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مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : قاور 

: هدنسیون

یمق ینیسح  یلع 

: یپاچ رشان 

مق هسدقم  هناتسآ  رئاز -

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : 12قاور 

باتک 12تاصخشم 

12هراشا

بلاطم 15تسرهف 

هرگنک 28همّدقم 

راتفگ 32شیپ 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  36دلوت 

36هراشا

ردام 38ردپ و 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  40ردام 

40هراشا

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  ياه  40مان 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  40باقلا 

نوتاخ همجن  یماسا  هرابرد  هتکن  41دنچ 

نوتاخ همجن  دلوت  لحم  دلوت و  43خیرات 

نوتاخ همجن  ياه  44تلیضف 

نوتاخ همجن  47بدا 

47هراشا

48لقع

49نید

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هاگدید  زا  نوتاخ  50همجن 

همجن ياه  تلیضف  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  51هراشا 

51هراشا
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51تقادص

نوتاخ همجن  ترضح  52تافو 

ردام ردپ و  كاپ  نماد  52رد 

ردپ تداهش  زا  53سپ 

ردارب 54اب 

؟ درک جاودزا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترضح  56ایآ 

ناریا هب  62ترجاهم 

هب ق_م 69دورو 

دمآ مق  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  73ارچ 

ناقشاع راید  رد  دیشروخ  76بورغ 

نفد 77مسارم 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  نفد  هرابرد  هتکن  79هس 

هنارکادیپان ياه  82تلیضف 

82هراشا

هنارکادیپان ياه  84تلیضف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  85ییوگشیپ 

85هراشا

الاو تلزنم  میظع و  نأش  . 187

میظع قح  . 289

تعافش ماقم  . 393

صوصنم ترایز  . 495

نفد مسارم  . 595

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راختفا   . 696

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  باوث  . 797

هتخیهرف يوناب   . 898

تیونعم غیتس  رب  . 9101
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مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  نیرتهب  . 10102

دیشروخ تخد  هام و  هریشمه  . 11103

نایمدآ ياه  صخشت  104اهزایتما و 

نآ دنس  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  ترایز  109تلیضف 

109هراشا

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  111تلیضف 

ناشیا ترایز  میظع  باوث  تلیضف و  111لیالد 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز  113دنس 

همان ترایز  هب  118یهاگن 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همانترایز  121حرش 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همانترایز  121حرش 

« هّللا هوفص  مدآ  یلع  مالسلا  »123

« هللا ّیبن  حون  یلع  مالسلا  »126

« هللا لیلخ  میهاربا  یلع  مالسلا  »131

131هراشا

نآرق رد  میهاربا  ياه  132یگژیو 

« هللا لیلخ  »135

؟ داد میهاربا  هب  ار  لیلخ »  » بقل یسک  141هچ 

؟ دش هللا  لیلخ  میهاربا  141ارچ 

ادخ اب  یتسود  ياه  143هولج 

« هللا میلک  یسوم  یلع  مالسلا  »145

145هراشا

هللا میلک  147یسوم 

؟ دش هللا  میلک  یسوم  154ارچ 

نوراه یسوم و  رب  156مالس 

« هللا حور  یسیع  یلع  مالسلا  »156
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156هراشا

هللا حور  158یسیع 

هللا حور  159موهفم 

تایاور رد  هللا  حور  161موهفم 

هعیش ناروشناد  رظنم  زا  هّللا  حور  163يانعم 

یسیع رب  164مالس 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  کیلع  165مالسلا 

165هراشا

« هّللا لوسر  . » 1171

« هللا قلخ  ریخ  . » 2172

هللا یفص  . 3173

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نّیبنلا  متاخ  هللادبع  نب  دمحم  . 4173

نییبنلا 174متاخ 

174هّللادبع

« هللا لوسر  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا ، ریما  ای  کیلع  مالسلا  »178

178هراشا

178نینمؤملاریما

ینامسآ یمان  180نینمؤملاریما ،

180هراشا

مالسلا هیلع  یلع  هب  نینمؤملاریما  بقل  182صاصتخا 

؟ دش هدیمان  نینمؤملاریما  مالسلا  هیلع  یلع  183ارچ 

نینمؤملاریما رب  185مالس 

« بلاط یبا  نب  یلع  »187

مالسلا هیلع  188بلاطوبا 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  189یصو 

یصو 191يانعم 
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ّیصو قیقد  نییعت  193موزل 

نیملاعلا ءاسن  هدیس  همطاف  ای  کیلع  194مالسلا 

194هراشا

.ناشیا تفرعم  زا  نارگید  كرد  ندوب  هاتوک  . 1195

اه تلیذر  اه و  يدیلپ  زا  یکاپ  . 2195

منهج شتآ  هب  دورو  زا  يریگولج  . 3198

نیملاعلا ءاسن  199هدیس 

نیملاعلا ءاسن  هدیس  200موهفم 

هنجلا لها  بابش  يدیس  همحرلا و  یبن  یطبس  ای  امکیلع  201مالسلا 

201هراشا

« ربمایپ نادنزرف   » طبس . 1202

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  مالس  کی  . 2206

هّنجلا لها  بابش  208يدیس 

نیدباعلا دّیس  نیسحلا ، نب  یلع  ای  کیلع  209مالسلا 

209هراشا

نیرظانلا نیع  211هرق 

یبنلا دعب  ملعلا  رقاب  یلع  نب  دمحم  ای  کیلع  213مالسلا 

213هراشا

یبنلا دعب  ملعلا  216رقاب 

نیمالا راّبلا  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ای  کیلع  223مالسلا 

223هراشا

223قداصلا

229ّرابلا

231نیمالا

رهطلا رهاطلا  رفعج  نب  یسوم  ای  کیلع  233مالسلا 

233هراشا
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یکاپ 235ردپ 

یضترملا اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای  کیلع  236مالسلا 

236هراشا

243یضترملا

یقتلا یلع  نب  دّمحم  ای  کیلع  244مالسلا 

موس 244دّمحم 

نیمالا حصاّنلا  یقّنلا  دمحم  نب  یلع  ای  کیلع  248مالسلا 

248هراشا

مالسلا هیلع  يداه  ماما  رصع  رد  یمالسا  هعماج  عاضوا  هب  250یهاگن 

یلع نب  نسح  ای  کیلع  256مالسلا 

هدعب نم  ّیصولا  یلع  258مالسلا 

258هراشا

يدهم ترضح  يارب  260ياعد 

ادخ رون  . 1262

کجارس و  . 2264

کقلخ یلع  کتجح  269و 

نیمز رد  ادخ  تجح  . 3269

هللا لوسر  تنب  ای  ِکیلع  273مالسلا 

مالسلا امهیلع  هجیدخ  همطاف و  تنب  ای  کیلع  276مالسلا 

« هجیدخ همطاف و  تنب  ای  کیلع  مالسلا  »278

نینمؤملا ریما  تنب  ای  کیلع  278مالسلا 

نیسحلا نسحلا و  تنب  ای  کیلع  278مالسلا 

هتاکرب هللا و  همحر  رفعج و  نب  یسوم  تنب  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا ، یلو  همع  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا ، یلو  تخا  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا ، یلو  تنب  ای  ِکیلع  279مالسلا 

هنجلا یف  مکنیب  اننیب و  هللا  فرع  کیلع  280مالسلا 

« مکترمز یف  انرشح  283«و 

283هراشا
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رثوک 284ضوح 

جرفلا رورسلا و  مکیف  انیری  نا  هللا  286لئسا 

مکتفرعم انبلسی  نا ال  287و 

ریدق ّیلو  288هّنا 

مکبحب هللا  یلا  288برقتا 

مکئادعا نم  هئاربلا  291و 

ربکتسمال رکنم و  ریغ  هب  ًایضار  هّللا  یلا  291میلستلاو 

«: ربکتسم رکنم و ال  ریغ  هب  ًایضار  »293

« دمحم هب  یتا  ام  نیقی  یلع  294«و 

 « کهجو کلاذب  بلطن  »300

نأشلا نم  ًاناش  هّللادنع  کل  ناف  هنجلا  یف  یل  یعفشا  همطاف  300ای 

همطاف مان  هب  301هراشا 

هداعسلاب یل  متخت  نا  کلئسا  ینا  302مهللا 

هیف انأ  ام  ینم  بلست  303الف 

نیمحارلا محرا  ای  ًامیلست  مّلس  304و 

نیمحارلا محرا  304ای 

زکرم 319هرابرد 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : قاور 

باتک تاصخشم 

یلع ینیسح ، هسانشرس : 

.ینیسح یلع  / مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع ، قاور  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 ر�ئاز ، مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  302 يرهاظ :  تاصخشم 

.50 مق ؛ یگنهرف  تناکم  هموصعم و  همطاف  ترضح  تشادگرزب  هرگنک  راثآ  هعومجم  تسورف : 

9648567719: لایر  16000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  302 ؛ [ - 291  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.اه همانترایز  .ق --  201  - 183 مظاک ، یسوم  تنب  (س ،) هموصعم عوضوم : 

BP271/7/ح5ر9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/777 ییوید :  يدنب  هدر 

1094530 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

همانترایز رب  یحرش 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

ینیسح یلع  دیس 

1 ص :
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_ . 1338 یلع ، ینیسح ،

.1385 رئاز ، مق : ینیسح _ .  یلع  مالسلا /  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع ، قاور 

964-8567-71-9  . 301 ص

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  همانباتک ص 291-301 ؛

(50 مق : یگنهرف  تناکم  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک  )

.ریسفت دقن و  همانترایز _  مظاکلا 201-173 . یسوم  تنب  همطاف  مالسلا ، اهیلع  هموصعم  .همانترایز 2 . . 1

BP 271  / 5 ر 7025

مق یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک 

هرامش 50 راثآ  هعومجم 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  همان  ترایز  رب  یحرش   ) تمصع قاور 

ینیسح یلع  دیس  هدنسیون :

يدمحم یلعدمحم  ارآ : هحفص 

مق هسدقم  هناتسآ  رئاز _  تاراشتنا  رشان :

مق داجس _  ماما  یفارگوتیل :

مق يرقاب _  هناخپاچ :

راهب 85 لوا _  پاچ : تبون 

هخسن  2000 ناگرامش :

ناموت  1600 ءاهب :

964-8567-71-9 کباش :

.تسا ظوفحم  مق  هسّدقم  هناتسآ  يارب  رشن  قوقح  هیلک 
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( ناتسرامیب هار  راهچ   ) ءادهش نادیم  مق ، شخپ : زکرم 

.پ.ص 37185-3597  7742519 نفلت :

2 ص :
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بلاطم تسرهف 

بلاطم تسرهف 

1 هرگنک ··· همّدقم 

5 راتفگ ··· شیپ 

9 مالسلا ··· اهیلع  هموصعم  ترضح  دلوت 

11 ردام ··· ردپ و 

13 مالسلا ··· اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ردام 

13 مالسلا ··· اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  ياه  مان 

14 مالسلا ··· اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  باقلا 

14 نوتاخ ··· همجن  یماسا  هرابرد  هتکن  دنچ 

16 نوتاخ ··· همجن  دلوت  لحم  دلوت و  خیرات 

17 نوتاخ ··· همجن  ياه  تلیضف 

21 نوتاخ ··· همجن  بدا 

22 لقع ···

22 نید ···

23 مالسلا ··· هیلع  قداص  ماما  هاگدید  زا  نوتاخ  همجن 

24 همجن ··· ياه  تلیضف  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هراشا 

1 ص :
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25 تقادص ···

26 نوتاخ ··· همجن  ترضح  تافو 

26 ردام ··· ردپ و  كاپ  نماد  رد 

27 ردپ ··· تداهش  زا  سپ 

27 ردارب ··· اب 

30 درک ···؟ جاودزا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترضح  ایآ 

36 ناریا ··· هب  ترجاهم 

43 هب ق_م ··· دورو 

47 دمآ ··· مق  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ارچ 

50 ناقشاع ··· راید  رد  دیشروخ  بورغ 

51 نفد ··· مسارم 

54 مالسلا ··· اهیلع  هموصعم  همطاف  نفد  هرابرد  هتکن  هس 

57 هنارکادیپان ··· ياه  تلیضف 

59 هنارک ··· ادیپان  ياه  تلیضف 

60 مالسلا ··· هیلع  قداص  ماما  ییوگشیپ 

62 الاو ··· تلزنم  میظع و  نأش  . 1

65 میظع ··· قح  . 2

68 تعافش ··· ماقم  . 3

70 صوصنم ··· ترایز  . 4

71 نفد ··· مسارم  . 5
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72 مالسلا ··· اهیلع  هموصعم  همطاف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راختفا   . 6

2 ص :
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73 مالسلا ··· اهیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  باوث  . 7

74 هتخیهرف ··· يوناب   . 8

77 تیونعم ··· غیتس  رب  . 9

78 رفعج ··· نب  یسوم  رتخد  نیرتهب  . 10
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هرگنک همّدقم 

هرگنک همّدقم 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح 

ار وا  هک  ره  رب  تشهب  دوش ، یم  نفد  همطاف  ماـن  هب  منادـنزرف  زا  ییوناـب  اـج  نآ  .تسا  مق  رهـش  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  اـم  مرح  »
.(1)« ددرگ یم  بجاو  دنک ، ترایز 

تداـبع و ِنسح  هب  نآ  رد  هک  تسا  یمدرم  دوجو  تهج  هب  اـهنت  هن  دـیدرگ ، رختفم  مالـسلا » مهیلع  تیب  لـها  مرح   » بقل هب  هک  مق 
عامتجا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  درگ  یمالسا  رهـش  ْنامرآ  رد  و  ، (2) دنا هدش  هتخانش  دوجـس  عوکر و  مایق و  رد  يدابع  دیحوت 

رد هعیش  یتفرعم  یثیدح و  یملع و  هزوح  نیرت  گرزب  دوجو  تهج  هب  افرص  هن  و  دومن ، دنهاوخ  مایق  ترضح  نآ  يرای  هب  هدرک و 
هتفرگ و رب  رد  ار  هّللا  یلا  جئاوحلا  باب  دنزرف  یتوکلم  ینامسآ و  رهوگ  ینیمز ، یفدص  نانوچ  هک  تسا  رختفم  رهش  نیا  هکلب  نآ ،

اهیلع هموصعم  همطاف  هاگ  هدجـس  دـبعم و  گرزب و  ناثّدـحم  لحم  مق  رهـش  هتـشذگ ، رد  رگا  .تسا  هدـیدرگ  یهلا  ياـیلوا  دجـسم 
مالسلا

1 ص :

ص 446. ج 2 ، راحبلا » هنیفس  . » 1 - 1
ص 206. ج 10 ، لئاسولا » كردتسم  . » 2 - 2
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ماما نارای  شرورپ  تیبرت و  نمـض  هدوب و  ناـفرع  تیونعم و  مالـسلا و  هیلع  يرفعج  هقف  باـن  گـنهرف  راد  مچرپ  زین  هزورما  هدوب ،
«. (1) رخف دنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا  دبیز  ، » يرآ .دنک  یم  ینابزیم  ینید  دنلب  فراعم  اب  ار  شترضح  نارئاز  هادف ، انحاورا  رصع 

نایولع و يارب  یهاگیاپ  تهج ، نیمه  هب  هدـش و  يراذـگ  هیاـپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تّدوم  تیـالو و  رب  هک  تسا  يرهـش  مق ،
.(2) دنا هدرک  دای  رهش  نیا  زا  دنلب  صاخ و  یتاریبعت  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  هدوب  نارگمتس  هیلع  يریذپانریخست  ژد  و  نایعیش ،

تالّوحت رانک  رد  نآ  يونعم  یگنهرف و  دُعب  دیدرگ ، مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  یّتس ، ترـضح  نکـسم  مق  رهـش  هک  یماگنه  زا 
زا هیلع _  هللا  ناوضر  حور ، نب  نیـسح  بانج  هک  دـش  رادروخرب  یتیعقوم  ناـنچ  زا  و  دـش ، افوکـش  لّوحتم و  یـسایس  یعاـمتجا و 

گرزب ینغ و  هزوح  دوجو  . (3) دومن مق  ياملع  دعاسم  رظن  هب  طورـشم  ار  یهقف  یملع و  باتک  کی  ياوتحم  دییأت  هعبرا _  باّون 
همه و ...و  ندوب  یمالسا  بالقنا  هاگداز  ناغّلبم ، مازعا  اهباتک ، فیلأت  هلیسو  هب  نیتسار  مالـسا  زا  یملع  عافد  و  رهـش ، نیا  رد  هعیش 

.تسا رهش  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  ادخ ، لوسر  دنزرف  دوجو  تکرب  هب  همه 

يراکالط دـیدجت  نایاپ  اب  زین  و  ترـضح ، نآ  تدالو  درگلاس  نیمهاجنپ  تسیود و  رازه و  کی  اـب  .ش  لاس 1384  هک  اـج  نآ  زا 
 _ رّهطم دبنگ 
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رد مق  رهـش  هژیو  هاگیاج  نییبت  ترـضح و  نآ  رتشیب  یفرعم  روظنم  هب  هدش ، نراقم  تسا _  ریظن  یب  هکلب  ریظن و  مک  ییابیز  رد  هک 
تیصخش تشادگرزب  هرگنک  ، » هّزع ماد  يدوعسم ، هللا  هیآ  ترضح  هسّدقم ، هناتسآ  يامظع  تیلوت  روتسد  هب  عّیشت ، گنهرف  جیورت 

: لیذ عوضوم  راهچ  رد  .دومن و  تیلاعف  هب  عورش  مق » یگنهرف  تناکم  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

؛ هسّدقم هناتسآ  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  .فلا 

؛ عّیشت گنهرف  مق و  .ب 

؛ مق هیملع  هزوح  .ج 

.مق رد  یمالسا  بالقنا  .د 

هبنج رگید  یخرب  هتـشاد و  فیلأت  هبنج  اه  نآ  رثکا  هک  قوف ، تاعوضوم  رد  باتک  دلج  هاجنپ  دودح  هسّدـقم ، هناتـسآ  ّتیروحم  اب 
.تسا هدیزرو  مامتها  هدش ، حیحصت  فیلأت و  ناققحم  طسوت  دراد و  یثارت 

تاـقیقحت يارب  یعورـش  هطقن  دـناوت  یم  هک  تسا  یکچوک  مدـق  اـهنت  هتفاـی × شراـگن  نیودـت و  ْقوـف  ياـهروحم  رد  هک  يراـثآ 
.تسا هدش  دای  تاعوضوم  راوازس  هک  دشاب  یقیمع  هدرتسگ و 

رتکد ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  باـنج  طـسوت  هک  تسا  هرگنک  راـثآ  زا  یکی  تسا  امـش  يور  شیپ  نونکا  هک  رظنم  قاور 
هب هدمآرد و  ریرحت  هتشر  هب  یجرب  یلع  بوقعی  رتکد  ياقآ  بانج  زین  يردیح و  رتکد  ياقآ  بانج  يراکمه  اب  ینـسح و  یلعدیس 

ساپـس و هک  هتخادرپ  ترـضح  نآ  همان  ترایز  زین  اهیلع و  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  دروم  رد  یعیدـب  تاـکن  دـیدج و  ياـیاوز 
.مراد یم  زاربا  نانآ  شالت  زا  ار  دوخ  نانتما 
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یملع و رثا  نیا  هک  مرتحم  هدنـسیون  ییاضق ، یلعـسابع  نیملـسملا  مالـسالا و  هّجح  زا  ار  دوخ  ینادردق  رکـشت و  تیاهن  اج  نیا  رد 
لماع ریدم  يدوعسم و  هللا  هیآ  ترضح  هناتـسآ ، تیلوت  زا  نینچ  مه  هتـشاد ؛ مالعا  دنا ، هدرک  نیودت  هرگنک  نیا  يارب  ار  دنمـشزرا 

نانتما و تیاهن  یـسابع  یلعمالغ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  یگنهرف ، تیریدم  ییازریم و  هیقف  ياقآ  بانج  رئاز ، تاراشتنا  مرتحم 
.میراد ار  ساپس 

مهیلع تیب  لها  همیرک  تایانع  لاعتم و  يادـخ  تاقیفوت  رگا  هک  مراد  زاربا  ار  دوخ  یبلق  داقتعا  ناعذا و  هک  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب 
.میدوب ناوتان  زجاع و  هار  نیا  رد  یمدق  نیرت  کچوک  نتشادرب  زا  دوبن ، مالسلا 

.بینا هیلا  ّتلکوت و  هیلع  هّللاب ، ّالا  یقیفوت  ام  و 

يد _ باع دمحا 

هرگنک ریبد 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

نیا نامدرم  .تسا  هدوب  يولع  يدمحم و  بان  مالـسا  ياه  هاگدید  اه و  شناد  شرتسگ  اه و  یکاپ  نوناک  اه ، تلیـضف  هنیدـم  مق ،
مالسلا مهیلع  تیب  لها  ردق  نارگ  فراعم  ات  دنا  هدیـشوک  هراومه  دنا و  هدوب  ملـست  هنانتورف  تقیقح  ربارب  رد  زابرید  زا  قشع  هنیدم 

.دننک يراکادف  یمالسا  یهلا و  بان  ياه  هشیدنا  ندینارتسگ  یگدنلاب و  عافد ، رد  دنراد ، ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دنراد و  ساپ  ار 

، اه هتفگرهگ  نیا  هیاپ  رب  تسا ، هدمآ  يزیگنا  تفگش  بلاطم  رهش  نیا  نارگِردق  تلیضف و  رد  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخس  رد 
اج نآ  زا  یهلا  روآ  مایپ  نیماجرفمالسلا  مهیلع  تیب  لها  شناد  هک  تسا  یتکرب  اب  سدقم و  كاپ ، نیمز  تسا و  تیب  لها  مرح  مق 

هاگراب اه ، تلیـضف  نیا  هلدا  نیرت  مهم  زا  نامگ  یب  .دـش  دـهاوخ  مامت  ناـگمه  رب  تجح  دیـسر و  دـهاوخ  نارتخاـب  نارواـخ و  هب 
هدیمد رهش  نیا  رد  ار  اه  تلیضف  سدقت و  يونعم و  یگدنلاب  ییایوپ و  تایح ، حور  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  یـسدق 

روغ ناشیا  لیاضف  رد  هک  یماگنه  ناگدنهوژپ  ناملاع و  نیرت  گرزب  هک  تسا  ییوناب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تسا ؛
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رت و توهبم  .دنا  هتـسیرگن  شیاه  تلیـضف  هنارکادیپان  يایرد  رد  رتشیب  هزادنا  ره  دنا و  هدیزگ  نادند  هب  تریح  تشگنا  دنا ، هدرک 
، شترایز دنور ، یم  تشهب  هب  وا  تعافش  رذگهر  زا  نایعیش  زیخاتسر  رد  تایاور  قبط  رب  هک  تسا  ییوناب  وا  دنا ؛ هدش  رت  هتشگرس 

.دزاس یم  راومه  تداعس  ياه  هلق  هب  ندیسر  يارب  ار  هار  تسا و  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ترایز  نانوچ 

ماقمالاو نافراع  دـننز و  یم  گنچ  وا  تکرب  اب  نماد  هب  دوخ  یملع  تالکـشم  لـح  يارب  ناروشناد  نیرت  گرزب  هک  تسا  ییوناـب 
زا مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  راهچ  هک  تسا  ییوناب  .دنیوا  ياه  تیانع  مزمز  زا  يا  هعرج  ندیشون  یپ  رد  كولس  لحارم  یط  يارب 

هیام هدرک و  روک  ار  مالـسا  نانمـشد  مشچ  شرهطم  دقرم  زا  هدمآرب  ياه  تمارک  .دنا  هتفگ  نخـس  شترایز  دای  وا و  ياه  تلیـضف 
ياهماگ تسا  هتـسناوت  وا  تیانع  وترپ  رد  فلتخم  ياه  نامز  رد  مق  هیملع  هزوح  هک  ییوناب  تسا ؛ هتـشگ  نانمؤم  دیما  يزارفارس و 

.درادرب مالسا  شرتسگ  ریسم  رد  یگرزب 

هب دـنواکب و  ار  اه  تلیـضف  اـه و  یکاـپ  يوناـب  نیا  یناگدـنز  فلتخم  ياـیاوز  ناگدـنهوژپ  ناروشناد و  تسا  دنمازـس  ناـمگ  یب 
ناهج یملع  زکارم  تقیقح و  ناگتفیـش  همه  يورارف  ار  اه  نآ  هجیتن  دـنزای و  تسد  ناشیا  تلزنم  نأـش و  روخ  رد  ییاـه  شهوژپ 

.دنهن

لیلد هب  دوش ، هداهن  جرا  هنافـصنم  دـیاب  هک  تسا  هدـش  ماجنا  ترـضح  نآ  هرابرد  هک  يدـنمدوس  ياـه  هتـشاگن  مغر  هب  هنافـسأتم ،
ياه هتسیاب  .دراد  رایسب  هلصاف  تسا  ناشیا  هرابرد  قیقحت  هتـسیاش  هتـسیاب و  هچ  نآ  اب  دراد ، هک  یفلتخم  ياه  یتساک  یگدنکارپ و 

داعبا هراب  رد  شهوژپ 
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هدروخن تسد  عبانم  نیرتهب  زا  یکی  .تسین  مک  تداهش  ای  تلحر  ات  ترجه  زا  ترجه و  ات  دلوت  زا  ترضح  نآ  یناگدنز  فلتخم 
ترـضح نآ  ناگتفیـش  يارب  نآ  حیـضوت  حرـش و  هک  تسا  ناشیا  همان  تراـیز  ترـضح  نآ  يـالاو  تلزنم  اـه و  تلیـضف  هراـبرد 

نآ مود  شخب  ترـضح و  نآ  یگدنز  هرابرد  نآ  تسخن  شخب  تسا ؛ هتفای  ناماس  شخب  وا  رد  رثا  نیا  .تسا  اشگهار  دـنمدوس و 
ماما زا  نآ  رودـص  زا  ياوتحم  يدـنلب  ناقتا و  رد  نآ  نتم  ياه  یگژیو  همان ، ترایز  دنـس  .تسا  ناشیا  همان  تراـیز  حرـش  هراـبرد 

مالـسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  هرابرد  ییاه  تقیقح  زا  هدرپ  دناوت  یم  نآ  حرـش  ناس  نیدب  دراد و  تیاکح  مالـسلا  هیلع  موصعم 
.درادرب

ناشیا زا  نآ  عیدب  ياه  هتکن  زا  يرایسب  عقاو  رد  .مدرب  رایسب  هرهب  مناداتـسا  زا  یکی  زا  دراد  یفلتخم  عیدب  ياه  هتکن  هک  رثا  نیا  رد 
مراودیما هتـشاد و  ار  يرازگـساپس  تیاهن  ناشیا  زا  مناد  یم  مزال  دوخ  رب  اج  نیا  رد  .هدنراگن  زا  بلطم  ریرقت  میظنت و  اهنت  تسا و 

.ددرگ مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  سدقم  ناتسآ  لوبقم  ناش  هناصلاخ  ياه  شالت 

هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ینیسح یلع  دیس 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  دلوت 

هراشا

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  دلوت 

ناشیا دـلوت  لحم  هراـبرد  ناـخروم  ور  نیا  زا  دوشگ ؛ ناـهج  هب  هدـید  لوسرلا  هنیدـم  رد  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  کـش  یب 
.تسا هدش  حرطم  یفلتخم  ياه  هیرظن  ناشیا  دلوت  لاس  هرابرد  نکیل  دنرادن  رظن  فالتخا 

هتسناد مالـسلا _  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ناشراوگرزب  ردپ  تداهـش  لاس  اب  فداصم  ق _  لاس 183 ه .  ار  ناشیا  دـلوت  یخرب   _ 1
ناروشناد زا  يرایسب  شرازگ  هیاپ  رب  اریز  دسر  یمن  رظن  هب  حیحـص  هیرظن  نیا  دنا  هتـشون  نارـصاعم  زا  یهورگ  هک  روط  نامه  .دنا 

نادنز رد  لاس  راهچ  تداهـش  زا  شیپ  دیـسر و  تداهـش  هب  ق  لاس 183 ه .  ردمالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هعیـش  رومان 
هدش دای  خـیرات  رد  هموصعم  همطاف  ترـضح  دـلوت  ور  نیا  زا  تشادـن  دوخ  هداوناخ  اب  یطابترا  هنوگچیه  دوب و  کهاش  نب  يدـنس 

ترـضح زا  یتیاور  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  روضح  نامز  رد  یخرب  هک  نیا  رب  نوزفا  .دسر  یمن  رظن  هب  لوقعم 
هدش دای  خیرات  رد  ناشیا  دلوت  زین  دنک و  یم  تیاکح  لاس 179  رد  ناشیا  مهف  كرد و  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلااهیلع  هموصعم 

ربتعم و یخیرات  دنتسم  نتشادن  ندوبن ، لوقعم  لیلد  هب  هیرظن  نیا  ناس  نیدب  .درادن  یخیرات  دنتسم 
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.تسا دامتعا  لباق  ریغ  هنیدم ، رد  زا 179  شیپ  ناشیا  زا  یتیاور  لقن 

خیش همالع  عبتتم  روشناد  ار  رظن  نیا  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ق  لاس 173 ه .  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  مود  هیرظن   _ 2
(2) .ثیدحلا لاجر  تاکردتسم  ؛(1) و  تسا هدروآ  راحبلا  هنیفس  كردتسم  شا  هدنزرا  رثا  ود  رد  يزامن  یلع 

هدش دای  خیرات  رد  ترـضح  دلوت  تابثا  يارب  یکردم  لیلد و  چیه  يزامن  موحرم  اما  دراد  یگنهامه  نیارق  دهاوش و  اب  خـیرات  نیا 
هب لاس 173  رد  ار  ترـضح  نآ  دلوت   (3) .دوب رادروخرب  یصاخ  رحبت  زا  هعیـش  ثیداحا  تخانـش  رد  يزامن  موحرم  .تسا  هدرواین 

.دیامن یم  هنع  غورفم  ملسم و  هک  تسا  هدرک  لقن  يا  هنوگ 

نآ دلوت  خـیرات  ام  عقاو  رد  درادـن و  دوجو  يدانتـسا  لباق  شرازگ  ترـضح  نآ  دـلوت  خـیرات  هرابرد  هک  تسا  نآ  موس  هیرظن   _ 3
یمارگ هداوناخ  مالسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ناشیا  دلوت  نامز  رد  هک  تسا  نآ  هاگدید  نیا  لیلد  میناد  یمن  ار  ترضح 

اب كاپ  نادناخ  نیا  ناگتفیـش  نایعیـش و  طابترا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هداد  رارق  راشف  رد  تدش  هب  یـسابع  تموکح  هاگتـسد  ار  شا 
یمن هاگآ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  بانج  دـلوت  لیبق  زا  یلئاـسم  زا  ناـخروم  هجیتن  رد  دوب و  هدیـسر  لقادـح  هب  ترـضح  نآ 

ترضح هرابرد  ییاضف  یسابع  نامکاح  رگید  ریبعت  هب  دندش ؛
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یقاب ناثدحم  ناخروم و  يارب  ناشیا  نادنزرف  دلوت  خـیرات  زا  عالطا  يارب  يا  هنیمز  هک  دـندوب  هدیرفآمالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
یخیرات دنتـسم  هچرگ  لاـس 173  ینعی  مود ، رظن  دـناشن  یم  یـسرک  هب  ار  رظن  نیا  رتشیب  یخیراـت  دـهاوش  كرادـم و  .دوب  هدـنامن 

.تسین مک  نآ  یتسرد  لامتحا  تفگ  ناوت  یم  هتشاد و  یگنهامه  ددعت  نیا  اب  یلو  درادن 

ورگ رد  يرت  نشور  روـط  هب  زین  ناـشیا  دـلوت  هاـم  زور و  تاـبثا  اـما  .تـسا  ناـشیا  دـلوت  یخیراـت  لاـس  هراـبرد  هدـش  داـی  ثحاـبم 
دلوتم ای 183  هدـعقیذ 173  لّوا  رد  ترـضح  نآ  مود  لوا و  رظن  قبط  رب  لاح  ره  هب  .تسا  هدـش  داـی  ياـه  لاکـشا  هب  ییوگخـساپ 

.تسین تسد  رد  یعالطا  زین  ناشیا  دلوت  زور  هام و  زا  موس  رظن  هیاپ  رب  دندش و 

ردام ردپ و 

ردام ردپ و 

نایعیش لیدب  یب  نأشلا و  میظع  ماما  نیمز و  يور  رب  ادخ  تجح  نیمتفه  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح ، نآ  راوگرزب  ردپ 
دج ...هللا و  یلو  تنب  ای  کیلع  مالسلا  ...رفعج و  نب  یـسوم  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  میناوخ : یم  ترـضح  نآ  همان  ترایز  رد  .تسا 

يربک هجیدـخ  ارهز و  همطاف  ناشیا  هدـج  تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤم ، ریما  ناـشیا 
ناشیا يارب  يراختفا  ياـه  لادـم  ناونع  هب  ترـضح  نآ  هماـن  تراـیز  رد  هک  تسا  يا  هتکن  ناـمه  نیا  تسا و  اـمهیلع  هللا  تاولص 

.تسا هدمآ 

نب یسوم  ماما  هناخ  هب  دمآ  تفر و  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یسابع  تموکح  هاگتسد  رب  مکاح  قانتخا  دش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  روطنامه 
تقد تدش و  هب  رفعج 

11 ص :

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


عباـنم رد  ور  نیا  زا  تسا ، هدـنام  ماـهبا  زا  يا  هتوب  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  لـیاسم  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمه  هب  دـش و  یم  لرتـنک 
هتـسناد ناشیا  ردام  ار  نوتاخ  همجن  همامالا ، لیالد  رد  يربط  اهنت  تسا  هدـماین  ترـضح  نآ  رداـم  ماـن  لوا  تسد  ربتعم و  یخیراـت 

اضر ترضح  ردام  هک  تسا  نآ  رگناشن  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  يارب  ناریا  هب  ناشیا  ترفاسم  یخرب  داقتعا  هب   (1) .تسا
.تسا نوتاخ  همجن  دنمجرا ، هتسراو و  تلیضف ، اب  يوناب  ناشیا  ردام  ناس  نیدب  تسا ؛ یکی  زین  مالسلاامهیلع  هموصعم  ترضح  و 

توق هدش  دای  لامتحا  تسین _  دـیعب  هک  مینادـب _  رهاظ  ینت  همع  رهاوخ و  يانعم  رد  ار  هللا » یلو  همع  هللا و  یلو  تخا   » هملک رگا 
دریگ یم  رب  رد  ار  ینتان  ینت و  همع  رهاوخ و  دراد و  قـالطا  همع »  » و تخا »  » هملک هچرگ  رگید  تراـبع  هب  .دـنک  یم  ادـیپ  يرتشیب 
رهاوخ نامه  لماک  یقیقح و  يانعم  هب  همع  رهاوخ و  هک  نیا  هچ  دشاب و  هنیرق  دنمزاین  قالطا  تیمومع و  نیا  هک  تسین  دیعب  نکیل 

.تسا ینت  ...و 

ماما نیمتفه  راوگرزب ، نآ  هک  نیا  هچ  تسا ، فیرعت  زا  زاین  یب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  دـنمجرا  یمارگ و  ردـپ  کـش  یب 
رظن فرص  ناشیا  یگدنز  حرش  زا  رثا  نیا  رد  ور  نیا  زا  .تسا  ادخ  لوسر  ارهز و  همطاف  نانمؤمریما ، دنزرف  و  ادخ ، تجح  نایعیش ،

عبانم و هک  اج  نآ  اـت  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  همطاـف و  ترـضح  رداـم  نوتاـخ  همجن  باـنج  یگدـنز  نآ  ياـج  هب  دوش و  یم 
: دوش یم  هتخادرپ  دنک ، يرای  كرادم 

12 ص :

ص 309. همامالا ، لیالد  . 1 - 1
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مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ردام 

هراشا

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ردام 

هک سب  نیمه  ناشیا  تلزنم  ماـقم و  رد  تسا و  خـیرات  ریظن  مک  تلیـضف و  رپ  دـنمجرا ، ناـنز  زا  ترـضح  نآ  رداـم  نوتاـخ  همجن 
همطاـف دـننامه  يرتـخد  مالـسلا و  هیلع  جـجحلا  نماـث  ترـضح  دـشر  دـلوت و  يارب  دوب  هتـسیاش  روخ و  رد  يرتـسب  كاـپ و  ینماد 

.مالسلا اهیلع  هموصعم 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  ياه  مان 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  ياه  مان 

(1) .تسا هدوب  نینبلا » ّما   » نوتاخ همجن  هینک  تهج  نیمه  هب  دنتسه ، زین  هینک  ياراد  بقل  مسا و  رب  نوزفا  برع  نادرم  نانز و 

(6)، نکس  (5)، هّیبونلا نکـس   (4)، نامس  (3)، مَتُکت  (2)، همجن تسا : هدـش  لقن  يددـعتم  ياـه  ماـن  ترـضح  نآ  يارب  تاـیاور  رد 
.تسا هدش  لقن  ناشیا  يارب  هک  تسا  ییاه  مسا   (8)، هرهاط  (7)، يورأ

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  باقلا 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  باقلا 

13 ص :

ص 2 و 3. ج 49 ، راونالاراحب ، ات 14 _   1 اضرلارابخا ، نویع  ص ؛  ج ،  دیفم ، خیش  داشرا  ص 473 ؛ ج 6 ، یفاک ، . 1 - 1
ص ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 12 _  اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 3 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، ات 20 ؛ ص 14  اضرلارابخا ، نویع  . 2 - 2

ص 149. ج 3 ، همغلا ، فشک  417 ؛
.نامه . 3 - 3

ص 6. ج 49 ، راونالاراحب ، ات 20 ؛ ص 14  اضرلا ، رابخا  نویع  . 4 - 4
نامه  . 5 - 5
.نامه  . 6 - 6

ص 7. ج 49 ، راونالاراحب ، ص 149 ؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 14_20 ؛ اضرلارابخا ، نویع  . 7 - 7
ج راونالاراحب ، ص 15 ؛ اضرلا ، دنـسم  زا  لقن  هب  ص 417 ، ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ات 20 ؛ ص 14  اضرلا ، راـبخا  نویع  . 8 - 8

ص 5. ، 49
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.تسا ترضح  نآ  باقلا  زا   (3) هیسرملا نارزیخ  (2) و  هّیبونلا ءارقش   (1)، رقص

نوتاخ همجن  یماسا  هرابرد  هتکن  دنچ 

نوتاخ همجن  یماسا  هرابرد  هتکن  دنچ 

.دنا هدروآ  نابز  رب  ترضح  نآ  هرابرد  ار  همجن »  » مان مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ادخ و  لوسر  تایاور  زا  یهورگ  هیاپ  رب 
ادخ ربمایپ  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ردام  هدیمح  بانج  تسا ؛ هدـمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  یتیاور  رد 
یلع ترـضح  نوچ  رگید  یتیاور  رد  »(4) و  ...نک هیده  یـسوم  تدنزرف  هب  ار  همجن  هدیمح  يا  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تمارک همجن ! يا  : ) دومرف نوتاخ  همجن  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دیدرگ ، دلوتم  ردام  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب 
یخیرات عبانم  زا  يرایـسب  رد  دـش  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  )(5) و  ....داب تیاراوگ  تردق ) نارگ  دنزرف  دـلوت   ) تراگدرورپ

.تسا هدمآ  مان  نیا 

نایم هک  تسا  ییاه  مان  زا  (6) و  تسا ندیشوپ  نتـشاد و  ناهنپ  يانعم  هب  متک »  » نآ لصا  ءات  مض  هب  لَعُفت ، نزو  رب  مَتُکت »  » مان  _ 2
.تسا هدوب  جیار  برع  نانز 

14 ص :

ص 14. اضرلا ، دنسم  زا  لقن  هب  ص 417  ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  . 1 - 1
ص 14. اضرلا ، دنسم  زا  لقن  هب  ص 85  ناونسلا ، بلاطم  ص 3 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، ص 149 ؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  . 2 - 2

.نامه . 3 - 3
« ...یسوم کنبال  همجن  یبه  . » ص 17 اضرلا ، رابخا  نویع  . 4 - 4

« ...کبر همارک  همجن  ای  کل  ائینه  . » ص 20 نامه ، . 5 - 5
ص 20. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 6 _  ج 49 ، راونالاراحب ، . 6 - 6
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مان دـیرخ ، ار  ترـضح  نآ  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نوچ  تایاور  زا  یخرب  هیاـپ  رب  .تسا  روتـسم  موتکم و  ياـنعم  هب  تغل  رد  و 
دوب حرطم  مالـسلاامهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  هناخ  هب  شدورو  لیاوا  رد  رتشیب  مان  نیا  دور  یم  لاـمتحا   (1) .دوب متکت »  » ناشیا

، تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  هب  هک  نآ  زا  سپ  همجن »  » مان هک  ناس  نامه  هب  دـش  یم  هدـناوخ  رتمک  ماـن  نیا  هب  نآ  زا  سپ  و 
.تسا هدوب  هجوت  دروم  رتشیب 

