 

464 ددرگن ، لماک  امش  یب  تناید 

117 ار ، عمش  هناورپ  قحان  نوخ  هک  يدید 

321 یضترم ، یلع  يا  اشگب  زار 

472 كاخ ، لگ و  تشم  کی  هب  كالفا  لد  زار 

256 دنلب ، راصح  نآ  هک  یتفگ  تسار 

87 هاگآ ، سک  یلع  رس  زا  دشن  یمور ،

310 زور ، نآ  دش  متام  دعاس  هفیقس 

316 فجن ، هش  هینولس   » هاگ تخت  ناطلس 

339 تانکمم ، دح  اجک  وت  حیادم  حرش 

4887470 تسوت ، تواضق  زا  لدع ، ترهش 

71 فشکول »  » رارسا نزخم  ادخ و  ریش 

79 دوج ، رحبو  نادیم  ردفصو  يادخریش 
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518 یضترم ، ادخریش  یتفال ،»  » لدریش

529 نداد ، دادیب  هب  نت  هعیش و 

416 رنه ، رحب  دوب و  ملع  ملاع 

207 یسیع ، یسوم و  یلع  دمحا ، یلع ،

607 ار ، ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر ، يامه  يأ  یلع 

594 ادخ ، باختنا  هب  دمحم ، ياج  هب  یلع 

272 راقفلاوذ ، ودب  نادزی  داد ، یلع 

414 دسانش ، ربمغیپ  ردق ، ار  یلع 

تسا 260 مغ  تسرهف  همطاف ، ياوت  هاتوک  رمع 

438 خیرات ، لد  رد  تسا  یکاپ  همشچ  ریدغ 

ص:630
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55 رمع ، همه  ایبنا  غیلبت  لصاح  ریدغ ،

604 تفگ ، شمناوت  رشب  هن  دناوخ ، شمناوت  ادخ  هن 

539 میا ، هدرک  بارحم  هب  تشپ  هک  رگن  تلفغ 

272 دشاب ، وا  ملع  نوچ  فرش  زا  مکح  هگ  یملع  ره  هب 

171 شاب ، مامعا  مأ و  باب و  زا  غراف 

316 دیآ ، ربنم  زارف  رب  وکره  هن 

196 ملق ، حول و  ام  هب  دیوگیم  شاف 

581 دینشیم ، ریبکت  هبترم  رازه  بش  ره 

230 دیواج ، هراومه  لعشم  نازورف 

583 تسوا ، نورد  رد  ادخ  ریش  ضنب  هک  سکره 

97 مانا ، ردب  ردص  نوچ و  یب  قلاخ  هب  مسق 

148 تفر ؟ اجک  رگتعیب  تسد  نارازه 

521 فشکول ،»  » رادزار تفالخ ، رس  فشاک 

563 یلع ، دالوا  هدنب  ناجز  میتسه 

406  ، 467 تسین ، یفاک  رحب  هبآ  ار  وت  لضف  باتک 

238 راقفلاوذ ، غین  هب  نارابج  رهف  رد  نانچمه 

322 ار ، میتی  ریسا و  ریق و  اطع  هدرک 

564 ناسرب ، ار  یلجنیس  یلع ، هب  برای 

454،322 دنک ،؟ یلع  فصو  هک  هرهز  روز و  هچ  ار  سک 

418 يا ، هدوب  قلطم  وحم  وت  یلع  ای 
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557 تداعس ، نیا  دشن  رسیم  ار  یسک 

417 اغیرد ، سانش ، قح  شوگ  کی 

238 هقیدص ، ترضح  تشادن  يوک 

سب 48 تسا و  دمحا  دحا ، تاذ  ملع  رهش  رگ 

417 اهنت ، ور  میکح ، درم  تفگ 

186 ، 392 منزیم ، قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ ،

541 تسا ، فجن  رد  یلع  یضترم  هک  دنیوگ 

518، راگزور لها  دنیوگ  یلعألإ » یتفال 

195 ، 363 میترتع ، نآرق و  یب  ناگدرپسلد  ام 

303 سرپ ، ربیخ  رد  هدننکز  يدرم ،

544 وت ، زا  رادغاد  هفوک  دجسم 

170 دنبم ، یمیلقا  هب  لد  یتسا ، ملسم 

531 راظتنا ، دشک  بارحم  ربنم و 

407 منینمؤملاریما ، نامالغ  زا  یمالغ  نم 

18، دنابذاج ار  نایرانم  نایران 

349 تداعس ، نیا  ناهج  رد  یسک  هدیدن 

ص:631
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یبرع راعشا  ب :

25 نامحرلا ، هعیش  یلع  لآ 

136 لشفلا ، نم  نکی  الف  اهترشاب  نإ  برحلا 

266 یلجبلا ، ینمیلا  مالغلا  انا 

311 هفیقسلا ، موی  یف  بیصأ  نیسحلا  نا 

48 بارتلا ، قوف  نم  عیمج  انا و 

558 نونبلا ، هللا  لعجی  نکی  نإ 

464 انیلع ، ضرف  هب  مامال  یلوم  انأ 

27 باوصلا ، فرع  دمحم  لاب 

312، مهفیقس الول  البرک ، ام  هللاات 

268 اهیلع ، نمو  دالبلا  تریغت 

473 هئجاف ، هتلق  امومع 

110 ارط ، مالسإلا  یلإ  مکتقبس 

79 یلکوت ، رومألا  لک  یف  هللا  یلع 

487 هنج ، هت  یلع 

143، مهروما تکلم  يروشلاب  تنک  نإف 

484 انقلا ، اوعفر  دق  ماشلا  لها  حبصأف 

226 یناف ، یلع  ای  مق  هل  لاقف 

الک 276 تلق  تضفرت ، اولاق :

424 همامیلا ، ینم  ذإ  لاق  دق 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 734 

http://www.ghaemiyeh.com


200 هطشو ، ادبت  یبلق  قش  وت 

603 ماهتسم ، میتم  بلق  نم 

562 مهضغب ، نید و  مه  رشعم  نم 

563 بئاجعلارهظم ، ایلع  ران 

483، هلیزنت یلع  مک  انیرض  نحن 

309 هدابع ، نب  دعس  جرزخلا  دیس  انلتق  نن 

122 همادقأ ، عضاو  یلعو 

416 تانابل ، ردصلا  یفو 

523، نصحلا ءیطو  نم  ریخ  یسفنب  يو 

473 مهنیب ، مربأ  ناک  هرما  نکلو 

583، مهلیو بصاونلادنع  انبنذ  امو 

604 رشب ، فیک  رشب  یلع  اه 

هدوقی 136 يدلاو  یلع  اذه 

242 هعافش ، یجرت  يذلا  بیبحلاوه 

569 حون ، کلف  میظعلا و  أبنلاوه 

366 مکبح ، هللا  لوسر  تیب  لها  ای 

573 فجنلا ، یف  ءاضیبلا  هبقلا  بحاص  ای 

591،226 مهیبن ، ریدغلا  موی  مهیدانی 

ص:632
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صاخشا

(1)