هیلع اضر  ترـضح  دلوت  زا  سپ  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ار  مان  نیا  تسا  نمادکاپ  كاپ و  نز  يانعم  هب  تغل  رد  هرهاط  هرهاط »  _ » 3
هب زین  بقل  نیا  ياطعا  تسا ؛ تحلصم  تمکح و  ساسا  رب  هدیجنس و  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  لاعفا  همه   (2) .داد ناشیا  هب  مالسلا 

یناحور جرادم  يونعم و  یگدنلاب  ترـضح ، نآ  ینمادکاپ  تفع و  رب  نوزفا  نآ  تلع  دـیاش  دراد ، تلع  يدـیدرت  چـیه  یب  ناشیا 
.تسا ناسنا  یعقاو  تراهط  هک  دشاب  نوتاخ  همجن  بانج 

هب ینعی  دش ؛ یم  هتفگ  نینبلا » ما   » ناشیا هب  هناخ  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  داشرا  رد  دیفم  خیش  بانج  یفاک و  رد  ینیلک  بانج   _ 4
تیب رد  نوتاـخ  همجن  باـنج  هژیو  زاـتمم  هاـگیاج  رگناـشن  نـیا  (3) و  .دـندز یم  شیادـص  هینک  اـب  دنتـشاذگ و  یم  مارتحا  ناـشیا 

.تسا مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

15 ص :

 _ .مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  اهکلم  نیح  اهمـسا  رقتـسا  هیلع  متکت  یمـست  و  . »... ص 14 اـضرلا ، راـبخا  نویع  . 1 - 1
ص 7. ج 49 ، راونالاراحب ،

«. هرهاطلا اهامس  مالسلا  هیلع  اضرلا  هل  تدلو  امل  و   »... عبانم نامه  . 2 - 2
هک دراد  هجوت  رایـشوه  هدنناوخ  ص 239 . ج 2 ، داشرا ، ص 72 ؛ ج 6 ، لوقعلا ، هآرم  نینبلا ،» ما   » اهل لاقی  دـلو ، ما  اـهما ، و  . 3 - 3

.درادن دوجو  یتافانم  مراهچ  موس و  بلطم  نایم 
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یم ار  ناگدرب  هک  یماـگنه  راـگزور  نآ  رد  هک  تسا  نآ  نارـصاعم _  زا  یخرب  هتفگ  هب  ترـضح _  نآ  یماـسا  ددـعت  تلع   _ 5
یماسا نیا  زا  یخرب  دسر  یم  رظن  هب  اما   (1) .دنا هتسناد  یم  بحتسم  ار  مان  رییغت  نیا  هداد و  یم  رییغت  ار  اه  نآ  مان  ًالومعم  دندیرخ 
ترـضح هداوناخ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  ییاهزایتما  اه و  تقایل  نداد  ناشن  لیلد  هب  هکلب  هدش  دای  تلع  رطاخ  هب  ناشیا  باقلا  و 

.داد صاصتخا  دوخ  هب  ار  هدش  دای  ياه  مان  زا  یهورگ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

نوتاخ همجن  دلوت  لحم  دلوت و  خیرات 

نوتاخ همجن  دلوت  لحم  دلوت و  خیرات 

نینچ هراب  نیا  رد  دنا و  هتـسناد  برغم  ار  ناشیا  دلوت  لحم  ناثدـحم  ناخروم و  اما  تسین  تسد  رد  یعالطا  ناشیا  دـلوت  خـیرات  زا 
ار وا  ترـضح  نآ  دوخ  ای  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ردام  هدیمح  دروآ و  هنیدـم  هب  ار  ناشیا  یـشورف  هدرب  هک  دـنا  هتـشون 

دنا هتشون  یخرب  دنا ، هتـشاد  رظن  فالتخا  برغم  رد  ناشیا  دلوت  لحم  هرابرد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نانآ  بلاطم  زا  درک ؛ يرادیرخ 
حرطم شسرپ  نیا  لوا  هتسد  هیرظن  هرابرد  .دنا  هداد  رارق  ناشیا  هاگتساخ  ار  هّیـسرم »  » یخرب تسا و  هبون »  » ترـضح نآ  دلوت  لحم 

ای دنیوگ  یم  نادوس  نآ  هب  ام  نامز  رد  هتشاد و  رارق  راگزور  نآ  رـصم  بونج  رد  هک  تسا  هبون »  » ياهرهـش زا  ناشیا  ایآ  هک  تسا 
.نادوس رد  تسا  یناتسهوک  هک  هبون  زا 

، مالسا هیلوا  نورق  رد  هّیسرم  هک  تفگ  دیاب  زین  مود  هورگ  هیرظن  هرابرد 

16 ص :

ص 20. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  .اهئارش  دنع  کیلامملا  ءامسا  رییغت  نم  بحتسملا  فراعتملا و  وه  امل  ارظن  اهئامسأ  هرثک  و  . 1 - 1
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ناشن نیارق  دهاوش و  .درک  انب  اج  نآ  رد  يوما  نامکاح  زا  یکی  ار  سلدنا  هیسرم  سلدنا ، قرش  رد  مه  تسا و  هدوب  اقیرفآ  رد  مه 
دروم هّیـسرم  ور  نیا  زا   (1) .تسا هدش  هداهن  ناینبمالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  موس  نرق  رد  سلدنا  هیـسرم  هک  دـهد  یم 
يایرد یبونج  یلامـش و  لحاوس  رد  دـندرک  حـتف  ار  اقیرفآ  ناناملـسم  هک  یماگنه  تسا ؛ اقیرفآ  ياهرهـش  زا  هک  تسا  نامه  رظن ،

هدوب ردانب  نیا  زا  یکی  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ردام  دوش و  یم  هدیمان  یسرم »  » یبرع نابز  هب  ردانب  نیا  دنتخاس  يردانب  دیفس 
.دنا هدناوخ  یم  هیبون »  » ار اجنآ  ور  نیا  زا  تسا ،

ياـبیز یلحاـس و  ياهرهـش  زا  هنوب »  » رهـش رظن  نیا  قـبط  رب  تسا ، هدرک  هئارا  يرگید  رظن  هراـب  نیا  رد  رـصاعم  ناـققحم  زا  یخرب 
ناخروم اهدـعب  تسا و  هدوب  هنوب  رهـش  زا  ترـضح  نآ  دایز  لامتحا  هب  درادـن  یـسارم  ردانب و  اب  ینادـنچ  هلـصاف  هک  تسا  اـقیرفآ 

.دنا هدناوخ  هبون »  » طلغ هب  ار  هنوب » »

نوتاخ همجن  ياه  تلیضف 

نوتاخ همجن  ياه  تلیضف 

اهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ردام  رفعج و  نب  یـسوم  ماـما  مارتحا  دروم  رـسمه  هک  سب  نیمه  دـنمجرا  يوناـب  نآ  تلیـضف  رد 
.تسا هدش  شرازگ  تیاور  ود  دش  ماما  رسمه  هنوگچ  هک  لوا  هتکن  هرابرد  تسا ؛ مالسلا 

.دنا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  حیحص  دنس  هب  ناثدحم  رگید  قودص و  ینیلک ، ار  تسخن  تیاور 

ارم مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  يزور  دیوگ  یم  رمحا  نبا  ماشه 

17 ص :
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تسا هدمآ  يا ) هلفاق   ) يدرم يرآ  دومرف : ترضح  نآ  هن ، متفگ : تسا ؟ هدمآ  برغ  زا  يا  هلفاق  هک  یناد  یم  ایآ  دیسرپ  تساوخ و 
.دراد ینازینک  تسا و  هدمآ  برغم  زا  مدید  ار  يدرم  میدـمآ  نوریب  نوچ  دـیوگ : یم  ماشه  .مرخب  يزینک  مهاوخ  یم  میورب  زیخرب 

اه نآ  هب  يزاین  دـندومرف : ناـشیا  راـب  ره  داد و  ناـشن  ترـضح  نآ  هب  ار  زینک  تفه  وا  نک ، هضرع  نم  هب  ار  ناـنآ  دومرف  ترـضح 
نآ روایب  ار  نآ  درادن ، یعنام  دومرف  ترـضح  مرادن ، رامیب  يا  هیراج  زج  داد : خساپ  نک ، هضرع  يراد ) يرگید  زینک  رگا   ) .مرادـن

وگب وا  هب  ور و  شورف  زینک  درم  دزن  دومرف : دیبلط و  ارم  هرابود  ترضح  زور  نآ  يادرف  .تشگرب  ترـضح  نآ  دیزرو و  عانتما  درم 
شورف هدرب  دزن  دیوگ : یم  ماشه  .رخب  وا  زا  ار  زینک  زادرپب و  وا  هب  تفگ  هک  یتمیق  ره  تسا و  ردقچ  رامیب  زینک  نیا  تمیق  نیرخآ 

ار هدرب  نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  تفگ : يو  تسا ، هزادـنا  هچ  يراد  رظن  رد  زینک  نآ  هرابرد  هک  یتمیق  نیرخآ  متفگ  وا  هب  متفر و 
: تفگ شورف  هدرب  متفرگ ، لـیوحت  ار  ناـشیا  نوچ  مدـیرخ ، غلبم ) ناـمه  هب   ) ار وا  تفگ : ماـشه  مشورف ، یمن  غلبم  نـالف  زا  رت  مک 

شیب متفگ : هلیبق ؟ مادک  زا  دیسرپ : .مشاه  ینب  زا  دوب  يدرم  مداد : خساپ  دوب ؟ یسک  هچ  دمآ ، اج  نیا  هب  وت  هارمه  زورید  هک  یسک 
لها زا  ینز  اب  هار  رد  مدیرخ ، برغم  رد  ییاهرهـش  زا  یکی  زا  ار  زینک  نیا  تفگ : یـسرپ ؟ یم  ناشیا  هرابرد  ارچ  مناد ، یمن  نیا  زا 

ناـکما تفگ : نز  نآ  ما ، هدـیرخ  مدوـخ  يارب  ار  وا  متفگ : تسیک ؟ تسا ، وـت  هارمه  هک  زینک  نـیا  دیـسرپ  مدرک ، دروـخرب  باـتک 
ایند هب  وا  زا  يدـنزرف  یکدـنا  زا  سپ  تفر و  دـهاوخ  نیمز  يور  صخـش  نیرتهب  دزن  وا  هکلب  دـنامب ، وا  لاـثما  دزن  زینک  نیا  درادـن 

ماشه .تسین  وا  زا  رتهب  ناهج  برغ  قرش و  رد  هک  دمآ  دهاوخ 
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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  دنام  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دزن  هک  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هک  نیا  هچ  دش ، روط  نیمه  دیوگ : یم 
(1) .دش دلوتم  وا  زا 

تسا و هدوب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هجوت  دروـم  ییانثتـسا و  تلیـضف ، اـب  یناـسنا  نوتاـخ  همجن  هک  دـهد  یم  ناـشن  تیاور  نیا 
هطقن زا  ار  وا  یهلا  ریدقت  تسد  تسا و  هدرک  مادقا  وا  دیرخ  يارب  یبیغ  تفرعم  يداع و  ریغ  ياه  یهاگآ  زا  يرو  هرهب  اب  ترضح 

مالـسلا و هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  تمدخ  راختفا  لادـم  رذـگهر  نیا  زا  ات  تسا  هدروآ  یبنلا  هنیدـم  هب  نیمز  برغم  رود  ياه 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  : » تـسا هدـمآ  نـینچ  هراـب  نـیا  رد  یتـیاور  رد  .دـنک  اـطعا  ناـشیا  هـب  ترـضح  نآ  يرـسمه 

.مدیرخن دنوادخ  رما  اب  زج  ار  زینک  نیا  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : شباحصا  زا  یهورگ  هب  دیرخ  ار  متکت  هک  یتقومالسلا 

دندمآ نم  دزن  مالسلاامهیلع  مردپ  مدج و  میدید  باوخ  دومرف : خساپ  رد  دندیسرپ ، ترـضح  نآ  زا  هراب  نیا  رد  ناشیا ) باحـصا  )
تـسا و هتــسب  شقن  زینک  نـیا  سکع  نآ  رد  تـسا و  ینهاریپ  مدـید  دـندوشگ  ار  هچراـپ  نآ  دـندروآ ، دوـخ  اـب  يریرح  هچراـپ  و 
ار وا  مان  دمآ  ایند  هب  تقو  ره  .دمآ  دهاوخ  ایند  هب  وت  يارب  سکع  نیا  بحاص  زا  نیمز  يور  صخـش  نیرتهب  یـسوم  يا  دـندومرف :

(2)« ...راذگب یلع 

ردام هدـیمح  رگید  تیاور  قبط  رب  .تسا  هدوب  يداع  ياه  شور  زا  رتارف  یهلا و  صاخ  تیانع  اب  زینک  نیا  هب  یباـیتسد  ناـس  نیدـب 
مدیرخ ار  همجن  هک  نآ  زا  سپ  دیامرف : یم  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 

19 ص :

ص 74. ج 6 ، لوقعلا ، هآرم  . 1 - 1
ص 257. ج 2 ، لامالا ، یهتنم  زا  لقن  هب  میظنلارد  هیصولا و  تابثا  . 2 - 2
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رفعج نب  یـسوم  تدنزرف  نآ  زا  همجن »  » نیا هدیمح  يا  دومرف : نم  هب  مدید ، ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باوخ  رد 
دیشخب ترـضح  نآ  هب  ار  همجن  هدیمح  ور  نیا  زا  .دشاب  نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  هک  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  يدنزرف  وا  زا  (1) و  تسا

(2) .دیمان هرهاط  ار  ناشیامالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  دیدرگ ، دلوتممالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نوچ  و 

ار همجن  رفعج  نب  یسوم  بانج  هک  دشاب  انعم  نیدب  لوا  تیاور  هک  دراد  لامتحا  اریز  تسین  تایاور  زا  هورگ  ود  نیا  نایم  یتافانم 
نیا نومـضم  ناس  نیدب  دش ، دهاوخ  وا  رـسمه  هدنیآ  رد  هک  تسناد  یم  بیغ  ملع  قیرط  زا  هک  نیا  ای  دیرخ  هدـیمح  شردام  يارب 
ادخ ربمایپ  نامرف  قبط  رب  ناشیا  داد و  هدیمح  شردام  هب  دـیرخ و  ار  نوتاخ  همجن  رفعج  نب  یـسوم  بانج  هک  تسا  نآ  تیاور  هس 

رفعج و نب  یسوم  ماما  رسمه  نوتاخ  همجن  لاح  ره  هب  .داد  هیده  رفعج  نب  یـسوم  شدنزرف  هب  ار  همجن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دیآ یم  رامش  هب  ناشیا  تلیضف  نیرتگرزب  نیا  دش و  مالسلا  امهیلع  اضر  ماما  ردام 

نوتاخ همجن  بدا 

هراشا

نوتاخ همجن  بدا 

چیه دسر و  یمن  لقع  ياپ  هب  یتورث  انغ و  چیه   (3)« بدالاک ثاریم  لقعلاک و ال  ینغ  ال  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
یمن هراومه  تسا و  ینتفر  تسد  زا  دـسر ، یم  ناـسنا  هب  تمحز  جـنر و  یب  ثروم  زا  هچنآ  هکنیا  هچ  تسین ، بدا  زا  رتـهب  یثاریم 

هدافتسا نآ  زا  نارگید  دوخ و  هتسویپ  تسا و  ناسنا  هارمه  هشیمه  بدا  اما  درب  هرهب  نآ  زا  ناوت 

20 ص :

.هدب هیده  رفعج  نب  یسوم  تدنزرف  هب  ار  همجن  . 1 - 1
ص 17. اضرلا ، رابخا  نویع  . 2 - 2

تمکح 113. يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  همجرت  هغالبلا ، جهن  . 3 - 3
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هدـمآ نینچ  هراـب  نیا  رد  یتیاور  رد  .دوب  بدؤم  رایـسب  نأـشلا  میظع  يوناـب  نآ  هک  تسا  نآ  رگ  ناـشن  تاـیاور  یخرب  دـننک ؛ یم 
هک ینامز  زا  هک  اج  نآ  ات  تشاذگ  یم  یصاخ  مارتحا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ردام  هدیمح  شیالوم  هب  ترـضح  نآ  : » تسا

(1)« .داتسیا یم  طقف  ناشیا  لباقم  رد  تسشن و  یمن  هدیمح  يولج  زگره  ناشیا ، هب  میظعت  مارتحا و  يارب  دوب  هدش  هدیمح  زینک 

ناشن ار  دوخ  بدا  وا ، هب  رایسب  مارتحا  وا  ربارب  رد  ینتورف  اب  دسانشب و  ار  هدیمح  شیالوم  نارگ  ردق  تسناوت  نوتاخ  همجن  عقاو  رد 
فیـصوت رد  هدیمح  هک  دسرب  يا  هلحرم  هب  شتلزنم  ددرگ و  زاتمم  یـصخش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هداوناخ  رد  هجیتن  رد  دـهد و 

(2)« .اهنم لضفأ  هیراج  ّطق  تیأر  ام  « » .ما هدیدن  وا  زا  رتهب  رت و  تلیضف  اب  يا  هیراج  زگره  نم  : » دومرف ناشیا 

لقع

لقع

تورث يزاـین و  یب  نیرتهب  لـقع   (3)« لقعلاک ینغ  ال  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دـش ، هراشا  رت  شیپ  هک  روط  ناـمه 
، نوتاخ همجن  هرابرد  دـنز  مقر  ترخآ  ایند و  رد  ار  یمدآ  تداعـس  تفرـشیپ و  ياه  هنیمز  دـناوت  یم  یهلا و  تسا  یتبهوم  تسا و 

(4) .دوب دوخ  راگزور  نز  نیرتهب  نیدت  لقعت و  ظاحل  هب  هک  تسا  هدش  لقن 

21 ص :

ص 14. اضرلا ، رابخا  نویع  . 1 - 1
.نامه . 2 - 2

تمکح 113. هغالبلا ، جهن  . 3 - 3
نیحایر ص 5 ؛ ج 49 ، راونـالاراحب ، ص 14 ؛ ج 1 ، اـضرلا ، راـبخا  نویع  اـهنید .» اـهلقع و  یف  ءاـسنلا  لـضفا  نم  تناـک  و  . » 4 - 4

ص 12. ج 1 ، اضرلا ، دنسم  ص 20 ؛ ج 3 ، هعیرشلا ،
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نید

نید

نیدـت و هک  دوب  نانآ  زا  نوتاخ  همجن  بانج  دـنز ، یم  مقر  ار  نایمدآ  نادواج  یتخبـشوخ  هک  تسا  يریـسکا  نیدـت  لقعت و  هزیمآ 
لقعت و ظاحل  هب  دـش  لقن  هک  روط  نامه  درب و  هرهب  لامک  يوس  هب  زاورپ  يارب  لقع  نید و  لاب  ود  ره  زا  تخیمآ و  مه  هب  ار  لقعت 

ریش دوب و  لماک  یمسج  ظاحل  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  .دوب  دوخ  راگزور  نانز  نیرتهب  زا   (1) نیدت
؟ تسا هدش  مک  امش  ریش  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  دناسر ، ددم  وا  هب  هک  تساوخ  يا  هعـضرم  نوتاخ  همجن  ور  نیا  زا  .دیماشآ  یم  رایـسب 

(2) ...تسا هدش  هتساک  مراکذا  داروا و  اهزامن ، زا  نکیل  تسا  هدشن  مک  هک  دنگوس  ادخ  هب  میوگ  یمن  غورد  دومرف :

ریـس ردق  نیا  تسا و  هدیزرو  یم  صاخ  مامتها  دوخ  ياه  حیبست  اهرکذ و  اهزامن ، هب  نوتاخ  همجن  هک  دهد  یم  ناشن  ثیدـح  نیا 
یب ریظن و  یب  دنزرف  هب  نداد  ریش  رد  يرگید  نز  تسا  هدوب  یضار  هک  هتشاد  تیمها  شیارب  راگدرورپ  ترضح  يوس  هب  كولس  و 

هناتـسآ رد  ار  تناید  تقیقح و  ًالومعم  هک  دوبن  يداع  نانز  دننام  وا  عقاو  رد  .دهاکن  دوخ  تدابع  زا  .دـنک و  کمک  وا  هب  شلیدـب 
ای  ) سنوم سینا و  نیرتهب  تدابع  دای و  زا  تشاد و  سنا  ییاه  حـیبست  زامن و  هب  هراومه  هکلب  دـننک ، یم  ینابرق  ناشنادـنزرف  عفانم 

زا هک  درب  یم  تذل  نانچ   (3)( سنوم سینا و  ریخ 

22 ص :

.نامه . 1 - 1
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هب یتح  تساوخ  یمن  درک و  هعـضرم  تساوخرد  شریظن  یب  دـنزرف  يارب  تشذـگ و  رداـم  کـی  ناونع  هب  دوخ  هتـساوخ  نیرتـالاب 
هیلع اضر  ماما  هک  یماگنه  رد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  راگدرورپ  اـب  سنا  نیا  دوش و  مک  اـه  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رطاـخ 
یم يا  هنوگ  هب  دوخ  نورد  زا  ار  دنوادخ  دیجمت  حـیبست و  لیلهت ، يادـص  تفر  یم  باوخ  هب  نوچ  دوب ، وا  كاپ  محر  رد  مالـسلا 

(1) ...دیرپ یم  باوخ  زا  هک  دینش 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هاگدید  زا  نوتاخ  همجن 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هاگدید  زا  نوتاخ  همجن 

تسا رایسب  ياه  تلیضف  ياراد  هکمالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ردام  مالسلا و  امهیلع  قداص  ماما  رسمه  نوتاخ  هدیمح  بانج 
هیلع رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  ناشیا  تسا ؛ دنمجرا  يوناب  نآ  یگرزب  زا  یـشخب  هدنراد  رب  رد  هک  دراد  يریبعت  نوتاخ  همجن  هرابرد 
دیآ دـیدپ  وا  زا  یلـسن  رگا  کـش  یب  ما و  هدـیدن  ار  نآ  زا  رتهب  زگره  هک  تسا  يزینک  متکت  مدـنزرف ! : » دـیامرف یم  نینچ  مالـسلا 

(2)« .يراد ساپ  ار  شتمرح  ینادب و  ار  وا  ردق  مهاوخ  یم  امش  زا  .داد  دهاوخ  رارق  رهطم  هزیکاپ و  ار  وا  لسن  دنوادخ 

قداص ماما  رانک  رد  نونکا  هدوب و  مجع  ناگرزب  فارشا و  زا  هک  تسا  هتفگ  یـسک  ار  نخـس  نیا  هک  دراد  هجوت  رایـشوه  هدنناوخ 
یسک نینچ  تسا ، يزیگنا  تفگش  تالامک  ياراد  وا و  راوگرزب  رسمه  مالسلا و  هیلع 

23 ص :

ص 12. اضرلادنسم ، ص 5 و  ج 49 ، راونالاراحب ، ص 14 ؛ ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  . 1 - 1
اهتبهو دـق  لسن و  اهل  ناک  نا  اهلـسن  رّهطیـس  یلاعت  هللا  نا  ّکشأ  تسل  اهنم و  لضفا  طق  هیراج  تیأر  ام  هیراـج  متکت  نا  . »... 2 - 2

(. ص 12 ج 1 ، اضرلا ، دنسم  ص 5 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، ص 14 ؛ ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  « ) .اریخ اهب  صوتساف  کل 
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(1) .ما هدیدن  رتهب  وا  زا  زگره  نم  دیوگ  یم 

همجن ياه  تلیضف  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هراشا 

هراشا

همجن ياه  تلیضف  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هراشا 

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دمآ  ایند  هبمالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  نوتاخ  همجن  زا 
بانج نماد  محر و  هک  دهد  یم  ناشن  هتفگ  رهگ  نیا  تراگدرورپ » تمارک  وت  رب  داب  اراوگ  : » دومرف نینچ  نم  هب  دش و  قاطا  دراو 

کیربت نمض  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  دوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نانوچ  يدنزرف  روخ  رد  هتـسیاش و  نوتاخ  همجن 
یسوم ماما  دش _  هراشا  رت  شیپ  هک  روط  نامه  تایاور _  هیاپ  رب  هک  نیا  رب  نوزفا  تسا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناشیا ، هب  ییوگ 

یب مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  میناد  یم  تسا و  كاپ  وا  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  یـسک  هرهاط  دیمان و  هرهاط »  » ار ناشیا  رفعج  نب 
ناـشیا زا  ینارـسپ  نارتخد و  ياراد  زین  ناـنآ  هک  تشاد  زین  يرگید  نازینک  ترـضح  نآ  .دـهد  یمن  یـسک  هب  ار  یبقل  نینچ  لـیلد 

رت شیپ  هک  روط  نامه  .تسا  هدادن  نانآ  زا  کی  چیه  هب  ار  یمان  ناونع و  نینچ  دهد  یم  ناشن  خـیرات  هک  اج  نآ  ات  نکیل  دـندوب و 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدج  شرافـس  هیاپ  رب  ادـخ و  رما  هب  ار  همجن  هک  درک  دای  دـنگوس  ترـضح  نآ  دـش  هراشا 

.تسا هدیرخ 

تقادص

تقادص

دنوادـخ نامیا ؛ یتخبـشوخ و  ياه  هناخ  اه و  هفرغ  هب  یبایهار  اوقت و  ياـهرد  ندوشگ  يارب  تسا  يدـیلک  ییوگتـسار  تقادـص و 
رد لاعتم 

24 ص :

ص 18. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 5 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، ص 14 ؛ ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  ك.ر  . 1 - 1

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 51 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
http://www.ghaemiyeh.com


لومـشم ردقلا  لیلج  يوناب  نآ  قدص  هچرگ   (1)، تسا هداد  رارق  ناحلاص  نادیهـش و  ناربمایپ ، فیدر  رد  ار  نیقیدـص  ماقم  نآرق ،
هتـسیاش روخ و  رد  نآ  هب  هرابود  هراشا  هک  دراد  يا  هلمج  هراب  نیا  رد  ناشیا  دوخ  نکیل  دش  هدروآ  رت  شیپ  هک  دوب  ییاه  تلیـضف 

هدرک همجرت  نینچ  ار  هلمج  نیا  یمق  سابع  خیـش  جاـح  موحرم  .میوگ  یمن  غورد   (2)« ...بذکا ال  : » دیامرف یم  ناشیا  .دـیامن  یم 
(3)« .تفگ مناوت  یمن  غورد   » تسا

نوچ يدنزرف  وا  جاودزا  هرمث  دوب و  هرکاب  درک  جاودزا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  اب  هک  یماگنه  ردقلا  لیلج  يوناب  نیا  لاح  ره  هب 
.تسا مالسلا  امهیلع  هموصعم  همطاف  اضر و  ترضح 

نوتاخ همجن  ترضح  تافو 

نوتاخ همجن  ترضح  تافو 

توکلم هب  ناسارخ  هب  اضر  ترضح  رفـس  زا  شیپ  يوق  لامتحا  هب  تسین و  تسد  رد  یعالطا  ترـضح  نآ  تافو  لاس  زا  هنافـسأتم 
.تسا هنیدم  رهش  رد  راوگرزب  نآ  ربق  تسا و  هتسویپ  یلعا 

ردام ردپ و  كاپ  نماد  رد 

ردام ردپ و  كاپ  نماد  رد 

دشر هتسیاش  يردام  ردپ و  كرابم  یمیمص و  كاپ  نماد  رد  ار  یکدوک  نارود  مالسلااهیلع  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 
نوتاخ و همجن  نانوچ  يردام  رفعج ، نب  یسوم  ماما  ترضح  دننام  يردپ  .درک 

25 ص :

کئلوا نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  عم  کئلوأف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  . » 1 - 1
 . هیآ 69 ءاسن ، هروس  اقیفر »

ص 5. ج 49 ، راونالاراحب ، ص 15 ؛ ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  . 2 - 2
ص 257. ج 2 ، لامالا ، یهتنم  . 3 - 3
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، تیمیمـص یگتـسراو ، شناد ، زا  ییاضف  دـندوب و  هداد  ناماس  ار  يا  هداوناـخ  مالـسلا  مهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نوچ  يردارب 
يارب اه  هنیمز  طیارش و  همه  هداوناخ  نآ  رد  هک  دندوب  هدیرفآ  نآ  رد  یناسنا ، یقالخا و  ياه  تلیـضف  رگید  زا  زیربل  یکاپ و  افص ،

.دوب مهارف  ندش  هتخاس 

تکرب اب  یگدنز  زا  لاس  هد  دسر ، یم  رظن  هب  خـیرات  نیرت  تسرد  هک  مینادـب ، ق  لاس 173 ه .  ار  ناشیا  دـلوت  رگا  هموصعم  همطاف 
ار ترضح  نآ  تداهـش  هب  هدنام  لاس  راهچ  هژیو  هب  اه  لاس  نیا  زا  يدادعت  هتبلا  دص  هک  درک  يرپس  ردپ  تایح  نارود  رد  ار  دوخ 

ترـضح نآ  یگدـنز  زا  تدـم  نیا  رد  .درب  یم  رـس  هب  ناـشیا  يدازآ  راـظتنا  رد  زور  بش و  وا  دوب و  نادـنز  رد  شراوگرزب  ردـپ 
رایسب ناشیا  ياه  هتخومآ  یگدنز  تسخن  لاس  شـش  رد  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  تایاور  زا  یخرب  اما  میرادن  تسد  رد  یعالطا 

هناخ لها  هب  دنتـشون و  ار  دوخ  ياه  شـسرپ  دـنتفر و  ترـضح  هناخ  رد  هب  اه  یمق  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هجوت  لباق  هدرتسگ و 
مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  هار  رد  داد ، نانآ  هب  تشون و  ار  اه  شسرپ  خساپ  راوگرزب  يوناب  نآ  دنداد ، ترـضح  نآ 

؛ اهوبا اهادف  : » دندومرف هبترم  هس  هدرک و  دییأت  ار ، هدـش  هتـشون  ياه  خـساپ  هظحالم و  ار  اه  لاؤس  باوج  ناشیا  دـندرک  تاقالم  ار 
« .داب شیادف  شردپ 

یـسوم نب  یلع  ترـضح  ناشردارب  راوگرزب و  ردام  هدهع  هب  ناشیا  یتسرپرـس  تدم  نیارد  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  دهاوش  نیارق و 
.دوب مالسلا  هیلع  اضرلا 

ردپ تداهش  زا  سپ 

ردپ تداهش  زا  سپ 
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هرادا یتسرپرس و  تیلوئسم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  ناشیا ، هتـسیاش  دنزرف  حلاص و  فلخ  ردپ  تداهـش  زا  سپ 
.تشاد هدهع  هب  ار  هداوناخ 

ردارب اب 

ردارب اب 

رفعج نب  یسوم  ترضح  رازآ  دیدش و  قیقد و  تبقارم  یپ  رد  هراومه  نایـسابع  تموکح  هاگتـسد  دش ، هراشا  رتشیپ  هک  روط  نامه 
ترضح نآ  اب  یسابع  هفیلخ  نارومأم  هناراکمتس  ياهدروخرب  دندرک ؛ ینادنز  ار  ناشیا  اهراب  اتسار  نیمه  رد  دندوب و  مالـسلا  هیلع 

رفعج نب  یسوم  ماما  دوب ، اه  نآ  هرمز  رد  نادنزرف  یتیبرت  یگداوناخ و  تالکـشم  تشاد و  یفلتخم  ياهدمایپ  راثآ و  مالـسلا  هیلع 
، درپسمالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  شا  هتـسیاش  دنزرف  هب  ار  هداوناخ  روما  اهدمایپ ، راثآ و  نیا  زا  لماک  یهاگآ  اب  مالـسلا  هیلع 
هب طبترم  لـیاسم  همه  تیلوت  دـمآ ، دـهاوخ  رثا  نیا  رد  نآ  نتم  هک   (1) ترضح نآ  همان  تیـصو  قبط  تخاس ، دوخ  یـصو  ار  وا  و 

.تسا هدش  راذگاومالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ناشدنزرف  هب  ترضح ، نآ  نارسمه  نارتخد و 

نآ رگ  ناشن  دـهاوش  نیارق و  هچنانچ  تسا  هدوب  زین  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضحردام  نوتاـخ » همجن   » هک میریذـپب  رگا 
هب لاح  ره  هب  دش ؛ دهاوخ  رتشیبمالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  اب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  طابترا  تسا ،

ماما تداهش  ماگنه 

27 ص :

ص 317. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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رد هک  ردـپ  قارف  هب  اهراب  زین  لاس  هد  نیا  لوط  رد  تشاد و  لاـس  هد  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
رد هچ  ناس  نیدب  دوب  ردپ  تشگزاب  راظتنا  رد  هودنا  زا  راشرـس  یبلق  اب  دـیدرگ و  التبم  درب ، یم  رـس  هب  یـسابع  هفیلخ  ياه  نادـنز 

رانک رد  راوگرزب  يوناب  نآ  ردـپ ، تداهـش  زا  سپ  هچ  دوب و  تایح  دـیق  رد  زونه  درب و  یم  رـس  هب  نادـنز  رد  ردـپ  هک  ییاه  نامز 
يوضر قـالخا  بادآ و  شنم ، هب  ار  دوخ  مه  تفاـی و  يوسوم  يوخ  قلخ و  مه  هک  دوـب  بیترت  نیدـب  و  تفاـی ؛ دـشر  دوـخ  ردارب 

.تسارآ

طارـص هک  طارـص ، کـی  رب  زج  دوـب و  یکی  ناـنآ  مسر  هار و  و  دـندوب ؛ ادـخ  ّیلو »  » ود ره  ناـشیا  ردارب  ردـپ و  هک  اـجنآ  زا  ینعی 
: میناوخ یم  ترضح  نآ  همان  ترایز  رد  ور  نیا  زا  دنداهن  یمن  ماگ  تسا  میقتسم 

یلو رهاوخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ و  یلو  رتخد  يا  داب  وت  رب  مالـس  هللا ؛» یلو  تخا  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  »
.ادخ

ردـپ ردارب و  هک  دـهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  ، (1) دناد یم  دـحاو  رون  يواـسم و  ار  هّمئا  هک  یلیـالد  تاـیاور و  رگید  و  مالـس »  » نیا
لیاسم طیارـش و  هک  ناس  ناـمه  هب  نکیل  تسا  هدوبن  اـه  نآ  ناـیم  تهج  نیا  زا  یتواـفت  چـیه  دـنا و  هدوب  هللا » یلو   » ود ره  ناـشیا 
هدروآ دیدپ  راوگرزب  ود  نآ  یگدنز  مسر  هار و  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشدـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  یگدـنز  نایم  فلتخم 
، یتسرد جوا  رد  دندوب و  یهلا  ود  ره  هچرگ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  یگدنز  شور  دوب ،

28 ص :
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هموصعم همطاف  ترـضح  دوب ، دوخ  هب  صاخ  ياه  یگژیو  هدنراد  رب  رد  کی  ره  تشاد و  ییاه  توافت  لاح  نیا  اب  لامک ، نسح و 
و دوب ؛ هدیچ  اه  لگ  ود  ره  مرخ  زبس و  رس  ناتسلگ  زا  دوب و  هدیشون  ود  ره  تیبرت  شناد و  تایح و  ناراس  همـشچ  زا  مالـسلا  اهیلع 
ای کیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  درک ؛ هدهاشم  ناشیا  همان  ترایز  رد  ناوت  یم  ار  هتکن  نیا 
قح مه  هدرب و  يروخرد  هرهب  هللا ) یلو  ندوب  رتخد   ) زا مه  نانمؤمریما  راگدای  نآ  هک  تسا  نآ  مالـس  ود  نیا  رهاظ  هللا ، یلو  تخا 

.دوش یمن  رسیم  دنوادخ  صاخ  قیفوت  اب  زج  تسین و  یناسآ  راک  ود  ره  نیا  دوب و  هدرک  ادا  زین  ار  نآ 

؟ درک جاودزا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترضح  ایآ 

؟ درک جاودزا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترضح  ایآ 

ناشیا و هب  متس  رد  تشاد و  ساره  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  تدش  هب  یـسابع  رگمتـس  ردتقم و  هفیلخ  دیـشرلا  نوراه 
 _ فورعم لوق  هب  يو _  .درکن  یهاتوک  درک ، یم  باجیا  شتردق  ظفح  تسناوت و  یم  هک  اج  نآ  ات  شناکیدزن  نارای و  یبوکرس 
يا هویش  اب  ینعی  رگید ، یشور  هب  زین  نومأم  شدنزرف  .درک  رداص  ار  ماما  تداهش  تشادزاب و  روتسد  دوب و  هتـسب  ور  زا  ار  ریـشمش 

.درکن راذـگ  ورف  چـیه  زا  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  نادـنزرف  عـمق  عـلق و  ریــسم  رد  تـفر و  ار  ردـپ  هار  هناـکریز  هناـقفانم و 
مهارف شا  هداوناخ  ترـضح و  نآ  هرابرد  باعرا  سرت و  زا  ییاضف  رـسپ  ردـپ و  نیا  نشخ  هنامحر و  یب  هنارگمتـس ، ياـهدروخرب 

؛ دوب هتـشاذگ  ناوارف  ریثأت  شا  هداوناخ  ترـضح و  نآ  یگدـنز  يداصتقا  روما  یعامتجا و  طباور  نوچ  دـنچ و  رد  هک  .دوب  هتخاس 
نکمم هک  اجنآ  ات  يداصتقا _  ظاحل  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  تشاد  رایسب  تیمها  نوراه  يارب 
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، ترـضح نآ  نارتـخد  زا  یکی  اـب  جاودزا  هلیـسو  هب  دندیـساره ، یم  مدرم  زا  يرایـسب  ییوس  زا  ور  نیا  زا  .دـنامب  فیعـض  تسا _ 
هک یفلتخم  تالکـشم  یفرط  زا  هداوناخ و  رد  روضح  مدـع  ناـشیا و  ندوب  ینادـنز  ییوس  زا  دـندرگ و  ناـشیا  هداوناـخ  زا  يوضع 

نوزفا دوب ، هدرب  نیب  زا  ار  ترضح  نآ  نارتخد  جاودزا  هنیمز  دوب ، یسابع  نامکاح  ناهنپ  راکـشآ و  متـس  ناقفخ و  زا  هتفرگ  تأشن 
ترـضح نآ  نارتخد  زا  یهورگ  ًالمع  ور  نیا  زا  دـندوبن  جاودزا  نس  رد  نانآ  زا  یهورگ  ترـضح ، نآ  تایح  نامز  رد  هک  نیا  رب 

هب ار  شنارتخد  جاودزا  هرابرد  يریگ  میمصت  یتیصو  قبط  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  طیارـش  نیا  رد  .دندرکن  جاودزا 
نآ هدعاقلا  یلع   (1) .دوب هراب  نیا  رد  نکمم  يریگ  میمصت  نیرت  بسانم  نیا  درپس و  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
زا سپ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  صوصخ  رد  .تشاد  رظن  رد  هراـب  نیا  رد  ار  دوخ  نارهاوخ  همه  تحلـصم  ترـضح 
هدز مقر  نأشلا  میظع  يوناب  نآ  يارب  دنوادخ  هک  یتاردقم  زا  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رفعج ، نب  یـسوم  ترـضح  تداهش 

كرابم ربق  دورب و  ایند  زا  مق  سدقم  رهش  رد  هار  هنایم  رد  ددنب و  رفـس  راب  ناسارخ  يوس  هب  دیاب  ناشیا  تسناد  یم  دوب و  هاگآ  دوب 
نآ هک  تسناد  یم  نـیا  رد  ار  تحلـصم   (2) ور نیا  زا  .ددرگ  تمایق  زور  ات  تیب  لـها  ناقـشاع  تقیقح و  ناگتفیـش  روحم  ناـشیا 

ددعتم و راثآ  نادنز و  رد  ناشراوگرزب  ردپ  تراسا  نیا  رب  نوزفا   (3) .دنکن جاودزا  ترضح 
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ص 24. اضرلارابخا ، نویع  ص 317 و  ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 - 1
نایم زا  ار  شنارهاوخ  ترضح و  نآ  جاودزا  هنیمز  نومأم  زیمآرکم  ياه  تسایس  هدرتسگ و  ياه  يرگمتس  هک  نآ  رب  نوزفا  . 2 - 2

.دوب هدرکن  جاودزا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دوب ، هدرب 
هنازور مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  دوب  نآ  هدعاق  .دنام  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شا  هدج  هب  ترضح  نآ  تهج  نیا  زا  . 3 - 3

هعماج رب  مکاح  ياضف  رطاخ  هب  دوب و  هدش  وا  رب  هک  ییاه  متس  رطاخ  هب  یلو  ددرگ  راکـشآ  وا  ربق  دوش و  نفک  لسغ و  اراکـشآ  و 
جاودزا ترضح  نآ  هک  دوب  نآ  هدعاق  زین  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  هرابرد  تشگ ، نوفدم  هنایفخم  دش و  نفک  لسغ و  هنابش  وا 

هک روط  نامه  .دـشن و  مهارف  ترـضح  نآ  جاودرا  هنیمز  دنتـشاد  اور  شا  هداوناخ  ناشیا و  رب  هک  ییاـه  متـس  رطاـخ  هب  نکیل  دـنک 
دهد خساپ  زین  شسرپ  نیا  هب  دیاب  دش ؛ نفد  مدرم  مشچ  زا  رودب  هنابـش و  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ارچ  هک  دهد  خساپ  دیاب  خیرات 

.درکن جاودزا  دوب ، بحتسم  جاودزا  هک  نآ  اب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ارچ  هک 
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يارب هک  یپ  رد  یپ  ياه  تبیـصم  ترـضح و  نآ  يارب  وفک  مه  دوبن  و  یـسابع ، تموکح  هنامحر  یب  بوکرـس  ناـقفخ و  فلتخم 
.دوب هدنامن  یقاب  ناشیا  جاودزا  يارب  يا  هنیمز  هک  دوب  هدز  مقر  يا  هنوگ  هب  ار  لاوحا  عاضوا و  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  ناشیا  هداوناخ 

یگداوناخ طیارش  یسررب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هدنیآ  هرابردمالسلا  هیلع  اضر  ماما  بیغ  ملع  زا  رظن  فرص  اب  لاح  ره  هب 
میمـصت نیرت  هنازرو  دَرِخ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناشراوگرزب  نارهاوخ  مالـسلا و  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  یگدـنز  ياـه  تیعقاو  و 

 _ دانـسا زا  يا  هراـپ  رهاوظ  قبط  رب  ناـشیا _  هک  نیا  هچ  .دوب  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  هژیو  هب  ناـنآ ، جاودزا  مدـع  يریگ 
یعون دایز  لامتحا  هب  دوب و  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  گرزب  رتخد  ناشیا  عقاو  رد  ینعی   (1)، تسا اربک  همطاف  نامه 

نآ اب  جاودزا  دیاش  هک  تشاد  دوخ  نارهاوخ  نایم  هژیو  هب  هداوناخ و  رد  يربهر 

31 ص :

یم هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  تسا » همطاف  وا  مان  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  دمآ  دهاوخ  هک  روط  نامه  . 1 - 1
هموصعم همطاف  دوصقم  دوش  هدروآ  قلطم » روط  هب   » همطاـف ماـن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نارتخد  ناـیم  هاـگره  دوش 

.تسا مالسلااهیلع 
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.دوب یفانتم  اه  تیلوئسم 

.دراد دوجو  ریز  حرش  هب  زین  يرگید  ياههاگدید  ترضح  نآ  نارتخد  ندرکن  جاودزا  هرابرد 

رد هراب  نیا  رد  دـنا ؛ هدرکن  جاودزا  ور  نیا  زا  دـنا  هتـشادن  وفک  مه  هک  تسا  نیا  نانآ ، ندرکن  جاودزا  لـیلد  دـندقتعم  یهورگ  . 1
هک یـسک  اریز  دنداد  یمن  رهوش  هب  ار  دوخ  نارتخد  هیئاضر  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  نینچمه   »... تسا هدمآ  نینچ  مق  خیرات  باتک 

کی چیه  تهج  نیا  زا  تسا و  هدوب  رتخد  کی  تسیب و  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دنتفای و  یمن  دـشاب ، هدوب  ناشیا  وفک  مه 
(1)« ...تسا هدش  تداع  ناشیا  نارتخد  نایم  ینعم  نیا  هک  یتیاغ  ات  تسا  هدادن  رهوش  ار  ناشیا  زا 

نارتخد همه  هراـبرد  ار  هلأـسم  نیا  یخرب  دـنا و  هدیدنـسپ  ار  رظن  نیمه  ربـتعم ، رثا  نیا  فلؤم  زا  يوریپ  هب  نارگ  شهوژپ  زا  یخرب 
مالـسلا اـهیلع  هموصعم  ترـضح  صوصخ  رد  اـهنت  ار  نتـشادن  وفک  مه  هتـسنادن و  تسرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

.دنا هتشادنپ  حیحص 

: هک نیا  هچ  دیامن  یمن  تسرد  رظن  نیا  لاح  ره  هب 

یمن هدرـشف  نیا  رد  تسا و  لقتـسم  روخ و  رد  شهوژپ  کـی  عوضوم  دوخ  هک  يوـضر  يوـسوم و  نارتـخد  ندرکن  جاودزا  ًـالوا :
.دراد لالدتسا  تابثا و  هب  زاین  دجنگ _ 

هب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  وفک  مه  دنتسناوت  یم  يدودح  ات  هک  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ناگداون  ایناث :
دنیآ رامش 
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هموصعم همطاف  ترضح  هرابرد  عوضوم  نیا  دنا  هدرک  هراشا  نیرصاعم  زا  یخرب  هک  روط  نامه  هتبلا  دص  دنا ؛ هتـشاد  دوجو  هراومه 
.تسا هتشادن  جاودزا  يارب  بسانم  گنس  مه  وفک و  مه  ناشیا  اریز  (1) ؛ درادن قادصم  مالسلا  هیلع 

هرامه نانآ  هکلب  دننز ، نت  جاودزا  زا  دوشن  تفای  ناشیارب  وفک  مه  ات  هک  دنا  هتشادن  یشور  نینچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارتخد  اثلاث :
رتخد هنیکس  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ردقلا  لیلج  رتخد  يربک  بنیز  بانج  نآ  هنومن  دنا و  هتـسناد  یم  عبتم  ار  جاودزا  تنس 

رارقمالـسلا مهیلع  تیب  لها  خیرات  نانز  نیرت  هتـسجرب  نیرتزاتمم و  هرمز  رد  هک  تسامالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  نأشلا  میظع 
(2) .دندرک جاودزا  دنتشادن  وفک  مه  کش  یب  هک  یلاح  رد  دنراد و 

ترضح نآ  هک  دندرکن  رهوش  يور  نآ  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نارتخد  دسیون  یم  مالسا  رومان  خروم  یبوقعی  . 2
.درکن جاودزا  ناشیا  نارتخد  زا  کی  چیه  هملسلا  ّما  زج  دوب ، لیلد  نیمه  هب  دننکن  جاودزا  شنارتخد  دوب  هدومرف  تیصو 

ادخ ربمایپ  مّلسم  تنـس  نآرق و  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زگره  هک  نیا  هچ  دیامن  یم  زیگنا  تفگـش  یبوقعی  نخـس  نیا 
هنوگ نیا  تسا  هدمآ  ربتعم  عبانم  رد  هک  ترـضح  نآ  تیـصو  نتم  هک  نیا  رب  نوزفا  دنک ، یمن  تیـصو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نب یلع  ترضح  اب  تروشم  نودب  دیاب  یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نارتخد  تیصو  نآ  قبط  رب  هکلب  تسین ،

33 ص :

ص 151. تیب ، لها  همیرک  ك.ر : . 1 - 1
ص 151. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  . 2 - 2
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لقن نینچ  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  تیـصو  نتم  دننک ؛ جاودزا  ناشیا  هزاجا  اب  دیاب  اهنت  دننکن و  جاودزامالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 
: تسا هدش 

هب وا  اریز  دنهد  رهوش  ار  ناشنارهاوخ  دـننوذام  منارـسپ  زا  کی  ره  دـهد  هزاجا  مالـسلا ) هیلع  یلع ( مدـنزرف  هک  یتروص  رد  اهنت  «و 
ار همان  تیـصو  نیا  داوم  زا  یکی  یلع  مدنزرف  دراذگن  هک  یناطلـس  ای  سک  ره  تسا و  رت  هاگآ  دوخ  ناشیوخ  جاودزا  نوچ  دنچ و 

زاجم یبصنم  بحاص  چـیه  هن  منارتخد و  ياـهومع  هن  يرهاوخ و  ناردارب  هن  ...تسا و  هتـسج  تئارب  شلوسر  ادـخ و  زا  دـنک  ارجا 
دوخ ناگتسب  جاودزا  هب  همه ، زا  وا  و  مالسلا ) هیلع  یلع ( مدنزرف  روتسد  نذا و  هب  رگم  دروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ار  منارتخد  تسین 

تـساوخ رگا  دـنک و  نینچ  دـناوت  یم  دـهد ، رهوش  ار  نانآ  زا  یکی  هک  دـید  تحلـصم  تساوخ و  وا  رگا  ور  نیا  زا  .تسا  رتانـشآ 
(1)« ...دهدن رهوش  دناوت  یم  دهدن ، رهوش 

ترضح ناشیالوم  ردارب و  روتسد  نذا و  اب  اما  دننک  جاودزا  دنناوت  یم  منارتخد  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  تیـصو  رد  ناس  نیدب 
...مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

تیـصو هصالخ  ای  دـشاب و  هداتفا  هرما » هنذاب و  الا   » هلمج هتـشاد  تسد  رد  ناشیا  هک  يا  هخـسن  رد  تسا  لمتحم  یبوقعی  نخـس  اما 
ای دشاب و  هدرواین  ناشیا  ار  هدـش  دای  هلمج  وهـس  اطخ و  رـس  زا  ای  هدیـسر و  وا  تسد  هب  ینف  ریغ  هصالخ  مه  نآ  ترـضح ؛ نآ  همان 

ترضح نآ  تسا  لمتحم  زین  دنشاب و  هدرک  فذح  ار  هدش  دای  هلمج  نارشان  نارادرب و  هخسن 

34 ص :

زا سپ  همان  تیـصو  نتم  و 276 . و 225  ص 48  ج 49 ، راونالاراحب ، ص 24 ؛ اـضرلارابخا ، نویع  ص 317 ؛ ج 1 ، یفاـک ، . 1 - 1
.تسا هدش  لقن  راونالاراحب  زا ج 49  عبانم  هسیاقم 
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هب .دشاب  هدروآ  هیقت  ای  تحلصم و  رس  زا  ار  یعقاو  ریغ  یبلاطم  دوخ  نافلاخم  فارحنا  يارب  هک  تسا  هتـشاد  رگید  يا  همان  تیـصو 
.دسر یمن  رظن  هب  حیحص  یبوقعی  نخس  کش  یب  لاح  ره 

هک دیزرو  رارصا  يردق  هب  درک و  يراگتساوخ  ترـضح  نآ  زا  نومأم  یـسابع  هفیلخ  هک  تسا  هدمآ  ربتعم  ریغ  عبانم  زا  يا  هراپ  رد 
هتکن نیا   (1) .دنک تکرح  ورم  تمس  هب  هنیدم  زا  دهاوخب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  شرهاوخ  زا  دش  روبجممالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

ضارتعا دـناوتن  نومأم  هک  نیا  يارب  ناشیا  هک  ناس  نیدـب  تسناد ؛ ترـضح  نآ  ندرکن  جاودزا  لیالد  زا  ناوت  یم  ًالامتحا _  ار _ 
عبنم دوبن  رب  نوزفا  دش  هراشا  هک  روط  نامه  نکیل  .دنک  جاودزا  دهاوخ  یمن  هک  تسا  هتفگ  نومأم  يراگتـساوخ  هب  خساپ  رد  دنک ،

.تخاس دنتسم  هجوت  لباق  دهاوش  نیارق و  هب  ناوت  یمن  ار  هیرظن  نیا  ربتعم 

ناریا هب  ترجاهم 

ناریا هب  ترجاهم 

دیدـش يریگرد  دوب ؛ هتخاس  كانـشیدنا  ار  نومأم  تخـس  هک  دوب  هجاوم  یگرزب  ياه  شلاچ  اب  نومأم  نامز  رد  نایـسابع  تفـالخ 
زکرم لاقتنا  یمالـسا و  تموکح  فلتخم  طاقن  رد  نایولع  ددـعتم  ياه  مایق  نیما و  ندـش  هتـشک  تیاهن  رد  نومأـم و  نیما و  ناـیم 

یـسوم نب  یلع  طیارـش ، نیا  رد  دوب ، هتخاس  لزلزتم  ار  نومأم  تموکح  تسد  نیا  زا  یلیاسم  ورم و  هب  دادـغب  زا  یمالـسا  تفـالخ 
ناردارب و هارمه  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا 

35 ص :

هراـشا شرازگ  نیا  هب  ص 274  ج 2 ، نیعـشعشملاراونا ، رد  417 ؛ ص 418 _  يدـقن ، رفعج  يربک ، بنیز  ترـضح  ك.ر : . 1 - 1
.تسا هتسناد  تسردان  ار  نآ  هدرک و 
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رهـش هنیدم  هک  نیا  هچ  تشاد  یم  تسود  ار  هنیدـم  هعیـش  ناماما  رگید  دـننامه  وا  تشاد  تنوکـس  هنیدـم  رد  شنارای  زا  يرایـسب 
دنتشاد و هجوت  ناشیا  هب  مالسا  ناهج  رسارس  رد  نایعیش  هنیدم  رد  ترضح  نآ  رارقتـسا  لیلد  هب  دوب و  وا  تیب  لها  نارای و  ربمایپ و 
دندرک و یم  مارتحا  رایسب  ار  ترضح  نآ  زین  تنـس  لها  .دنتـسناد  یم  دوخ  یعامتجا  یگنهرف و  ینید ، ياه  شالت  روحم  ار  ناشیا 

رادروخرب يدرف  هب  رـصحنم  هژیو و  هاگیاج  زا  دراد و  یمیظع  ياوقت  ملع و  هک  دنتـسناد  یم  ربماـیپ  دـالوا  تیب  لـها  زا  يدرم  ار  وا 
(1) .تسا

مالسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دنامب و  یقاب  لاونم  نیمه  هب  لاوحا  عاضوا و  رگا  هک  تسناد  یم  هنارایـشوه  یتسرد و  هب  نومأم 
لدبم يو  تیمکاح  فیعـضت  ایآ  يزادنارب و  يارب  یمیظع  روحم  ترـضح  نآ  دنوش ، حرطم  هنیدـم  رد  وا  مهم  نارای  ناشیوخ و  و 

وا نافلاخم  يارب  يزکرم  هب  هنیدم  مه  ات  دوش ؛ ورم  یهار  درک  روبجم  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  عقاو  رد  ور  نیا  زا  .دش  دهاوخ 
.دروآ مهارف  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهش  هنیمز  مه  دناشن و  ورف  ار  نایولع  مایق  شتآ  ياه  هلعش  مه  دوشن و  لیدبت 

یلومعم ینز  ناشیا  هک  نیا  هچ  تشاد ؛ نایرج  زین  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هرابرد  طیارـش  فادها و  نیمه  نومأم  هاگدید  زا 
قافن گنرین و  زا  يرو  هرهب  اب  یسابع  تفالخ  هاگتسد  ور  نیا  زا  تشاد ؛ يزاتمم  تیعقوم  هدوب و  نأشلا  میظع  يروشناد  هکلب  دوبن 

هک دوب  نآ  لابند  هب 

36 ص :

.هدنراگن ملق  هب  تنس  لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ك.ر : . 1 - 1
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ازرطخ نایـسابع  تفـالخ  هاگتـسد  يارب  دنتـسناوت  یم  هدوب و  نیرفآ  لوحت  هک  مشاـه  ینب  ناـنز  نادرم و  زا  هتـسد  نآ  زا  ار  هنیدـم 
نیا يوس  تمس و  رد  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ترجه  دنک ، یلاخ  دنراد  ساپ  ار  تیب  لها  عیشت و  میرح  و  دنـشاب ،

: دنک یم  دییأت  ار  هیرظن  نیا  يدودح  ات  مق  خیرات  زا  ییاه  ترابع  رد  تقد  درک ؛ ریسفت  دیاب  نایسابع  تسایس 

نوریب وا  بلط  رد  هموـصعم  همطاـف  شرهاوـخ  ...دور  ورم  هـب  اـت  دـندرک  نوریب  هنیدـم  زا  ار  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  ماـما  نوـچ  »...
هک دندز  مقر  ار  یلاوحا  عاضوا و  دنتخاس و  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  هنیمز  هک  دشاب  نآ  مق  خیرات  هدنـسیون  دوصقم  دـیاش   (1)« ...دمآ

یناوارف يراشفاپ  هدرک و  يراگتساوخ  ترـضح  نآ  زا  نومأم  هک  دنا  هتـشون  ناققحم  زا  یخرب  .دوش  ناریا  یهار  دش  روبجم  ناشیا 
 _ زین ربخ  نیا  ، (2) دنک ترجه  ناریا  هب  تساوخ  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  زا  اضر  ترضح  ور  نیا  زا  تشاد و  دوخ  هتـساوخ  رب 
وا هک  نیا  هچ  دروآ  نوریب  هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  يا  هنوگ  هب  تساوخ  یم  نومأـم  هک  تسا  نآ  رگ  ناـشن  دـشاب _  تسرد  رگا 

همان رد  مدرم  هک  یلئاسم  خـساپ  ات  دـندمآ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هناخ  رد  هب  اه  یمق  نوچ  یکدوک  رد  هک  دوب  یـسک 
خـساپ تفرگ و  اه  یمق  زا  ار  اه  همان  تشادن ، روضح  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنریگب و  دندوب  هتـشون  ترـضح  نآ  هب  دوخ  ياه 

دجو هب  دید  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ياه  هتشون  خساپ  نوچ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تشون و  ار  اه  نآ 

37 ص :

ص 213. مق ، خیرات  . 1 - 1
.417 ص 18 _  يربک ، بنیز  ترضح  . 2 - 2
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ترجاهم هرابرد  تلع  نیمه  .دنیرفایب  لکـشم  هنیدم  رد  تسناوت  یم  یـسک  نینچ  دوجو   (1)« ...داب شیادف  شردپ  : » دومرف دـمآ و 
هارکا و ینطاب و  لیم  مغر  یلع  ترـضح  نآ  عقاو  رد  لامتحا  نیا  قبط  رب  .دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ناـکیدزن  رگید 

ناهج یـسایس  لیاسم  هنارایـشوه  هک  دوب  دوخ  راگزور  گرزب  نانز  هتخیهرف  زا  ناشیا  رگید  ترابع  هب  درک ؛ كرت  ار  هنیدـم  رابجا 
هرابرد دوجوم  تاعالطا  لیلحت  دـنیآرب  درک ؛ یم  لـیلحت  تشاد و  رظن  ریز  ار  نومأـم  ومالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هطبار  مالـسا و 

هب تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  هک  دـیاپ  یمن  يرید  طاـبترا  نیا  هک  تشاد  نآ  زا  تیاـکح  نومأـم  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ترـضح  هـطبار 
هنیدم رد  تیب  لها  هب  مامت  تنوشخ  اب  یسابع  تفالخ  هاگتـسد  نآ  زا  سپ  دش و  دهاوخ  رجنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تداهش 

هدرک كرت  ار  هنیدم  شناردارب  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  درک  یم  مکح  يزرودرخ  يرایشوه و  ور  نیا  زا  درک  دهاوخ  هلمح 
.دننک ترجه  دمآ _  یم  رامش  هب  نایولع  يارب  ینما  اتبسن  هاگیاپ  هک  ناریا _  هب  و 

؛ دـش ورم  یهار  رابجا ، هارکا و  هن  رایتخا و  يور  زامالـسلا  هیلع  اضر  ماما  شرافـس  هب  اـنب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  رگید  لاـمتحا 
هیلع اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  .دـنک  تکرح  ناریا  ورم و  يوـس  هب  تساوـخ  ناـشیا  زا  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ترـضح  هـک  ناـس  نیدـب 

يربهر نیگنس  تلاسر  دوب و  نیمز  يور  رد  ادخ  تجح  دوخ و  نامز  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قح  هب  یصو  اهنتمالسلا 
زا هچرگ  ناشیا  دیشک  یم  شود  رب  ار  مالسا  ناهج  یعقاو 

38 ص :

ص 53. تیب ، لها  همیرک  زا  لقن  هب  سدنرک ، نبا  یلائللا ، فشک  . 1 - 1
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هتشادرب یگرزب  ياهماگ  مدرم  نتخاس  هاگآ  يارب  راید  نآ  رد  تماقا  تدم  رد  هار و  رد  اما  دوب  هدرک  ترجه  ناسارخ  هب  رابجا  رس 
لماک تیرومأـم  نیا  اـت  ددرگ  ناریا  راپـسهر  درک  توعد  دوخ  رهاوخ  زا  وا  .دوش  یم  هدـهاشم  نآ  كراـبم  راـثآ  زونه  هک  دـندوب 
ماجنا رد  ار  شتلاسر  اـت  درب  هفوک  هب  دوخ  اـب  ار  يربک  بنیز  شرهاوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شدـج  هک  ناـس  ناـمه  هب  دوش ؛
مالسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  تداهـش  ای  تلحر  هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دهد  ماجنا  مات  لماک و  روط  هب  شفیاظو 

كراـبم و راـثآ  تیاـهن  رد  دـش و  دـهاوخ  نآ  رد  هعیـش  یملع  ياـه  هزوح  تفرـشیپ  قـنور و  مق و  تمظع  هوکـش و  ببـس  مق  رد 
هواس هب  تیاهن  رد  دـش و  ورم  مزاع  ردـقلا  لیلج  يوناب  نآ  هک  دوب  توعد  نیا  یپ  رد  تشاد  دـهاوخ  هعیـش  هعماج  يارب  ینادواـج 
درب مق  هب  ار  وا  تساوخ  دوخ  مداخ  زا  ور  نیا  زا  داد  دهاوخ  نایاپ  وا  رمع  هب  يرامیب  نیا  درک  ساسحا  ًالامتحا  دش و  رامیب  دیسر و 

ناگتخابلد تقیقح و  ناقشاع  نایعیش و  يارب  یمیظع  يونعم  هاگیاپ  شا  هربقم  ددرگ و  نوفدم  اج  نامه  رد  دورب و  ایند  زا  مق  رد  ات 
هک مق  خیاشم  زا  یـضعب  دنیوگ  نینچ  : » تسا هدـمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  مق  خـیرات  باتک  رد  ددرگ ؛ مالـسلا  هیلع  تمـصع  تیب  لها 

مهیلع رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  وا  رهاوخ  ...دور  ورم  هب  ات  دندرک  نوریب  هنیدم  زا  ارمالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  نوچ 
هد هک  دنتفگ  ار  وا  تسا  تفاسم  ردقچ  مق  رهش  نم و  نایم  دیسرپ  دش ، رامیب  دیـسر  هواس  هب  نوچ  دمآ و  نوریب  وا  بلط  هب  مالـسلا 

(2)« ...درب مق  هب  درادرب و  ار  وا  ات  دومرف  ار  دوخ  مداخ   (1) تسا خسرف 

39 ص :

یبهذم خـیرات   ) .تسا هدوب  گنـسرف  هد  دودـح  رد  میقتـسم  روط  هب  دورقت  هوآ و  ياهاتـسور  زا  تقو  نآ  رد  مق  هب  هواس  هار  . 1 - 1
ص 93) مق ،
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یخیراـت و يریگ  میمـصت  تلع  هب  تراـبع  نیا  رد  دور  مق  هب  دـش  ممـصم  ترـضح  نآ  تسا  هدـمآ  مق  خـیرات  رد  هک  روط  ناـمه 
؛ دیربب مق  رهـش  هب  ارم  : » دومرف ترـضح  نآ  تسا  هدش  لقن  هراب  نیا  رد  هک  یتیاور  قبط  رب  نکیل  تسا ؛ هدـشن  هراشا  زاس  تشونرس 

(1)« .دشاب یم  ام  نایعیش  زکرم  مق  رهش  دومرف  هک  مدینش  مردپ  زا  اریز 

راوگرزب و ردپ  تایاور  دوب و  رادروخرب  یمیظع  يونعم  تردق  مَهُلم و  دنلب و  حور  لیلحت و  ناوت  مهم و  شناد  زا  هک  ترضح  نآ 
لها طبترم  ياه  شناد  مولع و  زکرم  هب  هدـنیآ  رد  سدـقم  رهـش  نیا  هک  تسناد  یم  یتسرد  هب  دوب  هدینـش  مق  هراـبرد  ار  شدادـجا 

هک تسا  یهلا  ریدقت  نیا  دوب و  دهاوخ  تیب  لها  ناقشاع  يارب  ناوارف  تاکرب  أشنم  وا  هربقم  دش و  دهاوخ  لدبم  مالسلا  مهیلع  تیب 
رپ ربق  شناس و  نامـسآ  دـنلب و  حور  اـه  نرق  اـت  دـنک  یم  مق  یهار  نونکا  هتخاـس و  راـمیب  هواـس  رد  هدـیناشک و  رفـس  نیا  هب  ار  وا 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  توعد  دش  هراشا  هک  روط  نامه  .ددرگ و  یم  عیشت  یبهذم  رهش  نیرت  مهم  رد  ساسح  يا  هطقن  شتکرب 
يارب تمحر  فطل و  رـس  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  تشونرـس  نیا  زا  قیقد  لماک و  یهاگآ  اب  زین  ناسارخ  هب  رفـس  يارب  ناـشیا  زا 

.دوب هدز  مقر  نایعیش 

هب مالسا  ناهج  یمومع  لاوحا  عاضوا و  قیقد  لیلحت  اریز  دور  ناسارخ  هب  دش  ممصم  دوخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  موس  لامتحا 
هژیو

40 ص :

ص 33. یگیب ، دمحم  سایلا  رثوک ، زا  یغورف  . 1 - 1
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ترضح ساسح  رایسب  تیعقوم  نایولع ، ياه  مایق  جیاتن  ناناملسم ، هفیلخ  ناونع  هب  نومأم ؛ يور  ارف  تالکشم  ورم ، دادغب و  هنیدم ،
نیا ناشیا  یهارمه  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مربم  زاین  ناریا و  هب  تیب  لها  نایولع و  ياه  ترجاهم  ...ورم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر 

رد صاخ  یقوش  روش و  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  ناشیا  صلاخ  لالز و  قشع  .تشاد  یپ  رد  ار  زاس  تشونرـس  مهم و  میمـصت 
هنیمز یگدادـلد  لقع و  يزرو و  درخ  قشع و  زا  يا  هزیمآ  هیرظن  نیا  قبط  رب  .دوب  هدروآ  دـیدپ  ترفاسم  نیا  يارب  شناـج  ياـفرژ 

.دوب هتخاس  رارق  یب  ار  ترضح  نآ  هدروآ و  مهارف  ار  زاس  تشونرس  یخیرات و  ترجه  نیا 

نوچ دور و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  دش  ممصم  هک  درک  هیبشت  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هب  ار  وا  ناوت  یم  هراب  نیا  رد 
يدنت خساپ  يربک  بنیز  ربم ، دوخ  اب  ار  اه  هچب  ناوناب و  يور  البرک  هب  یهاوخ  یم  هک  لاح  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  سابع  نبا 

هب زین  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف   (1) .تشاد مالعامالسلا  هیلع  نیسح  اب  یشودمه  يارب  ار  دوخ  عطاق  میمصت  هداد و  سابع  نبا  هب 
يوس تمس و  رد  دشاب  هچ  ره  رفس  نیا  ماجرف  تشاد و  دهاوخ  یمیظع  راثآ  ناریا  هب  وا  ترفاسم  تسناد  یم  هنارایـشوه  یتسرد و 
هواس رد  نوچ  دش و  ناریا  مزاع  ور  نیا  زا  .دوب  دهاوخمالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  شردارب  فادها  مالسا و  حلاصم 
تیب لها  ناقشاع  رازم  شکرابم  رهطم و  دقرم  دیـشکرپ و  توکلم  ملاع  هب  شدنلب  حور  دنام و  اج  نامه  رد  دمآ و  مق  هب  دش  رامیب 

و

41 ص :

ص 193. مالسالا ، ضیف  ارسود ، نوتاخ  . 1 - 1
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ناهج يوناب  هناـگی  نآ  نادواـج  میظع و  مهـس  زور  ره  هتـشگ و  ناـفراع  یمالـسا و  مولع  ناروشناد  ناـهیقف ، تکرح  شخب  ماـهلا 
.ددرگ یم  راکشآ  رتشیب  تیونعم  اوقت و  شرتسگ  يزاس و  رادیب  رد  مالسا 

هب ق_م دورو 

هب ق_م دورو 

یم نآ  هتفیـش  ار  نانمؤم  ياـه  لد  هدرک و  نوگرگد  ار  رهـش  نیا  هشیمه  يارب  هک  یناـمهم  تشاد ، یگرزب  ناـمهم  زور  نآ  رد  مق 
رس زا  دندوشگ و  شوغآ  ناشیا  زا  لابقتسا  يارب  ترضح  نآ  زا  نیسحت  روخرد  یـسانشردق  اب  راگزور  نآ  رد  مق  نامدرم  تخاس ،

.دنتفاتش ناشیا  رادید  هب  قوش 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  مق  خیرات  رد 

وا زا  دـننک و  همطاف   (1) یّتس دصق  هک  دـندرک  قافتا  همه  دیـسر ، دعـس  لآ  هب  ربخ  نوچ  هک  تسا  نآ  تسرد  حیحـص و  تیاور  «و 
یتس تمزالم  فرـش  هب  نوچ  دـمآ و  نوریب  بش  نآ  رد  مه  اهنت  جرزخ  نب  یـسوم  ناشیا  هناـیم  زا  دـیآ  مق  هب  هک  دـنیامن  شهاوخ 
(2)« ...دوب تایح  رد  زور  هدفه  دروآ و  دورف  رهش  رد  دوخ  يارس  هب  دیشک و  رهش  بناج  هب  تفرگب و  وا  هقان  مامز  دیسر  همطاف 

یهورگ هک  يرگید  تیاور  قبط  رب  .تسا  هدـشن  شرازگ  هراب  نیا  رد  رگید  يا  هتکن  هدـش و  هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  مق  خـیرات  رد 
ناسارخ يوس  هب  نایولع  زا  یهورگ  یهارمه  اب  دوخ و  ناردارب  زا  دـنچ  ینت  هارمه  هبمالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  دـنا ، هدروآ 

هب نوچ  دندش و  راپسهر 

42 ص :

.تسا یتدّیس »  » فّفخم یّتس ، . 1 - 1
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نادرم هتشگ و  رو  هلمح  نانآ  هب  دندیزرو  یم  ینمشد  تیب  لها  نایعیـش و  اب  هدوب و  کلـسم  یعفاش  هک  اه  يا  هواس  دندیـسر  هواس 
، دوب دوخ  دنمتریغ  ناردارب  هنامولظم  تداهش  يریگرد و  دهاش  هک  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  دندناسر و  تداهـش  هب  ار  نانآ 
نزح و جاوما  درک  اشامت  ار  نانآ  دولآ  نوخ  ياه  هزاـنج  تبرغ  رد  هناـمولظم و  دـنا و  هدـیطلغ  نوخ  كاـخ و  رد  ناـنآ  دـید  نوچ 
ور نیا  زا  تخاس  راـمیب  ار  وا  یتحاراـن  مغ و  تدـش  نیا  تشگ و  رطاـخ  هدرزآ  یـسب  شفیطل  حور  تفرگ و  ارف  ار  شناـج  هودـنا 

(1) .دنربب مق  هب  ار  وا  تساوخ  شناهارمه  زا  تسا و  خسرف  دنچ  مق  ات  دیسرپ 

بهذم یعفاش  اه  يا  هواس  شرازگ  نیا  هیاپ  رب  اریز  دزاس  یمن  نئارق  دهاوش و  زا  یهورگ  اب  ربخ  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیا  اب 
مهیلع تمـصع  تیب  لـها  هب  رایـسب  نکیل  دراد ، رارق  تنـس  لـها  یهقف  ناـماما  هرمز  رد  هچرگ  .ق )  . م 205 ه  ) یعفاش ماما  دـندوب ؛
نایعیش عمج  هب  نآ  رد  تفر و  نمی  هب  هفوک  زا  یعفاش  تسا ؛ هدروآ  شراعـشا  رد  انلع  ار  تبحم  نیا  تسا و  هتـشاد  تدارا  مالـسلا 

زا زرم  ات  هار  نیا  رد  دـندرک و  یم  هزرابم  یـسابع  رگمتـس  ردـتقم و  هفیلخ  نوراـه ، تفـالخ  ینوگنرـس  يارب  هک  تسویپ  يزراـبم 
: دیوگ یم  نینچ  شراعشا  زا  یکی  رد  يو  تفر ؛ شیپ  زین  دوخ  ناج  نداد  تسد 

(2)« .تسا هدش  هتشونمالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  و  نآ ...  راوید  رب  هک  دید  دنهاوخ  دنفاکش  ارم  بلق  رگا  »

43 ص :

نئارق دـهاوش و  نکیل  تسا و  هدـماین  هواس  لها  اب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ناهارمه  يریگرد  مق  خـیرات  باـتک  رد  . 1 - 1
(. 161 ص 8 _  يولع ، تاداس  مایق  ص 201 ؛ ج 2 ، باسنالا ، ضایر   ) .تسا ربخ  نیا  یتسرد  رگ  ناشن 

.هسمخلا هّیمالسالا  بهاذملا  رد  هدش  پاچ  ص 554 ، یلیحذ ، هبهو  یعفاشلا ، بهذملا  زا  لقن  هب  ص 101  یعفاش ، ناوید  . 2 - 2
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نارادـفرط اهدـعب  وا  یهقف  شور  تفر و  رـصم  هب  اج  نآ  زا  دـنک و  زاب  ییاج  دوخ  يارب  تسناوتن  هفوک  رد  یعفاش  رگید  ترابع  هب 
هفیلخ نومأم  تایونم  یـسررب  یـسایس  لاوحا  عاضوا و  دـهاوش و  نیارق و  لاـح  نیا  اـب   (1) .دـش عیاش  يدودـح  ات  تفای و  يرتشیب 
تـسد اهورین و  هکلب  دندرک  هلمح  هواس  رد  تیب  لها  ناوراک  هب  هک  دندوبن  نایعفاش  نیا  تسا و  ربخ  نیا  یتسرد  رگ  ناشن  یـسابع 

ًالامتحا ات  دـندرک  مامت  اه  یعفاش  مان  هب  ار  نآ  دـندش و  رو  هلمح  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوراک  هب  هک  دـندوب  نومأـم  ناگدـناشن 
.دنهد رارق  اه  یمق  لباقم  رد  ار  نانآ  هتشذگ  زا  رتشیب 

رد تماقا  زور  هدـفه  زا  سپ  تشگ و  رامیب  ناشیا  ور  نیا  زا  تخاس و  مومـسم  ار  ترـضح  نآ  ینز  هواس  رد  رگید  یتیاور  هیاپ  رب 
نآ یـسایس  لاوحا  عاضوا و  لیلحت  نکیل  درادـن ، يدامتعا  لـباق  دنـس  زین  شرازگ  نیا  .تسویپ  یلعا  توکلم  هب  شدـنلب  حور  مق ،

يدودح ات  تشاد ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ناکیدزن  ناشیوخ و  اب  دروخرب  رد  یـسابع  هفیلخ  نومأم  یـصاخ  یـشم  یطخ  راگزور و 
تسا و رایسب  شناد  اه و  تلیضف  ياراد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تسناد  یم  نومأم  هک  نیا  هچ  دنک ، یم  دییأت  ار  شرازگ  نیا 
تموکح و يارب  يرطخ  دناوت  یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  شردارب  رانک  رد  هژیو  هب  وا  ندنام  هدنز  ًالوصا  زاتمم و  یتیـصخش  ياراد 

.درک ارجا  هواس  زا  ینز  تسد  هب  ار  ترضح  نآ  تداهش  همانرب  ور  نیا  زا  دیآ  باسح  هب  وا  تفالخ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  تسا  نآ  هدش  دای  بلطم  حیضوت 

44 ص :

ص 494. یعفاشلا ، بهذملا  .ر ك : . 1 - 1
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نایم (2) و  دندوب زاتمم  رایـسب  مالـسلا  امهیلع  هموصعم  همطاـف  یـسوم و  نب  دـمحا  دـننام  ناـنآ  زا  یهورگ  (1) و  تـشاد دنزرف   39
ار دوخ  دوب و  هدومیپ  ار  يونعم  یملع و  لامک  بتارم  يا  هزادنا  هبمالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  نایم  نیا  رد  هدش و  هتخانش  نایعیش 

ینادـنچ تیعقوم  نانز  راگزور  نآ  رد  دوب و  نز  ناشیا  هک  نیا  اب  دوب ، هتـساریپ  اه  تلیذر  زا  هتـسارآ و  نوگانوگ  ياه  تلیـضف  هب 
ناشیا و نارهاوخ  ناردارب و  مالسلا و  مهیلع  اضر  ترـضح  مظاک ، ماما  قداص ، ماما  هک  دندرک ، یم  انتعا  رتمک  نانآ  هب  دنتـشادن و 

یتیعقوم ترضح  نآ  عقاو  رد  دنتسناد  یم  دنمجرا  یمارگ و  رایسب  ار  ترضح  نآ  دنتشاد و  یصاخ  هجوت  ناشیا  هب  مشاه  ینب  ریاس 
هب درک  یم  لمع  هناکریز  هنارهام و  رایسب  هک  نومأم  ور  نیا  زا  تشاد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هیبش  دوخ _  دح  رد  هتبلا  دص  _ 

مومسم ار  وا  اذل  دسر  تداهـش  هب  دیابن  اراکـشآ  رهاظ و  هب  وناب  نآ  دندش  دیهـش  گنج  رد  وا  ناهارمه  رگا  هک  دوب  هتفایرد  یبوخ 
دیدپ وا  يارب  یتالکشم  دشاب و  نومأم  تفالخ  نماد  رب  یگنن  هکل  تسناوت  یم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  نتـشک  نوچ  .دنتخاس 

نایب ترضح  نآ  تلیـضف  رد  مالـسلاامهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  هک  یتایاور  دندوب و  اه  يا  هواس  هیاسمه  مق  مدرم  اریز  دروآ 
نایم رد  ترـضح  نآ  زاتمم  رایـسب  تیعقوم  زا  ناشن  دندرک  ترـضح  نآ  هب  هک  یـصاخ  مارتحا  دوب و  هدیـسر  نانآ  هب  دـندوب  هدرک 

ریزگان نانآ  اذل  .دوب  نیرفآ  رطخ  رـسدرد و  هقطنم  رد  نومأم  نارازگراک  يارب  ناشیا  ندناسر  تداهـش  هب  ور  نیا  زا  .دراد  اه  یمق 
ار ترضح  نآ  دندوب 
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.دنناسرب تداهش  هب  هناقفانم  هناکریز و 

ناشن كرادم  دانـسا و  هک  اج  نآ  ات  رگید _  دوب و  دوخ  تشونرـس  راظتنا  رد  هک  نیا  وگ  دمآ  مق  هب  دـش  رامیب  ترـضح  نآ  نوچ 
هک تسا  هدماین  خیرات  رد  یتح  داتسرفن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  يارب  یمایپ  درواین و  نایم  هب  ورم  هب  نتفر  زا  ینخـس  دهد _  یم 

هناورمالسلا هیلع  اضر  ترـضح  دزن  يدصاق  هلـصافالب  تسناوت  یم  ناشیا  رگید  ترابع  هب  دشاب ؛ دوخ  ياوادم  یپ  رد  ترـضح  نآ 
دـسر یم  رظن  هب  .تسا  هدماین  يزیچ  هراب  نیا  رد  خیرات  رد  .دبلطب  کمک  دوخ  ردارب  زا  ورم  هب  لاقتنا  دوخ و  يدوبهب  يارب  دـنک و 

وا نفدم  مق  هک  تسناد  یم  دیاش  دوب و  هدینش  مق  هرابرد  یمهم  رایـسب  تایاور  وا  دنامب ، مق  رد  تفرگ  میمـصت  لیدب  یب  يوناب  نآ 
.دشاب هدیسر  تسا  مق  رد  یلعا  توکلم  هب  زاورپ  هک  یهلا  گرزب  هدعو  نآ  دعوم  دش و  دهاوخ 

دمآ مق  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ارچ 

دمآ مق  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ارچ 

ود مق  هب  ار  ناشیا  ترجه  لیلد  یلک  روط  هب  دـیدرگ ؛ نشور  مق  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترجاهم  تلع  نیـشیپ  بلاـطم  زا 
ترـضح نآ  دندوبمالـسلا ، مهیلع  تمـصع  تیب  لها  صرق  اپ  رپ و  نارادـفرط  زا  اـه  یمق  هک  نآ  لوا  درک ؛ لـیلحت  ناوت  یم  هنوگ 

مق و تلیضف  رد  يددعتم  تایاور  دوب و  هتشاگن  ار  نانآ  یعرش  ياهشسرپ  خساپ  لبق  اه  لاس  هک  دوب  ومه  تخانش و  یم  ار  اه  یمق 
مق هرخالاب  دوب و  یمالـسا  قافآ  هرهـش  یـسابع  تفالخ  رابج  هاگتـسد  اب  اه  یمق  هزرابم  دوب و  هدینـش  شنیرهاط  دادـجا  زا  اه  یمق 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناقشاع  ناگتفیش و  هنایشآ  نازیتس و  متس  هاگیاپ 
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تـسد مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  هک  يرتشیب  ياـه  یتخـس  تالکـشم و  زا  اـت  دـش  مق  یهار  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  دوب ،
يارب هدامآ  يا  هنیمز  بسانم و  یهاـگیاپ  ناونع  هب  ار  اـج  نآ  دـهرب و  دـنروآ ، یم  دـیدپ  ناـشیا  يارب  یـسابع  تفـالخ  ناگدـناشن 