يدمآ

دیدحلا یبا  نبا 

هّیمیت نبا 

ءاّوک نبا 

مجلم نبا 

ینارحب مثیم  نبا 

رکب وبا 

بارت وبا 

بلاط وبا 

حارج ةدیبع  وبا 

دیز نب  هماسا 

هّللا دسا 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما 

هاطرأ نب  رسب 

بارت وب 

رانید نب  تباث 
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يدع نب  رجح 

تباث نب  ناّسح 

ردیح

راّرک ردیح 

هیدّثلا وذ 

ناوضر

ریبز

ءارهز

هیبا نب  دایز 

یلع نب  دیز 

هدابع نب  دعس 

سیق نب  میلس 

یضر دیس 

نیدلا فرش 

گرزب اقآ  خیش 

سیق نب  كاحض 

هرمض نب  هرارض 

هحلط

هشیاع

ریبز نب  هّللا  دبع 
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ابس نب  هّللا  دبع 

رماع نب  هّللا  دبع 

نافع نب  نامثع 

ینیما همّالع 

یسلجم همّالع 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

رسای راّمع 

نارمع

باطخ نب  رمع 

صاع ورمع 

مالّسلا اهیلع  ارهز  همطاف 

مالسالا ضیف 

هّللا رون  یضاق 

رتشا کلام 

رکب یبا  نب  دّمحم 

یمق یقت  دّمحم 

یضترم

مکح نب  ناورم 

راّمت مثیم 

نیسح دماح  ریم 
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ثراح نب  رضن 

هینم نب  یلعی 

ص:633

.تسا هدمآ  تاحیضوت  باتک و  نتم  رد  هچنآ  هن  ، تساهلخدم یعوضوم  تسرهف  ، دعب هب  اجنیا  زا  ( . 1 - 1
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میهافم تاعوضوم و 

ریدغ زور  لامعا  بادآ و 

تئارب تایآ 

ریدغ تایآ 

راربا ۀیآ 

نید لامکا  ۀیآ 

راذنا ۀیآ 

رمالا یلوا  ۀیآ 

رکذ لها  ۀیآ 

غیلبت ۀیآ 

ریهطت ۀیآ 

لسر لاسرا  ۀیآ 

تیبملا هلیل  ۀیآ 

هلهابم ۀیآ 

يداه رذنم و  ۀیآ 

تّدوم ۀیآ 

تیالو ۀیآ 

تئارب تایآ  غالبا 

تمعن مامتا 

هیرشع ینثا 
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صن لباقم  رد  داهتجا 

عامجا

ریدغ ثیداحا 

ریدغ هب  جاجتحا 

هدشانم جاجتحا و 

یمالسا توخا 

یعیش تایبدا 

هعیشدض تایبدا 

ریدغ تایبدا 

لالب ناذا 

یسایس دادترا 

مالسا هناگجنپ  ناکرا 

تنطلس ات  تفالخ  زا 

راصبتسا

راصنتسا

يولع تاحالصا 

بهذم لوصا 

تعاطا

مالّسلا هیلع  یلع  تیلضفا 

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  هینک  باقلا و 
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هعیش ناماما 

تماما

لوضفم تماما 

ریدغ ینیمخ و  ماما 

یسانش ماما 

هّیماما

تناما ۀضرع  تناما و 

رما

باصتنا باختنا و 

ص:634

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 742 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیش فاصوا 