.داد رارق  دوخ  تامادقا 

نیرت مهم  مک  تسد  تسا و  يدام  لماوع  زا  رتارف  ترضح  نآ  دورو  تلع  دش _  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه  هک _  نآ  مود 
هب ارم  دومرف  هواس  رد  یـضیرم  ینماان و  ساسحا  زا  سپ  ترـضح  نآ  تایاور  زا  یخرب  هیاپ  رب  تسا ؛ يداـم  ارف  مق ، باـختنا  لـیلد 
زا هدش  لقن  تایاور  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  ثیدـح  نیا   (1) .تسا ام  نایعیش  زکرم  مق  رهش  هک  مدینـش  مردپ  زا  اریز  دیربب  مق  رهش 

نیرتگرزب زا  یکی  ناونع  هب  مق  هدـنیآ  عیـشت و  هدـنیآ  هشیدـنا  رد  وا  هکلب  تسا  هتـشاد  ریثأت  ناـشیا  باـختنا  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا 
: تسا هتشون  نینچ  رصاعم  ناققحم  زا  یکی  هراب  نیا  رد  دوب ، مالسا  تیونعم  هشیدنا و  دیلوت  ياه  نوناک 

اهدـعب هک  یتیروحم  مق و  هدـنیآ  هب  هجوت  اب  تشاد و  رگن  هدـنیآ  مهتلم و  یحور  گرزب  يوناب  نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  دـیدرت  یب  »
تبث هب  خـیرات  رد  .دروآ  يور  راید  نیدـب  دوب ، دـهاوخ  نآ  زکرم  ناشیا  هاگمارآ  هک  یتیروحم  دـیآ ؛ یم  شیپ  نیمزرـس  نیا  يارب 

روتسد دیسرپ و  هواس  اب  نآ  هلصاف  مق و  زا  ماگنه  نیا  رد  دش  رامیب  هواس  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدیسر 
نشور یبوخ  هب  نایرج  نیا  تشگ  نوفدم  نیمزرس  نیا  رد  دیناسر و  مق  هب  ار  دوخ  هنوگ  نیدب  دنروایب و  مق  هب  ار  وا  داد 
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هدناسر نیمزرس  نیا  هب  باتش  اب  ار  دوخ  تسا و  هتـشاد  هجوت  نیمزرـس  نیا  تیعقوم  مالـسا و  هدنیآ  هب  یهلا  يوناب  نآ  هک  دنک  یم 
(1)« .تسا هدرک  يزیر  هیاپ  دوخ  نفدم  اب  ار  نآ  تیزکرم  تیروحم و  تسا و 

دشخب یم  نانیمطا  یمدآ  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  یگدنز و  اه و  تلیضف  قیمع  نادنچ  هن  یـسررب  یتح 
زا هداد  ناشیا  هبمالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  ار  هموصعم »  » بقل تسا ، هتـسناد  یم  یبوخ  هب  ار  تسد  نیا  زا  یلئاـسم  ناـشیا  هک 

هیلع داجـس  ماما  هب  هک  درک  هیبشت  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هب  ناوت  یم  ار  وا  زین  هیواز  نیا  زا  عقاو  رد  تسا ؛ اـعدا  نیا  دـهاوش 
نابلط و قح  فاـطم  رازم و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش ، رورـس  هاـگلتق  ـالبرک و  هدـنیآ  رد  شاـبم  نارگن  دومرف  مالـسلا 

یم هکلب  تسناد  یم  یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  زین  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاـف  (2) ؛ دـش دهاوخ  تکرب  ریخ و  زکرم  ناوارف و  نامدرم 
.دیامن یم  یشیدنا  هداس  یعون  زاس ، تشونرس  گرزب و  يریگ  میمصت  نیا  رد  يدام  ارف  لماوع  هب  یهجوت  یب  هک  تفگ  ناوت 

دنک لیدبت  عیشت  يارب  نادواج  میظع و  یهاگیاپ  هب  ار  مق  تشاد  تیرومأم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ  ناوت  یم  رگید  هاگن  زا 
زا هک  مدآ  نبایرکز  زا  یفرط  زا  تخاـس و  نومنهر  مق  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  شریظن  مک  رهاوخ  ییوس  زا  ور  نیا  زا 

مدرم یملع  يونعم و  یگدنلاب  دشر و  رد  دنامب و  مق  رد  تساوخ  دوب  هعیش  نأشلا  میظع  لاجر  زا  مالـسا و  ناهج  گرزب  ناروشناد 
ار مق  هدنیآ  ترضح  نآ  هک  دوب  ناس  نیدب  دشوکب و  راید  نآ 
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.تخاس راگدنام  ار  نآ  ندش  هاگیاپ  ندش و  روحم  دز و  مقر 

زا هکلب  دوبن ، یفداصت  هثداح  کی  سدقم  رهش  نیا  رد  ناشیا  نفد  مق و  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترجه  هدرـشف  روط  هب 
ترجاهم هب  ار  ناشیا  ترجه  ناوت  یم  عقاو  رد  دندوب ؛ هدرک  يزیر  همانرب  ار  نآ  رایـسب  تقد  اب  هک  دوب  نارود  نآ  مهم  ياه  هدیدپ 

هب هکم  زا  ادـخ  ربمایپ  ترجه  هب  هفوک و  هب  هنیدـم  زا  نانمؤمریما  ترجه  هب  اـیاوز  يا  هراـپ  زا  ورم و  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
ار يرت  حورشم  هدرتسگ و  ياه  شهوژپ  مق  هب  ناشیا  ترجه  للع  راگزور و  نآ  لاوحا  عاضوا و  رت  قیقد  لیلحت  .درک  هیبشت  هنیدم 

.درادن ار  اه  نآ  شیاجنگ  رصتخم  نیا  هک  دبلط  یم 

ناقشاع راید  رد  دیشروخ  بورغ 

ناقشاع راید  رد  دیشروخ  بورغ 

هدمآ ناریا  هب  ردارب  رادید  يارب  دوب و  رامیب  تدم  نیا  رد  ناشیا  تشذگ  مق  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  فقوت  زا  زور  هدـفه 
هتشگ و وا  نفدم  مق  رهش  دورب و  ایند  زا  مق  رد  ترـضح  نآ  دوب  هتخاس  ردقم  دنوادخ  دوب و  رگید  يا  هنوگ  هب  یهلا  ریدقت  اما  .دوب 

نآ ناس  نیدـب  .ددرگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناقـشاع  ناگتفیـش و  قح و  هب  نافراع  ادـخ و  هتـسراو  ناگدـنب  هاگداعیم  وا  ناتـسآ 
توکلم هب  شدنلب  حور  تفر و  ایند  زا  وا  رادـید  قوش  ردارب و  یگنتلد  يرود و  زا  هتـساخرب  هودـنا  زا  زیربل  یناج  لد و  اب  راوگرزب 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  مق  خیرات  رد  .تسویپ  یلعا 

نالباب هب  ار  وا  هک  ینیمز  رد  جرزخ  نب  یسوم  زامن ، نیفکت و  لیـسغت و  زا  سپ  دیـسر ، تافو  ار  وا  نوچ  دوب  تایح  رد  زور  هدفه  »
(1)« .درک نفد  تسا  هسدقم  هضور  زورما  هک  اج  نآ  دوب 
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نآ تلحر  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  تسا ، هدمآمالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تافو  مق و  هرابرد  دیدج  میدق و  عبانم  رد  هک  یبلاطم 
نانآ تخاس و  رادیدپ  نانآ  ياه  لد  اه و  هرهچ  رد  ار  مغ  هودنا و  دیناشن و  گوس  هب  راگزور  نآ  رد  ار  مق  نیدـتم  مدرم  ترـضح 

.دنتخادرپ مالسلااهیلع  ترضح  نآ  نیفدت  هب  دعس  لآ  هژیو  هب 

نفد مسارم 

نفد مسارم 

یپ رد  هناروابان  نانآ  دـیناشن ؛ مق  راوید  رد و  رب  مغ  رابغ  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  هناـبیرغ  تلحر  دـش  هراـشا  هک  روط  ناـمه 
نآ تفرگ  میمـصت  جرزخ  نب  یـسوم  دوب ، ناتـسربق  دـنچ  ياراد  راگزور  نآ  رد  مق  هک  نیا  اـب  .دـندمآرب  ناـشیا  نیفکت  لیـسغت و 

لیدبت مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هب  نالا  هک  يا  هطقن  ؛ دراپس كاخ  هب  نالباب  رد  دوخ  یـصخش  غاب  رد  ار  ترـضح 
.تسا هدش 

ياراد ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  یتسرد  هب  نانآ  دـندنک  ناشیا  نفد  يارب  یبادرـس  هدـمآ و  مه  درگ  دعـس  لآ  لاح  ره  هب 
ربق رد  ار  راوگرزب  نآ  هزانج  هک  دراد  یگتـسیاش  یـسک  هچ  هک  داتفا  فـالتخا  ناـنآ  ناـیم  ور  نیا  زا  دنتـسناد ، یم  صاـخ  یتمرح 

یمرحم بیرق و  دوب و  مالسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  زا  نأشلا  میظع  ییوناب  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  فالتخا  نیا  تلع  .دراذگ 
ار وا  میرح  مرحمان  نادرم  طسوت  ناشیا  نفد  اب  ادابم  هک  دنتشاد  ساره  دنتخانش  یم  ار  وا  نارگ  ردق  هک  دعس  لآ  تشادن و 

50 ص :

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


دندیـسر هجیتن  نیا  هب  هرکاذم ، وگتفگ و  زا  سپ  ور  نیا  زا  .دنـشاب  هدرک  یبدا  یب  ردقلا  لیلج  يوناب  نآ  تحاس  هب  هتـشادن و  ساپ 
لاعتم و دـنوادخ  دزنمالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  اما  دـنک ، نفد  هدراذـگ و  ربق  رد  ار  ناشیا  كاپ  دـسج  رداق  ماـن  هب  يدرمریپ  هک 

یعون هب  زین  وا  نفد  تسیاب  یم  ور  نیا  زا  تشاد ؛ ییانثتسا  یهاگیاج  دوب و  رادروخرب  هژیو  یتلزنم  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
زا راوس  بسا  ود  هرهچ  ناهگان  .دوب  هدـش  هتفرگ  هک  يا  هنالوجع  میمـصت  ریحت و  هماگنه  رد  تهج  نیدـب  دـشاب ؛ ییانثتـسا  هژیو و 
نآ سانشان  هدیـشوپ و  هرهچ  اب  و  دندمآ ، مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  رهطم  دسج  تمـس  هب  نانآ  دش ، رادومن  اهراز  نش  رود  قفا 
نآ زا  هدش و  راوس  دوخ  نابسا  رب  دنیوگب  نخـس  یـسک  اب  هکنآ  یب  دندرپس و  كاخ  هب  هداهن و  ربق  هبادرـس  لخاد  رد  ار  كاپ  ندب 

.دندش دیدپان  نارظان  هدز  تهب  نامشچ  زا  هتفرگ و  هلصاف  اج 

تـسا هدز  مقر  نینچ  ار  ناشیا  تشونرـس  هدرورپ و  ار  يو  یهلا  ریدـقت  تسد  هک  هناگی  تسا  ییوناب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف 
هاگداعیم شرهطم  ربق  ات  دوش  نفد  دورب و  ایند  زا  اج  نآ  رد  دـیآ و  مق  هب  هدـش و  راـمیب  هواـس  رد  دـنک ، رفـس  مزع  ورم  يوس  هب  هک 

دنهن كاخ  رد  دعـس  لآ  مرحمان  نادرم  هک  دیاشن  ار  یـسک  نینچ  دسج  .ددرگ  ناهج  رـسارس  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناقـشاع 
هک نیا  هچ  دننک ، نفد  رگیدکی  کمک  اب  دندراذگ و  زامن  ترضح  نآ  مالسلا  مهیلع  موصعم  هتـسیاش و  ییاه  ناسنا  دیاب  یم  هکلب 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  مق  خیرات  رد  دراپسب ؛ كاخ  هب  دناوت  یم  موصعم  اهنت  ار  موصعم  هعیش  دیاقع  قبط  رب 

زا هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نیسح  ارم  درک  تیاور  »
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هربقم هب  ار  وا  نیفکت  لسغ و  زا  دعب  دیـسر و  تافو  ار  همطاف  نوچ  هک  دندرک  تیاور  ار  وا  هک  دیلو  نب  دمحا  نب  نسح  نب  دـمحم 
، هکنآ باب  رد  دـندرک  فالخ  رگید  مه  اب  دعـس  لآ  .دـندروآ  رـضاح  دـندوب ، هدرک  بیترت  وا  يارب  زا  هک  یبادرـس  رانک  رب  نالباب 

ریپ تیاغ  هب  یمداخ  کنآ  رب  دندرک  قافتا  نآ  زا  سپ  .دنک  نفد  دهنب و  نیمز  رب  ار  همطاف  دور و  بادرـس  رد  هک  تسا  نآ  راوازس 
يوگتفگ نیا  نایم  رد  .دنداتسرفب  وا  بلط  هب  ار  یـسک  دهن و  روگ  رد  ار  همطاف  ات  دننادرگ  رـضاح  ار  مان  رداق  ناشیزا ، یکی  نآ  زا 

دورف بسا  زا  دندیـسر  همطاف  هزانج  کـیدزن  هب  نوچ  دـنداهن  مدرم  نیدـب  يور  هتـسب و  رب  نهد  دـندمآرب  راوس  ود  هلمر  بناـج  زا 
دنتفرب و دنتـسشن و  رب  دندمآ و  نوریب  روگ  زا  سپ  دندرک  نفد  ار  همطاف  دـنتفر و  بادرـس  رد  دـندرازگ و  زامن  همطاف  رب  دـندمآ و 

(1)« .دندوب هک  راوس  ود  نآ  هک  دشن  مولعم  ار  سک  چیه 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  نفد  هرابرد  هتکن  هس 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  نفد  هرابرد  هتکن  هس 

راوگرزب نآ  نفد  يارب  هتخانشان  تیصخش  ود  یناهگان  ندمآ  ینعی  صاخ ؛ روط  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  نفد  لوا : هتکن 
دمآ روباشین  هب  يداع  ریغ  روط  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  روط  نامه  و  تسا ؛ هدمآ  مق  خیرات  نوچ  يربتعم  عبنم  رد 

مـسارم دوخ  نینمؤملاریما  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هک  روط  ناـمه  رگید  ریبعت  هب  (2) و  درک تکرـش  هطیطـش  وناب  مسارم  رد  و 
(3) دش راد  هدهع  ار  ناشیا  نفد  لسغ و 

52 ص :

.213 ص 214 _  مق ، خیرات  . 1 - 1
ص 175. ج 21 ، مولعلا ، ملاوع  ص 251 و  ج 47 ، راونالاراحب ، ص 295 ؛ حیارجلاو ، جئارخلا  . 2 - 2

.457 ص 8 _  ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 3 - 3
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یخرب هک  مق  لها  يارب  هتخانـشان  رادباقن  راوس  ود  زین  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  (1) ؛ میرم نب  یـسیع  دوخ  ار  قیدص  میرم  و 
رضاح یسوم  لآ  هموصعم  نآ  نفد  يارب  هک  دنا  هدوب  مالسلا  امهیلع  همئالاداوج  ترـضح  اضر و  ترـضح  ود  نآ  دنا  هداد  لامتحا 

.دیآ یم  رامش  هب  ترضح  نآ  گرزب  ياه  تلیضف  زا  نیا  دنا و  هدش 

رگ ناشن  دنک ، نفد  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  دهاوخ  یم  هک  یسک  هرابرد  مق  نایعیش  نایم  فالتخا  وگو و  تفگ  مود : هتکن 
هچ رفاسم  بیرغ  نز  کی  هنرگ  دـنا و  هداـهن  یم  جرا  ار  شتلزنم  ماـقم و  دـنا و  هدوب  لـیاق  مارتحا  رایـسب  ناـشیا  يارب  هک  تسا  نآ 

مدرم هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  نایعیـش  نایم  رظن  فالتخا  وگتفگ و  نیا  هکلب  دـنک ، نفد  ار  وا  یـسک  هچ  دوش  ثحب  هک  دراد  یتیمها 
.دنا هدوب  اهقحب » افراع   » قیداصم زا  دنا و  هتخانش  يدودح  ات  ار  ترضح  نآ  قح  مق 

نآ نفد  دـنا ، هدـش  یم  نوفدـم  ناتـسربق  رد  زین  هعیـش  نادرم  ناـنز و  تسا و  هدوـب  ناتـسربق  دـنچ  مق  رد  ناـمز  نآ  رد  موـس : هتکن 
.دنا هداد  یم  ناشیا  هب  هک  تسا  یصاخ  تیمها  رگ  ناشن  زین  اه  ناتسربق  رد  هن  صاخ و  یلحم  رد  ترضح 

53 ص :

نقّیضتال لاقف : ...نینمؤملاریما  كاذ  لاق : همطاف ؟ لّسغ  نم  : 7 هّللادبع یبأل  تلق : لاق : هّللادبع  یبا  نع  لّضفملا ، نع   ) .نامه . 1 - 1
( .یسیع الا  اهلسغی  مل  میرم  نا  تملع  اما  قیّدص  الا  اهلسغی  نکی  مل  هقیدص و  اّهناف 
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هنارکادیپان ياه  تلیضف 

هراشا

هنارکادیپان ياه  تلیضف 
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هنارکادیپان ياه  تلیضف 

هنارک ادیپان  ياه  تلیضف 

زا هک  نانآ  تسا ؛ راوشد  یـسب  نتـشون  نتفگ و  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  مالـسا  گرزب  يوناب  ياـه  تلیـضف  هراـبرد 
یتسرد هب  دنا  هدرک  یـسررب  ناشیا  هرابرد  ار  مالـسا  گرزب  ناروشناد  نانخـس  تایاور ، هعومجم  دـنراد و  شتآ  رب  یتسد  کیدزن 

نانمؤمریما ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راگدای  ياه  تلیـضف  هنارکادیپان  يایرد  شراگن  میظنت و  نییبت ، هک  دنا  هتفایرد 
.تسین یناسآ  راک  مق  نیمزرس  نازورف  دیشروخ  مالسلا و  مهیلع  همطاف  و 

: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  یناسارخ  دنوخآ  نادرگاش  زا  ینیوزق ؛ ياقآ  یلع  لضف  خیش  بانج  ققحم  همالع 

لایخ و مهو و  دح و  زا  جراخ  لالجلاوذ ، هدیزگرب  نآ  يونعم  يروص و  ینطاب ، يرهاظ و  لالج  لامک و  بتارم  ایازم و  لیاضف و  »
یب یب  زا  دـعب  تراهط  تلاسر و  هداوناخ  رد  .ار  ابیز  يور  تجاح  هچ  لاخ  طـخ و  وب و  گـنر و  هب  تسا ؛ لاـقم  نطاـب و  زا  نوریب 

هب ینز  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  يرغص  هقیدص  ترضح  مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح  ملاع 
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هثالثلا و هثلاث  ناشیا ] تسا و  هتـشاذگن  دوجو  هصرع  هب  اپ   ] ماقم یگرزب  تلانب و  نأش و  تعفر  ناـکم و  ولع  لاـمک و  لاـمج و  نیا 
لاـثما تراـیز و  رب  ّصن  لـثم  تسا  یب  یب  نیمه  صوـصخ  هـب  صوـصخم  هـک  تـسا  یتایـصوصخ  یـضعب  تـسا و  نینثـالا  هیناـث 

(1)« ...نآ

لیدـب یب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  لامک  بتارم  اه و  تیزم  اه ، تلیـضف  میدـناوخ  ینیوزق  موحرم  نانخـس  رد  هک  روط  نامه 
.(2) مالسلا مهیلع  ناموصعم  راختفا  تاهابم و  هیام  تسا و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ییوگشیپ 

هراشا

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ییوگشیپ 

رد مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  نفد  زامالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  نآ  زا  شیپ  یتیاور  قبط  رب 
هاگنآ دوش ؛» یم  نوفدـم  نآ  رد  همطاف  مرتخد  هک  يور  نآ  زا  تسا  تیب  لها  اـم  مرح  مق  : » هک تسا  هدومرف  هراـشا  هداد و  ربخ  مق 

: دیامرف یم  ترضح 

منادنزرف نم و  مرح  انامه  دیـشاب  هاگآ  تسا و  هفوک  نینمؤملاریما  مرح  هنیدم و  شربمایپ  مرح  تسا و  هکم  ادخ  مرح  دیـشاب  هاگآ  »
زا ییوناب  .دوش  یم  هدوشگ  مق  يوس  هب  تشهب  هناگتـشه  ياهرد  زا  رد  هس  تسا و  کـچوک  هفوک  مق  اـنامه  .تسا  مق  نم ، زا  سپ 

(3)« .دش دنهاوخ  تشهب  لخاد  نم  نایعیش  همه  وا  تعافش  اب  تسا و  یسوم  رتخد  همطاف  وا  مان  ددرگ و  یم  نفد  مق  رد  نم  رابت 

58 ص :

.طوطخم ینیوزق ، اقآ  یلع  لضف  خیش  هّیوضرلا ، هرضحلا  یلا  هیضرملا  هیدهلا  . 1 - 1
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  يدوز  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یخرب  زا  هتکن  نیا  . 2 - 2

وه امرح و  هلوسرل  ّنا  ـالأ  هکم و  وه  اـمرح و  هّلل  ّنا  ـالأ   . » ص 83 ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  ص 228 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ، . 3 - 3
هنجلل ّنا  الأ  هریغـصلا  هفوکلا  مق  ّنا  الأ  مق  يدـعب  نم  يدـلُو  مرح  یمرح و  ّنا  الأ  .هفوکلا  وه  امرح و  نینمؤملاریمال  نا  ألأ  هنیدـملا 

« .مهعمجأب هنجلا  انتعیش  اهتعافشب  لخدت  یسوم  تنب  همطاف  اهُمسا  و  يدلُو ، نم  هأرما  اهیف  ضبقت  مق ، یلا  اهنم  ثالث  باوبا ، هینامث 
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تیب لـها  مرح  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  سپ  تسا و  تیب  لـها  مرح  مق  تسد  نیا  زا  یثیداـحا  فیرـش و  ثیدـح  نـیا  هیاـپ  رب 
رد تشه  زا  رد  هس  هک  تسا  نیرفآ  ناـمیا  زاـس و  ناـسنا  نآ  ياـضف  دراد و  تلیـضف  يردـق  هب  تسا و  مق  مالـسلا  مهیلع  تمـصع 

.دوش یم  هدوشگ  نآ  يوس  هب  تشهب 

هب .ددرگ  یم  نوفدـم  اـجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتـخد  همطاـف  هک  تسا  نآ  مق  يارب  تمظع  تلزنم و  همه  نیا  لـیلد 
نیا ياج  داد ، ربخ  نآ  تلیـضف  تلزنم و  زا  تسناد و  شنادـنزرف  دوخ و  مرح  ار  مق  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نوچ  رگید  تراـبع 
نیا ّرـس  تلع و  نایب  ماقم  رد  ترـضح  اذـل  تسا ؟ هتفرگ  تأشن  اجک  زا  تسیچ و  يارب  مق  تلیـضف  ماـقم و  همه  نیا  هک  دوب  لاؤس 

نآ رد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  همطاف  نفد  ار  مق  تمظع  تلع  و  يدـلُو » نم  هأرما  اـهیف  ضبقت   » دومرف تلیـضف  همه 
.تسناد

رد ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدمآ  دیدپ  ترضح  نآ  ینارون  هاگراب  زا  يددعتم  عونتم و  ياه  تمارک  ییوس  زا 
ماما هس  زا  هدیـسر  تایاور  راوگرزب و  وناـب  نآ  تمظع  هراـبرد  هعیـش  گرزب  ناروشناد  نانخـس  زین  دومن و  ههبـش  دـیدرت و  اـه  نآ 

تلیضف و نقتم  ياه  هناشن  زا  لیبق ، نیا  زا  یلئاسم  گرزب و  يوناب  نآ  هرابرد  مالسلا  مهیلع  موصعم 
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: دوش یم  نایب  لیاضف  همه  نآ  زا  يا  هشوگ  اجنیا  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  دنلب  الاو و  تلزنم 

الاو تلزنم  میظع و  نأش  . 1

الاو تلزنم  میظع و  نأش  . 1

یف یل  یعفـشا  همطاف  ای   » دیراد دنمجرا  الاو و  یتلزنم  ماقم و  لاعتم  دنوادخ  دزن  امـش  هک  میناوخ  یم  ترـضح  نآ  همان  ترایز  رد 
سب یماقم  ادـخ  هاـگرد  رد  هموصعم  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  نآ  رگ  ناـشن  هلمج  نیا  نأـشلا » نم  اـنأش  هللادـنع  کـل  ّناـف  هنجلا 

ناشیا زا  تعافـش  تساوخرد  و  نأشلا » نم  انأش   » هملک صاخ  بیکرت  و  هللادنع »  » هژاو لامعتـسا  ّنا »  » اب هلمج  دیکأت  .دراد  دـنمجرا 
نانآ يارب  اهنت  نآ  كرد  هک  ادخ  دزن  یماقم  تسامالسلا ، اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  دنمجرا  ماقم  رگ  ناشن  هلمج  نیا  زا  شیپ 

هب نارگید  يارب  ار  نآ  اـه  هژاو  ظاـفلا و  اـب  دنـسانشب و  ار  ماـقم  نآ  هک  دـنراد  ار  نآ  ناوت  .دـنا  هتفاـی  هار  یهللادـنع »  » میرح هب  هک 
: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ینیوزق  بانج  .دنشک  ریوصت 

رد لوقع  هک  تسا  لالج  بتارم  لضفا  لامک و  ماقم  ...نیا  دـهع و  يارب  نأشلا ) نم   ) مال فلا و  تسا و  میظعت  يارب  انأش )  ) نیونت »
هکلب درادـن  ترابع  ظفل و  هک  تسا  ییانعم  کی  هکلب  ترابع  دوش  هتفگ  هچ  ره  تسا  زجاع  نآ  مهف  رد  ماهفا  رـصاق و  نآ  كاردا 

هلـصوح و هزادـنا  هب  ماـقم  نآ  هـب  بـیرق  اـی  دنـشاب  ماـقم  نآ  ياراد  هـک  یناـسک  رگم  درک  دـناوتن  نآ  روـصت  هـک ]  ] تـسا یماـقم 
(1)« .دادعتسا

60 ص :
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هدرشف روط  هب  دیاب  تسا  هدمآ   (1) ناشیاه همان  ترایز  رد  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هرابرد  نآ  هب  هیبش  ای  ریبعت و  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
: درک هراشا  نآ  رد  هتفهن  فیطل  ياه  هتکن  هب 

ینید ياهرواب  زا  دـیاب  نآ  هب  فارتعا  نأش و  نیا  هب  داقتعا  هک  دـنراد  یمیظع  نأش  لاعتم  يادـخ  هاـگرد  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  . 1
(2) .دشاب رادمتیالو  ياه  ناسنا 

یمن مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هبترم  هب  دراد  هک  يردق  تلالج  یگرزب و  همه  اب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  کش  یب  . 2
مهیلع نیموـصعم  هراـبرد  هک  یهباـشم  ياـه  هلمج  اـب  نأـشلا » نم  اـنأش  هللادـنع  کـل  ّناـف   » هلمج نیا  قیبـطت  هسیاـقم و  یلو  دـسر ،

نأش رگید  ترابع  هب  دراد ؛ رارق  مالسلا  مهیلع  همئا  بتارم  هب  کیدزن  یماقم  نأش و  رد  زین  ناشیا  دهد  یم  ناشن  تسا ، هدمآمالسلا 
نامه هک  تسا  نآ  دراد  تیمها  رایـسب  هچنآ  لاح  ره  هب  .نآ  زا  رت  نییاپ  يا  هبتر  رتدودحم و  هچرگ  تسا  خنـس  نامه  زا  زین  ناشیا 

(3) .تسا هدمآ  زین  ناشیا  همان  ترایز  رد  هک  تسا  هتفر  راک  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هرابرد  هک  ریبعت 

61 ص :

 . ...و ص 59 و ج 102،ص132 جو 8 ،   295،297 ،ج 101،ص 200 ، راونالاراحب : ك.ر . 1 - 1
«. کنأشب ارصبتسم   : » ص 265 و 337 و 346 ص 162 و ج 100 ، ج 102 ، نامه ، . 2 - 2

دـباترب و ار  نآ  دـناوت  یمن  نایمدآ  صقان  ياهدرخ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رد  دـش  هراشا  هک  روط  نامه  نأـش  نیا  . 3 - 3
: دـیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  نانمؤمریما  .دـنبایرد  ار  نآ  رتسگ  نماد  نوگانوگ و  داـعبا  دنـسانشب و  ار  نآ  دـنناوت  یمن  اـه  ناـسنا 

دنلب ماقم  ای  دنک  هدهاشم  ار  ام  یگرزب  تمارک و  ای  دسانـشب  ار  ام  تلزنم  هجرد و  ای  دبای ، تسد  تفرعم ، هلق  هب  دـناوتب  هک  تسیک  »
ماهفالا تهات  و  لوقعلا ، بابلالا و  تراح  دـیامرف : یم  ص 171  ج 25 ، راونالاراحب ، رد  ترـضح  نآ  زاب  و  ...دـیامن » كاردا  ار  ام 

ءاحـصفلا و تزجع  ءاـبطخلا و  تنکل  ءاـغلبلا و  تـسرخ  ءارعـشلا و  تـّلک  ءاـملعلا و  ترـصاقت  ءاـمظعلا و  ترغاـصت  لوـقأ و  اـمیف 
.ءایلوالا نأش  فصو  نع  ءامسلا  ضرالا و  تعضاوت 
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یهلا هاگرد  رد  ماقم  نأش و  نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  نآ  رهاظ  تسا و  رایـسب  ّتقد  لمأت و  هتـسیاش  ادـخ ) دزن  « ) هّللا دـنع   » هژاو . 3
یبـتارم اـه و  ماـقم  زا  یهلا  ءاـیلوا  موصعم و  ناـماما  ناربماـیپ ، ناگتـشرف ، زا  یهورگ  لاـعتم  راـگدرورپ  ناتـسآ  میرح و  رد  تسا ؛
هموصعم همطاف  ترـضح  دیامن و  یم  تیاهن  یب  هب  کیدزن  هک  تسا  دایز  نانچنآ  توافت  نیا  دنتوافتم و  اه  ماقم  یلو  دنرادروخرب 

زا رادقم  ره  هک  هنارک  ادیپاپ  الاو و  یتلزنم  ماقم و  نانچنآ  دیآ  یم  رامش  هب  یماقم  هاگیاج و  نینچ  ناگدنراد  هرمز  ردمالسلا  اهیلع 
.دوش ناگمه  لاح  لماش  هراومه  نآ  ناوارف  تاکرب  راثآ و  دوشن و  مک  نآ  زا  چیه  دوش ؛ هدرب  هرهب  نآ 

دنمجرا ماقم  نیا  نتـشاد  لیلد  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  دنوادخ  تسا ، تعافـش  ّقح  نتـشاد  راثآ  همه  نآ  زا  یکی  . 4
(1) .دش دهاوخ  هداد  حیضوت  نآ  هرتسگ  تمظع و  هرابرد  هک  رتسگ  نماد  یتعافش  دنک ، تعافش  تمایق  رد  ات  تسا  هداد  نذا 

میظع قح  . 2

میظع قح  . 2

تازجعم و روهظ  تسا و  ناوارف  تاکرب  راثآ و  أشنم  ناـشتمظع  كاـپ و  حور  دـنراد و  صاـخ  ینأـش  یهلا  هاـگرد  رد  هک  یناـسک 
قح هار  ندرک  مگ  راکشآ  سوسحم و  هاگ  سوسحم و  ریغ  يریگتسد  مدرم و  تیاده  رد  ناشیا  یتوکلم  هاگراب  زا  ناوارف  تامارک 

قح دراد ، رایسب  ریثأت  تقیقح  و 

62 ص :
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.دهن جرا  دسانشب و  ار  قح  نآ  دیاب  ناسنا  دنراد و  مدرم  رب  یگرزب 

هلف اهقحب  افراع  اهراز  نم  : »... تسا هدـمآ  نینچ  ترـضح  نآ  هرابرد  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  یتیاور  رد 
دهاوخ تشهب  دراو   ) تسوا نآ  زا  تشهب  دسانـشب  ار  شقح  دـنک و  تراـیز  ارمالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  هک  یـسک   (1)« هنجلا

(. دش

شسرپ نیا  تسا ، قح  نآ  تخانش  ورگ  رد  ناشیا  ترایز  شاداپ  هب  یبایتسد  هک  دراد  یمیظع  قح  ترضح  نآ  تیاور  نیا  قبط  رب 
؟ تسیچ میظع  قح  نآ  هک  تسا  حرطم 

مالسلا امهیلع  اضر  ترضح  نیسح و  ماما  ياه  ترایز  رد  هژیو  هب  تسا ، هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  همئا  ياه  ترایز  رد  زین  ریبعت  نیا 
افراـع ...کـتیتأ   » مالـسلا هیلع  اـضر  ترـضح  تراـیز  رد  دـیامن ، یم  بساـنم  ریبعت  نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب  اـه  نآ  زا  یخرب  لـقن 

(3)« ...کنأشب ارصبتسم  کقحب ، افراع  کتئج   » میناوخ یم  نینچ  رگید  ياج  رد  »(2) و  ...کقحب

رواب نانآ  تیالو  تماما و  هب  اه  ناسنا  تسا  مزال  هک  تسا  هتکن  نیا  نیبت  یپ  رد  تسد  نیا  زا  ینانخـس  مالـسلا  مهیلع  همئا  هراـبرد 
.تسا بجاو  نانآ  زا  تعاطا  دنا و  نیمز  يور  رد  ادخ  تجح  دنشاب  دقتعم  ینعی  دنشاب ؛ هتشاد 

تما و تماما  ماقم  ياراد  هن  ناشیا  نیا  هچ  .داد  هئارا  يریسفت  نینچ  هلمج  نیا  زا  ناوت  یمن  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هرابرد 
و دراد ؛ رگید  ییانعم  ناشیا  هرابرد  ریبعت  نیا  ور  نیا  زا  .نیمز  رد  ادخ  تجح  هن 

63 ص :
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: دیامن یم  هجوت  لباق  ریز  ياه  لامتحا  نآ  يانعم  هرابرد 

هک ناس  نیدب  تسا ؛ هدومرف  تیانع  دنمجرا  یماقم  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  دشاب  هتشاد  رواب  دیاب  ناشیا  ریاز  هک  تسا  نآ  دوصقم  . 1
نامه هب  تسا  توافتم  رگیدکی  اب  نانآ  تاذ  رهوج و  اما  تسا  اهنآ  همه  قلاخ  دـنوادخ  دنتـسه و  ناسنا  نایمدآ  همه  تسا  تسرد 

هدـیرفآ شزرا  جوا  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تاذ  رهوج و  لاعتم  يادـخ  دراد و  توافت  گنـس  كاخ و  اب  الط  هک  ناس 
تـشگنا صاخ  روط  هب  نآ  يور  دنیزگرب و  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  موصعم  هک  تسا  نآ  دارفا  یتاذ  صیخـشت  یکاپ و  هناشن  تسا ؛

، تسا هدش  دراو  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  ترضح  نآ  تلیضف  رد  هک  یتایاور  زا  ناوت  یم  ار  هتکن  نیا  دزرو و  دیکأت  هتشاذگ و 
.دروآ تسدب 

هب تروص  نیا  رد  زج  هکنیا  هچ  دشابمالـسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  ناشیا و  قح  هب  انـشآ  ریاز  هک  تسا  نآ  اهقحب » اـفراع   » زا دوصقم  . 2
، درک دـهاوخن  كرد  یتسرد  هب  ار  نآ  لب  دیـشچ  دـهاوخن  ار  ناشیا  ترایز  نیریـش  معط  تفای و  دـهاوخن  تسد  میظع  شاداـپ  نآ 

نانآ زا  کی  ره  هب  صاخ  هدیزگرب و  باقلا  اب  هعیش  ماما  هدزاود  مان  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ربمایپ و  رب  نوزفا  ترایز  نیا  رد  اریز 
هراشا ناشیا ، زا  شیپ  ماما  ناشیا و  ندوب  تجح  تماما و  هب  هادـفانحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  هب  مالـس  رد  نایاپ  رد  تسا و  هدـمآ 

.تسا هدش 

زا یخرب  هتفگ  هب  و  مکتفرعم » انبلـسی  نا ال  و  : » میناوخ یم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  رد  هک  تسا  یقح  ناـمه  نیا  و 
تسد هب  هتکن  نیا  نانآ  بلاطم  لیذ  ردص و  یـسررب  تسا و  هدش  دراو  ماقم  نیا  رد  هک  یتایاور  عومجم  قیقد  یـسررب  زا  ناققحم 

هب داقتعا  هک  تسا  نآ  دوصقم  دیآ ؛ یم 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  طابترا  دشاب و  دقتعم  همئا  تیالو  تماما و  هب  صخش  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  اهنت  میظع  قح  نیا 
.تسا روسیم  ترضح  نآ  قح  هب  تفرعم  هک  تسا  ضرف  نیا  رد  دسانشب و  اه  نآ  اب  ار 

ار اه  نآ  ماقم  تسین و  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  هلحرم  رد  هچرگ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  دش  هراشا  رت  شیپ  هک  روط  نامه  . 3
هبتر رد  هچرگ  تسامالسلا  مهیلع  همئا  تلزنم  قح و  نامه  عون  خنـس و  زا  هک  تسا  میظع  یقح  گرزب و  یتلزنم  ياراد  یلو  درادن 

هتفرگ و رارقمالسلا  مهیلع  تیب  لها  رامش  رد  زین  يو  ناشیا  همان  ترایز  رد  هک  دشاب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  رتدودحم ، رت و  نییاپ  يا 
یم نینچ  ناشیا  ترایز  رد  هنومن  ناونع  هب  .دریگ  یم  رارق  باطخ  دروم  ناـنآ  نمـض  رد  زین  ناـشیا  دـنا  بطاـخم  ناـنآ  همه  نوچ 

صاخ و يدوجو  دنراد و  میظع  یقحمالسلا  مهیلع  ناموصعم  همئا  هک  روط  نامه  ناس  نیدب  ...مکتفرعم » انبلـسی  نا ال  و   »... میناوخ
راثآ أشنم  شسدقم  ربق  دنلب و  حور  نانآ  لثم  دراد و  رارق  نانآ  يدوجو  عاعـش  رد  زین  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  گرزب ، یماقم 

نآ میظع  قح  لیلج و  نأش  دیاب  دیآ  یم  ناشیا  ترایز  هب  هک  یسک  تسا و  هتفر  راک  هب  ناشیا  هرابرد  ریباعت  نامه  .تسا و  یناوارف 
.دسانشب ار  راوگرزب 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ینیوزق  همالع 

ماما و قح  رد  صالخا  تفرعم و  تدارا و  روهظ  تیاهن  تدابع و  ترثک  هطـساو  هب  یب  یب  نیا  هک  دـشاب  نآ  دارم  تسا  لمتحم  «و 
هدیـسر  ] نیقی يالعا ]  ] هجرد هب  نامیا  هجرد  تیاهن  هب  ًالمع  ًالوق و  دوخ ، دادـجا  ءابآ و  هقیرط  تعیرـش و  بادآ  رد  تبقارم  لامک 

هلمج نیا  لاح  ره  هب   (1) .مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  شا  هدج  لثم  تسا  نیقیلا  نیع  ماقم  ياراد  و  تسا ]
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بلاطم زا  ار  نآ  نومضم  ناوت  یم  يدودح  ات  دراد و  تلالد  یب  یب  نآ  قح  تخانش  ندوب  بولطم  رب  مک  تسد  هک  اهقحب » افراع  »
.تسا ترضح  نآ  يارب  گرزب  یتلیضف  رگ  ناشن  درک ، طابنتسا  تسا ، هدیسر  ام  هب  ناشیا  هرابرد  هک  يرگید 

تعافش ماقم  . 3

تعافش ماقم  . 3

هب هنارظن  گنت  هاگن  یمالسا  شخب  تاجن  میلاعت  .تسا  ینامـسآ  گرزب  نایدا  ياه  هزومآ  نیرت  مهم  زا  زیخاتـسر  هب  رواب  داقتعا و 
راگدرورپ دراد  مان  ترخآ  هک  رگید  یناهج  رد  میلاعت  نیا  هیاپ  رب  دـشک ، یمن  تراسا  هب  تایدام  راصح  رد  ار  نآ  درادـن و  یتسه 

هتسیاش ناساره و  دودرم ، يرایسب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یسرباسح  نیا  دیشک ؛ دهاوخ  یتخـس  قیقد و  باسح  نایمدآ  همه  زا  ملاع 
دنناوت یم  دنراد  یهلا  هاگرد  رد  هک  یمیظع  نأش  لیلد  هب  هتسیاش  زاتمم و  ناگدنب  زا  یهورگ  زور  نیا  رد  .دش  دنهاوخ  یهلا  رفیک 

زا دـنراد ، ار  تشهب  رد  لوخد  یهلا و  تیانع  بذـج  هنیمز  هک  ار  راکهانگ  ياه  ناسنا  زا  هتـسد  نآ  دـننک و  يریگتـسد  نارگید  زا 
ام يارب  نآ  روصت  تسا و  هجوت  لباق  و  دنمجرا ، یـسب  ماقم ، نیا  دننک ؛ تشهب  دراو  دنناهرب و  ادخ  كاندرد  باذع  اه و  يراوشد 

یحو و قیرط  زا  اهنت  درادـن ، یهاگآ  زور  نآ  رد  نایمدآ  تلزنم  تیعقوم و  زا  ملاـع  راـگدرورپ  زج  یـسک  هک  اـج  نآ  زا  راوشد و 
يداو نیا  رد  لقع  دش و  هاگآ  زیخاتسر ، زور  رد  ماقم  نیا  ناگدنراد  زا  ناوت  یم  مالسلا  مهیلع  ناموصعم 
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.درادن یهاگیاج 

هک تسا  یناسک  زا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  همان  ترایز  زا 
همه هتـشاد و  یلک  یتعافـش  دـناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تمایق  زور  رد  ناشیا  تیعقوم  هتبلا  دـص  تسا ؛ میظع  ماقم  نیا  ياراد 

نآ هب  نیا  زا  شیپ  هک  یتیاور  قبط  رب  .دـهد  رارق  تعافـش  لومـشم  یهلا  نذا  اب  دنتـسه ، تعافـش  روخ  رد  هک  ار  راکهانگ  ناـیعیش 
«. دش دنهاوخ  تشهب  لخاد  ناشیا  تعافش  اب  نایعیش  همه  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دش ، هراشا 

رادروخرب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلمج  نآ  زا  ناموصعم ، همه  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هدیسر  تایاور  زا 
دودحم روط  هب  نانمؤم  یتح  مالسلا و  اهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  دننام  یناسک  ارهز و  همطاف  .دنلوبقم  تعافـش  دومحم و  ماقم  زا 

دراو نایعیش  وا  تعافش  وترپ  رد  هک  تسا  یسک  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  یلو  دننک  تعافـش  دنناوت  یم  دنراد و  تعافـش  ماقم 
.دش دنهاوخ  تشهب 

ياراد ناشیا  هکنیا  دراد ؛ گرزب  یتلیـضف  راکهانگ  نانمؤم  تعافـش  هرابرد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  عقاو  رد  رگید  ترابع  هب 
و درک ، دهاوخ  تعافش  ار  نایعیش  همه  ترضح  نآ  هدش  دای  تیاور  قبط  هک  نیا  هچ  یلک ، یتعافش  مه  نآ  دنتسه ؛ تعافـش  ماقم 

حیضوت هراب  نیا  رد  ینیوزق  ياقآ  یلع  لضف  خیـش  همالع  تسا ؛ هداد  نأشلا  میظع  يوناب  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یماقم  نیا 
: تسا هداد  یهجوت  لباق 

تانوئش زا  هک  تسا  هیمکح  همات  هماع  تعافش  دنوش ، یم  تشهب  لخاد  قداص  ترضح  نایعیش  مامت  هک  یتعافش  نآ  تسا  مولعم  »
تیالو
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یب یب  هدج  هک  تعافـش  ماقم  نامه  هکلب  دـشاب ، یم  نآ  ياراد  ینمؤم  ره  هک  یتعافـش  خنـس  زا  هن  تسا  تماما  تمـصع و  ماقم  و 
« ...تسا تباث  یب  یب  قح  رد  ماقم  نامه  دراد ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

صوصنم ترایز  . 4

صوصنم ترایز  . 4

هرابرد مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هدیـسر  ياه  تراـیز  رد  عّبتت 
وناب و چیه  هکلب  تسا  هدـشن  دراو  یترایز  موصعم _  هیحان  زا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  زج  مشاه _  ینب  نانز  زا  کی  چـیه 

نیا (1) و  تـسین هرایزلا  صوصنم  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  یتح  تراهط  تمـصع و  هداوناخ  رد  مشاه  ینب  زا  ینوتاـخ 
تـسرد .دومرف  ءاشنا  ار  اوتحم  رپ  همان  ترایز  نیا  ناشیا  هرابرد  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  هک  تسامالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  اـهنت 
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  دزن  قطانم  نآ  مدرم  دندوب و  هدش  نوفدم  ناریا  قطانم  زا  یخرب  رد  اه  هداز  ماما  زا  يرایسب  هک  ینامز  رد 

هموصعم همطاف  ترـضح  شا  یمارگ  رهاوخ  زج  درکن ، ءاشنا  یترایز  اهنآ  زا  مادک  چـیه  هرابرد  ترـضح  اما  دنتـشاد ، دـش  دـمآ و 
.مالسلا اهیلع 

نفد مسارم  . 5

نفد مسارم  . 5

مـسارم دراپـسب و  كاخ  هب  دیاب  موصعم  ماما  اهنت  ار  موصعم  ماما  هک  تسا  نآ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هرابرد  نایعیـش  داقتعا 
ماجنا ار  وا  نفد 

68 ص :

.تسا هدش  دراو  يا  همان  ترایزرصع  یلو  ترضحردام  نوتاخ ، سجرن  بانج  هرابرد  هتبلا  . 1 - 1
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هک تسا  هدشن  هدینش  هدید و  البرک  يادهش  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  ریغ  هرابرد   (1) .دهد
هب يداع و  ریغ  روط  هب  هک  تسا  یـسک  اهنت  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  (2) و  .دنک نفد  ار  یـسک  يداع  ریغ  روط  هب  موصعم  ماما 
ود نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  دندرپس ، كاخ  هب  ار  وا  راوگرزب  نآ  رب  ندناوخ  زامن  زا  دعب  دندمآ و  راوس  ود  یناهگان  ًالماک  تروص 

نامه مالسلا _  اهیلع  هموصعم  ترضح  هژیو  نفد  لاح  ره  هب   (3) .دنا هدوب  مالسلا  مهیلع  همئالاداوج  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  راوس 
.تسا دنمجرا  يوناب  نآ  ياه  تلیضف  زا  تشذگ _  نآ  حرش  هک  روط 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راختفا   . 6

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راختفا   . 6

اربک و بنیز  ءارهز  همطاف  مان  دـننامه  دـلوت ، زا  شیپ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاـف  كراـبم  ماـن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 
ماما تسا ؛  هدوب  ظوفحم  نیعم و  صاخ  روط  هب  شرهطم  نادناخ  ربمایپ و  دزن  ناشیا  دلوت  زا  شیپمالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح 
بقل  (4) تـسا همطاف  شماـن  هک  دـش  دـهاوخ  نوفدـم  نم  راـبت  زا  ییوناـب  مق  رهـش  رد  يدوز  هب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص 

هزنم كاپ و  رایـسب  مک  تسد  ار  ناشیا  مدرم  هک  تسا  نآ  رگناشن  زین  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  مال  فلا و  اب  هک  هموصعم » »
اب تیاور  رد  اریز  دنا ؛ هتسناد  یم  موصعم  هب  کیدزن  و 

69 ص :

ص 384. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 - 1
رب دندمآ و  روباشین  هب  يداع  ریغ  روط  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  يروباشین ، هطیطش  وناب  هرابرد  . 2 - 2

.رفعج نب  یسوم  تازجعم  شخب  لامالا ، یهتنم  ك.ر : .دندناوخ  زامن  ناشیا 
ص 127. تیب ، لها  همیرک  ك.ر : . 3 - 3

.يدلو نم  هأرما  اهیف  نفدتس  . 4 - 4
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ناشیا و ترجه  هراب  رد  تسا  هتـشاد  ناشیا  یتیعقوم  نینچ  مدرم  ناهذا  رد  تسا ، ینهذ  دـهع  مال  فلا و  تسا و  هدـمآ  مال  فلا و 
میقتـسم تداهـش  ور  نیا  زا  تشاد  یهاگآ  ناشیا  یعامتجا  میظع  تیعقوم  زا  نومأم  هک  میدروآ  رت  شیپ  ناشیا  تداهـش  ای  تلحر 
مومـسم ار  ناـشیا  تاـیاور  زا  یخرب  هیاـپ  رب  هناـکریز  هناـقفانم و  تسناد و  یمن  تموـکح  تحلـصم  هب  ار  نأـشلا  میظع  يوناـب  نآ 

هب مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  تسد  نیا  زا  یتایاور  تیاور و  نیا  رد  رتمهم  هتکن  و  . (1) میظع تسا  یتلیضف  دوخ  نیا  .تخاس و 
داوج ماما  زا  هک  یتیاور  رد  دندرک  یم  راختفا  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  دوجو  هب  هک  روطنامه  دنک ، یم  راختفا  وا  دوجو 

.دنک یم  دای  نم » همع   » ناونع اب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  زا  ترضح  نآ  هدش ، لقن  ناشیا  ترایز  شاداپ  هرابردمالسلا  هیلع 

زا مق  رهـش  یعونتم ، ددعتم و  تایاور  قبط  رب  دوش ، هراشا  ترـضح  نآ  ياهتلیـضف  رگید  زا  یکی  هب  اج  نیمه  رد  دیامن  یم  بسانم 
شزرا و مهم  لـیالد  زا  یکی  تاـیاور  زا  یخرب  قـبط  رب  .تسا  ...و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـهأ  مرح  دراد ، يا  هژیو  هاـگیاج  تلزنم و 

.تسا اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  سدقم  هربقم  مق ، رهش  هژیو  هاگیاج 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  باوث  . 7

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  باوث  . 7

70 ص :

هک دوش  یم  موهفم  ثیداحا  یضعب  فیرش و  ثیدح  نیا  زا   » تسا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  ینیوزق  ياقآ  یلع  لضف  موحرم  . 1 - 1
تلیـضف و تیاهن  نیا  هدوب و  ظوفحم  نیعم و  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  هکئـالم و  دزن  ناـشتدالو  زا  لـبق  ...ترـضح  كراـبم  مسا 

.طوطخم .هّیوضرلا  هرضحلا  یلا  هّیضرملا  هیدهلا  مالسلا ». ...  مهیلع  ناموصعم  ریاس  اب  هک  تسا  یلضف )  ) ّتیصوصخ و
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، دراد یمیظع  شاداپمالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  ربتعم  ثیداحا  قبط  رب  دمآ  دهاوخ  هک  روطنامه 

يارب رجا  شاداپ و  ناونع  هب  ار  یهلا  نیرب  تشهب  ترضح  نآ  ترایز  دنا  هدومرف  مالـسلا  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  قداص ، ماما 
هلمج نآ  زا  ناموصعم  زا  سپ  تسا و  نأشلا  میظع  يوناب  نآ  ریظن  مک  ياـه  تلیـضف  رگید  زا  نیا  دروآ و  یم  ناـغمرا  هب  شنارئاز 

دنچ هک  تفای  ناوت  یم  ار  یتیـصخش  رتمک  تیب  لها  تراـهط و  تمـصع و  هداوناـخ  ناـگرزب  هراـب  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 
هلبق هب  ور  رس  دزن  هک  تسا  هدمآ  ناشیا  ترایز  رد  .دنشاب  هدرک  نییعت  شترایز  يارب  تلیضف  رجا و  باوث و  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

ترایز هدمآ  تیاور  رد  یتیفیک  هب  ار  ناشیا  هّللادمحلا )»  » رب هّللا » ناحبـس   » نتـشاد مدقم  اب   ) ارهز ترـضح  حیبست  زا  سپ  تسیاب و 
.تسا ناشیا  صاخ  نأش  هجیتن  رد  ترضح و  نآ  هب  صاخ  مارتحا  موزل  رگ  ناشن  نیا  نک و 

هتخیهرف يوناب   . 8

هتخیهرف يوناب   . 8

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رب  نایـسابع  تفالخ  هاگتـسد  قیقد  تراظن  لاوحا و  عاضوا و  دش  هراشا  رت  شیپ  هک  روطنامه 
نیا اب  تسین ، تسد  رد  یعالطا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاـف  هب  طـبترم  لـیاسم  زا  يرایـسب  زا  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  شا  هداوناـخ  و 

یتیاور قبط  رب  .تسا  هتخیهرف  يوناب  نآ  شناد  هنارکادـیپان  يایرد  رگناشن  تسا  هدیـسر  ناشیا  هراب  رد  هک  یکدـنا  تاعالطا  لاح 
؛ دوبن هناخ  رد  ترضح  نآ  دنتفرمالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هناخ  هب  نایعیش  زا  یهورگ 
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زور دنداد ، ترضح  نآ  هناخ  هب  ار  اه  لاوئس  دوب ، هدش  هتشون  نآ  رد  یعرـش  ياه  لاوئـس  هک  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  ییاه  همان  نانآ 
هیلع رفعج  نب  یسوم  ماما  زونه  هک  دندیمهف  دندمآ و  ترـضح  نآ  هناخ  هب  دندوب  هدش  هدامآ  دوخ  نطو  هب  تشگزاب  يارب  هک  دعب 

یلاحـشوخ اب  نانآ  داد ، لیوحت  نانادب  هتـشون و  ار  اهنآ  خساپ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  .دـنا  هدرواین  فیرـشت  لزنم  هب  مالـسلا 
ناشیا هب  ار  ارجام  دمآ ، یم  هنیدـم  هب  هک  دـندرک  دروخربمالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اب  هار  رد  دـندرک  كرت  ار  هنیدـم 

« اهوبأ اهادـف  : » دـندومرف راب  هس  ناشدـنمجرا  رتخد  هراب  رد  دـندرک و  هعلاطم  ار  اه  خـساپ  اهـشسرپ و  ترـضح  نآ  دـندرک ، ضرع 
ناوارف ملع  زا  ثیدح  نیا  دوب ، مک  رایـسبمالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  نس  خیرات  نآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب   (1) .داب شیادف  شردپ 

ریبعت هب  تسا و  هملعم » ریغ  هملاـع   » بنیز شا  همع  دـننام  ناـشیا  ثیدـح  نیا  هیاـپ  رب  عقاو  رد  دراد و  تیاـکح  یکدوک  رد  ناـشیا 
.تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شردام  دننام  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

(2) .ردصم هدش  ار  ملع  جاوفا  کی  نیو  ادبم  هدش  ار  ملع  جاوما  کی  ناو 

نایوار طسوت  ار  يدودعم  تایاور  ترضح  نآ  .تسا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ثیداحا  نایوار  هرمز  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف 
هک تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  راوگرزب  نآ  طسوتمالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  وا و  نیب  هطـساو 

ناشن هتکن  نیا  و  تسا ؛ عیشت  مارم  بهذم و  تیناقح  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیالو  هراب  رد  اهنآرثکا 
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ص 53. تیب ، لها  همیرک  ك.ر : . 1 - 1
ص 134. ینیمخ ، ماما  ناوید  . 2 - 2
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هچ تسا ؛ راگزور  نآ  رد  مالـسا  ناهج  رب  مکاح  یگنهرف  ياضف  لاوحا  عاضوا و  زا  ناشیا  قیقد  تسرد و  لیلحت  يرایـشوه و  رگ 
تشادـن و دوجو  یلکـشم  هیحان  نیا  زا  دوب و  نشور  ناناملـسم  يارب  توبن  دـیحوت و  هلأسم  ناکرا  اه و  هیاـپ  ناـمز  نآ  رد  هک  نیا 

اریز دوب ، مدرم  املع و  ناهذا  رد  فارحنا  داجیا  یعون  دوب  دـش  یم  هدز  نماد  نآ  هب  نومأم  نامز  رد  هک  نآرق  قلخ  لیبق  زا  یلئاسم 
یـسوم نب  یلع  نومأم  نآ  زا  رارف  يارب  تیاهن  رد  هک  يرطخ  دوب  كاـنرطخ  یـسب  نومأـم  يارب  تیب  لـها  تیناـقح  هب  مدرم  هجوت 

یتیاورمالـسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  صاخ ، طیارـش  نیا  رد  .تفریذپ  ار  نآ  مزاول  همه  دناوخ و  ارف  سوط  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا 
.تسا هدومرف  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  ندوب  قح  هب  ریدغ و  هسامح  هرابرد 

اهیلع ارهز  همطاف  زا   (1)  _ دـنا هدرک  تیاور  ار  نآ  تنـس  لها  ناـملاع  ناثدـحم و  زا  یهورگ  هک  یتیاور _  رد  وا  هنومن  ناونع  هب 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا 

تنأ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  هالوم و  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ریدغ : موی  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  متیـسن  «أ 
«: مالسلا هیلع  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم 

سکره دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  ّمخ  ریدغ  زور  رد  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  دیا  هدرک  شومارف  ایآ  »
ماقم دننام  نم  هب  تبسن  وت  ماقم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  ترـضح  نآ  نخـس  ای  .تسا و  وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک 

هک روطنامه   ) .یسوم هب  تبسن  تسا  نوراه 
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.(1)( یتسه نم  یصو  زین  وت  دوب  یسوم  یصو  نوراه 

یم دیدهت  ار  یمالسا  هشیدنا  هرکیپ  طاشن  تایح و  هک  يا  یناطرس  كانرطخ و  مخز  رب  دوب  یمهرم  تسد  نیا  زا  یتایاور  عقاو  رد 
تـسدب ياـه  تصرف  زا  دـنمدوس  راگدـنام و  یلوصا ، ياـه  يرو  هرهب  نیرتـهب  يارب  ار  هنیمز  تسناوت  یم  هک  دوب  یلح  هار  درک و 

.دروآ مهارف  راگزور  نآ  رد  هدمآ 

تیونعم غیتس  رب  . 9

تیونعم غیتس  رب  . 9

اب دوب ؛ وناب  نآ  دنلب  حور  تیونعم و  نارک  یب  ییافوکش  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ياه  تلیـضف  اهزایتما و  نیرتمهم  زا 
همئأ ناوارف  قیوشت  دـیکأت و  اما  تسین  تسد  رد  ینادـنچ  عالطا  ناشیا  ياه  تدابع  كولـس و  نوچ  دـنچ و  هراب  رد  فسأت  لاـمک 
دنلب یحور  ياراد  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  هدمآ  ناشیا  همان  ترایز  رد  هک  ییاه  هتکن  دوجو  ترایز و  رب  مالسلا  مهیلع 

طاشن هب  ار  ریاز  دـناوت  یم  یتقو  روبق  ترایز  يونعم  ظاحل  هب  هک  نیا  هچ  دوب ، ادـخ  هب  برق  تیونعم و  زا  هنارکادـیپان  یـسونایقا  و 
ماقم رادقم  ره  دشاب و  رادروخرب  يونعم  یحور و  يادنلب  هرتسگ و  زا  هدش  ترایز  ربق  بحاص  هک  دنک  شیالاپ  ار  وا  حور  دروآ و 

یناوارف ياه  هبرجت  بلطم  نیا  هاوگ  دراذگ  یم  ریاز  حور  رب  يرت  فرگـش  ریثأت  دشاب ، رترب  هدـش  ترایز  صخـش  يونعم  تلزنم  و 
.دراد تیاکحمالسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  نانمؤمریما و  راگدای  نآ  حور  یگرزب  تمظع و  زا  هک  تسا 
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داوج ازریم  لـیبق  زا  تیونعم  نادـیم  نادرم  هللا و  مهمحر  ینیمخ  ماـما  يدرجورب ، هللا  هیآ  لـیبق  زا  دـیلقت  گرزب  عجارم  زا  يرایـسب 
یملع يونعم و  بتارم  هب  دـنا  هتـسناوت  ناـشیا  صاـخ  تیعقوم  دـنلب و  حور  زا  دادمتـسا  اـب  هراومه  ...و  همحرلا  هیلع  يزیربت  یکلم 
لحم رد  مق  رد  تماقا  زور  هدـفه  لوط  رد  ناشیا  هناعـشاخ  هناصلاخ و  ياه  تاـجانم  ياـه و  تداـبع  .دـنبای  تسد  دوخ  رظن  دروم 

هب دوعـص  يارب  كولـس  ادـخ و  هب  ناشیا  صاخ  هجوت  ياه  هناشن  رگید  زا  دـنا  هداهن   (1)« رونلا تیب   » قح هب  ار  نآ  ماـن  هک  یـصاخ 
.تسا قح  ترضح  هب  برق  راگدرورپ و  يوس 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  نیرتهب  . 10

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  نیرتهب  . 10

هک  (2) دنتشاد رتخد  ای 20  ترضح 19  نآ  تایاور  زا  یهورگ  هیاپ  رب  تشاد ، يددعتم  نارتخد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
اب اهیلع  هللا  تاولـص  هموصعم  همطاـف  ناـیم  نیا  رد   (3) «. دندوب تلیـضف  یعون  ياراد  نانآ  زا  مادـک  ره   » دـیفم خیـش  بانج  هتفگ  هب 

، دوب مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  اهنت  قلطم  همطاف  اما  دوب  همطاف  ترضح  نآ  رتخد  راهچ  مان  دیآ ، یم  رامش  هب  نانآ  نیرت  تلیضف 
، ناشیا هراب  ردمالسلا  مهیلع  همئأ  زا  هک  يزیگنا  تفگش  ياهریبعت  ناشیا ، نارسپ  یتح  نارتخد و  هیقب  تلیضف  هرابرد 

75 ص :

هتـشذگ ناراـگزور  زا  مق  رد  ناـشیا  تماـقا  زور  تدـم 17  رد  مالـسلا _  اهیلع  هموصعم _  همطاـف  ترـضح  تداـبع  لـحم  . 1 - 1
.دراد رارق  ریم  نادیم  رد  رسای  رامع  راولب  رد  رضاح  لاح  رد  .تسا و  هدوب  ترضح  نآ  ناگتفیش  هجوت  دروم  روهشم و  فورعم و 

، صاوخلا هرکذت  همغلا ج3 ص 38 . فشک  داشرالا ج2 ص 236 . ك.ر : .تسا  رظن  فالتخا  ناشیا  نارتخد  دادـعت  هراب  رد  . 2 - 2
ج 21 ص 320. ملاعملا ، ملاوع  ص 351 

.؟  ص ج 2 ، داشرالا ، . 3 - 3
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.تسا درف  هب  رـصحنم  دنا  هدومرف  ناشیا  هراب  رد  هچ  نآ  ...و  ترایز  شاداپ  ترایز ، رب  دیکأت  هراب  رد  زین  .تسا و  هدماین  هدـش ، لقن 
، دننادب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  رتخد  نیرت  تلیضف  اب  نیرتهب و  ار  راوگرزب  نآ  املع  هک  تسا  هدش  ببـس  اهنیا  زج  اهنیا و 

: دسیون یم  نینچ  لامآلا  یهتنم  رد  هراب  نیا  رد  یمق  سابع  خیش  بانج 

ماما تنب  همطاف  همّظعم  هلیلج  هدیـس  اهنآ  لضفا  هدیـسر  اـم  هب  هچنآ  بسح  رب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نارتخد  اـما  »
هیلاع و هّبق  ياراد  هک  تسا  مق  هبیط  هدلب  رد  شفیرش  رازم  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

(1) «. ...تسا قلخ  هماع  ذالم  ذاعم و  مق و  لها  مشچ  ینشور  تسا و  تافوقوم  رایسب و  همدخ  هددعتم و  ياه  نحص  حیرض و 

دیشروخ تخد  هام و  هریشمه  . 11

دیشروخ تخد  هام و  هریشمه  . 11

، همطاف هجیدـخ و  رتخد  ادـخ ، لوسر  رتخد  وا  تسا  نآ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  مهم  رایـسب  ياـه  تلیـضف  رگید  زا 
يور گنر  تسا ؛ ادخ  یلو  همع  ادخ و  یلو  هریـشمه  ادخ ، یلو  تخد  وا  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  نانمؤم ، ریما  رتخد 

.تسا رگ  هولج  ناشیا  تقیقح  تاذ و  رهوگ  رد  ادخ  یلو  اسک و  باحصا  ابع و  لآ  نت  جنپ 

نوچ دنایامن ، یم  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تلیضف  نیا  يدودح  ات  هک  تسا  مزال  يا  همدقم  هدش  دای  بلطم  حیضوت  يارب 
نیا هک 
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.ناشیا لیاضف  هب  یلک  تسا  یهاگن  همدقم 

نایمدآ ياه  صخشت  اهزایتما و 

نایمدآ ياه  صخشت  اهزایتما و 

: تسا عون  جنپ  نایمدآ  ياه  صخشت  اهزایتما و 

ناس نامه  هب  دراد ، یمهم  ياه  توافت  نانآ  تاذ  رهوگ و  اما  دنراد  ناوارف  تاکرتشم  نایمدآ  هچرگ  یتاذ : يرهوج و  صخشت  . 1
؛ دراد قرف  مه  اب  رایـسب  نهآ  سم و  الط و  شزرا  تمیق و  هک  نانوچ  ینعی  دنتـسه  توافتم  يرهاـظ  هفاـیق  یمـسج و  ظاـحل  هب  هک 

نایمدآ دـنتمیق و  دـقاف  ًالـصا  ای  تسا و  رت  شزرا  مک  نانآ  زا  مه  یهورگ  تمیقرپ و  تسا و  ییالط  مه  ناـیمدآ  زا  یهورگ  رهوگ 
نیرت نییاپ  اهـشزرا و  نیرتمک  ات  هتفرگ  درک  ناوت  یمن  ار  نآ  روصت  هک  اه  تمیق  نیرتالاب  نیرتالاو و  زا  دنتـسه  یبسن  هراب  نیا  رد 

دراد و رارق  شیوخ  ياج  رد  سک  ره  هک  دراد  دوجو  یعونتم  فلتخم و  ياه  هجرد  نییاپ  الاب و  هبترم  ود  نیا  نایم  رد  اـه و  تمیق 
تلزنم هبترم و  نیا  زا  یـشخب  .دراد  هطاحا  زیچ  همه  سک و  همه  رب  شدودحمان  ملع  نارکیب و  شناد  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  نیا 

دناوخ میهاوخ  یسیع  یـسوم و  میهاربا ، نییبنلا ، متاخ  حون ، مدآ ، هراب  رد  رثا  نیمه  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا ؛ طبترم  ناسنا  تاذ  هب 
هدومرف و باختنا  نانآ  نایم  زا  ار  ادخ  لوسر  نییبنلا و  متاخ  تسا و  هدیزگرب  هدرک و  باختنا  نامدرم  نایم  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  هک 

رهوگ کش  یب  دراذگ  تشگنا  وا  يور  موصعم  ای  دنک و  باختنا  دنوادخ  هک  ار  یـسک  .تسا  هداد  یفطـصم »  » ناونع بقل و  وا  هب 
نیا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفر  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  نوچ  هنومن  ناونع  هب  دراد ، يرهطم  كاپ و  تاذ  نارگ و 
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هیآ زا   (1)« ...مهعـضعب نم  هیرذ  نیملاـعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا   » هک دوـمرف  توـالت  ار  هیآ 
یتیاور رد  .تسا  هداد  يا  هژیو  ياه  صخـشت  صاخ و  ياهزایتما  ناـیمدآ  زا  یخرب  هب  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هفیرش 

: دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

رـضم زا  ار و  رـضم  هلیبق )  ) نانآ نیب  زا  ار و  اهبرع  نانآ  نایم  زا  دیزگرب و  نانآ  نایم  زا  ار  نایمدآ  دیرفآ ، ار  شتاقولخم  نوچ  ادخ  »
زا یتایاور  تیاور و  نیا  قبط  رب  ناس  نیدب   (2)« ...دـیزگرب ارم  تیب  لها  ارم و  مشاه  نایم  زا  ار و  مشاه  شیرق  نایم  زا  ار و  شیرق 

.دراد ار  دوخ  هب  صاخ  تاذ  رهوگ و  نیرت  هیامنارگ  ترضح  نآ   (3) لیبق نیا 

نارگ بان و  رهوگ  زا  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  هماـن  تراـیز  نتم  ثیداـحا و  زا 
نانآ ياهتلیضف  زا  یهجوت  لباق  ثراو  نانآ و  هتـسیاش  دنزرف  دراد و  یمهـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمؤم و  ریما  ربمایپ ، تقیقح 

، دسانـشب ار  شقح  دنک و  ترایز  ار  وا  هک  یـسک  «: » هنجلا هلف  اهقحب  افراع  اهراز  نم   » هک فیرـش  ثیدح  نیا  يانعم  دـیاش  تسا ؛ 
یتاذ و زایتما  صخشت و  وا و  تلزنم  دنک و  ترایز  ار  وا  یـسک  ینعی  دشاب  انعم  نیمه  هدنرادرب  رد  ددرگ .» یم  بجاو  وا  رب  تشهب 

(4)« .دسانشب ار  وا  يرهوج 

همئأ ادخ و  صاخ  ياه  تیانع  لیلد  هب  زایتما  صخشت و  . 2
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.هللا لوسر  تافص  لیاضف و  باب  راونالا ج 17 ، راحب  ك.ر  . 3 - 3
هعیشلا ج12 ص 617. ثیداحا  عماج  راونالا ج 102 ص 265 و  راحب  . 4 - 4

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_78_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_78_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_78_4
http://www.ghaemiyeh.com


.مالسلا مهیلع  ناموصعم 

ای ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رهطم  مرح  هب  هک  یسک  هنومن  ناونع  هب  دراد  صاخ  ياه  تیانع  یـصخش  هب  دنوادخ  هاگ 
ای تسا و  هتفای  افـش  هدوب  ضیرم  ًالثم  تسا ، هدـش  صاخ  یتیانع  وا  هب  اج  نآ  رد  تسا و  هتفر  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

یهلا و صاخ  هجوت  زا  فشاک  اه  نیا  .تسا  هتفای  الج  شحور  هتفای و  تسد  يونعم  یماقم  هب  ای  تسا و  هدـش  اور  هتـشاد ، یتجاح 
.تسا هداد  رارق  كربتم  عاقب  سدقم و  نکاما  نیا  نابحاص  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يا  هژیو  صخشت  زایتما و 

تیانع تمارک و  نارازه  هب  هجوت  ناشیا و  هب  طبترم  تایاور  رد  لمأت  اب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  اب  هطبار  رد  هچنانچ 
هدوبمالـسلا و مهیلع  همئأ  ادخ و  صاخ  تیانع  دروم  هراومه  سدقم  دوجو  نآ  هک  میبای  یم  رد  شا  یتوکلم  هاگراب  زا  هدش  هدـید 

زایتما صخشت و  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دعبمالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نادنزرف  رگید  هب  تبـسن  یهلا  هاگـشیپ  رد 
.دشاب یم  رادروخرب  صاخ 

: اه صخشت  یگدنلاب  ییافوکش و  . 3

تیقفوم هب  دـنک  راکـشآ  دزاس و  هدـنلاب  ظفح و  میـسرت ، لمع  ماقم  رد  دـنا  هداد  وا  هب  هک  ار  يزایتما  صخـشت و  دـناوتب  ناسنا  رگا 
بلطم ناـنآ  هراـب  رد  تیب  لـها  رب  ناـنآ  دـیدش  راـشف  ناـقفخ و  اـه و  تموکح  متـس  لـیلد  هب  هنافـسأتم  تسا ؛ هتفاـی  تسد  یمهم 

میظع و نانآ  يدوجو  عاعـش  يردـق  هب  تیب  لها  ياه  تیـصخش  زا  یخرب  اما  تسا _  هدـماین  خـیرات  رد  هنیمز  نیا  رد  يریگمـشچ 
ادخ هناخ  رانک  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا ، نب  یلع  یتقو  هنومن  ناونع  هب  دننک  ناهنپ  ار  نآ  دنتسناوتن  هک  هدوب  نکفا  وترپ 
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اما دنک  يریگولج  ترـضح  نآ  فاوط  زاتمم  هولج  زا  ات  تسب  راکب  ار  دوخ  ناوت  شوه و  همه  مکح  نب  ماشه  درک  فاوط  دـمآ و 
(1) .ددرگ ترضح  نآ  فاوط  تمظع  زورب  عنام  تسناوتن 

ار ناـشیا  تیقفوم  ولج  دنتـسناوتن  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناـشیا  يدوجو  عاعـش  هک  تسا  میظعلا  دـبع  ترـضح  صخـشت  رگید  هنومن 
طبـض تبث و  ار  ناشیا  یگدنز  زا  یکدنا  زج  خیرات  هک  اج  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  يدوجو  عاعـش  هراب  رد  .دنریگب 

نآ يدوجو  عاعـش  تمظع  هب  ناوت  یم  خیرات  كدـنا  ياه  شرازگ  نیمه  زا  اما  تسین  تسد  رد  ینادـنچ  ياهدنتـسم  تسا  هدرکن 
خـسرف دنچ  مق  ات  دیـسرپ  دـش  رامیب  هواس  رد  ریـسم  یط  رد  دـیزای و  تسد  یمیظع  ترجه  هب  ناشیا  هک  نیا  هچ  درب ، یپ  ترـضح 

دیهد ربخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دومرفن  دیربب و  مق  هب  ارم  دومرف  تسا  هار  گنـسرف  هد  هک  دینـش  خساپ  نوچ  تسا و  هدنام  یقاب 
زا مدآ  ملاع و  ات  دورب  ایند  زا  دنامب و  اجنآ  رد  دیایب و  مق  هب  هک  دوب  نآ  ناشیا  يزیر  همانرب  هکلب  دـیربب  ناشیا  دزن  ناسارخ  هب  ارم  ای 

.دنرب هرهب  ناشیا  دوجو  ياهوترپ 

لمع شاداپ  . 4

، دوخ لامعا  راک و  رجا  دزم و  ندروآ  گنچ  هب  اب  ناسنا  دیآ ؛ یم  تسدب  ناسنا  لامعا  شاداپ  رذگهر  زا  ناسنا  صخشت  نیمراهچ 
تـسد نآ  راثآ  هب  مه  دنک و  راک  دوش  قفوم  مه  ناسنا  هک  تسا  نآ  صخـشت  نیا  ناس  نیدب  .دسر  یم  زایتما  صخـشت و  یعون  هب 

اهیلع هموصعم  همطاف  .دبای 
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مرح يانب  يرگید  يداع و  ریغ  هژیو و  نفد  ناشیا  لامعا  ياـه  ترجا  زا  یکی  .درک  تفاـیرد  یبوخ  هب  ار  دوخ  لاـمعا  دزم  مالـسلا 
.دندینارتسگ ار  نآ  جیردت  هب  دنتخاس و  مرح  ناشیا  يارب  زاغآ  نامه  زا  هک  تسا  ناشیا  رهطم 

تفارـش و رهـش  نیا  هب  مق  رد  ندـش  نوفدـم  اب  ناـشیا  هک  نیا  هچ  تشاد ، یگرزب  دزم  مق  هب  ترـضح  نآ  ترجه  هصـالخ  روط  هب 
.داد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ندش  تیب  لها  مرح  راختفا  تدایس و  هک  داد  یتلزنم 

لمع شاداپ  یقرت  ییافوکش و  یگدنلاب  . 5

شیازفا و شیوپ ، لاـح  رد  هراومه  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  دوـش  یم  هداد  یمدآ  هب  ناـسنا ، بوـخ  لـمع  ربارب  رد  هک  يدزم  یهاـگ 
ییافوکـش و یقرت ، شیازفا ، هراومه  نآ  ربارب  رد  هدش  تخادرپ  درف  هک  هتـشاد  تیفیک  يا  هزادـنا  هب  لامعا  زا  یخرب  تسا ، لماکت 

يوناب نآ  مرح  هک  دوب  نآ  مق  هب  هنیدم  زا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترجه  هجیتن  تهج  نیمه  هب  دبای ، یم  یگدـنلاب 
اب وناب و  نآ  زا  دادمتـسا  اب  خیرات  لوط  رد  يددعتم  ياه  ناسنا  .دیدرگ و  ناهیقف  نافراع و  ناروشناد ، نادـحوم ، نوناک  لیدـب ، یب 

.دنروآ تسدب  ار  لمع  ملع و  بتارم  اه و  هجرد  هب  ندیسر  قیفوت  ناشیا  مرح  يونعم  ياضف  زا  يریگ  هرهب 

مه ادـخ و  صاـخ  ياـه  تیاـنع  لومـشم  مه  تشاد و  يرهوگ  یتاذ و  صخـشت  مه  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  ناـس  نیدـب 
ناشدوجو عاعش  هتشگ و  ناشیا  ینکفا  وترپ  عنام  دناوتن  نمـشد  هک  دهد  ماجنا  نانچ  ار  دوخ  هناصلخم  لامعا  اه و  میمـصت  تسناوت 

.دیسر دوخ  لامعا  یمیاد  دشر  لاح  رد  هدنلاب و  ایوپ ، یشاداپ  رجا و  هب  مه  دنک و  شوماخ  ار 
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نآ دنس  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  ترایز  تلیضف 

هراشا

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ترایز  تلیضف 

نآ دنس  و 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  تلیضف 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  تلیضف 

یلـص ادـخ  ربمایپ  ریظن  یب  هناگی و  راگدای  وا  هک  ارچ  .دراد  یمیظع  تاکرب  راثآ و  ناوارف و  شاداپ  ترـضح  نآ  ترایز  کـش  یب 
ربمایپ هب  عقاو  رد  دور ، وا  ترایز  هب  هناصلخم  هناـنتورف و  هک  یـسک  تسا و  مق  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا 

.تسا هداهن  جرا  مالسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  نانمؤم و  ریما  ادخ ،

ناشیا ترایز  میظع  باوث  تلیضف و  لیالد 

ناشیا ترایز  میظع  باوث  تلیضف و  لیالد 

: تسا ریز  حرش  هب  ناشیا  ترایز  میظع  باوث  تلیضف و  لیالد 

( ادخ ناگدنب  لامعا  رب   ) نادهاش ناحلاص و  ناقیدـص و  قیداصم  زا  هکلب  دراد  رارق  نمؤم  نانز  نیرتگرزب  هرمز  رد  راوگرزب  نآ  . 1
نیحلاصلا و ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنأ  نیذلا  عم  کئلواف  هلوسر  هللا و  عطی  نم   » هک تسا  هفیرـش  هیآ  رد 

(1) «: اقیفر کئلوا  نسح 

هراب رد  يددعتم  تایاور  دراد و  يدایز  باوث  نانمؤم  ترایز  و 

84 ص :

هیآ 69. ءاسن ، هروس  . 1 - 1
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.(1) تسا هدش  دراو  نانمؤم  روبق  ترایز  بادآ  یگنوگچ و 

دالوا ترایز  یلک  روط  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زاتمم  نأشلا و  میظع  ردـقلا و  لـیلج  دـالوا  زا  یکی  ناـشیا  . 2
مهیلع همئا  هب  مارتـحا  میظعت و  قیداـصم  عاوـنا و  زا  عـقاو  رد  هک  نیا  هچ  دراد  یمیظع  شاداـپ  ناوارف و  باوـث  مالـسلا  مهیلع  هـمئأ 

، دـنناوخب ناشیا  روبق  ترایز  ماگنه  هب  نانمؤم  هک  تسا  هدروآ  اه  هدازماـما  يارب  تراـیز  ود  سوواـط  نب  دیـس  (2) و  .تسا مالسلا 
هدمآ هنوگنیا  ترایز ، نیا  زا  یتمـسق  رد  .تسا  ناراوگرزب  نآ  ترایز  تیمها  رگناشن  لوا  ترایز  هژیو  هب  ترایز  ود  ره  نومـضم 

نیزئافلا نم  نوکأل  هداهـشلا  هذهب  یل  دهـشا  کنع  فّلختملا  کبّذکم و  رـسخ  باخ و  کقّدـصم و  یجن  کعبتم و  زاف  تسا ...« :
ذوخأـملا هنم و  یتؤـملا  هللا  باـب  تنأ  يدیـس  نـبا  يدیـس و  اـی  کـیلع  مالـسلا  کـعابتا و  کقیدـصت و  کـتعاط و  کـتفرعمب و 

(3)« ...هنع

راک نایز  تفاترب  يور  ناترما  زاو  درک  بیذکت  ارامـش  هک  نآ  دنتفای و  تاجن  ناتناگدننک  قیدصت  دندش و  راگتـسر  امـش  ناوریپ  »
رارق ناراگتسر  هرمز  رد  امش  زا  يوریپ  قیدصت و  و  تعاطا ، تخانـش ، وترپرد  ات  دیـشاب  تداهـش  نیا  هاوگ  مهاوخ  یم  امـش  زا.دش 

«. ...نم ياقآ  دنزرف  نم و  ياقآ  يا  .مریگ 

اهیلع هموصعم  همطاف  ترایز  میظع  باوث  شاداپ و  صوصخ  رد  . 3

85 ص :