مالّسلا هیلع  یلع  فاصوا 

رمالا ولوا 

ناملسم نیلّوا 

مولظم نیلّوا 

رکذلا لها 

یغب لها 

تیب لها 

دقع ّلح و  لها 

تعامج ّتنس و  لها 

نامیا

تفالخ اب  يزاب 

مالّسلا هیلع  یلع  ینکش  تب 

ءادب

تعدب

يرابجا تعیب 

نانکش تعیب 

خیرات زا  لاؤس  جنپ  هاجنپ و 

موش ۀبنش  جنپ 

ریدغ مایپ 
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یهلا نامیپ 

هعیش خیرات 

لّسوت كربت و 

اروشاع يارب  ریدغ  ۀبرجت 

ییالو تیبرت 

نّنست

عّیشت

يوفص عّیشت  يولع و  عّیشت 

ناریا عّیشت و 

بهاذم نیب  بیرقت 

هّیقت

يولع يریدغ و  تاحیملت 

لّسوت

يّربت ّیلوت و 

يزودنا تورث 

ثیدح نیودت  زا  يریگولج 

یغب لها  اب  داهج 

هعیش تخانش  رد  باتک  دصراهچ 

یلع ّبح 

یسانش تّجح 
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توخا ثیدح 

تراما ثیدح 

تماما ثیدح 

راذنا ثیدح 

هناگ هدزاود  يایصوا  ثیدح 

هّطح باب  ثیدح 

توعد ءدب  ثیدح 

هیبشت ثیدح 

تینهت ثیدح 

نیلقث ثیدح 

متاخ ثیدح 

تفالخ ثیدح 

راد ثیدح 

نیشناج هدزاود  ثیدح 

تیار ثیدح 

سمشلا ّدر  ثیدح 

مالسا هب  تقبس  ثیدح 

باوبا ّدس  ثیدح 

حون هنیفس  ثیدح 

بهذلا هلسلس  ثیدح 

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 745 

http://www.ghaemiyeh.com


ّيوشم ریط  ثیدح 

ّقحلا عم  یلع  ثیدح 

ریدغ ثیدح 

ذغاک ملق و  ثیدح 

ءاسک ثیدح 

مانصا رسک  ثیدح 

یتف ثیدح ال 

هلهابم ثیدح 

ملعلا هنیدم  ثیدح 

تلزنم ثیدح 

ترازو ثیدح 

تیاصو ثیدح 

تیالو ثیدح 

تیاده ثیدح 

ملع باب  رازه  ثیدح 

ص:635
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راذنالا موی  ثیدح 

راّدلا موی  ثیدح 

راصبتسا تکرح 

ادخ بزح  یلع  بزح 

هّللا باتک  انبسح 

ّقح

تسا یلع  اب  ّقح 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  قوقح 

يولع تموکح 

يردیح ۀلمح 

ّقح نالذخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  صیاصخ 

هّیقشقش ۀبطخ 

هّیریدغ ۀبطخ 

هّیکدف ۀبطخ 

یّلعم طخ 

تفالخ

لیلد یب  تفالخ 

لصفالب ۀفیلخ 

لیمک ياعد 
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هبدن ياعد 

هنابش نفد 

ناتسود ینمشد  ، نانمشد یتسود 

یعیش ياهتلود 

مالّسلا هیلع  یلع  نید 

یبرقلا يوذ 

نیدشار

یضفار

ریدغ نایوار 

تعجر

یسایس تعجر 

سیمخلا موی  ۀّیزر 

هفیقس رامشزور 

مالّسلا هیلع  یلع  دهز 

ترایز

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز 

هّللا نیما  ترایز 

هریبک هعماج  ترایز 

اروشاع ترایز 

رثوک یقاس 
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مالسا هب  تقبس 

نعل ّبس و 

مالّسلا هیلع  یلع  نانخس 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لایرس 

هلاس توکس 25 

برح ملس و 

ینودقفت نا  لبق  ینولس 

تعدب ّتنس و 

مالّسلا هیلع  یلع  تیناقح  دنس 

یّنس

یتا له  هروس 

يولع تسایس 

يولع هریس 

ریدغ نادهاش 

هعیش دض  تاهبش 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  راعش 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  رعش 

ریدغ يارعش 

یعیش رعش 

ریدغ رعش 
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تعافش

مالّسلا هیلع  یلع  لیامش 

اروش

تفالخ ياروش 

ملع رهش 

تلیضف هار  نادیهش 

خیرات رد  هعیش 

یسانش هعیش 

راو یلع  ربص 

هباحص

میقتسم طارص 

همئا تافص 

تاولص

يردارب ۀغیص 

توغاط

ص:636
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لّوا ملظ 

مالّسلا هیلع  یلع  هب  ملظ 

هملظ

تّزع

تلادع

هباحص تلادع 

دنوادخ لدع 

مالّسلا هیلع  یلع  لدع 

يولع نافرع 

تمصع

توخا دقع 

ایانم ایالب و  ملع 

نارگید نابز  زا  یلع 

مالّسلا هیلع  یلع  نابز  زا  یلع 

يرنه راثآ  رد  یلع 

هنایماع گنهرف  رد  یلع 

نآرق رد  یلع 

مالّسلا هیلع  یلع  نم  انا  ینم و  یلع 

دادضا عمج  یلع و 

هاچ یلع و 
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قح یلع و 

افلخ یلع و 

نآرق یلع و 

دهع

رتشا کلام  هماندهع 

ریدغ دیع 

تّما دیع 

اروشاع ریدغ و 

بوتکم گنهرف  ریدغ و 

یمالسا تدحو  ریدغلا و 

یسراف ياه  هیریدغ 

تفالخ بصغ 

ّولغ

توتلش خیش  ياوتف 

توتف

هعیش ياه  هقرف 

ریدغ گنهرف 

تیالو هضیرف 

هبعکلا ّبر  تزف و 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف 
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مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف 

مالسا یسایس  هفسلف 

لیوأت رب  لاتق 

ترتع نآرق و 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  ياهتواضق 

مالّسلا هیلع  یلع  تموکح  ورملق 

مالّسلا هیلع  یلع  تموکح  نارازگراک 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک 

ریدغ یسانشباتک 

هغالبلا جهن  یسانشباتک 

ّتنس باتک و 

مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  نامتک 

راصق تاملک 

ریدغ ناهاوگ 

...مالّسلا هیلع  یلع  ّالا  یتف  ال 

هباحص نعل 

ءاطغلا فشک  ول 

رمع کلهل  مالّسلا  هیلع  یلع  ول ال 

تاخاؤم

هلهابم
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تایآ سرادم 

يولع حیادم 

هعبرا بهاذم 

يرفعج بهذم 

تیب لها  یملع  ینید و  تیعجرم 

یگنادرم تّورم و 

نعاطم

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هعیش و  تیمولظم 

مالّسلا هیلع  یلع  تیمولظم 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانش  هلاقم 

نتف محالم و 

ریدغ هب  هدشانم 

بقانم

ثیدح شراگن  عنم 

هالوم تنک  نم 

ص:637
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یلوم

قاثیم

تّوبن ثاریم 

ّقح نازیم 

یبصان

مالّسلا هیلع  یلع  مان 

هتشونان ۀمان 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياه  همان 

داهتجا صن و 

هعیش ّدض  ياهباتک  دقن 

نیگن شقن 

یسایس زامن 

تعکر رازه  زامن 

یعیش ياه  تضهن 

یهلا تّجح  هب  زاین 

ربمایپ ثراو 

مخ ریدغ  ۀعقاو 

تماما تلاسر و  عیادو 

تیاصو

ّیصو
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تیالو

يدّمحم تایح  ، يولع تیالو 

هیقف تیالو 

مالّسلا هیلع  یلع  تیالو 

ّتیباّهو

يداه

رشب فیک  رشب  ّیلع  اه 

ملع باب  رازه 

تبقنم رازه 

یتأ له 

تمحر يامه 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  اب  ماگمه 

مالّسلا هیلع  یلع  ای 

ص:638
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اهرهش اهاج و 

یلع رابآ 

فارعا

ریدغ غاب 

هرصب

نازحألا تیب 

تشّطلا تیب 

هّیوث

هفحج

فرج

هاچ

یلع ۀمشچ 

رثوک ضوح 

دابآردیح

هفوک رد  یلع  ۀناخ 

مالّسلا امهیلع  یلع  همطاف و  ۀناخ 

ریدغ مخ 

ربیخ

ءاضقلا هّکد 

راق يذ 
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ریدغ هار 

هبحر

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  نلاس 

هدعاس ینب  ۀفیقس 

هفوک داوس 

نیفص

مخ ریدغ 

ّيرغ

كدف

مالّسلا هیلع  یلع  ناهنپ  ربق 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصصخت  هناخباتک 