.تسا هدش  لقن  هراب  نیا  رد  تیاور  ود  یس و  ات 301 ، راونالا ج 102 ص 295  راحب  رد  . 1 - 1
مهیلع هللا  تاولـص  مهبراـقا  هرهاـطلا و  هرتـعلا  هیداـهلا و  همئـالا  دـالوا  یلا  هبوسنملا  دـهاشملا  نا  ملعا  مث  ص 273 : ناـمه ، . 2 - 2

فورعملا هلالجلاب و  مهنیب  نم  هلاح  مولعملا  نکل  ....مهمیرکت و  همئألا و  میظعت  مهمیظعت ، یف  نأل  اهب  ماـملالا  اـهترایز و  بحتـسی 
.مقب هنوفدملا  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  ...هلابنلاب 

ص 503. سوواط ، نب  دیس  رئازلا ، حابصم  . 3 - 3
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خیش بانج  .دیامن  یم  زیگنا  تفگش  قح  هب  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  اما  قداص ، ماما  زا  یتایاور  مالـسلا 
«. هّنجلا هلف  اهراز  نم  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هللا  همحر  قودص 

.(1)« دنک ترایز  ار  هموصعم  همطاف  هک  تسا  یسک  شاداپ  تشهب  »

ارم همع  ربق  هک  تسا  یسک  شاداپ  تشهب  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یمق  هیولوق  نبا  يرگید  تیاور  رد 
.(3) تسا تشهب  لداعم  مالسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  باوث  رگید  یتیاور  ود  هیاپ  رب  . (2) دنک ترایز  مق  رد 

ار تاـیاور  نیا  زا  یخرب  . (4) دوش بجاو  وا  رب  تشهب  دور و  تشهب  دـنک  تراـیز  ار  وا  سک  ره  : » تسا هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و 
(5) .دنا هدرک  لقن  زین  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یهورگ 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز  دنس 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز  دنس 

يافوتم یسلجم  رقاب  دمحم  همالع   » ترایز نیا  يوار  نیتسخن 

86 ص :

نسحلاابا تلأس  لاق : دعس ، نب  دعـس  نع  هیبأ ، نع  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  انثدح  الاق : لکوتملا ؛  یـسوم  نب  دمحم  یبا و  . 1 - 1
لامعالا ص 89 باوث  اضرلا ج 2 ص 366 و  رابخا  نویع  هّنجلا » هلف  اهراز  نم  لاقف : رفعج  نب  یـسوم  تنب  همطاف  هرایز  نع  اضرلا 

راونالا ج 102 ص 365. راحب  و 
«. هّنجلا هلف  مقب  یتمع  ربق  راز  نم  لاق : مالسلا  هیلع  اضرلا  نبا  نع  « ؛ ص 536 تارایزلا ، لماک  . 2 - 2

مق ص 215. خیرات  . 3 - 3

مق ص 215. خیرات  . 4 - 4
« هّنجلا لخد  اهراز  نم   » ناونع اب  هوبنلا  دهاوش  رد  ص 247 . تنس ، لها  هاگدید  زا  تیب  لها  بقانم  ص 112 ؛ هوبنلا ، دهاوش  . 5 - 5

.تسا هدش  لقن 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_86_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_86_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_86_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_86_5
http://www.ghaemiyeh.com


هراب رد  هدش  هتـشون  ياهباتک  یخرب  زا  ار  نآ  یـسلجم  تسین ، يدیدرت  ناشیا  دنلب  الاو و  تلزنم  تقاثو و  رد  هک  تسا  ق  1111 ه . 
هدـش رکذ  لاجر  زین  هراب و  نیا  رد  یـسلجم  ریبعت  زا  ناوت  یم  دـنک و  هراشا  نآ  فلؤم  مان و  هب  هک  نآ  یب  تسا ، هدرک  لقن  ترایز 

ره هب  .درک  طابنتسا  روکذم ، باتک  رد  ار  هدش  دای  ترایز  ندوب  ربتعم  مک  تسد  هدش و  دای  باتک  ندوب  ربتعم  ترایز  نیا  دنـس  رد 
راحب همدـقم  رد  هیلع _  یلاعت  هللا  ناوضر  یـسلجم _  بانج  هک  نآ  هب  هجوت  اب  .تسا  هدربن  ار  هدـش  دای  باـتک  ماـن  یـسلجم  لاـح 

تسیاب یم  اتدعاق  هدش  دای  باتک  تسا ، هتفگ  نخـس  زین  اهنآ  رابتعا  زا  هدرـشف  روط  هب  هدروآ و  ار  میظع  هعومجم  نیا  عبانم  راونالا 
.تسا هدرک  هراشا  اهنآ  هب  راحب  همدقم  رد  هک  دشاب  اعد  ای  رازم و  ياهباتک  زا  یکی 

رازملا  » باتک (3) و  سوواط نب  دیس  رئازلا  حابصم  یـسوط و  خیـش   (2) نیدجهتملا حابصم   (1) تارایزلا لماک  راـثآ ، نیا  نیرتمهم 
« ریبکلا رازملا   » هب نآ  زا  یسلجم  تسا و  هدوب  ترایز  باب  رد  یگرزب  باتک  عقاو  رد  هک  .تسا  يدهشملا  نب  دمحم  هتـشون  ریبکلا »

باتک دنچ  زا  یکی  هدش  دای  عبنم  هک  تسا  نآ  تسا ، راحب  همدقم  قباطم  هک  یلامتحا  ینعی  رت  تسرد  لامتحا  (4) و  .دنک یم  ریبعت 
تفگ ناوت  یم  خساپ  رد  تسین  هدش  دای  عبانم  ردمالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  هک  تسا  نآ  لکـشم  نکیل  .تسا  روکذم 

عبانم زا  زج  تسا و  هدرک  لمع  دوخ  لوق  هب  هرس  سدق  یسلجم  هک 

87 ص :

1 ص 8. جراونالا راحب  همدقم  . 1 - 1
نامه ص 7. . 2 - 2

نامه ص 12. . 3 - 3
راونالا ج 1 ص 18 و ص 35. راحب  . 4 - 4
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اهیلع هموصعم  ترـضح  تراـیز  عباـنم  نآ  زا  یخرب  داـمتعا  دروـم  هخـسن  رد  نکیل  تسا  هدرواـین  راـحب  همدـقم  رد  هدـش  هدرب  ماـن 
نآ هرمز  رد  هدـش  دای  عبنم  دراد  لامتحا  درادـن و  دوجو  ترایز  نیا  سرتسد  رد  هدـش و  پاچ  ياـه  هخـسن  رد  تسا و  هدوبمالـسلا 

(1) .تسا هدشن  هدرپس  پاچ  تسد  هب  لیلد  ره  هب  نونک  ات  هک  دشاب  میدق  نراوشناد  راثآ  عبانم و  زا  هتسد 

نب میهاربا  ناـشیا  هنازرف  دـنمجرا و  ردـپ  یمق و  میهاربا  نب  یلع  ثیدـح  نیا  دنـس  هلـسلس  رد  هتفرگ  رارق  لـجر  نیموـس  نـیمود و 
هدش شواک  اهنآ  هرابرد  یفاک  ردق  هب  هک  نیا  هچ  دوش  یم  رظن  فرـص  راوگرزب  ود  نآ  هرابرد  یلاجر  ثحب  زا  هک  تسا   (2) مشاه

.تسا

يو یسوط  خیش  یشک و  .داد  جاور  مق  رد  ار  مالسلا  مهیلع  همئأ  ثیداحا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مشاه  نب  میهاربا  هصالخ  روط  هب 
ترجه مق  هب  هدوب  نامحرلا  دبع  نب  سنوی  نادرگاش  زا  يو  ناشیا  هتفگ  هیاپ  رب  دـنا و  هتـسنادمالسلا  هیلع  اضر  ماما  باحـصا  زا  ار 

دنا و هدرمش  فیعـض  ار  يو  هن  باحـصا ، دسیون  یم  همالع  .تسا  هدومن  جیورت  ارمالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  نآ  رد  هدرک و 
.تسا لوبقم  دامتعا و  لباق  ناشیا  ثیداحا  هک  تسا  نآ  حجار  رظن  (3) و  دنا هدرک  شقیثوت  هن 

یلع ریسفت  لاجر  ترایزلا و  لماک  لاجر  زا  ناشیا  نآ  رب  نوزفا  نکیل 

88 ص :

ینارهت گرزب  اغآ  موحرم  ، 317 هعیرذلا ج 20 ص 323 _  ك.ر  اهرازم »  » زا رت  شیب  عالطا  يارب  راونالا ج1 ص 35 ، راحب  . 1 - 1
.تسا هدروآ  دنور ، یم  رامش  هب  رثا  نیا  مهم  عبانم  هک  ار  یگرزب  ناروشناد  ناملاع و  مان 

.تسا هدرک  لقن  ثیدح  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  میقتسم  مشاه : نب  میهاربا  یفطصملا ص 78 ، هراشب  . 2 - 2
هصالخلا ج 1 ص 4. . 3 - 3
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یتیاور لئاسلا  حالف  رد  سوواط  نب  دیـس  بانج  دنا ، هدش  یلک  قیثوت  رثا  ود  نیا  لاجر  اهنآ ، همدـقم  رد  هک  تسا  یمق  میهاربا  نب 
یقیرط زا  ثیدح  نیا  دنس  هک : تسا  هتـشون  سوواط  نبا  بانج  دراد ، رارق  اهنآ  هرمز  رد  مشاه  نب  میهاربا  هک  تسا  هدرک  قیثوت  ار 

(1) .دنناد یم  تسرد  ار  نآ  هعیش  ياملع  هک  تسا  هدش  لقن 

دعس نب  صوحالا  نب  دعس  نبدعس   ) یمقلادعس نبدعس  بانج  دراد  رارق  ثیدح  نیا  دنس  هلسلس  رد  هک  یلجر  نیرخآ  نیمراهچ و 
لیلج باحصا  زا  يو  دنا و  هتسناد  هقث  ار  وا  دنا  هتفگ  نخس  يو  هراب  رد  هک  یناسانش  لاجر  همه  .تسا  یمقلا ) يرعشالا  کلام  نب 

(2) .تسا مالسلا  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ترضح  مظاک ، ماما  ردقلا 

خیـش ینیمخ و  ماما  يدرجورب و  یمظعلا  هللا  هیآ  دـننامه  هعیـش  ناروشناد  ناـهیقف و  دـیلقت  عجارم  نیرتگرزب  هک  نآ  رب  نوزفا  هتکن 
.دنا و هدناوخ  یم  ار  همان  ترایز  نیمه  دـنا ، هتـشاد  رایـسب  تقد  هدوب و  هربخ  اه  ترایز  اهاعد و  دانـسا  یـسررب  رد  هک  یمق  سابع 

هب ار  نانآ  هجوت  دامتعا و 

89 ص :

ص 369؛ یسوطلا ، خیشلا  لاجر  ص 225 ، یشاجنل ، لاجر  هعیشلا ج 2 ص 225 ؛ نایعا  ج 1 ص 34 ؛ لاقملا ، حیقنت  ك.ر : . 1 - 1
ج لاجرلا ، عمجم  ص 177 ؛ ج 1 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 225 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، سوماق  لاجرلا ص 15 ؛ دقن  تسرهفلا ص 4 ؛

ص 57. مالسلا ، هیلع  اضرلا  باحصا  هالول  عماجلا  و  ص 158 ، لئاسلا ، حالف  و  ص 72 ؛ دحوملا ، مجعملا  ص 80 ؛  ، 1
ص 148؛ لاجرلا ، دقن  ص 103 ؛ دواد ، نبا  لاـجر  ص 54 ؛ ءاملعلا ، ملاـعم  ص 76 ؛ تسرهفلا ، ص 128 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  . 2 - 2
ص 22؛ ج 7 ، هعیـشلا ، نایعأ  ص 97 ؛ ج 8 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ص 12 ؛ ج 2 ، لاقملا ، حـیقنت  ص 354 ؛ ج 1 ، هاورلا ، عماـج 

ص 318. مالسلا ، هیلع  اضرلا  باحصا  هالول  عماجلا  و  ص 78 ؛ ج 1 ، هصالخلا ، و  ص 348 ؛ ج 1 ، دحوملا ، مجعم 
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هب زگره  اما  هدـش  هتخاس  ییاه  همان  ترایز  اه  هدازماما  زا  يرایـسب  يارب  هک  نیا  هچ  تشاگنا  مک  تسد  ناوت  یمن  همان  ترایز  نیا 
یمن انتعا  دامتعا و  اهنآ  هب  ناثدحم  ناهیقف و  دـیلقت ، عجارم  دـنک و  ادـیپ  هار  هتـسناوتن  ...و  نانجلا  حـیتافم  راحب و  لیبق  زا  ییاهباتک 

زا نآ  رودص  تحـص  تقاثو و  نیارق  زا  هتـشاد و  نآ  ناقتا  تیاهن  زا  تیاکح  زین  همان  ترایز  نیا  نتم  اوتحم و  یـسررب  .دـنا  هدرک 
.تسا موصعم 

هراب رد  دـش و  یم  ءاشنا  روثأم  ياه  همان  ترایز  اب  قباطم  هدـعاقلا  یلع  دوب ، هعیـش  ناملاع  زا  یکی  ياشنا  همان  ترایز  نیا  نتم  رگا 
ترایز نیا  رد  هنومن  ناونع  هب  تسین ، هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  .دوب  نانآ  هیبش  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يارب  هدـش  باـختنا  تاـفص 

دراو رهطلارهاطلا »  » بقلمالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  يارب  هدماین ، یتفص  یبقل و  چیه  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب 
اهنت رگید  یخرب  يارب  بقل و  ود  یخرب  يارب  بقل و  هس  هّمئا ، زا  یخرب  يارب  تسا و  هقباـس  یب  هدـش  ماـجنا  عّبتت  هیاـپ  رب  هک  هدـش 

اما يارب  بقل و  هس  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  يارب  بقل و  کی  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  يارب  هنومن  ناونع  هب  .تسا  هدـمآ  بقل  کـی 
« ّیصو  » هژاو ینعی  ترضح ؛ نآ  فورعم  باقلا  زا  یکی  ای  يدهم  ترضح  كرابم  مان  ياج  هب  .تسا و  هدماین  یبقل  چیه  يرکـسع 

.تسا هدمآ  همان  ترایز  نیا  رد  اهنت  ترضح  نآ  يارب  جارس »  » بقل زین  .تسا و  هتفر  راک  هب 

نیا نیقی  هب  هکلب  دـنک ، لـمع  هنوگ  نیا  تشادـن  تأزج  زگره  دوب ، هدرک  ءاـشنا  هعیـش  ناروشناد  زا  یکی  ار  هماـن  تراـیز  نیا  رگا 
«، نأشلا نم  ًانأش  هّللادنع  کل  ناف   » لیبق زا  ییاه  هلمج  زین  و  دوبن ؛ وا  ياشنا  رد  تافالتخا 
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تأرج اه  نآ  ءاشنا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تسد  نیا  زا  یکی  ...و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  هجیدخ  همطاف و  ترـضح  مان  میدقت 
.دزای تسد  نآ  رب  دهعتم  ملاع  کی  .تسا  دیعب  رایسب  هک  دبلط  یم  یناوارف 

هک تسا  نآ  راوتـسا  ّصن  یهلا و  فراعم  زا  زیربل  نقتم و  رایـسب  رثن  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  همان  تراـیز  نیا  رودـص  هلدا  رگید  زا 
ماما زا  همان  ترایز  نیا  دـهد  یم  ناشن  تسا ، هدرک  ءاشنا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ریغ  هک  ییاه  ترایز  اـب  نآ  هسیاـقم  نآ و  رد  تقد 
لیمک ياعد  لیبق  زا  ییاهاعد  هغـالبلا و  جـهن  ياـه  هبطخ  هب  ناوت  یم  ار  تراـیز  نیا  نتم  .تسا  هدـش  رداـص  مالـسلا  هیلع  موصعم 

.تسا نآ  رودص  تحص  رگ  ناشن  نآ  ياوتحم  دراد _  هک  دشاب _  هتشادن  دنس  رگا  یتح  هک  درک  هیبشت 

بتک ضعب   » هب ریبعت  کش  یب  هکنیا  هچ  تسا  رابتعا  تیاهن  رد  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  تراـیز  دنـس  ناـس  نیدـب 
.تسین باتک  نآ  فیعضت  يانعم  هب  تارایزلا »

همان ترایز  هب  یهاگن 

همان ترایز  هب  یهاگن 

: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  تسرهف  هک  تسا  یعونتم  دنمدوس و  تاکن  مهم و  ییاوتحم  ياراد  همان  ترایز  نیا 

.نانآ مان  درک  دای  و  مزعلاولوا ، ربمایپ  جنپ  هب  مالس  . 1

.هدش دای  ناربمایپ  زا  کی  ره  تفص  نیرتزاتمم  نیرت و  مهم  هب  هراشا  . 2

.نانآ مان  درک  دای  مالسلا و  مهیلع  موصعم  هدراهچ  هب  مالس  . 3

.تسا هدشن  رکذ  ناشیا  يارب  یتفص  هکمالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زج  هب  نانآ ، مهم  یگژیو  دنچ  ای  کی  درک  دای  . 4

زا یخرب  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندوب  ناربمایپ  متاخ  هب  هراشا  . 5
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.ناشیا ياه  یگژیو 

.هادف انحاورا  رصع  یلو  ترضح  هب  صاخ  نیوانع  اب  هژیو و  تاولص  مالس و   . 6

.دراد رارق  نانآ  هرمز  رد  ناشیا  تیالو  تماما و  هک  ترضح  نآ  تافص  باقلا و  زا  یخرب  هب  هراشا  . 7

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هژیو  هب  مالسلا  مهیلع  همئأ  تیالو  هب  داقتعا  راهظا   . 8

.مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  مالسلا و  امهیلع  ارهز  همطاف  يربک ، هجیدخ  ترضح  هب  مالس  . 9

امهیلع يربک  هجیدـخ  ارهز و  همطاف  ترـضح  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  ترـضح  نآ  یبسن  طابترا  هب  هراشا  . 10
.راوگرزب نآ  هب  مالس  نمض  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  لبق  همئأ  مالسلا و 

 . ...و ناشتعافش  هب  یبایتسد  نانآ و  اب  یهارمه  يارب  اعد  . 11

.دنوادخ هب  ناسنا  برقت  رد  نانآ  نانمشد  زا  تئارب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ریثأت  هب  هراشا  . 12

.مالسلا مهیلع  همئأ  تخانش  تفرعم و  تیمها  نایب  . 13

.نآ رد  روضح  قیفوت  ناشیا و  قح  تلود  روهظ  دمحم و  لآ  مئاق  جرف  يارب  اعد  . 14

.ناسنا تاردقم  هب  تیاضر  ادخ و  لباقم  رد  میلست  تیمها  هب  نداد  هجوت  . 15

.ّتنس باتک و  رد  هتفهن  ینید  ییاهرواب  فراعم و  هب  نیقی  تیمها  نیبت  . 16

92 ص :

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


.یهلا هاگرد  رد  مالسلا  مهیلع  هموصعم  ترضح  تعافش  ماقم  هب  هراشا  . 17

.مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تلزنم  نأش و  ییالاو  نایب  . 18

.مالسلا مهیلع  همئأ  اب  رشن  رشح و  ترخآ و  هب  هجوت  تیمها  نتخادرپ  . 19

.یهلا هاگرد  زا  يریخ  هب  تبقاع  کین و  ماجرف  تساوخرد  . 20
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همانترایز  حرش 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همانترایز  حرش 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  همانترایز  حرش 
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« هّللا هوفص  مدآ  یلع  مالسلا  »

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  همانترایز  حرش 

« هّللا هوفص  مدآ  یلع  مالسلا  »

ربمایپ نیا  هب  طبترم  لـیاسم  رگید  يو و  شنیرفآ  تسا و  ربماـیپ  نیتسخن  مالـسا  هاگدـید  زا  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  مدآ _ 
ناموصعم زا  هدیـسر  تیاور  اههد  رد  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  راب  جـنپ  تسیب و  مدآ  ماـن  تسا ، رادروخرب  ییـالاب  تیمها  زا  گرزب 

، تسا  (2)« هللا یفـص   » مدآ باـقلا  زا  یکی  لاـح  ره  هب   (1) .تسا هدـش  هداد  حیـضوت  مدآ  هب  طبترم  نوگانوگ  داـعبا  مالـسلا  مهیلع 
صلاخ لسع  هب  (3) و  .دنیوگ یم  افص »  » صلاخ فاص و  گنس  هب  ور  نیا  زا  تسا و  يزیچ  ندوب  صلاخ  يانعم  هب  تغل  رد  وفص » »

لسع نم  راهنا  ، » دوش یم  هتفگ  یّفصم  لسع  دشابن  يزیچ  اب  هتخیمآ  هک  فاص  و 
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راونالا ج 9 راحب  ك.ر : تسا ، هدروآ  مدآ  هراـب  رد  ثیدـح  زا 200  شیب  راوالا  راـحب  رد ج 11  اهنت  یـسلجم  همالع  بانج  . 1 - 1
ص 305 و ج 10 ص 76 و ج 40 ص 82 و 110 و ج 46 ص 352 و ج 57 ص 94 و ج 60 ص 244 و ج 62 ص 60 و ج 5 ص

27 و 28 و ج 14 ص 22 و 347 و 502.
زا يرایـسب  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالـسلا و  هیلع  حون  ترـضح  هراـب  رد  هکلب  تسین  مدآ  هژیو  بقل  نیا  . 2 - 2

.دراد ار  دوخ  هب  صاخ  یگتسجرب  دش  دهاوخ  هتفگ  هچنآ  لیلد  هب  مدآ  هراب  رد  یلو  تسا  هتفر  راکب  زین  ناربمایپ  رگید 
ص 163_162. ج 7 ، نیعلا ، باتک  بیترت  ص 126 ؛ ج 4 ، نآرق ، سوماق  وفصلا .»  » هدام بغار  تادرفم  . 3 - 3
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.تسا يزیچ  صلاخ  تمسق  ندرک  باختنا  يانعم  هب  افطصا »  » نیا رب  انب  و  ، (1)« یفصم

: دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(2) «. نیملاعلا یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  »

« .دیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون ، مدآ ، دنوادخ  انامه  »

(3)« ....هقلخ نم  هریخ  مالسلا  هیلع  مدآ  راتخا  ، هرما ذفناو  هضرا ، دّهم  اّملف  »

هیلع مدآ  تخاـس ، يراـج  شنیرفآ  هراـب  رد  ار  دوخ  ناـمرف  درک و  نهپ  تخاـس و  هداـمآ  ار  شنیمز  لاـعتم  يادـخ  هک  نآزا  سپ  »
«. ...دیزگرب ار  مالسلا 

تفص نیا  ددعتم  ياه  ترایز  رد  و  تسا ، هللا » یفص   » مالسلا هیلع  مدآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  يرامـشرپ  تایاور  هددعتم و  تایآ  زا 
نآ هللا » هوفـص   » زا دوصقم  هک  دـهد  یم  ناشن  تایاور  تایآ و  نیا  رد  عبتت  تسا ، هدـش  هدروآ  یهلا ، نأشلا  میظع  ربماـیپ  نیا  يارب 

رگید رب  ار  يو  داد و  رارق  يزاـتمم  شنیرفآ  تاـقولخم ، رگید  اـب  هسیاـقم  رد  زاـغآ  ناـمه  زا  ار  مدآ  شنیرفآ  دــنوادخ  هـک  تـسا 
نانآ زا  يرایـسب  ای  ناگدـیرفآ و  رگید  رب  نایمدآ  مدآ و  لیبق  نیا  زا  یتایآ  هیآ و  نیا  قبط  رب  ور  نیا  زا  داد  يرترب  دوخ  تاـقولخم 

ار يو  (5) و  هدیمد مدآ  رد  دوخ  حور  زا  دنوادخ  اریز   (4)، دنراد يرترب 
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هیآ 15. دمحم ، هروس  . 1 - 1
هیآ 33. نارمع ، لآ  هروس  . 2 - 2

ص 263. حابشا ،)  ) هبطخ 90 مالسالا ، ضیف  هغالبلا ، جهن  . 3 - 3
(. هدنراگن ملق  هب  ، ) ات 38 ص 31  مالسا ، هاگدید  زا  تسیز  طیحم  تعیبط و  ك.ر : . 4 - 4

« نیدجاس هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیّوس و  اذاف  نیط  نم  ًارشب  قلاخ  ّینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  : » هیآ 71 هروس ص ، . 5 - 5
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.تسا هدرک  راومه  يو  رب  ار  لماکت  هار  شتیادـه  هنیمز  ندروآ  مهارف  رایتخا و  نداد  اب  هتخاس و  نیمز  رد  دوخ  نیما  (1) و  نیشناج
دنوادـخ یفـص  مالـسلا  هیلع  مدآ  صاـخ  روـط  هب  (2) و  .تسا دـنوادخ  رترب  هدـیزگرب و  قولخم  ناـسنا  یلک  روـط  هب  ناـس ، نیدـب 

ار هبوت »  » باب هک  تسا  یسک  لوا  (4) و  هتخاس نیمز  رد  دوخ  نیـشناج  ار  يو  دنوادخ  هک  تسا  یناسنا  نیتسخن  وا  اریز   (3)، تسا
(6) .تسا هدروآ  دیدپ  نید  وا  يارب  ادخ  هک  تسا  يدرف  نیزاغآ  (5) و  هدوشگ يو  يور  هب 

ار نآ  دـیرفآ و  ار  نیمز  نوچ  دـنوادخ  هک  دومرف : هغالبلا ، جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  ناـمه  بلطم  هصـالخ 
 . ...دراد يرترب  اهنآ  رب  ار  يو  دیزگرب و  شتاقولخم  نایم  زا  ار  مدآ  تخاس ، هدامآ  رشب  نتسیز  يارب 

هفیلخ و  ادخ ، ربمایپ  نیتسخن  زاتمم و  هدـیرفآ  مدآ  هب  هللا  ءایلوا  ناموصعم و  ترایز  ماگنه  هب  هک  تسا  بسانم  دراد و  اج  ور  نیا  زا 
ترایز رد  هک  مالس  نیا  رد  میهد ، مالس  زین  وا  هدیزگرب  هدیرفآ  نیمز و  يور  رد  وا 

98 ص :

هیآ 30 هرقب  هروس  هیآ 39 و  رطاف  هروس  هیآ 14 و  سنوی  هروس  هیآ 26 ، هروس ص  هیآ 165 ، ماعنا ، هروس  . 1 - 1
 . هیآ 70 ءارسا  هروس  الیضفت » انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلّضف  ...مدآ و  ینب  انمّرک  دقل  و  . » 2 - 2

هنومن ج 2 ص 518. ریسفت  نازیملا ج 3 ص 165 ، ك.ر  . 3 - 3
نازیملا ج 3 ص 165. ك.ر : هیآ 30 ، هرقب  هروس  هفیلخ » ضرالا  یف  لعاج  ینا  . » 4 - 4

.عبنم نامه  هیآ 123 ، هط  هروس  يده » هیلع و  باتف  ّهبر  هابتجا  ّمث  . » 5 - 5
هیآ 123. هط  هروس  یقشی » لضی و ال  الف  ياده  عبت  نمف  ًيده  ینم  مکّنیتأی  اما  ، » عبنم نامه  . 6 - 6
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هدیزگرب هدیرفآ  هک  مدآ  رب  مالس  تسا ، هدش  هراشا  زین  نداد  مالس  نیا  لیلد  هب  عقاو  رد  تسا  هدمآمالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 
هفیلخ موصعم و  ربمایپ  ار  وا  دـنوادخ  تسین  داسف  اه و  یگدولآ  اب  هتخیمآ  فاص و  صلاخ و  تسا و  هدـیزگرب  نوچ  .تسا و  ادـخ 

(1)« هتلاسر لعجی  ثیح  ملعأ  هللا  و   » .تسا هداد  رارق  نیمز  رد  دوخ 

تداعس هار  رد  هراومه  دریگب و  وگلا  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  موصعم ، ربمایپ  ناونع  هب  مدآ  زا  دیاب  رشب  هک  تسا  نآ  مالـس  نیا  هجیتن 
.درادرب ماگ 

« هللا ّیبن  حون  یلع  مالسلا  »

« هللا ّیبن  حون  یلع  مالسلا  »

ياه شـشوک  یگدنز و  ددرگ ، یم  زاغآ  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  حون  توبن  اب  یهلا  گرزب  ناربمایپ  توبن  زا  هلحرم  نیمود 
تسیب و رد  نآرق ، رد  راب  هس  لهچ و  وا  مان  ور  نیا  زا  دراد  یـصاخ  تیمها  نآرق  هاگن  زا  یهلا  نأشلا  میظع  روآ  مایپ  نیا  هناـصلاخ 
زیمآ و تربع  نوگانوگ ، بلاطم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هدیـسر  تایاور  رد  تاـیآ و  نیا  رد   (2) تـسا هدش  رکذ  هروس  تشه 

.درادن بسانت  شهوژپ  نیا  عوضوم  اب  اهنآ  حرش  هک   (3) تسا هدمآ  ناشیا  یناگدنز  فلتخم  داعبا  هراب  رد  يدنم  دوس 

ریـسم نیا  رد  دیـشوک و  رایـسب  تلادع ، تلیـضف و  ندـینارتسگ  يزاس و  راوتـسا  یهلا ، فراعم  غیلبت  هار  رد  یهلا  گرزب  ربمایپ  نیا 
ياهناسنا يوگلا   (4) دناوت یم  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  ردص  حرش  ییابیکش و  یسب 

99 ص :

هیآ 124. ماعنا ، هروس  . 1 - 1
.تسا ترضح  نآ  هرابرد  هیآ  حون 26  هروس  رد  هلمجزا  ص 124 ؛ ج7 ، نآرق ، سوماق  : ك.ر . 2 - 2

.285 راونالا ج 11 ص 342 _  راحب  . 3 - 3
.نامه . 4 - 4
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.دشاب هاوخ  تلیضف  وجادخ و 

هب ندیسر  يارب  تماقتـسا   (4)، نارگید هب  ناـسحا   (3)، روما حالصا   (2)، زیمآرهم نابز   (1)، ردص حرـش  هب  ار  يو  لاعتم  دـنوادخ 
روـط هب  تسا و  هدوتـس  نآ  هب  ار  شناربماـیپ  رگید  حوـن و  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـه  تلیـضف  زا   (6) یهاوـخ ریخ   (5)، فده

دوخ هژیو )  ) ياه تمعن  نانادب  هک  تسا  یناسک  زا  (8) و  نمؤم ناگدنب  زا   (7)« روکش دبع   » ادخ رازگ  رکش  رایسب  هدنب  حون  صاخ 
(10) .تسا هداد  يرترب  تلیضف و  نایناهج  رب  ار  نانآ  (9) و  هتشاد ینازرا  ار 

هراب رد  مهم  هتکن  هس  تسا ، هداد  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  یگرزب  ياهتمعن  یهلا و  نأشلا  میظع  ربمایپ  نیا  ياه  یگژیو  همه  رب  نوزفا 
.تسا رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  هک  دراد  دوجو  حون 

ار نانآ  دزاس و  نومنهر  تداعـس  هار  هب  ار  شیوخ  موق   (11) دراد تیرومأم  تسا و  یهلا  لوسر )  ) هداتـسرف و  یبن )  ) ربمایپ حون  . 1
یهارمگ و زا 

100 ص :

هیآ 60 و 61. فارعا  هروس  . 1 - 1
.نامه . 2 - 2

هیآ 64. دوه ، هروس  نامه و  . 3 - 3
هیآ 79 و 80. تافاص ، هروس  . 4 - 4

.5 تایآ 10 _  حون  هروس  هیآ 14 ، توبکنع  هروس  هیآ 3 ، ءارسا  هروس  . 5 - 5
هیآ 34. دوه  هروس  هیآ 62 و  فارعا  هروس  . 6 - 6

ندوب روکش  نایبلا ج6 ص 396 ،. عمجم  راونالا ج 11 ص 290 و  راـحب  ك.ر  هیآ 3 . ءارسا  هروس  ًاروکـش » ًادبع  ناک  هنا  . » 7 - 7
.شیربمایپ هن  تسوا  یقالخا  ياهیگژیو  زا  هتساخرب  حون 

هیآ 81. تافاص ، هروس  نونمؤملا » اندابع  نم  هنا  . » 8 - 8
هیآ 58. میرم ، هروس  حون » عم  انلمح  نمم  مدآ و  هیرذ  نم  نیّیبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  کئلوا  . » 9 - 9

هیآ 33. نارمع ، لآ  هروس  نیملاعلا » یلع  ...ًاحون  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  . » 10 - 10
هیآ 23. نونمؤم  هروس  هیآ 14 ؛  توبکنع  هروس  هیآ 26 ؛  دیدح  هروس  هیآ 1 ؛  حون  هروس  هیآ 163 ؛  ءاسن ، هروس  . 11 - 11
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ربمایپ هکلب  ربمایپ ؛ ناونع  هب  ناشیا  زا  یفلتخم  عونتم و  تایاور  رد  میرک و  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  ور  نیا  زا  دـناهرب ؛ تلـالض 
(1) .تسا هللا  لوسر  هللا و  ّیبن  حون  ناس  نیدب  تسا ، هدش  دای  مزعلاولوا 

تعیرـش و ياراد  هک  تسا  يربمایپ  نیتسخن  وا  هک  تسا  توافتم  تهج  نیا  زا  یهلا  ناربماـیپ  رگید  اـب  حون  يربماـیپ  تلاـسر و  . 2
هب ار  شموق  وا  نآرق  تایآ  هیاپ  رب  ؛(3)  تسا ءایبنالا  خیـش  رگید  ترابع  هب  مزعلاولوا و  ناربمایپ  تسخن  هقلح   (2) تسا هدوب  باتک 

شیالاپ ،(6) و  هعماج رد  تلادع  يزاس  راوتسا   (5) لاعتم دنوادخ  ربارب  رد  میلست  ، (4) زیمآ كرش  ماهوا  زا  هشیدنا  ندودز  دیحوت و 
.دناوخ یم  ارف  اه  نامیپ  هب  يافو  ییوگ و  تسار  و  تارکنم ، اه و  یتشز  زا  یناسنا  هعماج  نماد 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 

: دومرف نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ  یم  یفعج  لیعامسا 

101 ص :

فالتخا ناروشناد  ناـیم  یبن  لوسر و  هراـب  رد  ص 165 ؛  و 142 و ج 3  ص 141  نآرقلا ج 2  ریــسفت  یف  نازیملا  ك.ر : . 1 - 1
نازیملا ج 2 ص 140. ك.ر  تسا ،

لّوأ هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  هللا  لوسر  نع  : » ص 298 ج 11 ، راونالا ، راحب  ص 17 و 18 ؛ ج 11 ، نآرق ، دیواج  روشنم  نامه ؛ . 2 - 2
«. حون لسرأ  ّیبن 

ناربمغیپ رگید  تسا و  یصیصخت  هچ  ار  حون  دنیوگ  رگا  تسا : هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  ص 193  ج 6 ، حوتفلاوبا ، ریسفت  رد  . 3 - 3
همه دندش و  بارخ  ملاع  همه  وا  دهع  رد  هک  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  سپ  دوب  رشبلاوبا  هک  نآ  يارب  مییوگ : دنرتلضاف ؟ وا  زا  هک  دنتسه 
خیـش وا  هکنآ  يارب  دـنا  هتفگ  ...دوب و  عرـش  بحاص  هک  دوب  ربماـغیپ  لّوا  وا  هک  نآ  رگد  دـندوب  یتشک  رد  هک  ناـنآ  زج  ناروناـج 

دوب ج 6 ص 193. ءایبنالا 
هیآ 19. نارمع ، لآ  هروس  ات 20 و  تایآ 3 و 15  حون ، هروس  . 4 - 4

.تایآ نامه  . 5 - 5
تایآ 151 و 152. نارمع  لآ  هروس  . 6 - 6
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نامه نیا  دوشن و  هداد  رارق  وا  يارب  یکیرـش  چیه  هدش و  تدابع  صالخا  رـس  زا  هناگی  اتکی و  دـنوادخ  هک  دوب  نآ  حون  تعیرـش  »
دـننک و تدابع  ار  ادـخ  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  ناربمایپ  رگید  حون و  زا  تسا و  هدـیرفآ  نآ  هیاپ  رب  ار  ناـسنا  ادـخ  هک  تسا  یترطف 

مارح لالح و  تاعارم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زامن ، هب  تسا  هداد  نامرف  ار  حون  دنیالاین و  كرـش  هب  ار  وا  یـسدق  تحاس 
.(1)« ...حون تعیرش  تسا  نیا  سپ  .تسا  هدرکن  بجاو  ار  ثرا  دودح و  ماکحا  يارجا )  ) وا رب  یهلا و 

.تسا هدوب  ءایبنالا  خیش  مزعلاولوا و  ربمایپ  نیتسخن  باتک و  ماکحا و  تعیرش ، ياراد  حون  هک  نآ  هتکن  نیا  هجیتن 

یپ رد  دـنکرب و  نیمز  زا  ار  نانآ  هشیر  تساوخ  ادـخ  زا  هدرک و  نیرفن  ار  دوخ  موق  حون  يرامـش  یب  تایاور  تاـیآ و  قبط  رب   _ 3
.دیناسر تکاله  هب  ار  حون  موق  همه  نانمؤم  زا  یکدنا  زج  تفرگ و  ارف  ار  نیمز  بآ  دش و  لزان  یهلا  رگ  ناریو  رفیک  نیرفن  نیا 

بیترت نیدب  (2) و  تخاس دوخ  صاخ  ياه  تمعن  لومـشم  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دـندنام  یقاب  حون  نافوط  زا  سپ  يدـیدج  لسن  و 
حون دیآ ، یم  رامـش  هب  لسن  ودره  ردپ  رـشبلاوبأ  مدآ  هک  ناس  نامه  هب  تسناد ، نانمؤم  زا  مود  لسن  ردـپ  ناوت  یم  ار  حون  هک  دوب 

هدـناوخ هللا  ّیبن  حون  نآ  لاثما  ترایز و  نیا  رد  هک  نیا  رب  تسا  یلیالد  زا  یکی  هتکن  نیا  دوب و  لسن  نیا  ردـپ  ربمایپ و  نیتسخن  زین 
هب تسا  هدشن  هراشا  وا  تلاسر  هب  تسا و  هدش 

102 ص :

یفاک ج 8 ص 283. راونالا ج 11 ص 331 ؛  راحب  . 1 - 1
هیآ 58. میرم  هروس  حون » عم  انلمح  نمم  مدآ و  هّیرذ  نم  نیّیبّنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنأ  نیذلا  کئلوا  . » 2 - 2
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عقاو رد  هک  دوب  يردـق  هب  وا  زا  مدرم  ینامرفان  هک  ناس  نامه  هب  .تسا  هدـش  داـی  هللا  یبن  هب  وا  زا  هللا  لوسر  ياـج  هب  رگید  تراـبع 
.هّللا لوسر  هن  تسا  هدش  قالطا  هللا  ّیبن  وا  رب  ور  نیا  زا  دوب  هدرب  نیب  زا  ار  تلاسر  ماجنا  هنیمز 

وا رب  دیاب  »(1) و  نیرخآلا یف  هیلع  انکرت  و   » دـنامب نادواج  وا  مان  دـیاب  هک  تسا  حون  ياـهزایتما  اـه و  یگژیو  نیا  همه  هب  هجوت  اـب 
.(2)« نیملاعلا یف  حون  یلع  مالس   » تسا هداتسرف  دورد  مالس و  وا  رب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هچ  درک ؛  مالس 

مالس نیا   (3) تسا مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ياه  ترایز  رد  وا  رب  مالـس  حون  مان  ندنام  نادواج  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  کش  یب 
تسا و هدرک  هراشا  نآرق  رد  هتکن  ود  ره  هب  دنوادخ  هک  تسا  وا  رب  مالـس  ییوس  زا  وا و  مان  نتـشاد  هگن  هدنز  ییوس  زا  عقاو  رد  اه 

یکی دش  دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  رد  هک  روط  نامه  تسا و  هتکن  ود  ره  هدـنراد  رب  رد  عقاو  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز 
ار وا  مان  میهد و  مالـس  وا  هب  هنوگچ  هک  تسا  نآ  بلطم  نیرخآ  تسا و  بلطم  نیمه  همان  ترایز  نیا  ياه  تمظع  اه و  تکرب  زا 

؟ مینک دای  یتفص  هچ  اب 

هللا و ّیبن  هللا ، لوسر  حون  تاکن  نآ  قبط  رب  دش ، نشور  میدروآ  حون  ياه  یگژیو  نایاپ  رد  هک  يا  هتکن  هس  زا  شـسرپ  نیا  خـساپ 
ناینب وا  رگید  ترابع  هب  دـنا  هتـشاد  باتک  تعیرـش و  هک  تسا  یناربمایپ  نیزاغآ  هقلح  مزعلاولوا و  ربماـیپ  نیتسخن  ءاـیبنالا و  خـیش 