دادغب خرک 

هفوک

هفوک بارحم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دقرم 

فیرشرازم

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  دجسم 

اثارب دجسم 

سمشلا ّدر  دجسم 

ریدغ دجسم 
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هفوک دجسم 

دابآ فجن 

فرشا فجن 

ناورهن

عبنی

ص:639
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لیاسو رازبا و 

هتخادگ نهآ 

رتشگنا

نامثع نهاریپ 

نارتش زاهج 

لدلد

راقفلا وذ 

مالّسلا هیلع  یلع  هرز 

همامع

ص:640
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اه هثداح 

هعیش شیادیپ 

سیلبا يراذگجات 

يولع رعش  ةراونشج 

لمج گنج 

قدنخ گنج 

ربیخ گنج 

نیفص گنج 

ناورهن گنج 

عادولا هجح 

ّتیمکح

یشخب متاخ 

هنایفخم هنابش و  نفد 

سمشلا ّدر 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  لاس 

باوبا ّدس 

بجر هدزیس 

ریدغ دیع 

ندرک هزین  رب  نآرق 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ةرگنک 
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تیب لها  تیالو و  ةرگنک 

هغالبلا جهن  هرازه  ةرگنک 

ریرهلا هلیل 

هلهابم

یعیش ياه  تضهن 

مخ ریدغ  ۀعقاو 

هجح يذ  مهدجیه 

ص:641
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تاحالطصا

هّللا لآ 

نیسای لآ 

ینولیقا ، ینولیقا

هدازماما

ران ماما  ، رون ماما 

یماما

رما

قح لها 

دقع لح و  لها 

نامیا

...یلع لآ  اب 

یغاب

یلع ای  کل  ّخب  ّخب 

نآرق ردارب 

اهطورش اهطرشب و 

ربمایپ رادمچرپ 

ابع لآ  نت  جنپ 

نامثع نهاریپ 

نیلقث
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ربمایپ ناج 

تسار پچ و 

هبّیط ۀسمخ 

شیورد

ءاضقلا نسح  ، ءاضقلا ءوس 

فجن هاش 

هبّیط ةرجش 

هنوعلم ةرجش 

سیمخلا هطرش 

هثلاث تداهش 

بارحم دیهش 

نیخیش

ادخ ریش 

ءاول بحاص 

(110) هد دص و 

هّصاخ هّاع و 

هیریدغ

ربیخ حتاف 

هیجان ۀقرف 

نیقیرف
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هتلف

قطان نآرق 

هّنجلا راّنلا و  میسق 

راّرف ریغ  راّرک 

ههجو هّللا  مّرک 

هّلل الا  مکح  ال 

عّیشتم

ملعلا هنیدم 

هبعک دولوم 

یلع دان 

مالّسلا هیلع  یلع  حور  ۀلزان 

میظع أبن 

باجتسم نیرفن 

ادج هن  ، ادخ هن 

یتیالو

تاّیمشاه

ّتلم ود  داتفه و 

یلع ای 

راذنإلا موی 

هئاربلا موی 
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جیوتتلا موی 

ص:642
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اهباتک

هّیصولا تابثا 

قحلا قاقحا 

راصبتسا

دّمحم لآ  رارسا 

هأم عبرا  لوصا 

هعیشلا نایعا 

راصتنإلا

راونألا راحب 

هغابصلا جهب 

تنرتنیا رد  یعیش  ياههاگیاپ 

مالسالا مولعل  هعیشلا  سیسأت 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ۀمانشناد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀمانشناد 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناوید 

هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا 

مالّسلا هیلع  یلع  نانخس 

رواشیپ ياهبش 

هلیضفلا ءادهش 

هّیولع ۀفیحص 
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هعیشلا مالعا  تاقبط 

راونألا تاقبع 

تاراغلا

ریدغلا

مکحلا ررغ 

تیالو لاس  باتک 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  یسانشباتک 

مالّسلا هیلع  یلع  باتک 

تاعجارملا

مالّسلا هیلع  یلع  فحصم 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامالا  هعوسوم 

هغالبلا جهن 

هداعسلا جهن 

همان تیالو 

ص:643
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اههورگ

هّللا لآ 

هیوب لآ 

مالّسلا هیلع  یلع  لآ 

ءاسک باحصا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ 

رشع ینثا  ۀمئا 

لمج باحصا 

اروش باحصا 

نیّفص باحصا 

ءابلع باحصا 

مالّسلا هیلع  یلع  باحصا 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها 

هّینطاب

مشاه ینب 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناگرمشیپ 

نانکش نامیپ 

هّیلیضفت

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تاقث 

هّیرفعج
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هماسا شیج 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ 

هّیرورح

مالّسلا هیلع  یلع  نّویراوح 

نیدشار يافلخ 

ناورهن جراوخ 

ریدغ نایوار 

هّیدیز

تاداس

نارادبرس

هّیفلس

یعیش یسراف  نارعاش 

نایماش

سیمخلا هطرش 

هّیخیش

هباحص

هّیوفص

هّیلدع

نایولع

یهّللا یلع 
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تالغ

مالّسلا هیلع  یلع  نادنزرف 

نیطساق

نیدعاق

هّیناسیک

نیقرام

ینمی نایلاوم 

نیثکان

هلواخن

بصاون

مالّسلا هیلع  یلع  نایلاو 

مالّسلا هیلع  یلع  نارای 

ص:644
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زکارم تاسّسؤم و 

هغالبلا جهن  داینب 

بیرقتلا راد 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  تشادگرزب  داتس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصصخت  هناخباتک 

تیب لها  یناهج  عمجم 

يریدغ زکارم 

هّصاخلا نینمؤملا  ریما  مامالا  هبتکم 

یسانش هعیش  ۀسّسؤم 

ص:645
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ذخآم عبانم و 

.ش  1370، ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  ۀسسؤم  ، ینیمخ ماما  ، هالصلا بادآ  -1

.مق ، مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  ، يوحن هّللا  فیس  ، عّیشت گنهرف  نایماح  ، هیوب لآ  -2

.یهیقف رغصا  یلع  ، هیوب لآ  -3

.ق  1419، مق ، یفطصملا زکرم  ، یناروکلا یلع  ، ریدغلا تایآ  -4

.مق ، هیمالسالا تاساردلل  ریدغلا  زکرم  ، دیمحلا دبع  بئاص  ،... هدئاقع ، هتایح ، هیمیت نبا  -5

.ش  1372، نارهت ، یمالسا داشرا  ترازو  ، ییابطابطروپ دیجم  ، نامیا یلجت  ، بلاط وبا  -6

.مق ، هیملعلا هعبطملا  ، یلماع ّرح  خیش  ، هادهلا تابثا  -7

.ق  1416، نارهت ، هوسا ، یسربط ، جاجتحا -8

.ق  1405، مق ، مایخلا هعبطم  ، یشعرم هّللا  هیآ  ۀناخباتک  ، يرتشوش هّللا  رون  یضاق  ، قحلا قاقحا  -9