ناربمایپ و زا  ینیون  هلسلس  راذگ 

103 ص :

«. میدراذگ یقاب  ناگدنیآ  نایم  رد  ار  وا  کین  مان   » هیآ 78 تافاص  هروس  . 1 - 1
«. نایناهج همه  نایم )  ) رد حون  رب  دورد  مالس و  ، » هیآ 79 نامه  . 2 - 2

.ثراو ترایز  لیبق  زا  ییاه  ترایز  . 3 - 3
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عون نیرت  بسانم  ور  نیا  زا  .دوش  ظفح  ناشلـسن  ات  داد  ياج  ار  اه  نآ  دوخ  یتشک  رد  هک  نانمؤم  زا  يدـیدج  لـسن  ربماـیپ  ردـپ و 
هراشا نادب  هک  تسا  یمیهافم  هدنراد  رب  رد  هک  نیا  هچ  هللا » ّیبن  حون  یلع  مالـسلا   » مییوگب هک  تسا  نآ  گرزب  ربمایپ  نآ  هب  مالس 

.دش

« هللا لیلخ  میهاربا  یلع  مالسلا  »

هراشا

« هللا لیلخ  میهاربا  یلع  مالسلا  »

لالز ییاه  هشیدنا  ياراد  دنوادخ  قشاع  صلاخ و  هدنب  ربمایپ و  نآ  تسا ، خـیرات  نادـحوم  ناراد  هیالط  هرمز  رد  هللا  لیلخ  میهاربا 
ياهرواب نانآ و  نیغورد  نایادـخ  شیوخ و  نامز  تعیبط  نایمدآ ، اب  تسیز و  ابیز  نانچ  دوب و  كاپ  صلاخ و  یلامعا  كاـنبات ، و 

رـسارس تقیقح  نآ  هب  داشرا  تیاده و  يرواب و  ادـخ  رد  هک  درک  دروخرب  نایناهج  راوتـسا  ابیز و  نانچ  یقطنم  اب  ناشدولآ  كرش 
شربمایپ نیرخآ  نیرتگرزب و  هب  دنوادخ  هک  دیـسر  يا  هلحرم  هب  دش و  خیرات  نابلط  قح  نایوجادـخ و  همه  يوگلا  تداعـس  رون و 

(1) .منک یم  يوریپ  میهاربا  نید  فینح و  نید  زا  نم  وگب  ینلع  روط  هب  هک  داد  نامرف 

هک تسا  یناربماـیپ  هریجنز  زا  هقلح  نیمود  هدـش و  داـی  وا  زا  نآرق  رد  هک  تسا  يربماـیپ  نیمراـهچ  دـیحوت  لیدـب  یب  ناـمرهق  نیا 
ياوشیپ عقاو  رد  (2) و  دنا هدرک  یم  غیلبت  ار  وا  نید  هلآ و  انیبن و  یلع  طول  ترضح  دننام  یناربمایپ  هدوب و  باتک  تعیرـش و  ياراد 

.تسا هدوب  ناربمایپ  زا  یهورگ 

.تسا هدش  دای  وا  زا  راب  هن  تصش و  میرک  نآرق  رد 

104 ص :

هیآ 95. هرقب  هروس  هیآ 95 ؛  نارمع  لآ  هروس  هیآ 123 ؛  لحن  هروس  . 1 - 1
نآرق ج 11 ص 286. دیواج  روشنم  ك.ر : . 2 - 2
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اه و تربع  اه و  هتکن  هدـش و  شرازگ  خـیرات  نادـحوم  راد  هیالط  یگدـنز  فلتخم  داعبا  زا  يددـعتم  تایاور  رد  تاـیآ و  نیا  رد 
تسا هدش  هداهن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  ادخ و  مالک  ناقشاع  يورارف  اه  شرازگ  نیا  نمض  رد  يرثؤم  دنمدوس و  فراعم 
زاتمم هتسجرب و  تافص  زا  یکی  هب  اهنت  شهوژپ  نیا  رد  دبلط و  یم  رترتشیب  یتصرف  دجنگ و  یمن  رصتخم  نیا  رد  اه  نآ  حرـش  هک 

.دوش یم  هدنسب  تسا  هللا » لیلخ   » ناونع نامه  هک  شیوخ ، راگزور  ياتمه  یب  هناگی و  نآ 

نآرق رد  میهاربا  ياه  یگژیو 

نآرق رد  میهاربا  ياه  یگژیو 

مکاح رگمتـس  نارومأم  ادابم  هکنآ  سرت  زا  شرداـم  اریز  داـهن ، یتیگ  هصرع  هب  اـپ  ناـبایب  رد  میهاربا  اـه  شرازگ  زا  یخرب  هیاـپ  رب 
نامرحمان مشچ  زا  رود  هب  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  دمآ و  ایند  هب  میهاربا  اج  نآ  رد  دش و  نابایب  یهار  دنناسر ، لتق  هب  ار  شدنزرف  نامز 

هزیکاپ افص و  اب  تعیبط  نایم  رد  میهاربا   (1) .داد یم  ریش  ار  شدنبلد  دنزرف  هدمآ و و  راغ  نآ  هب  هنایفخم  تخاس و  ناهنپ  يراغ  رد 
يدنمجرا ياه  ماقم  هب  تفای و  تسد  یـصاخ  دشر  كرد و  هب  یناوج  نامه  زا  دنوادخ  صاخ  ياه  تیانع  اب  دیلاب و  درک و  دـشر 

(2) .دش لیان 

: تسا هدمآ  نآرق  رد  میهاربا  يارب  یمهم  رایسب  فاصوا  باقلا و 

(4)، يراکوکین ناسحا و  لها   (3)، ادخ هتسیاش  هدنب  وا  تایآ  نیا  هیاپ  رب 

105 ص :

.فرصت اب  مود  پاچ  ص 264 ، ج 1 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  . 1 - 1
هیآ 51. ءایبنا  هروس  . 2 - 2

«. نیحلاصلا نمل  هرخآلا  یف  ّهنا  و  : » هیآ 130 هرقب ، هروس  . 3 - 3
«. نینسحملا يزجن  کلذک  .میهاربا  یلع  مالس  : » 110 هیآ 109 _  تافاص ، هروس  . 4 - 4
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(5)، وگتسار رایسب   (4)، رازگ رکش   (3)، یبوبر هاگـشیپ  رد  عشاخ  عضاـخ و  (2) و  راـگدرورپ ربارب  رد  عیطم   (1)، میلس بلق  ياراد 
نید ياراد   (8)، راـگدرورپ ربارب  رد  هودـنا  نزح و  زا  راشرـس  یبـلق  ياراد   (7)، ادـخ هب  تشگزاب  هبانا و  لـها   (6)، ابیکـش رابدرب و 

(10) .دوب تماما  یتح  تلاسر و  توبن ، ماقم   (9)، فینح

ریوک و نابایب  رد  ار  شرسمه  دنزرف و  یهلا _  رما  هب  وا _  ، (11) دیزای تسد  یگرزب  ياه  ترجه  اه و  ترفاسم  هب  ادـخ  هار  رد  وا 
تـسردان ياه  هشیدنا  تافارخ و  ماهوا و  یتسرپ  تب و  اب  هزرابم  هب  هنت  کی   (12)، درک لکوت  ادـخ  رب  داد و  ياج  فلع  بآ و  یب 

همزمز هب  داد  یم  تسد  یتصرف  هاگ  ره  زور  بش و   (14)، دوب زاون  نامهم  هدنشخب و  نابرهم و  رایسب  (13) ؛ تساخرب دوخ  راگزور 
يارجا رد  (15) و  تخادرپ یم  دوخ  قلاخ  بوبحم و  اب  زاین  زار و  و 

106 ص :

«. میلس بلقب  ّهبر  ءاج  ذا  میهاربال  هتعیش  نم  ّنا  و  : » هیآ 84  ، تافاص هروس  . 1 - 1
هیآ 103. تافاص  هروس  . 2 - 2

هیآ 120. لحن  هروس  . 3 - 3
نامه 121. . 4 - 4

هیآ 41. میرم  هروس  . 5 - 5
هیآ 75. دوه  هروس  هیآ 114 و  هبوت  هروس  . 6 - 6

هیآ 75. دوه  هروس  . 7 - 7

هیآ 75. دوه  هروس  . 8 - 8
هیآ 95. نارمع  لآ  هروس  . 9 - 9

هیآ 124. هرقب  . 10 - 10
.217 ص 255 _  ج 11 ، نآرق ، دیواج  روشنم  ك.ر  هیآ 99 ؛ تافاص ، هروس  . 11 - 11
.تسوا ندوب  لیلخ  لیالد  زا  هتکن  نیا  هیآ 37 ، میهاربا  هروس  هیآ 126 و  هرقب  هروس  . 12 - 12

هیآ فرخز ، هروس  هیآ 25 ؛ 16 و  هیآ 17 _  توبکنع  هروس  69 ؛ تایآ 82 _  ءارعش ، هروس  52 ؛ تایآ 56 _  ءایبنا ، هروس  . 13 - 13
.26  _ 27

ص 4. ج 12 ، راونالا ، راحب  . 14 - 14
هیآ 46. هروس ص  . 15 - 15

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 133 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_10
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_11
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_12
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_13
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_14
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_106_15
http://www.ghaemiyeh.com


(3) و هدیشخب یـصاخ  ناوت  ورین و  ناشیا  هب  ادخ  (2) و  دوب ادـخ  دای  رد  صالخا  (1) و  نیقی لها  .دـیزرو و  یمن  غیرد  یهلا  ماکحا 
میقتسم طارـص  هب  ار  وا  هداتـسرف و  ورف  ینامـسآ  باتک  ناشیا  رب  (4) و  هداد رارق  مزعلاولوا  ناربماـیپ  ناگدـیزگرب و  هرمز  رد  ار  يو 

(5) .دوب هتخاس  نومنهر 

(6) و داهن ناینب  یهلا  نامرف  هب  ار  نادـحوم  نیملـسم و  هاگ  هلبق  هبعک و  هناخ  هک  دوب  نآ  لیلخ  میهاربا  تاـقیفوت  نیرتگرزب  زا  یکی 
.دوب تما  کی  ییاهنت  هب  وا  یهلا  مالک  صن  هب 

هدکتب هنادنمزوریپ  نوچ  هک  ناس  نامه  هب   (7) دمآ رد  زارفا  رس  دنلبرس و  اسرف  تقاط  راوشد و  تخس ، رایـسب  ياهناحتما  زا  میهاربا 
نیا زا  هکلب  درواـین  وربا  هب  مخ  داتـسیا و  هناعاجـش  تفرگ  رارق  ناتـسرپ  تب  ییوجزاـب  ینلع و  همکاـحم  لـباقم  رد  درک و  كرت  ار 

.(8) درک شهوکن  تخس  ار  نایوجزاب  ناتسرپ و  تب  درب و  هرهب  یتسرپ  تب  یتسردان  یچوپ و  تابثا  يارب  تصرف 

حلاص هتسیاش و  دنزرف  ود  وا  هب  يریپ  نس  رد  فطل  رس  زا  دنوادخ 

107 ص :

هیآ 75. ماعنا  هروس  . 1 - 1
هیآ 45. هروس ص  . 2 - 2

هیآ 130. هرقب  هروس  . 3 - 3
هآرم یفاک ج 1 ص 175 ؛  لوصا  هیآ 127 . هرقب  هروـس  هیآ 33 و  ماـعنا  هروس  هیآ 47 و  هروـس ص  هیآ 41 و  میرم  هروـس  . 4 - 4

لوقعلا ج 2 ص 286.
هیآ 87. ماعنا  هروس  . 5 - 5

هیآ 24. جح ، هروس  هیآ 35 ؛ میهاربا ، هروس  هیآ 127 ؛ هرقب ، هروس  . 6 - 6
.101 تایآ 108 _  تافاص ، هروس  . 7 - 7

.94 تایآ 96 _  تافاص ، هروس  59 و  تایآ 67 _  ءایبنا ، هروس  . 8 - 8

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 134 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_107_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_107_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_107_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_107_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_107_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_107_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_107_8
http://www.ghaemiyeh.com


هک دوب  ناس  نیدب  (3) و  تخاس شیوخ  تاکرب  تمحر و  لومـشم  ار  شنادناخ  (2) و  تـشاذگ وا  لسن  رد  ار  توبن  (1) و  دیشخب
اهنامسآ و توکلم  تسناوت  (4) و  دیسر ییالاب  الاو و  ياهماقم  تاجرد و  هب  یهلا  هاگرد  رد  دیدرون و  رد  ار  تداعس  عیفر  ياه  هّلق 

تما کـی  ییاـهنت  هب  ار  وا  نآرق  هک  دوـب  لـیلد  نیدـب  دـیاش  دـبای و  تـسد  لـماک  تـفرعم  هـب  (5) و  دنیبـب اـیند  نیمه  رد  ار  نـیمز 
باقلا و اهتفص و  همه  نایم  زا   (7) دننک يوریپ  وا  زا  تسا  هتـساوخ  ناگمه  زا  هدرک و  یفرعم  وگلا  ناونع  هب  ار  وا  اذل  (6) و  تسناد

هلمج زا  اـهترایز و  رد  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هتـسجرب  زاـتمم و  ناـشیا  ندوـب  هللا » لـیلخ   » تسا هداد  میهاربا  هب  دـنوادخ  هک  ینیواـنع 
.میزادرپ یم  نآ  یسررب  حرش و  هب  تسا  هتفر  راک  هب  هژاو  نیا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز 

« هللا لیلخ  »

« هللا لیلخ  »

اب هّلخ »  » زا ضرف  نیا  رد  تسا و  هتفر  راـک  هب  اـنعم  نیمه  هب  مـیرک  نآرق  رد  ،(8) و  تسود ینعم  هب  یبرع و  تسا  يا  هژاو  لـیلخ » »
.تسا هدش  قتشم  خ »  » مض

108 ص :

هیآ 101. تافاص ، . 1 - 1
127 و 124. هیآ 129 _  هرقب ، هروس  . 2 - 2

هیآ 73. دوه  هروس  . 3 - 3
هیآ 83. ماعنا  هروس  . 4 - 4
هیآ 75. ماعنا  هروس  . 5 - 5

هیآ 120. لحن  هروس  . 6 - 6
هیآ 4. هنحتمم  هروس  . 7 - 7

.يوغل فلتخم  عبانم  زا  لقن  هب  ج 3 ص 14 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  و  نآرق ج 1 ص 96 ؛ سوماق  . 8 - 8
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هراب رد  .تسا  دنمزاین  يانعم  هب  ضرف  نیا  رد  هدش و  قتـشم  خ »  » حـتف هب  هّلخ »  » زا لیلخ »  » تسا نکمم  دـنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یخرب 
میهاربا تسا و  ادخ  تسود  ینعم  هب  هللا  لیلخ  دـندقتعم  نارـسفم  زا  یخرب  تسا ، هدـمآ  هدـش  دای  يانعم  ود  ره  میهاربا  ندوب  لیلخ 

انالف ذّختا  مل  ینتیل  ای   » دیامرف یم  نآرق  هک  روط  نامه   (1) تـسناد یم  زین  دنوادخ  هب  دنمزاین  ار  دوخ  هتبلا  دص  دوب و  ادخ  تسود 
لیلخ ورنآ  زا  میهاربا  اهنآ  داقتعا  هب  دنا و  هتسناد  دنمزاین  يانعم  هب  ار  لیلخ  هدش ، دای  لامتحا  ندرکن  در  نمـض  یخرب  »(2) و  ًالیلخ

زا (3) و  دهاوخب شتـسود  زا  ار  دوخ  ياهزاین  هک  تسا  یـسک  لیلخ  ًالوصا  تسناد و  یم  ادخ  هب  دـنمزاین  هشیمه  ار  دوخ  هک  تسا 
زا یهورگ  زا  دوش و  یم  هدافتـسا  مود  هاگدـید  تایاور  زا  یخرب  زا  داد  یم  ماجنا  هناصلاخ  وا و  يارب  اهنت  اهنت و  ار  شلاـمعا  ورنیا 

نیا هک  هتکن  نیا  هب  فارتعا  نمض  تسین و  یتافانم  ریسفت  ود  نیا  تایاور و  زا  هورگ  ود  نیا  نایم  دسر ، یم  رظن  هب  لوا  ریسفت  اهنآ 
میهاربا هللا  ذـختا  و   » هفیرـش هیآ  نیا  ریـسفت  هراب  رد  تسا  هدـش  قتـشم  ریاغتم » نزو   » ود زا  تسا و  توافتم  لیلخ »  » هژاو ياـنعم  ود 

هب هرسکی  اهزور  اهبش و  ینعی  تسا ؛ هدوب  ادخ  تسود  مه  وا  .تسا  هدوب  عمج  وا  رد  تلـصخ  ود  ره  هک  تفگ  ناوت  یم   (4)« ًالیلخ
ادخ يارب  ار  شدوجو  همه  هلمج  زا  ار و  زیچ  همه  هک  هدیزرو  یم  تبحم  وا  هب  نانچ  هتشاد و  سنا  وا  اب  هراومه  هدوب و  ادخ  دای 

109 ص :

هنومن ج 2 ص 145. ریسفت  ك.ر : هنومن  ناونع  هب  . 1 - 1
هیآ 28. ناقرف  هروس  . 2 - 2

ص 96. نازیملا ج 5 ، ریسفت  . 3 - 3
هیآ 125. ءاسن  هروس  . 4 - 4
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، فلع بآ و  یب  کشخ و  يریوک  هب  ار  شا  هچب  نز و  لاقتنا  ادـخ  هناخ  نتخاس  رد  ار  تبحم  نیا  ياـه  هولج  تسا و  هتـساوخ  یم 
حوضو هب  ناوت  یم  راگدرورپ ، تیاـضر  هار  رد  ار  شلاوما  همه  قاـفنا  ادـخ ، هار  رد  ار  شلیدـب  یب  هناـگی و  دـنزرف  ندرک  یناـبرق 

هک دوب  مالـسلا ) مهیلع  نیـسح  ماما  نانمؤمریما و  هب  هقالع  تدارا و  راهظا  ادـخ و  ربمایپ  ّبح   ) اـهنیا زج  اـه و  نیا  درک و  هدـهاشم 
هتشاد تسود  ار  وا  زین  دنوادخ  هتـشاذگ و  یم  نایم  رد  دنوادخ  اب  ار  دوخ  رارـسا  یگدنز و  زار  زمر و  مامت  .دش و  هدیمان  هللا  لیلخ 

اب یتسود  ینادـب  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  .تسا  هتخومآ  وا  هب  اهزمر  اهزار و  هداهن و  تعیدو  هب  وا  رد  يرارـسا  یبیغ  تاـماهلا  اـب  و 
رب تردـق  شنطاب و  رهاظ و  زا  یهاگآ  نمـض  تسا و  ناـسنا  کـلام  هدـننیرفآ و  ادـخ  تسا ؛ تواـفتم  نارگید  اـب  یتسود  اـب  ادـخ 

همه لاح و  همه  رد  هراومه و  هتـسویپ و  ناسنا  ور  نیا  زا  دراد و  هطاحا  وا  رب  تهج  ره  زا  وا ، رد  لّوحت  رییغت و  هنوگ  ره  يدوباـن و 
میهاربا نوچ  یسک  اما  دنا  هدیزرو  تلفغ  مهم  هتکن  نیا  زا  نایمدآ  زا  يرایسب  هنافـسأتم  (1) و  تسوا هب  دنمزاین  تهج  ره  زا  زیچ و 

ار دوخ  ناکم  نامز و  ره  رد  دراد و  هجوت  هتکن  نیا  هب  دنک  یم  دای  ار  شیادخ  هناصلاخ  دراد و  سنا  وا  اب  تسا و  ادـخ  تسود  هک 
.تسا هدرک  هولج  شلامعا  همه  رد  وا  راد  هشیر  راوتسا و  رواب  هک  دراد  رواب  هلأسم  نیا  هب  نانچ  دناد و  یم  ادخ  هب  دنمزاین 

.دومرف هراشا  هدش  دای  ینعم  ود  ره  هب  تشاد  نایدوهی  اب  هک  يا  هرظانم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  ادخ  ربمایپ 

110 ص :

ج 5، نازیملا ، ...ضرالا » یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  هّلل  و   » تسا هدومرف  ًـالیلخ » میهاربا  هّللا  ذـختا  و   » هفیرـش هیآ  زا  سپ  اذـل  . 1 - 1
ص 94.

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 137 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا یخرب  تابثا  رازبا  ار  نآ  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  میهاربا  ندوب  هللا » لیلخ   » هب ادـخ  ربمایپ  داـقتعا  زا  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد  ناـیدوهی 
.داد حیضوت  هنوگنیا  ار  هللا » لیلخ   » موهفم ترضح  نآ  ور  نیا  زا  دنهد ، رارق  دوخ  تسردان  لطاب و  دیاقع 

اخ حـتف  هب   ] هّلخ زا  قتـشم  ای  و  مض ] هب   ] هّلخ زا  قتـشم  ای  لیلخ »  » هک تسا  انعم  نیدـب  تسا  هللا » لیلخ   » میهاربا هک  اـم  هتفگ  نیا  »... 
دنمزاین ادخ  هب  وا  هک  تسا  نآ  میهاربا  ندوب  لیلخ  زا ) دوصقم  و   ) تسا جایتحا  يدنمزاین و  يانعم  هب  مود ) ضرف  نیا  رد  و   ) تسا ]

نوچ هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  هاوگ  دوـب و  زاـین  یب  نادرگ و  يور  هدـیرب و  ًـالماک  ادـخ  ریغ  زا  تشاد و  هجوـت  وا  هب  طـقف  هدوـب و 
، بایرد ار  میهاربا )  ) ما هدنب  دومرف  تخاس و  ثوعبم  ار  لیئربج  ادـخ  .دـنداهن  یقینجنم  رد  ار  وا  دـنزادنا ، شتآ  رد  ار  وا  دنتـساوخ 

« .وت يرای  يارب  تسا  هداتسرف  ارم  دنوادخ  : »... تفگ درک و  تاقالم  اوه  رد  ار  وا  دمآ و  وا  تمس  هب  ناباتش )  ) لیئربج

وا زا  زج  لیکولا » معن  هللا و  یبسح  ( » مرادـن وت  هب  يزاـین  و   ) تسا لـیکو  نیرتهب  وا  تسا و  سب  ارم  ادـخ  تفگ : خـساپ  رد  میهاربا 
ادـخ و هب  دـنمزاین  هک  یـسک  ینعی  دـیمان ؛  دوخ  لـیلخ  ار  وا  دـنوادخ  يور  نیا  زا  مرادـن ؛  يزاـین  وا  ریغ  هب  مهاوـخ و  یمن  يزیچ 

تسا انعم  نیدب  دشاب ، هدش  هتفرگ  خ »  » مض هب  هلخ »  » زا رگا  اما  .تسا و  هدیرب  وا  ریغ  زا  هدرک و  هجوت  وا  هب  اهنت  تسوا و  هب  جاتحم 
یهاگآ وا  هب  طبترم  روما  زا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  شیانعم  .دنتـسین و  هاگآ  اهنآ  زا  نارگید  هک  هدـش  هاگآ  يرارـسا  رب  وا  هک  ...هک 

ینیب یمن  رگم  (1) ؛ تسین مدآ  هب  دنوادخ  هیبشت  يانعم  هب  نیا  دراد و 

111 ص :

.دنتشادنپ یم  ندوب  هیبش  اب  مزالم  ار  ندوب  لیلخ  هک  تسا  نایدوهی  ههبش  هب  هراشا  . 1 - 1
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دناوت یمن  وا  لـیلخ  دـنادن  ار  یهلا  رارـسا  رگا  زین  دوب و  دـهاوخن  ادـخ  لـیلخ  دـشابن  هدـیرب  نارگید  زا  لـماک  روـط  هب  میهاربا  رگا 
(1) «. ....دشاب

عقاو رد  .تسین  اـهنآ  ناـیم  یتاـفانم  تسناد و  اـنعم  ود  ره  هب  ناوت  یم  ار  ندوب  لـیلخ  تسا ؛  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هک  روط  ناـمه 
، قلاخ ار  ادخ  دشاب و  هاگآ  ادخ  فاصوا  زا  دشاب و  هدیزگرب  دوخ  تسود  ناونع  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب و  ادـخ  تسود  هک  یـسک 

ریغ زا  هتسناد ، دنمزاین  دنوادخ  هب  ًالماک  ار  دوخ  دنادب ؛ وا  اب  طبترم  لیاسم  همه  شا و  هدنب  رب  لماک  عماج و  هطاحا  ياراد  و  قزار ،
.ددنویپ یم  راگدرورپ  ترضح  هب  درب و  یم  وا 

ار همه  ینعی  دنتـسه ، ادخ  هب  دنمزاین  اهناسنا  همه  دنناد و  یم  دنمزاین  وا  هب  ًالماک  ار  دوخ  دنیادخ  تسود  هک  نانآ  همه  ناس  نیدـب 
لقن نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  ور  نیا  زا  تسا  هدیزگنرب  تسود  ناونع  هب  ار  همه  یلو  تسا  هدیرفآ  دوخ  هب  جاتحم 

: دنا هدرک 

هدـنب میهاربا  هک  دوب  يور  نآ  زا  هکلب  دوبن  وا  یتسود  هب  زاین  رطاخ  هب  درک  باختنا  تسود  لـیلخ و  ناونع  هب  ار  میهاربا  رگا  ادـخ  »
(2) «. دوب وا  ياضر  هار  رد  اشوک  راگدرورپ و  دیفم 

هیآ نیا  قایس  هکنیا  هچ  دشاب ؛  يرگید  يانعم  هب  دناوت  یمن  تسا و  تسود  يانعم  هب  لیلخ »  » هک دنرواب  نیا  رب  نارـصاعم  زا  یخرب 
تسا حیحص  بلطم  نیا  دشاب  تسود  يانعم  هب  لیلخ »  » رگا داد و  میهاربا  هب  ار ) ندوب  لیلخ   ) یـصاخ ماقم  دنوادخ  دهد  یم  ناشن 

هیلع انیبن و  یلع  میهاربا  و 

112 ص :

ص 260. راونالاراحب ج 9 ، ص 554 ؛ نیلقثلا ج 1 ، رون  جاجتحالا ص 19  . 1 - 1
.نایبلا عمجم  زا  لقن  هب  هنومن ج 4 ص 146  ریسفت  . 2 - 2
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انعم نیا  دنتسه و  ادخ  هب  دنمزاین  تادوجوم  همه  دشاب  دنمزاین  يانعم  هب  رگا  اما  تسا  هدش  باختنا  ادخ  تسود  ناونع  هب  مالسلا _ 
(1) .درادن میهاربا  هب  یصاصتخا 

ادـخ ربارب  رد  یگدـنز  لیاسم  همه  رد  رقف  قلطم و  يدـنمزاین  ساسحا  میهاربا  هک  تسا  نآ  يدـنمزاین  زا  دوصقم  دـسر  یم  رظن  هب 
دنمزاین تادوجوم _  رگید  دـننام  میهاربا _  هک  نآ  هن  تسناد  یم  زاین  یب  ار  وا  اهنت  تساوخ و  یم  وا  زا  طقف  ار  زیچ  همه  تشاد و 

.دوب ادخ  هب 

نیا رد  راونالاراحب  رد  مینک : یم  حرطم  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ندوب  لیلخ »  » زا یـسلجم  همالع  ریـسفت  شخب  نیا  نایاپ  رد 
هب وا  رد  ار  دوخ  یتسود  ینعی  داد ؛  رارق  دوخ  رادتـسود  ار  میهاربا  دنوادخ  ینعی  ًالیلخ » میهاربا  هللا  ذختاو  : » تسا هدـمآ  نینچ  هراب 

تـسود ار  ادخ  ناتـسود  هک  تسا  نآ  تسا  ادخ  تسود  میهاربا  هک  نآ  زا  روصقم  داد و  رارق  ریذپانذوفن  يا  هنوگ  هب  لماک و  روط 
يرای ادخ  دناسر ، ینایز  وا  هب  دهاوخب  یسک  هاگره  هک  تسا  نآ  وا  اب  ادخ  یتسود  زا  دوصقم  .نمـشد و  ار  شنانمـشد  دراد و  یم 

لوقعلا هآرم  رد  »(2) و  ...درک شیرای  ادخ  دـنکفا ، شتآ  هب  ار  وا  تساوخ  یم  دورمن  نوچ  هک  روط  نامه  دوب ؛  دـهاوخ  وا  هدـننک 
وا زا  اهنت  اهنت و  زیچ  همه  رد  دـنک و  یلاخ  دـنوادخ  زج  زیچ  همه  زا  ار  لد  هک  یـسک  ینعی  لـیلخ  : » دـسیون یم  نینچ  هراـب  نیا  رد 

(3) «. دنسرب عیفر  ماقم  نیا  هب  درادن  یترورض  ناربمایپ  همه  دهاوخب و 

113 ص :

.نامه . 1 - 1
ص 2. راونالاراحب ج12 ، . 2 - 2

لوقعلا ج 2 ص 284. هآرم  . 3 - 3
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؟ داد میهاربا  هب  ار  لیلخ »  » بقل یسک  هچ 

؟ داد میهاربا  هب  ار  لیلخ »  » بقل یسک  هچ 

میهاربا هللا  ذّختا  افینح و  میهاربا  هّلم  عّبتا  نسحم و  وه  هّلل و  ههجو  ملسا  نّمم  انید  نسحأ  نم  و   » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
كاپ و نییآ  زا  دـشاب و  راـکوکین  هک  نآ  لاـح  دـنک و  ادـخ  میلـست  ار  دوخ  هک  نآ  زا  رتوکین  نید  تهج  زا  تسیک  و  : » (1)« ًالیلخ

«. دیزگرب دوخ  تسود  ناونع  هب  ار  میهاربا  ادخ  دنک و  يوریپ  میهاربا  صلاخ 

(3)، لیئربج  (2)، هللا لوـسر  تاـیاور  زا  رگید  یهورگ  هیاـپ  رب  تسا و  هداد  وا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ار  لـیلخ  بـقل  هـیآ  نـیا  هیاـپ  رب 
هللا یلـص  ربمایپ  هرظانم  زا  .دـنا  هتـسناد  هللا » لیلخ   » ار وا   (6) مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  (5) و  ناگتـشرف رگید  (4) و  لیئارزع

هدوب مّلسم  نشور و  هللا  لوسر  دزن  يا  هزادنا  هب  میهاربا  ندوب  هللا » لیلخ   » هب داقتنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نایدوهی  اب  ملسو  هلآ  هیلع و 
(7) .دندمآ رب  نآ  زا  هدافتسا  ءوس  یپ  رد  نایدوهی  هک  تسا 

؟ دش هللا  لیلخ  میهاربا  ارچ 

؟ دش هللا  لیلخ  میهاربا  ارچ 

114 ص :

هیآ 125. ءاسن  هروس  . 1 - 1
ص 554. نیلقثلارون ج 1 ، ریسفت  جاجتحالا ص 19 ؛ . 2 - 2

ص 31 و ص 5. راونالاراحب ج 12 ، . 3 - 3
ص 175. یفاک ج 1 ، . 4 - 4

ص 33. راونالاراحب ج 1 ، . 5 - 5
ص 31. نامه ، . 6 - 6

راونالاراحب ج و  هیآ 125 . لیذ  یمق ، ریـسفت  ك.ر : دناوخ ، دوخ  تسود  و  لیلخ »  » ار ادـخ  اهراب  زین  میهاربا  ترـضح  دوخ  . 7 - 7
.یفاک لوصا  زا  لقن  هب  ص 555 و ص 554  نیلقثلارون ج 1 ، ریسفت  ص 9 و ص 11 و  ، 12
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دهد یم  ناشن  تایاور  یسررب  تخاس ؟ ناشیا  بیصن  ار  الاو  تلزنم  نیا  يزایتما  هچ  دیسر و  یهللا » لیلخ   » ماقم هب  هنوگچ  میهاربا 
.تسا هدوب  ریز  لیالد  هب  ماقم  نیا  هب  یبایتسد 

: رایسب ینالوط و  ياه  هدجس  . 1

(1) «. درک یم  هدجس  نیمز  رب  رایسب  هک  تخاس  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  لیلد  نیا  هب  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »

: دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  . 2

دمحم و رب  رایـسب  هک  دیزگرب  دوخ  تسود  ناونع  هب  ار  میهاربا  ور  نآ  زا  ادخ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  ترـضح 
(2) .داتسرف یم  تاولص  وا  تیب  لها 

: مدرم هب  نداد  اذغ  بش و  زامن  . 3

ناونع هب  ار  میهاربا  ور  نآ  زا  ادخ  : » دومرف مدینـش ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  دیوگ : یم  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج 
یم بش  زاـمن  و  دوب ) رادـیب  وا   ) دـندیباوخ یم  مدرم  دیـسر و  یم  ارف  بش  نوچ  داد و  یم  ماـعط  مدرم  هب  هک  دـیزگرب  دوـخ  لـیلخ 

(3) «. دناوخ

: مدرم زا  يزاین  یب  یتسود و  مدرم  . 4

یـسک هب  در  باوج  زگره  هک  دیزگرب  دوخ  لیلخ  ناونع  هب  ار  میهاربا  ور  نآ  زا  ادـخ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
(4) .تساوخن يزیچ  ادخ  زج  یسک  زا  دادن و 

115 ص :

.554 ص 555 _  نیلقثلارون ج 1 ، ریسفت  ص 4 ؛ ج 12 ، راونالاراحب ، ص 34 ؛ عیارشلا ، للع  . 1 - 1
ص 4. راونالاراحب ج 12 ، عیارشلا ص 34 ؛ للع  . 2 - 2

.عبانم نامه  . 3 - 3
ص 554. نیلقثلا ج 1 ، رون  ریسفت  ص 4 و  راونالاراحب ج 12 ، ص 76 و  ج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  . 4 - 4

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 142 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_115_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_115_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_115_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_115_4
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ اب  یتسود  ياه  هولج 

ادخ اب  یتسود  ياه  هولج 

تایانع اب  هجیتن  رد  میظع و  ياه  تدهاجم  اب  یهلا  گرزب  ربمایپ  نآ  درواین ، تسدب  ینازرا  هب  ار  ندوب  هللا  لیلخ  میهاربا ، ترـضح 
تخـس و سب  مه  ماقم  نیا  ظفح  .تسین  ناسآ  لهـس و  ماقم  نیا  هب  یبایتسد  هک  هنوگنامه  هتبلا  تفای و  تسد  ماقم  نیا  هب  دنوادخ 

هیام تسد  اهنت  تسا و  مک  رایـسب  ناشیا  یگدـنز  هب  طبترم  تاعالطا  اهلکـشم .» داتفا  یلو  لّوا  دومن  ناـسآ  قشع   » هک تسا  راوشد 
ادـخ اب  میهاربا  یتسود  تایاور ، نیا  قبط  رب  تسا  هدیـسر  اـم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  هک  تسا  یتاـیاور  هراـب  نیا  رد 

رت نازورف  شیاه  هلعـش  دیـشک و  یم  هنابز  شتآ  هک  یلاح  رد  دـنتخادنا ، شتآ  رد  ار  وا  نوچ  دراد ؛ يزیگنا  لد  ابیز و  ياـه  هولج 
مرادن و يزاین  وت  هب  تفگ ، خساپ  رد  میهاربا  منک  تکمک  ما  هدمآ  تشاد  راهظا  دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ناباتش  لیئربج  تشگ ، یم 
هناگی و دـنزرف  هک  دـید  باوخ  رد  نوچ  و  هاگآ ) نم  ناهن  راکـشآ و  زا  تسا و  نم  تسود  وا   ) (1) مهاوخ یم  کمک  ادخ  زا  اهنت 

يولگ رب  توق  اـب  هتفرگ  تسد  هب  ار  دراـک  هتخاـس ، مهارف  ار  وا  حـبذ  تامدـقم  هناقاتـشم  دربـب  رـس  دـیاب  ار  لیعامـسا  شیاـتمه  یب 
وا دمآ  وا  هناخ  هب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  اب  لیئربج  تایاور  یخرب  قبط  رب  دنک  ادج  وا  نت  زا  رـس  تسود  هار  رد  ات  دیـشک  لیعامـسا 

اذغ تساوخ  نانآ  زا  (2) و  تخادنا ناشیا  يارب  نایرب  هلاسوگ  زا  ییاذغ  هرفس 

116 ص :

ص 5 ص 39. راونالاراحب ج 12 ، . 1 - 1
نامه ص 5. . 2 - 2
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زاغآ رد  هک  تسا  نآ  شتمیق  تفگ : میهاربا  دز ، میهاوخن  اذغ  هب  بل  ینکن  نیعم  ار  نآ  تمیق  ات  تفگ  خساپ  رد  لیئربج  دنروخب ،
رکش نیملاعلا » بر  دمحلا هللا   » رکذ اب  ار  يادخ  دش ، مامت  اذغ  ندروخ  نوچ  و  دینک ) زاغآ  نم  بوبحم  دای  اب  و   ) دییوگب هللا » مسب  »

میهاربا يزور  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد   (1)« ًالیلخ اذه  ذّـختی  نا  هّلل  قح  : » دومرف هدرک و  هاگن  شنارای  هب  لیئربج  دـینک ،
نس نیا  هب  ارام  هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ  يارب  شیاتس  : » دومرف هدراذگ و  رکـش  ار  يادخ  دید ، يدیفـس  يوم  دوخ  نساحم  رد 
دوب ادخ  هب  تشگزاب  هبانا و  ییابیکش و  نادیم  نامرهق  وا   (2) «. ما هدرکن  هانگ  ندز  مه  هب  مشچ  کی  هزادنا  هب  هک  یلاح  رد  دیناسر 

« یهللا لیلخ   » ماقم زا  سپ  دـنوادخ  هک  دوب  ناس  نیدـب  (3) و  .تسود هاـگرد  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  اـعد و  لاـح  رد  هراومه  و 
(4) .دومرف اطع  ناشیا  هب  زین  ار  تماما  ماقم 

هدیـشخب وا  هب  یمیظع  ياه  تمعن  دنوادخ  هک  دوب  یهلا  مزعلاولوا  ناربمایپ  زا  وا  هک  دش  نآ  میدروآ  میهاربا  هراب  رد  هچنآ  هصالخ 
هچ دـش  هرهـش  نامحرلا  لیلخ  ای  هللا  لیلخ  هب  يو  باقلا  همه  نیا  نایم  زا  تشاد و  ار  دوخ  هب  صاـخ  ياـه  یگژیو  باـقلا و  دوب و 
مان ام  : » دومرف دـنوادخ  هک  تسا  تلیـضف  همه  نیا  لـیلد  هب  .تسا و  رادروخرب  دوخ  هب  صاـخ  يزاـیتما  زا  بقل  ناونع و  نیا  هکنیا 

یقاب ناگدنیآ  يارب  نادواج و  ار  وا  کین 

117 ص :

ص 5. ج 12 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 8. نامه ، . 2 - 2

ص 12. نامه ، . 3 - 3
ص 175. ج 1 ، یفاک ، لوصا  هیآ 124 ؛ هرقب ، هروس  . 4 - 4
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(1) «. میهاربا رب  مالس  میتشاذگ و 

نینچ مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  همان  ترایز  رد  میهد ، مالـس  وا  هب  هنوگچ  مینک و  داـی  یهلا  ربماـیپ  نیا  زا  هنوگچ  اـما 
«. هللا لیلخ  میهاربا  یلع  مالسلا   » تسا هدمآ 

« هللا میلک  یسوم  یلع  مالسلا  »

هراشا

« هللا میلک  یسوم  یلع  مالسلا  »

ماـن هک  تسا  یگرزب  مزعلاوـلوا و  ناربماـیپ  زا  هللا  لـیلخ  میهاربا  زا  سپ  هللا » میلک   » تلـالج اـب  ناوـنع  هب  بّقلم  نارمع ؛ نب  یـسوم 
اه جنر  اه و  بیشن  زارف و  اب  هارمه  نایاپ  ات  یکدوک  نارود  زا  نارمع  نب  یـسوم  یگدنز  .دشخرد  یم  ناربمایپ  خیرات  رد  شکرابم 

رز و نابحاص  اب  هلباقم  اه و  متـس  اه ، فارحنا  اه ، يژک  ربارب  رد  نداتـسیا  اه و  هزرابم  اه و  شـشوک  اسرف و  تقاط  ياه  تقـشم  و 
یگدـنز فلتخم  ياـه  نارود  هب  یـصاخ  هجوت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدیـسر  تاـیاور  میرک و  نآرق  .دـشاب  یم  روز  رویز و 

، دنوادخ فطل  هب  وا  تاجن  هب  راودیما  دنزرف و  قارف  زا  نارگن  شردام  دمآ و  ایند  هب  ردام  زا  هک  ینامز  زا  دنراد ؛  یسوم  ترـضح 
رد وا  تماقا  لاس  هد  تخیرگ و  نیدـم  هب  ییاهنت  هب  شیوخ  ناج  زا  تظافح  يارب  هنابـش  هک  یماگنه  ات  تخادـنا  لین  دور  هب  ار  وا 