.ش مق 1363  ، یمالسا تاراشتنا  ، دیفم خیش  ، صاصتخا -10

.همعن هّللا  دبع  ، عّیشتلا ّلظ  یف  بدآلا  -11

.مق ، یضرلا فیرشلا  تاروشنم  ، یملید دّمحم  نب  نسح  ، بولقلا داشرا  -12

.ق  1413، مق ، دیفم خیش  ةرازه  هرگنک  پاچ  ، دیفم خیش  ، داشرا -13

.ش  1340، سوط هناخپاچ  ، دهشم ، يورسخ یسوم  ، اونین ات  هفیقس  زا  -14

.ق  1421، مق ، هریسلا راد  ، یناروکلا یلع  ، راصبتسالا -15

ص:646
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.ش  1360، سیق نب  میلس  ، دّمحم لآ  رارسا  -16

.مق ، مالسا بتکم  تاراشتنا  ، يزاریش بلاط  وبا  ازریم  ، دئاقعلا رارسا  -17

.مق ، هیمالسالا هسسؤملا  ، يدوعسملا لضاف  دّمحم  ، هّیولعلا رارسالا  -18

.ش  1361، نارهت هاگشناد  تاراشتنا  ، یباهشلا دومحم  ، هعیشلا مالسالا و  -19

.ق  1415، توریب ، هیملعلا بتکلا  راد  ، ینالقسع رجح  نبا  ، هباحصلا زییمت  یف  هباصالا  -20

.ق  1415، مق ، ءاطغلا فشاک  نیسح  دّمحم  ، اهلوصا هعیشلا و  لصا  -21

.ق  1388، هیمالسالا بتکلا  راد  ، ینیلک بوقعی  نب  دّمحم  ، یفاک لوصا  -22

.رصم ، فراعملا راد  ، هّیروبا دومحم  ، هیدّمحملا هّنسلا  یلع  ءاوضا  -23

.ق  1403، توریب ، تاعوبطملل فراعتلا  راد  ، نیمالا نسحم  دّیس  ، هعیشلا نایعا  -24

.ش  1363، مق ، یمالسا تاراشتنا  ، قودص خیش  ، نیدلا لامکا  -25

.ناحبس رشن  ، تباث نیزرف  ، نایقتم يالوم  تافص  باقلا و  -26

.ق  1417، نارهت ، تثعب ۀسسؤم  ، قودص خیش  ، یلاما -27

.ق مق 1414  ، تثعب ۀسسؤم  ، یسوط خیش  ، یلاما -28

.ق  1403، مق ، نیسردم ۀعماج  ، دیفم خیش  ، یلاما -29

.ق  1390، توریب ، یبرعلا بتکلا  راد  ، ردیح دسا  ، هعبرالا بهاذملا  قداصلا و  مامالا  -30

.ش راشتنا 1351  ، همجرت ، دوصقملا دبع  حاتفلا  دبع  (، مالسلا هیلع  ) یلع مامالا  -31

.ق  1413، مق ، یضرلا فیرشلا  هبتکم  ، يرونید ۀبیتق  نبا  ، هسایسلا همامالا و  -32

.ق مق 1415  ، هیمالسالا تاساردلل  ریدغلا  زکرم  ، نارهم یمویب  دّمحم  ، تیبلا لها  همامالا و  -33

.ش  1349، لوا پاچ  ، یسراف نیدلا  لالج  ، مالسا یلماکت  بالقنا  -34

.ش مق 1375  ، ثیدحلا راد  ، يرهش ير  يدّمحم  ، هّنسلا باتکلا و  یف  تیبلا  لها  -35
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.هینغم داوج  دّمحم  ، مهئدابم مهتلزنم و  ، تیبلا لها  -36

.مق ، دیفم خیش  ةرازه  ةرگنک  ، دیفم خیش  ، بلاط یبا  نامیا  -37

.مق  1383 (، همانلصف ) هعیش ناوناب  -38

.ق  1403، توریب ، ءافولا هسسؤم  ، یسلجم ۀمالع  ، راونألا راحب  -39
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.ش  1376، نارهت ، ریبک ریما  ، يرتشوش یقت  دّمحم  ، هغالبلا جهن  حرش  یف  هغابصلا  جهب  -40

.مق  1382، ام لیلد  تاراشتنا  ، هعیش یتنرتنیا  ياههاگیاپ  -41

.مق ، یتریصب هبتکم  ، يرفظملا نیسح  دّمحم  ، هعیشلا خیرات  -42

.ق  1410، توریب ، ثارتلا راد  ، هّبش نبا  ، هرونملا هنیدملا  خیرات  -43

.ش  1365، نارهت ، هرقن رشن  ، ینییان یلالج  اضر  دّمحم  ، میرک نآرق  عمج  خیرات  -44

.توریب ، رداص راد  ، بوقعی یبا  نب  دمحا  ، یبوقعی خیرات  -45

.ق  1404، نارهت ، تثعب داینب  ، یجنایم دمحا  ، كّربتلا -46

.مق ، هیمالسالا تاساردلل  ریدغلا  زکرم  ، یثدحم داوج  ، لّسوت كّربت و  -47

.ش  1363، یمالسا تاراشتنا  ، یناّرح ۀبعش  نبا  ، لوقعلا فحت  -48

.ق  1397، مق ، باتکلا رشن  زکرم  ، يوفطصم نسح  ، میرکلا نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  -49

.ق  1418، مق ، باتک ناتسوب  ، یلالجلا اضر  دّمحم  ، هفیرشلا هّنسلا  نیودت  -50

.ق  1415، توریب ، رکفلا راد  (، قشمد خیرات  ) بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  همجرت  -51

«. 9» راثآ هعومجم  ، یتعیرش یلع  ، يوفص عّیشت  يولع و  عّیشت  -52

.ش  1374، ریبک ریما  ، یتواکذ اضر  یلع  همجرت  ، یبیش یفطصم  لماک  ، فّوصت عّیشت و  -53

.مق ، دیفم خیش  ةرازه  هرگنک  پاچ  ، دیفم خیش  ، داقتعالا حیحصت  -54

.ق  1380، نارهت ، هیملعلا هبتکملا  ، یشایع دوعسم  نب  دّمحم  ، یشایع ریسفت  -55

.ق  1410، توریب ، رکفلا راد  ، يزار رخف  ، ریبک ریسفت  -56

.راونالا هآرم  ریسفت  -57

.مق ، هیملعلا هعبطملا  ، يزیوح ۀعمج  نبا  ، نیلقثلا رون  ریسفت  -58

.نارهت ، يرتسبش یبیط  دمحا  ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، هّیقت -59
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.ق  1352، فجن ، هیوضترم ۀعبطم  ، یناقمام ، لاقملا حیقنت  -60

.مق ، یمالسا تاراشتنا  ، قودص خیش  ، دیحوت -61

.ش  1349، نارهت ، داشرا ۀینیسح  ، يرهطم یضترم  دیهش  (، مالسلا هیلع  ) یلع ماما  ۀعفاد  هبذاج و  -62

.1380، دهشم ، یمالسا ياهشهوژپ  داینب  ، يدنجریب يدمحا  دمحا  ، یسراف رعش  رد  تیالو  ياه  هولج  -63

ص:648
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.مق ، هغالبلا جهن  ةرازه  ةرگنک  ، دیفم خیش  ، لمجلا -64

.ق  1425، مق ، رشنلا هعابطلل و  يدهلا  راد  ، یناروکلا یلع  ، خیراتلا رهاوج  -65

.ش  1362، نارهت ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ، یمیکح اضر  دّمحم  ، اهشهج -66

.ش مق 1374  ، روضح ، ییاقآروپ دوعسم  ، رتسب رد  همشچ  -67

.ش  1379، مق ، لیلد تاراشتنا  ، يراصنا رقاب  دّمحم  ، ریدغ اب  نرق  هدراهچ  -68

.ّربش هّللا  دبع  دّیس  ، نیقیلا قح  -69

.فجن پاچ  ، ینیمخ ماما  ، یمالسا تموکح  -70

.ق  1387، توریب ، یبرعلا باتکلا  راد  ، یناهفصا میعن  وبا  ، ءایلوالا هیلح  -71

.نارهت ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ، یمیکح اضر  دّمحم  ، ریدغ ۀسامح  -72

.ق  1396، مق ، هیملعلا بتکلا  راد  ، یشرقلا فیرش  رقاب  ، نیسحلا مامالا  هایح  -73

.ق مق 1409  ، یمالسالا باتکلا  راد  ، یشرقلا فیرش  رقاب  ، يداهلا مامالا  هایح  -74

.ق مق 1389  ، هیملعلا بتکلا  راد  ، یشرقلا فیرش  رقاب  ، رفعج نب  یسوم  مامالا  هایح  -75

.ش  1377، مق ، تیالو رثوک  ، هداز مظان  رغصا  یلع  (، مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  هایح  -76

.یشرقلا فیرش  رقاب  (، (س ءارهزلا همطاف  ءاسنلا  هدّیس  هایح  -77

.ش  1349، راشتنا ، لوا پاچ  ، يرهطم یضترم  دیهش  ، ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ  -78

.ق  1406، دهشم ، هیمالسالا ثوحبلا  زکرم  ، یضر دّیس  ، هّمئالا صئاصخ  -79

.یتعیرش یقت  دّمحم  ، تنس نآرق و  رظن  زا  تیالو  تفالخ و  -80

.ش  1363، رهاط یمالسا  داینب  ، یهورگ ، عّیشت فراعملا  هرئاد  -81

.یمالسا هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  ، یهورگ (، مالسلا هیلع  ) یلع ماما  ۀمانشناد  -82

.ش مق 1382  ، ثیدحلا راد  ، یهورگ ، نینمؤملا ریما  ۀمانشناد  -83
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.ق  1414، توریب ، رکفلا راد  ، یطویس ، روثنملا ّردلا  -84

.ش  1375، نارهت ، رعشم رشن  ، یثدحم داوج  ، مرح میرح  رد  -85

.ش  1372، مق ، ترجه ، يدهاجم یلع  دّمحم  ، نایناحور لفحم  رد  -86

.ش  1373، مق ، مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  ، هدازیلق یفطصم  ، شودرب راد  رعاش  ، یعازخ لبعد  -87

ص:649
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.ش  1381، نارهت ، یهورگ ، تیالو لاس  باتک  ۀناخریبد  ، باتفآ رتفد  -88

.ق  1396، نارهت ، حاجنلا هبتکم  ، يرفظملا نیسح  دّمحم  ، قدصلا لئالد  -89

(. مالسلا هیلع  ) یلع ماما  ، نینمؤملا ریما  ناوید  -90

.ق  1403، توریب ، ءاوضالا راد  ، ینارهت گرزب  اقآ  خیش  ، هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  -91

.ش  1375، نارهت ، ریبک ریما  ، يدزی حابصم  یقت  دّمحم  ، یسانشامنهار -92

.ش  1378، مق ، باتک ناتسوب  ، کل زورهب  اضرمالغ  همجرت  ، سیئول درانرب  ، مالسا یسایس  نابز  -93

.ش  1372، نارهت ، ریبک ریما  ، يربط یلع  دّمحم  ، راثالا هدبز  -94

.نارهت ، یناهارف ، یمق سابع  خیش  ، راحبلا هنیفس  -95

.ش مق 1380  ، مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  ، یهورگ (، مالسلا هیلع  ) یلع مامالا  ننس  -96

.ینیما نیسحلا  دبع  همالع  ، انتّنس انتریس و  -97

.نارهت ، رعشم رشن  ، یحو نیمزرس  نکاما  رد  يریس  -98

.مق ، اردص تاراشتنا  ، يرهطم یضترم  دیهش  ، هغالبلا جهن  رد  يریس  -99

.مق ، باتک ناتسوب  ، يرکاذ یلع  ، بلاط یبا  نب  یلع  نارازگراک  يامیس  -100

.ق  1378، هیبرعلا بتکلا  ءایحا  راد  ، دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  -101

.ش  1362، مق ، یمالسا تاغیلبت  رتفد  ، ینارحب مثیم  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  -102

.ش  1346، لوا پاچ  ، ییابطابط نیسح  دّمحم  همالع  ، مالسا رد  هعیش  -103

.ش  1383، رعشم رشن  ، یناوضر رغصا  یلع  ، تاهبش هب  خساپ  یسانش و  هعیش  -104

.ش  1413، توریب ، قرشملا سمش  ، یناجیتلا دّمحم  ، هّنسلا لها  مه  هعیشلا  -105

.نارهت ، ریبک ریما  تاراشتنا  ، لضاف داوج  ۀمجرت  (، مالسلا هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  ، هیداجس ۀفیحص  -106

.ش  1362، یمالسا داشرا  ترازو  ، ینیمخ ماما  ، رون ۀفیحص  -107
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.قادرج جرج  ، هیناسنالا هلادعلا  توص  -108

.توریب ، رداص راد  ، هیملعلا بتکلا  راد  ، دعس نب  دّمحم  ، تاقبط -109

.1377، نارهت ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ، يا هنماخ  ینیسح  یلع  دّیس  ، یمالسا ۀشیدنا  یلک  حرط  -110

.دیسلا لامک  ، مخ ریدغ  یلا  قیرطلا  -111
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.ش  1381، مق ، ینیمخ ماما  یلاع  هسردم  (، همانلصف ) عولط -112

.ق  1405، مق ، يدهملا مامالا  هسردم  ، يدنه نیسح  دماح  ریم  ، راونالا تاقبع  -113

.نارهت ، لوا پاچ  ، رفظملا اضر  دّمحم  ، هیمامالا دئاقع  -114

.ق  1385، مق ، يروادلا هبتکم  ، قودص خیش  ، عیارشلا للع  -115

.توریب ، رونلا هسسؤم  ، ینیوزقلا مظاک  دّمحم  دّیس  ، دّحللا یلا  دهملا  نم  ّیلع  -116

.ش  1365، مق ، يدهملا مامالا  هسسؤم  ، ینارحب ، مولعلا ملاوع  -117

.ق  1405، مق ، ءادهشلا دّیس  هعبطم  ، یئاسحا روهمج  یبا  نبا  ، یلائللا یلاوع  -118

.ق  1378، ناهج تاروشنم  ، نارهت ، قودص خیش  ، اضرلا رابخا  نویع  -119

.ق مق 1410  ، باتکلا راد  ، یفقث دّمحم  نب  میهاربا  ، تاراغلا -120

.مق ، ام لیلد  ، يراصنا دّمحم  ، باتک ۀنییآ  رد  ریدغ  -121

.ش  1374، مق ، يداهلا رشن  ، يدورامرگ يوسوم  یفطصم  ، یسراف رعش  رد  ریدغ  -122

.ق  1378، توریب ، یبرعلا بتکلا  راد  ، ینیما نیسحلا  دبع  ۀمالع  ، ریدغلا -123

.ش  1366، نارهت هاگشناد  ، يدمآ دحاولا  دبع  ، يدمآ ، مکحلا ررغ  -124

.ش  1350، نارهت ، داشرا پاچ  ، یتعیرش یلع  ، تسا همطاف  همطاف  -125

.ش  1350، ناریا گنهرف  داینب  ، یفشاک ظعاو  نیسح  الوم  ، همان تّوتف  -126

.ش  1374، مق ، فورعم رشن  ، یثدحم داوج  ، اروشاع گنهرف  -127

.ق  1401، توریب ، ءاوضالا راد  ، یکلام غاّبص  نبا  ، همهملا لوصفلا  -128

.ق  1392، نارهت ، هیمالسالا بتکلا  راد  ، يدابآزوریف یضترم  دّیس  ، هّتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  -129

.ش  1371، نارهت ، امه رشن  ، ییامه نیدلا  لالج  ، تغالب نونف  -130

.ش  1376، مق ، باتک ناتسوب  ، یمق سابع  خیش  (، تاقبع صیخلت  ،) ریدقلا ضیف  -131
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.ق  1408، قشمد ، رکفلا راد  ، بیبح وبا  يدعس  ، یهقفلا سوماقلا  -132

.ش  1355، مق ، یلیبدرا ینیکشم  یلع  ، لمجلا راصق  -133

.ق  1408، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  ، ریثا نبا  ، لماکلا -134

.تیب لها  ناهج  عمجم  ، یلماعلا ریصق  یفطصم  (، مالسلا هیلع  ) یلع باتک  -135
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ةرامش 32-31. ، داشرا ترازو  ، رنه هام  باتک  -136

.ش  1362، نارهت ، نیمالا نسحم  دّیس  ، بایترالا فشک  -137

.ق  1401، توریب ، یمالسالا باتکلا  راد  ، یلبرا یسیع  نب  یلع  ، هّمغلا فشک  -138

.ش  1380، همآ ، هاوخافص نیسح  دّمحم  قیقحت  ، یلوفزد یقت  دّمحم  ، ماصخلا هیافک  -139

.ش  1359، نارهت ، نادیواج تاراشتنا  ، لابقا ، يروهال لابقا  تایلک  -140

.رایرهش نیسح  دّمحم  ، رایرهش ناوید  تایلک  -141

.ش  1376، نارهت ، ریبک ریما  تاراشتنا  ، يدعس تایلک  -142

.ق  1405، هلاسرلا هسسؤم  ، يدنهلا یلع  نیدلا  ءالع  ، لامعلا زنک  -143

.ش  1373، ناهیک هسسؤم  ، نارهت ( همانهام ) یگنهرف ناهیک  -144

.یمالسا داشرا  ترازو  ، نارهت (، مالسلا هیلع  ) یلع ماما  همان  هژیو  ( هیرشن ) نآرق ناتسلگ  -145

.ش  1373، ادخهد ۀسسؤم  ، ادخهد ربکا  یلع  ، همان تغل  -146

.ش  1383، نارهت ، رعشم رشن  ، نسحم لآ  یلع  ، هقیقحلل هّلل و  -147

.یفجن هبوبحم  لآ  رفعج  خیش  ، اهرضاح فجنلا و  یضام  -148

.ش  1376، مق ، هموصعم ترضح  هسدقم  ۀناتسآ  ، رثوک ۀمانهام  -149

.ش  1353، نارهت ، ریبک ریما  ، یمور یخلب  نیدلا  لالج  ، يونعم يونثم  -150

.ق  1403، مق ، یفجن یشعرم  هّللا  هیآ  هناخباتک  ، یسربط نسح  نب  لضف  ، نایبلا عمجم  -151

.مق ، مود عبط  ، هیمالسالا بتکلا  راد  ، یقرب دلاخ  نب  دّمحم  ، نساحملا -152

.مق ، یمالسا تاراشتنا  ، یناشاک ضیف  ، ءاضیبلا هّجحملا  -153

.ش  1363، نارهت ، هیمالسالا بتکلا  راد  ، یسلجم رقاب  دّمحم  ، لوقعلا هآرم  -154

.ق  1416، مق ، تیب لها  یناهج  عمجم  ، یضارلا نیسح  خیش  قیقحت  ، نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  ، تاعجارملا -155

ریدغ www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 784 

http://www.ghaemiyeh.com


.ق  1385، توریب ، سلدنالا راد  ، يدوعسم ، بهذلا جورم  -156

.ش  1383، نارهت ، رعشم رشن  ، نسحم لآ  یلع  ، اهیف قحلا  يأرلا  هیفالخ و  لئاسم  -157

.ق  1408، مق ، تیبلا لآ  هسسؤم  ، يرون نیسح  ازریم  ، هعیشلا لئاسو  كردتسم  -158

.ش  1381، مق ، ام لیلد  ، دار يودهم  یلع  دّمحم  ، دیواج لعشم  -159
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.ش راهب 1370  ، دهشم ( يوضر سدق  ناتسآ  همانلصف  ) تاکشم -160

.ق  1423، دهشم ، نینمؤملا ریما  صصخت  هناخباتک  ، یسبطلا رفعج  دّمحم  ، ریطلا ثیدح  رداصم  -161

.توریب ، ءاوضالا راد  ، بیطخلا ینیسحلا  ءارهزلا  دبع  ، هدیناسا هغالبلا و  جهن  رداصم  -162

.دزی ،ج 1، داژن كاپ  اضر  دّیس  دیهش  ، هفیقس رد  هدشمگ  یمولظم  -163

.ش  1407، مق ، نیسردم ۀعماج  ، یناشاک ضیف  نب  دّمحم  ، همکحلا نداعم  -164

.ش مق 1369  ، نایلیعامسا ، یتشد ینیسح  یفطصم  دّیس  ، فیراعم فراعم و  -165

.ق  1406، نارهت ، تثعب داینب  ، يرکسعلا یضترم  ، نیتسردملا ملاعم  -166

.ش  1361، مق ، یمالسا تاراشتنا  ، قودص خیش  ، رابخالا یناعم  -167

.میهاربا لیعامسا  دّمحم  ، هینآرقلا مالعالا  ظافلالا و  مجعم  -168

.ق  1399، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  ، يومح توقای  ، نادلبلا مجعم  -169

.یناهفصا يوسوم  يدهم  دّمحم  دّیس  ، روبقلا مجعم  -170

.ق  1398، هکم ، تاعوبطملل يدان  ، يدالبلا ثیغ  نب  قتاع  ، زاجحلا ملاعم  مجعم  -171

.نارهت ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ، یمق سابع  خیش  ، نانجلا حیتافم  -172

.ق  1373، نارهت ، يوفطصملا هبتکم  ، یناهفصا بغار  ، تادرفم -173

.مق ، دیفملا هبتکم  ، یمزراوخ ، نیسحلا لتقم  -174

.مق ، یمالسا تاراشتنا  ، یجنایم يدمحا  یلع  ، لوسرلا بیتاکم  -175

.نارهت ، هیمالسا تاراشتنا  ، يراصنا خیش  ، بساکم -176

.ق  1416، رمالا بحاص  هسسؤم  ، سوواط نب  دّیس  ، نتفلا محالملا و  -177

.ق  1395، توریب ، هفرعملا راد  ، یناتسرهش ، لحنلا للملا و  -178

.دیسلا لامک  ، ریدغلا ثیدحب  جاجتحالا  هدشانملا و  -179
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.ش  1347، هیمالسا یشورفباتک  ، یناسارخ مشاه  الم  ، خیراوتلا بختنم  -180

.ق  1404، مق ، نیسردم ۀعماج  ، قودص خیش  ، هیقفلا هرضحی  نم ال  -181

.مق ، یمالسا تاراشتنا  ، یجنایم يدمحا  یلع  ، هعیشلا فقاوم  -182

.ش  1381، مق ، ثیدحلا راد  ، يرهش ير  يدّمحم  ، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  -183
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.ق  1407، تاعوبطملل یملعالا  هسسؤم  ، یلیلخلا رفعج  ، هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  -184

.ش  1382، مق ، مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  ، یهورگ ، نیموصعملا هداهش  هعوسوم  -185

.ش مق 1373  ، مولعلا رقاب  ةدکشهوژپ  ، یهورگ (، مالسلا هیلع  ) نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  -186

.ق مق 1416  ، ثیدحلا راد  ، يرهش ير  يدّمحم  ، همکحلا نازیم  -187

.ق  1386، نارهت ، هیمالسالا بتکلا  راد  ، ییابطابط نیسح  دّمحم  همالع  ، نازیملا -188

.مق ، جح تاقیقحت  زکرم  ( همانلصف ) جح تاقیم  -189

.ش  1380، مق ، باتک ناتسوب  ، یثدحم داوج  ، ملق يانیم  -190

.ش  1384، فجن ، نامعنلا هعبطم  ، نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  دّیس  ، داهتجالا ّصنلا و  -191

.ق مق 1413  ، نایراصنا ، بوقعی نیسح  دمحا  ، هباحصلا هلادع  هیرظن  -192

.ق  1418، مق ، ینالیملا ینیسح  یلع  دّیس  ، راهزالا تاحفن  -193

.يرکسع یضترم  همالع  ، مالسا خیرات  رد  هشیاع  شقن  -194

.مق ، دیفم خیش  هرازه  هرگنک  ، دیفم خیش  ، هیداقتعالا تکنلا  -195

.ش  1367، مق ، نایلیعامسا هسسؤم  ، ریثا نبا  ، هیاهنلا -196

.نارهت ، مالسالا ضیف  ، یضر دّیس  ، هغالبلا جهن  -197

.مق ، اردص تاراشتنا  ، يرهطم یضترم  دیهش  ، توبن یحو و  -198

.توریب ، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  ، یلماع رح  خیش  ، هعیشلا لئاسو  -199

.نارهت ، هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  ( همانلصف ،) نادیواج ثاریم  ، فقو -200

.ش  1381، مق ، ناگربخ سلجم  ۀناخریبد  ، یمالسا تموکح  همانلصف  ۀمان  هژیو  -201

.ش  1352، راشتنا ، يدیهش رفعج  ، یمیکح اضر  دّمحم  ، ینیما ۀمالع  ۀماندای  -202

.ق  1413، مق ، باتکلا راد  هسسؤم  ، سوواط نب  دّیس  ، نیقیلا -203
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.ش  1370، مق ، يدهاجم یلع  دّمحم  ، ایرد زا  هرطق  کی  -204

.ق  1384، فجن ، هیردیحلا هبتکم  ، يزودنق میهاربا  نب  نامیلس  ، هّدوملا عیبانی  -205

.یعافرلا ینیسحلا  بلاط  دّیس  ، راّدلا موی  -206
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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
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