رختفم تلاسر  توبن و  ماقم  هب  هجیتن  رد  دمآ و  دیدپ  هار  نایم  هک  يزیگنا  تفگش  ثداوح  رصم و  هب  شا  هرابود  تشگزاب  نیدم و 
داتسیا و دنلب  یتماق  اب  ناینوعرف  نوعرف و  متس  ربارب  رد  تشگ و  زاب  رصم  هب  هک  يراگزور  ات  هرخالاب  دیدرگ و 

118 ص :

.110 تایآ 109 _  تافاص ، هروس  میهاربا .» یلع  مالس  .نیرخآلا  یف  هیلع  انکرت  و  . » 1 - 1
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جورخ نوعرف و  تکاله  نوعرف و  اب  شناوریپ  وا و  ریظن  یب  هزرابم  نایاپ  ات  دیرخ و  لد  ناج و  اب  ار  مایق  نیا  ياه  یتخس  اه و  جنر 
ياه ینکشراک  عونتم و  ددعتم و  ياه  هناهب  اجنآ و  رد  لیئارسا  ینب  ینادرگرس  لاس  لهچ  انیس و  يارحص  رد  شدورف  رصم و  زا  وا 

تاقیم هراب  رد  یمهم  رایـسب  ياه  هتکن  هک  نآ  رب  نوزفا  تسا ، هدمآ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخـس  رد  نآرق و  رد  ناشنوگانوگ 
ره هک  تسا  هدـمآ  لیبق  نیا  زا  یبلاطم  رـضخ و  اب  وا  تاقالم  راگدرورپ ، لامج  زا  يا  هولج  هدـهاشم  روط ، هوک  رد  راگدرورپ  اب  وا 

دودح 420  ) نآرق زا  هیآ  اهدص  دوش  هتفگ  هک  دوب  دهاوخن  بجعت  ياج  اذل  .دبلط  یم  ار  يدیدج  ياه  شهوژپ  اه و  یسررب  کی 
یـسوم 136(1) مان  هدمآ و  هروس  رد 34  تایآ  نیا  دراد و  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  طبترم  بلاطم  یـسوم و  تشذگرـس  هب  هیآ )

يارب ار  وـت  نم   » (2)« یـسفنل کتعنطـصا  و  : » دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  هک  سب  نیمه  وا  تمظع  رد  تسا ؛ هدـش  رکذ  نآرق  رد  راب 
ارف شوگ  دوش  یم  یحو  هچنآ  هب  سپ  ما ، هدـیزگرب  ار  وـت  نم  : » (3)« یحوی امل  عمتـساف  کترتخا  انا  و  «، » مدیزگرب مدرورپ و  دوخ 

«. هد

زا یبوخ  هب  نوراه  شردارب  يراکمه  اب  ریظن و  یب  يردص  حرش  دنلب و  تمه  اب  یسوم  هک  دهد  یم  ناشن  تیاور  تایآ و  یـسررب 
لآ نمؤم  يرماس ، ناماه ، نوعرف ، نوچ  يدارفا  نوراه و  شردارب  وا ، یگدنز  ناتـساد  نآرق  دمآ و  رب  دوخ  تلاسر  هفیظو و  هدهع 

رسمه هیسآ  نوعرف و 

119 ص :

ص 304. نآرق ج 6 ، سوماق  ص 24 و  میرک ج 12 ، نآرق  دیواج  روشنم  . 1 - 1
هیآ 41. هط  هروس  . 2 - 2
هیآ 13. هط  هروس  . 3 - 3
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زارد سب  ناتـساد  نیا  حرـش  نوچ  دـنک و  یم  یـسررب  دـنا  هتـشاد  ریثأت  وا  هب  طبترم  لیاسم  رد  دوخ  هبون  هب  کـی  ره  هک  ار  نوعرف 
گرزب و تازایتما  زا  هک  یـسوم  ندوب  هللا » میلک   » هب اهنت  دوش و  یم  رظن  فرـص  نآ  زا  طابترا  مک  شهوژپ  نیا  عوضوم  اـب  تسا و 

.دوش یم  هتخادرپ  شخب ، نیا  عوضوم  تسا و  ناربمایپ  رگید  اب  هسیاقم  رد  وا  صخاش 

هللا میلک  یسوم 

هللا میلک  یسوم 

وا هسیاقم  ماقم  رد  دنک و  یم  دای  یـسوم  زا  تسا  هدش  یحو  اهنادب  هک  یناربمایپ  ياهمان  هب  هراشا  ماگنه  هب  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ 
: تسا هتفگ  نخس  وا  اب  ادخ  هک  دناد  یم  يربمایپ  ار  وا  ناربمایپ  رگید  اب 

یسیع و طابسالا و  بوقعی و  قاحسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  یلا  انیحوا  هدعب و  نم  نیّیبنلا  حون و  یلا  انیحوا  امک  کیلا  انیحوا  انا  »
مّلک کیلع و  مهصصقن  مل  ًالسر  لبق و  نم  کیلع  مه  انـصصق  دق  ًالـسر  اروبز و  دوواد  انیتآ  نامیلـس و  نوراه و  سنوی و  بویا و 

(1) «. امیلکت یسوم  هللا 

لیعامـسا و لـیلخ و  میهاربا  هب  میدرک  یحو  وا و  سپ  زا  ناربماـغیپ  حون و  يوـس  هب  میدرک  یحو  هکناـنچ  وـت  هب  میدرک  یحو  اـم  »
ار دوواد  میدادـب  نامیلـس و  نوراـه و  سنوی و  بویأ و  یـسیع و  هب  میدرک  یحو  وا و  ناگدازرـسپ  نارـسپ و  بوقعی و  قاحـسا و 
اب يادـخ  تفگ  نخـس  وت و  رب  میتفگن  ناـشیا  هصق  هک  یناربمغیپ  نیا و  زا  شیپ  زا  وت  رب  میتفگ  ناـشیا  هصق  هک  یناربـمغیپ  .روبز و 

(2) «. ینتفگ نخس  یسوم 

120 ص :

هیآ 163 و 164. ءاسن  هروس  . 1 - 1
.رییغت یکدنا  اب  ص 181 ، ج 6 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  . 2 - 2
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: هک دهد  یم  ناشن  هیآ  ود  نیا  یسررب 

یگژیو نیرتمهم  ناربمایپ ، رگد  اب  هسیاقم  ماقم  رد  هداد و  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یگرزب  تازایتما  زا  یـسوم  ندوب  هللا  میلک  ًـالوا :
(1) .دیآ یم  رامش  هب  یسوم 

ام دومرف «: دنوادخ  لبق  هیآ  رد  اریز  درک ؛  ملکت  وا  اب  يا  هطـساو  چیه  نودب  میقتـسم و  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  ایناث :
یـسوم هللا  مّلک  و   » هدـش هدراذـگ  هللا »  » كرابم مان  ام »  » ياج هب  تسا و  هدـش  ضوع  نخـس  ناهگان  مود  هیآ  رد  اـما  میدرک » یحو 

(2) .تسا هدوبن  نیب  رد  يا  هطساو  هتفگ و  نخس  يو  اب  دوخ  دنوادخ  دنامهفب  هک  تسا  نآ  يارب  لعف  رییغت  نیا  و  امیلکت »

اب زیگنا و  لد  نحل  اب  ار  يو  دنوادخ  ناربمایپ  رگید  فالخ  رب  هدـمآ و  ناربمایپ  رگید  مان  زا  يادـج  مود و  هیآ  رد  یـسوم  مان  اثلاث :
(3) .دراد ناشیا  يالاو  ماقم  رب  تلالد  هتکن  نیا  تسا و  هداد  رارق  دوخ  نخس  بطاخم  صاخ  دیکأت 

مّلک و   » هکنیا هچ   (4) تسا هدوب  یحو  زا  یعون  ادخ  اب  یـسوم  ملکت  هک  تسا  نآ  رگناشن  هیآ  رد  تقد  لوزن و  نأش  یـسررب  اعبار :
یسوم هللا 

121 ص :

هطبار نیا  رد  ص 23  ج 13 ، راونالاراحب ، رد  هچناـنچ  ص 177 . ج 4 ، امنهار ، ریـسفت  ص 103 ؛ ج 3 ، ناـیبلا ، عمجم  ك.ر  . 1 - 1
....غّلبم هطساو و  ریغ  نم  هللا  مالک  اوعمس  نا  ینعأ  ءایبنالا ، لزانم  یلعأ  هذه  ...مالسلا و  هیلع  رفعج  یبأ  نع  تسا : هدمآ  نینچ 

هیآ ریـسفت  رد  ص 23  ج 13 ، راونالاراحب ، رد  هچناـنچ  ص 196 . ج 6 ، يزار ،) حوتفلاوبا  ریـسفت   ) ناـنجلا ضور  و  ناـمه ، . 2 - 2
«. ...نیملاعلا کلام  هللا  وه  کل  مّلکملا  ّنأ  يأ  مالسلا ...«  هیلع  رفعج  یبأ  نع  هدمآ : هفیرش 

ص 103. نایبلا ج 3 ، عمجم  و  نامه ، . 3 - 3

ص 140. نازیملاریسفت ج 5 ، نامه و  . 4 - 4
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تسا و یسوم  اب  ادخ  نتفگ  نخـس  ریظن  ربمایپ  هب  یهلا  یحو  هک  تسا  انعم  نیدب  تسا و  فطع  کیلا » انیحوا  ّانا   » هلمج رب  امیلکت »
.دیآ یم  رامش  هب  یهلا  یحو  ادخ  اب  نتفگ  نخس  ور  نیا  زا 

(2) و میرم هروـس  رد  هیآ و  نیا  رد   (1) .ددرگ یم  بوسحم  یحو  عون  نیرتهب  تسا ، ادخ  اب  هطـساو  یب  نتفگ  نخـس  هک  اجنآ  زا  و 
هدماین نایم  هب  ملکت  نیا  ناکم  نامز و  اوتحم و  هراب  رد  یحیضوت  تسا و  هدش  هراشا  یسوم  اب  ادخ  نتفگ  نخس  هب  اهنت   (3) تاعزان

هاّنبرق نمیألا و  روطلا  بناج  نم  هانیدان  و  : » تسا هدش  هتـسناد  نآ  ناکم  روط  هوک  تسار  بناج  میرم  هروس  رد  هک  نیا  زج  تسا ؛ 
«. میدرک ییوگزار  وا  اب  میداد و  ادن  روط  هوک  تسار  بناج  زا  ار  وا  و  : » (4)« اّیجن

(5) .تفگ نخس  يو  اب  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  ادخ  ینعی  دیوگ : یم  هیآ  ریسفت  رد  سابع  نبا 

.تسا هدش  نایب  يدودح  ات  یسوم  اب  ادخ  يوگتفگ  ياوتحم  ناکم و  نامز و  هط  صصق و  هروس  رد  اما 

زا یـسوم  یگدنز  تسخن  شخب  هک  ناس  نیدـب  هداد  خر  یـسوم  یناگدـنز  موس  هلحرم  رد  دونـش  تفگ و  نیا  تایآ ، نیا  قبط  رب 
، نیدم رد  شا  هلاس  هد  فقوت  نآ  مود  شخب  نیدم و  هب  وا  ترجاهم  ات  تدالو 

122 ص :

.مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  ص 23  راونالاراحب ج 13 ، . 1 - 1
هیآ 52. میرم ، هروس  . 2 - 2

«. يوط سدقملا  داولاب  ّهبر  هادان  ذا  : » هیآ 15 تاعزان  هروس  . 3 - 3
هیآ 52. میرم ، هروس  . 4 - 4

ص 3. ج 13 ، راونالاراحب ، . 5 - 5
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شیوخ ناگتسب  ندید  يارب  شهاگداز  رصم و  يوس  هب  تشگزاب  وا  یگدنز  موس  شخب  هلحرم  نیزاغآ  تسا و  یناپوچ  جاودزا و 
.دوب نانآ  یگدنز  دیما  یسوم  دندوب و  يو  نارگن  هک  تسا 

دریگ و هدهع  هب  ار  يرت  تخـس  ياه  تیلوئـسم  دناوتب  ات  دوب  یـشزومآ  هرود  کی  هلزنم  هب  نیدم  رد  یـسوم  يارب  یناپوچ  لاس  هد 
متـس زا  ار  هاـنگ  یب  ياـه  ناـسنا  نتخاـس  دازآ  ياـهجنر  اـه و  یتخـس  ددرگ و  هداـمآ  ریوزت  روز و  رز و  اـب  ناـما  یب  هزراـبم  يارب 

دوب و لزنم  تشه  رصم  نیدم و  نایم  هلصاف  دنا  هتفگ  درک ؛ رصم  گنهآ  هتفگ و  كرت  ار  نیدم  ور  نیا  زا  درخب ؛ ناج  هب  ناینوعرف 
ناراب و داب و  اب  هارمه  نازوس و  درس و  دوب  یبش  هک  ناتسمز  ياهبش  زا  یکی  رد   (1) دندرک یم  یط  زور  هنابش  کی  رد  ار  لزنم  ره 

شرسمه هب  دروآ و  مهارف  یشتآ  ات  تشادرب  نهآ  گنس و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دمآ ، دیدپ  ندییاز  درد  شرـسمه  رد  قرب ، دعر و 
انیبن و یلع  یـسوم  دماین  دورف  شتآ  زا  يا  هقرج  دیبوک ، نهآ  رب  گنـس  هچره  تشادن و  يا  هجیتن  يو  شـشوک  اما  دناسر  يددـم 

شتآ يادخ  نامرف  هب  زج  ام  یـسوم  يا  دنتفگ : دنلب  يادص  هب  نانآ  تخادنا  رودـب  نهآ  گنـس و  مشخ  رـس  زا  مالـسلا  هیلع  هلآ و 
هدـنکارپ ار  نادنفـسوگ  داـتفا و  هلگ  هب  یگرگ  ییوـس  زا  .دـنا  هدـناشن  ورف  تسا  ملاـع  رد  هـک  یـشتآ  ره  بـشما  میرواـین و  نوریب 

اب هک   (3) شدنزرف رسمه و  هب  دید  یشتآ  رود  زا  پچ  بناج  رد  ماگنه  نیا  رد  دوب ، هدش  هدز  تفگش  ریحتم و  یـسوم   (2) .تخاس
نیمه تفگ  دندوب  وا 

123 ص :

ص 61. نآرق ج 12 ، دیواج  روشنم  . 1 - 1
ص 101. رارسالا ج 16 ، فشک  . 2 - 2

.نامه . 3 - 3
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.دزاس نومنهر  بآ  شتآ و  هب  ار  ام   (3) هک مبای  ار  یسک  ای   (2) مروایب یشتآ  ات  مور  یم   (1) مدید یشتآ  نم  هک  دینامب  اج 

، دوب هتفرگ  ار  نآ  رسارس  رون  شتآ و  هک  هتشارفارب  زبس و  دید ، یتخرد  دیسر ، اجنادب  نوچ  داتفا و  هارب  شتآ  نآ  تمـس  هب  یـسوم 
هلآ و انیبن و  یلع  یـسوم  دـش  یم  رت  هزات  رتزبس و  داتفا  یم  يو  رد  شتآ  هک  نآ  خاـش  ره  دود و  یب  دـیپس و  گـنر  هب  دوب  یـشتآ 

سدـقملا يداولاب  کنا  کیلعن  علخاف  کبر  اـنا  ّینا   » (4) دینـش ییادن  تخرد  نآ  يوس  زا  هک  دوب  هدـش  هدز  تفگـش  مالـسلا  هیلع 
« .یتسه يوط  سدقم  يداو  رد  وت  نک  نوریب  ار  تیاهشفک  ماوت ، راگدرورپ  نم  «: » يوط

یلع نانمؤم  ریمأ  دندز ؟ ادص  ار  وا  هنوگچ  دید ، ار  ینارون  زبسرس و  تخرد  دیـسر و  روط  هوک  هب  یـسوم  هک  هاگنآ  دید  دیاب  لاح 
: دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

یم يدنت )  ) داب دوب و  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  تملظ  دوب و  کیرات  درس و  اوه  دوب  وا  اب  شا  هداوناخ  تفر و  یم  ینابایب  رد  یـسوم  »...
یـسوم دـمآ  وا  يوس  هب  شتآ  دریگرب ، نآ  زا  ات  دـش  کـیدزن  نآ  هب  نوچ  تفر و  نآ  تمـس  هب  ...دـید و  ار  شتآ  یـسوم  دـیزرو 

هب مود  راب  سپ  تسا  هتـشگرب  شلوا  ياج  هب  شتآ  هک  دـش  هجوتم  یـسوم  .تشگ  زاب  دوخ  ياـج  هب  مه  شتآ  تشگرب ، دیـسرت و 
نامه زین  راب  نیا  دریگرب  نآ  زا  ات  تفر  شتآ  يوس 

124 ص :

هیآ 10. هط  هروس  ...اران » تسنآ  ّینا  اوثکما  هلهأل  لاق  اران  يأر  ذا  . » 1 - 1
.نامه سبقب » اهنم  مکیتآ  یلعل  . » 2 - 2
.نامه يده » رانلا  یلع  دجأ  وأ  . » 3 - 3

ص ج 16 ، رارسالا ، فشک  رییغت و  یکدنا  اب  ص 132  ج 13 ، نانجلا ، ضور  زا  سابتقا  و  ص 5 ؛ ج 7 ، نایبلا ، عمجم  ك.ر : . 4 - 4
.102
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دوب ماگنه  نیا  رد  تشگنرب  و  دیسرتن )  ) یـسوم دمآ  وا  تمـس  هب  زین  شتآ  تفر و  شتآ  يوس  هب  هک  موس  راب  اما  دش  رارکت  ارجام 
؟ تسیچ اعدا  نیا  لیلد  تفگ : یسوم  نایناهج » راگدرورپ  میادخ ؛ نم  یسوم  يا  هک   » دز ادص  ار  وا  دنوادخ  هک 

ار نآ  یسوم  .زادنا  نیمز  هب  ار  نآ  دومرف : دنوادخ  .تسا  نم  ياصع  نیا  درک  ضرع  یـسوم  تسیچ ؟ وت  تسد  رد  دومرف : دنوادخ 
رادرب و ار  نآ  دومرف )  ) دز و ادص  ار  یسوم  ادخ  .تشگرب  بقع  هب  دیـسرت و  نآ  زا  یـسوم  سپ  يرام  هب  دش  لیدبت  اصع  .تخادنا 

.(1)« ...دنا ناما  رد  هک  یتسه  یناسک  هرمز  رد  وت  هک  سرتم 

منم (2) و  نایناهج راگدرورپ  ادخ  منم  : » دومرف دـنوادخ  نآرق  تایآ  قبط  رب  تفگ ، نخـس  ادـخ  اب  روط  هوک  رد  یـسوم  لاح  ره  هب 
یحو هچ  نآ  هب  سپ  ار  وت  مدیزگرب  نم  (4) و  .یتسه يوط  سدقم  يداو  رد  وت  هک  نک  نوریب  ياپ  زا  نیلعن  سپ   (3) .وت راگدرورپ 

یم تسا  یندـمآ  تمایق   (6) راداـپب نم  يارب  ار  زاـمن  تسرپـب و  ارم  تسین  ییادـخ  نم  زج  ادـخ و  منم   (5) هد ارف  شوگ  دوـش  یم 
نامیا نآ  هب  هک  نآ  تمایق  زا  ار  وت  دـنادرگن  زاب  مه  وا  زج  دـنک  یم  هک  يراک  لباقم  رد  ار  یناسنا  ره  ات  منک  ناـهنپ  ار  نآ  مهاوخ 

(7)« .يوش هابت  ات  دنک  یم  يوریپ  شیاوه  زا  درادن و 

125 ص :

ص 30. راونالاراحب ج 13 ، میهاربا ج 2 ص  نب  یلع  ریسفت  . 1 - 1
هیآ 231) صصق  هروس  «. ) نیملاعلا بر  هّللا  انا  ینا  . » 2 - 2

هیآ 13. هط  هروس  کبر » انا  ینا  . » 3 - 3
.نامه يوط » سدقملا  يداولاب  کنا  کیلعن  علخاف  . » 4 - 4

هیآ 14. هط  هروس  يرکذل » هولصلا  مقا  یندبعاف و  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا  . » 5 - 5
هیآ 14. هط  هروس  یعست » امب  سفن  لک  يزجتل  اهیفخا  داکا  هیتآ  هعاسلا  نا  . » 6 - 6

هیآ 14. هط  هروس  يدرتف » هاوه  عّبتا  اهب و  نمؤی  نم ال  اهنع  ّکندصی  الف  . » 7 - 7
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نوـعرف تیادـه  يارب  دور و  رــصم  هـب  اـت  داد  تیرومأـم  وا  هـب  داد و  ءاـضیب  دـی  اـسآ و  زجعم  ياـصع  هزجعم  ود  یــسوم  هـب  ادـخ 
ادـخ زا  درک و  هدافتـسا  تـصرف  نـیا  زا  یــسوم  .دـشوکب  ناـینوعرف  ناـیغط  رــش و  زا  ناـنآ  تاـجن  لیئارــسا و  ینب  (1) و  رگنایغط
ربارب رد  دناوتب  ات   (2) دنک تیانع  لّمحت  رپ  هداشگ و  يا  هنیـس  ردـص و  حرـش  وا  هب  تساوخ  دـنوادخ  زا  وا  دومن : ییاه  تساوخرد 

نابطاخم رب  ار  شراـتفگ  (4) و  دیاشگب شناـبز  زا  هرگ  (3) و  دنک ناـسآ  وا  رب  ار  دربشیپ  دزرو و  تماقتـسا  ییابیکـش و  اـهیراوشد 
(5) دتـسرفب وا  يارب  راککمک  نواعم و  ناونع  هب  ار  نوراـه  شردارب  .دـنریذپب و  دـننک و  كرد  ار  نآ  یناـسآ  هب  اـت  دـنادرگ  ناور 

.دنک تکرح  رصم  تمس  هب  داد  نامرف  وا  هب  هدرک و  تباجا  ار  یسوم  ياه  هتساوخ  دنوادخ 

اب تاقولخم  اهناسنا و  نتفگ  نخس  عون  زا  یـسوم  اب  ادخ  نتفگ  نخـس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  یخرب  زا 
هدـشن هدافتـسا  ناهد  نابز و  زا  نآ  رد  کش  یب  دـنهد و  یم  تکرح  ار  ناـبز  دـنیاشگ و  یم  نخـس  هب  ناـهد  هک  تسین  رگیدـکی 

فارطا رد  هک  نانآ  همه  ور  نیا  زا  دوب  تخرد  رد  ادص  داجیا  قیرط  زا  یسوم  اب  ادخ  نتفگ  نخس  هکلب   (6)، دوب

126 ص :

«. یغط ّهنا  نوعرف  یلا  ابهذا   » 46 تایآ 43 _  هط  هروس  . 1 - 1
«. یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحا  يرمأ و  یل  رّسی  يردص و  یل  حرشا  ّبر   » 28 تایآ 26 _  هط  هروس  . 2 - 2

.نامه . 3 - 3
.نامه . 4 - 4

«. ...یخأ نوراه  یلهأ  نم  اریزو  یل  لعجاو   » 35 تایآ 29 _  هط  هروس  . 5 - 5
مف و قشب  ظفلی  و ال  همّلک ...  ناـسل  يأـب  هلوسر  ملعا و  هللا  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  یبا  نع  : » نیلقثلا ج 1 ص 575 روـن  . 6 - 6

«. ناسل
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(1) .دنونشب ار  ادخ  نخس  دنتسناوت  یم  دندوب 

دونش تفگ و  هملک  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  تدم  نیا  رد  یسوم  اب  دنوادخ  تفای و  همادا  زور  هنابـش  هس  تدم  هب  وگتفگ  نیا  و 
(2) .تشاد

؟ دش هللا  میلک  یسوم  ارچ 

؟ دش هللا  میلک  یسوم  ارچ 

نآ زا  سپ  وا  تلاسر  تّوبن و  ًالوصا  تسا و  وا  یگژیو  نیرتزاـتمم  یـسوم  ندوب  هللا  میلک  دـش  هراـشا  نیا  زا  شیپ  هک  روط  ناـمه 
دش هچ  دز ، مقر  ار  وا  تشونرس  یگدنز و  زا  ینیون  لصف  هتشاذگ ، وا  حور  رب  یندشان  فیصوت  نادواج و  میظع ، راثآ  دش و  زاغآ 

؟ تفای تسد  ریگ  مشچ  تیقفوم  نیا  هب  یسوم  هک 

یناشیپ و وا  دوب  عشاخ  عضاخ و  رایـسب  لجوزع  يادخ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یـسوم  تایاور ؛ زا  يدادـعت  قبط  رب 
هنوگود درب  یم  نایاپ  هب  ار  زامن  نوچ  داهن و  یم  كاخ  رب  گرزب  راـگدرورپ  ربارب  رد  عوضخ  هولج  ناونع  هب  ار  تروص  فرط  ود 

.درک یم  يراز  ادخ  لباقم  رد  تشاذگ و  یم  نیمز  رب  ار  تروص  تسار  پچ و 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  یتیاور  رد 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا 

هب ار  یحو  رگا  تشاد : هضرع  تفر و  احیرا  هوک  يالاب  هبابـش  یـسوم  .تشاد  زاب  یـسوم  زا  ار  یحو  زور  لـهچ  اـی  یـس  دـنوادخ  »
هدنزرمآ رطاخ  هب  مهاوخ ) یم  وت  زا   ) يا هتشاد  زاب  نم  زا  لیئارسا  ینب  ناهانگ  رطاخ 

127 ص :

ص 574. نامه ، . 1 - 1
امنهار 44 ص 178. ریسفت  ك.ر  نامه ، . 2 - 2
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یناد یم  ایآ  نارمع ، رسپ  یـسوم  يا  درک : یحو  وا  هب  لجوزع  دنوادخ  هاگنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .ییاشخبب  ...تندوب 
يا دومرف : دنوادخ  مناد  یمن  نم  راگدرورپ  يا  تفگ : یـسوم  مدیزگرب ؟ یحو  نتفگ و  نخـس  يارب  مناگدیرفآ  نایم  زا  ار  وت  ارچ 

.متفاین وت  زا  رت  عضاوتم  دوخ  قلخ  نیب  رد  هک  مداد  صاصتخا  وت  هب  ار  یحو  ندوب و  میلک  راختفا ) رپ  لادـم   ) ور نیا  زا  نم  یـسوم ،
ناونع هب   ) ار تسار  پچ و  هنوگ  هک  نیا  زج  دـش  یمن  غراـف  زاـمن  زا  داتـسیا  یم  زاـمن  هب  نوچ  یـسوم  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

(1) «. داهن یم  نیمز  رب  دنوادخ ) لباقم  رد  عوضخ 

نخس قلخ  یهلا  گرزب  ربمایپ  نیا  يارب  اعقاو  دنوادخ  هک  دوب  ادخ  میلک  یسوم  ور  نآ  زا  دش  هتفگ  هچنآ  رب  نوزفا  هصالخ  روط  هب 
یناکم هب  ادخ  اب  نتفگ  نخـس  یحو و  نتفرگ  يارب  ترـضح  نآ  زین  (2) و  دـش یم  یحو  ناربماـیپ  رگید  هب  هک  هنوگنآ  هن  درک  یم 

زا یخرب  ماـغیپ  تفگ  یم  نخـس  ادـخ  اـب  تفر و  یم  سدـقم  كاـپ و  يداو  نآ  هب  نوچ  هاـگ  تفر و  یم  روـط  هوـک  ینعی  صاـخ 
زا یـشخب  دوش  هدـیزگرب  يربمایپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  .دروآ  یم  نانآ  يارب  ار  ادـخ  باوج  (3) و  دیناسر یم  راگدرورپ  هب  ار  ناگدـنب 

دیاـشگ شناـبز  زا  هرگ  تساوخ  ادـخ  زا  درک و  اـعد  هکنآ  زا  سپ  تشاد ) لکـشم  نتفگ  نخـس  رد  دـیاش  و   ) دوب هتخوس  وا  ناـبز 
نابطاخم ناج  يافرژ  رد  هک  تفگ  یم  نخـس  اویـش  ابیز و  نانچ  دش و  فرطرب  لکـشم  نیا  یلوق » اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحاو  »

(4) .تشاد ذفان  زاون و  شوگ  نیشنلد ، سب  ینخس  تشاذگ و  یم 

128 ص :

ثیدح 9. ص 8 ، راونالاراحب ج 13 ، . 1 - 1
.295 67 و 322 _  ص 99 _  راونالاراحب ج 13 ، ك.ر : . 2 - 2

.نامه . 3 - 3
.نامه . 4 - 4
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نوراه یسوم و  رب  مالس 

نوراه یسوم و  رب  مالس 

هک یـسک  هرخالاب  دـش و  خـیرات  نابلط  قح  يوگلا  هک  درک  هزرابم  نانچ  ریوزت  روز و  رز و  اب  دوب و  نارود  هناـگی  هک  يدرم  نینچ 
وا و ماـن  داـی و  دـیوگب  نخـس  دوخ  يادـخ  اـب  دور و  سدـقم  يداو  روط و  هوـک  هب  هک  دـبای  تسد  گرزب  راـختفا  نیا  هب  تسناوـت 

قح همه  مالس  »(1) و  نیرخآلا یف  امهانکرت  ...نوراه و  یـسوم و  یلع  اّننم  دقل  و   » دنام دهاوخ  نادواج  خـیرات  رد  نوراه  شردارب 
(2)« نوراه یسوم و  یلع  مالسلا   » داب ناشیا  رب  نانموم  نابلط و 

یلع مالسلا  : » وگب زروم و  تلفغ  نآ  ندوب  میلک  زا  ینک  مالـس  وا  رب  يروآ و  دای  هب  ار  یگرزب  تمظع و  همه  نآ  یتساوخ  نوچ  و 
(3) «. هللا میلک  یسوم 

« هللا حور  یسیع  یلع  مالسلا  »

هراشا

هللا حور  یسیع  یلع  مالسلا 

ادخ .تسا  لیئارسا  ینب  مزعلاولوا  ناربمایپ  هلـسلس  زا  هقلح  نیرخآ  نأشلا و  میظع  ناربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یـسیع 
مان راب  هدزای  یسیع و  مان  هبترم   25  ) راب نآرق 36  رد  وا  زا  .تسا  هداد  رایسب  ّتیمها  شیاتمه  یب  ردام  ناشیا و  یگدنز  هب  نآرق  رد 

هاگن زا  تسا  هدش  دای  حیسم )

129 ص :

یقاـب ناـنآ  يارب  نادواـج  کـین و  ياـنث  ماـن و  ...میداـهن و  تـنم  نوراـه  یـسوم و  رب  اـنامه  و  : » هیآ 119 تاـفاص ، هروـس  . 1 - 1
«. میتشاذگ

«. نوراه یسوم و  رب  مالس  : » هیآ 120 نامه ، . 2 - 2
(. مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همان  ترایز  ( ؛ ص 266 ج 102 ، راونالاراحب ، . 3 - 3
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.دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  دبلط و  یم  ار  يرتشیب  تصرف  اهنآ  حرش  هک  تسا  یمهم  ددعتم و  ياهتلیضف  ياراد  یسیع  نآرق 

: زا تسا  ترابع  یسیع  ياهتلیضف  راو ، تسرهف  روط  هب 

(6) نابرقم زا  هک  دناد  یم  يا  هدنب  ار  يو  نآرق  رد  ادخ  تسا   (5) ادخ مکح  (4) و  حور  (3)، لوسر  (2)، یبن  (1)، هللا دبع  هدنب و  وا 
يارب یتیآ   (10) یبتجم (9) و  یفطصم ینعی : هدیزگرب ،  (8)، ناـحلاص زا  زین  (7) و  دنموربآ ترخآ  اـیند و  رد  تسا و  یهلا  هاـگرد 

وا هب  ار  تمکح  باـتک و  (11) و  هداد ار  لیجنا  وا  هب  دنوادخ  دـنک  یم  دـییأت  سدـقلا  حور  اب  ار  وا  ادـخ  هراومه  هک  تسا  نامدرم 
اب یلمأـت  روخ  رد  رایـسب  بقل  نآرق  رد  یـسیع   (13) .تسا هدـش  هداد  رارق  لیئارـسا  ینب  لثملا  برـض  وگلا و  (12) و  تسا هتخومآ 

(17) یکز (16) و  ماما وا  هک  ناس  نامه  هب   (15) .تسا تمایق  زور  رد  لامعا  نادهاش  زا  وا   (14) دراد حیسم »  » ناونع

130 ص :

هیآ 30. میرم  هروس  . 1 - 1
.نامه . 2 - 2

هیآ 171.6 و 7 ءاسن  هروس  . 3 - 3
هیآ 45. نارمع  لآ  هروس  . 4 - 4

.نامه . 5 - 5
.نامه . . 6 - 6

.نامه . 7 - 7
هیآ 87. ماعنا  هروس  هیآ 30 و  میرم  هروس  .8 - 8

هیآ 33. نارمع  لآ  هروس  . 9 - 9
.85 هیآ 87 _  نامه ، . 10 - 10
هیآ 110. هدئام  هروس  . 11 - 11

هیآ 46. هدئام  هروس  هیآ 6 ؛  يروش  هروس  هیآ 7 ؛ بازحا  هروس  . 12 - 12
هیآ 57. فرخز  هروس  . 13 - 13
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هیآ 171. ءاسن  هروس  . 15 - 15
هیآ 7. بازحا  هروس  . 16 - 16
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(1) .دنک یکین  شردام  هب  هداد  قیفوت  وا  هب  دنوادخ  تسا و 

هللا حور  یسیع 

هللا حور  یسیع 

؛  تسا هداد  وا  هب  دـنوادخ  ار  زیمآراـختفا  بـقل  نـیا  هدـش و  هدـناوخ  هللا  حور  یـسیع ،  (4) اه تراـیز  (3) و  تایاور  (2)، نآرق رد 
لوسر میرم  نب  یسیع  حیـسملا  اّمنا  قحلا  ّالا  هللا  یلع  اولرقت  مکنید و ال  یف  اولغت  ال  باتکلا ، لهأ  ای  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

«. ...هلسر هللااب و  اونماف  هنم  حور  میرم و  یلا  اهاقلا  هتملک  هللا و 

هک تسا  وا  هملک  ادخ و  ربمایپ  میرم ، رسپ  یـسیع  حیـسم  انامه  .دییوگن  قح  زج  ادخ  رب  دینکم و  ّولغ  دوخ  نید  رد  باتک  لهأ  يا  »
« ...دیروایب نامیا  وا  ناگداتسرف  ادخ و  هب  سپ  وا  زا  تسا  یحور  تخادنا و  میرم  يوس  هب  ار  نآ 

هتـسجرب زاتمم و  تافـص  اه و  یگژیو  زا  هللا » حور   » بقل هک  دوش  یم  هدافتـسا  اه  تراـیز  تاـیاور و  تاـیآ و  عومجم  یـسررب  زا 
صاـخ تیمها  زا  دوـخ  هبوـن  هب  کـی  ره  هک  ناـشیا  باـقلا  اـه و  یگژیو  رگید  ناـیم  رد  دراد و  رایـسب  تـیمها  هـک  تـسا  یـسیع 

.تسا رتریگ  مشچ  الاب و  شزایتما  تسا  رادروخرب 

131 ص :

.نامه . 1 - 1
هیآ 171. ءاسن  هروس  . 2 - 2

.11 ص 15 _  ج 4 ، راونالاراحب ، و  ص 133 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك.ر  . 3 - 3
.مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  ثراو و  ترایز  هنومن  ناونع  هب  . 4 - 4
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هللا حور  موهفم 

هللا حور  موهفم 

(2) و تسا مسج  ربارب  رد  ناور  يانعم  هب  فرع  رد  (1) و  دشاب فیطل  هک  تسا  يرما  نایرج  روهظ و  يانعم  هب  یبرع  تغل  رد  حور 
هب  (4) نآ لاثما  هتـشرف و  ناسنا و  ناور  لیبق  زا  یفلتخم  یناـعم  رد  (3) و  تـسا هدمآ  راب  کی  تسیب و  عومجم  رد  دـیجم  نآرق  رد 
ّمث : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .تسا  صاخ  روط  هب  یـسیع  ماع و  روط  هب  ناسنا  هراب  رد  نآ  دربراک  دراوم  زا  یکی  تسا و  هتفر  راک 

هراب رد  رگید  تراـبع  هب  میرم ؛ هراـبرد  »(6) و  یحور نم  هیف  تخفن  هتیّوـس و  اذاـف   » دـیامرف یم  »(5) و  هحور نم  هیف  خـفن  هاّوـس و 
هاگن شیوخ  تفع  ناماد  هک  نک  داـی  ار  میرم )  ) نز نآ  و  : » (7)« انحور نم  اهیف  انخفنف  اهجرف  تنصحا  یتلا  و  : » دیامرف یم  یـسیع 

و  » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  .میتخاـس » يا  هناـشن  ناـیناهج  يارب  ار  شرـسپ  وا و  میدـیمد و  وا  رد  شیوـخ  حور  زا  سپ  تشاد 
تناک هبتک و  ّهبر و  تاملکب  تقّدص  انحور و  نم  هیف  انخفنف  اهجرف  تنـصحا  یتلا  نارمع  تنب  میرم  ...اونمآ  نیذـلل  ًالثم  هللا  برض 

(8)« نیتناقلا نم 

132 ص :

ص 223. نآرقلا ج 4 ، تاملک  یف  قیقحتلا  ك.ر : . 1 - 1
ص 135. نآرق ج 1 ، سوماق  ك.ر : . 2 - 2

.نامه  . 3 - 3
.نامه . 4 - 4

هیآ 9. هدجس  هروس  . 5 - 5

هیآ 29. رجح  هروس  . 6 - 6
هیآ 91. ءایبنا  هروس  . 7 - 7

هیآ 12. میرحت  هروس  . 8 - 8
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حور زا  ام  سپ  تشاد  هاگن  شیوخ  تفع  نماد  هک  تسا  هدروآ  لثم  ار  نارمع  رتخد  میرم  ...دـنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  رب  ادـخ  «و 
«. دوب نارادرب  نامرف  زا  تشاد و  رواب  ار  شیاه  باتک  شیوخ و  راگدرورپ  تاملک  وا  میدیمد و  وا  رد  شیوخ 

رد هک  ار  یحور  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  ییابطابط  همـالع  هتفگ  هب  دراد ، هراـشا  میرم  محر  رد  یـسیع  تقلخ  هب  هیآ  ود  نیا 
لکـش هب  دیآ  یم  دـیدپ  ناسنا  رد  ردام  محر  رد  نینج  يریگ  لکـش  هفطن و  داقعنا  زا  سپ  یـصاخ  هلحرم  رد  هداد و  رارق  اه  ناسنا 

رب و  تشادن ، یکیدزن  سامت و  يدرم  چیه  اب  كاپ و  وا  تفع  ناماد  دوب و  هرکاب  میرم  هک  ناس  نیدـب  دـیمد ، یـسیع  رد  يداع  ریغ 
(1) .تفرگ لکش  قیرط  نیا  هب  یسیع  دیمد و  وا  محر  رد  ار  یسیع  تایح  حور و  دنوادخ  لومعم  شور  فالخ 

يونعم یحور و  هبنج  کی  ناسنا  دوش  یم  هدافتسا  هدمآ  خزرب  تمایق و  ناسنا و  حور  هرابرد  هک  یتایآ  عومجم  زا  رگید  ترابع  هب 
نیا هب  یحور » نم  هیف  تخفن  و   » لیبق زا  یتایآ  رد  دنوادخ  دنام  دهاوخ  یقاب  زین  گرم  زا  سپ  هداد و  رارق  وا  رد  دـنوادخ  هک  دراد 
نامه تسا  هدـش  صاخ  هراشا  نآ  هب  یـسیع  مدآ و  صوصخ  رد  نآرق  رد  اما  تسه  نایمدآ  همه  رد  حور  نیا  دراد ، هراـشا  بلطم 

دـیامرف و یم  يرتشیب  تحارـص  اـب  ءاـسن  هروس  رد  تسا و  هتفگ  نخـس  میرم  رد  یهلا  حور  ندـیمد  زا  هتـشذگ  هیآ  ود  رد  هک  روط 
لق  » (3) دربب یپ  نآ  تقیقح  هب  دناوت  یمن  رشب  هک  تسا  نامه  نیا  (2) و  .تسا ادخ  حور  یسیع 

133 ص :

یسیع مسج  یلاعت  قح  هدارا  دّرجم  هب  و  نوکیف ،» نک  : » دومرف دنوادخ  عقاو  رد  ص 149 . ص 327 و ج 5 ، ج 14 ، نازیملا ، . 1 - 1
.دش هدیمد  وا ) لمح   ) میررم و هب  یهلا  حور  قلخ و 

.نامه . 2 - 2
.نآ دوخ  ای  تسا و  هیآ  رد  حور  يانعم  قادصم  ای  حور  نیا  لاح  ره  هب  تارظن  فالتخا  هفیرش  هیآ  رد  حور  يانعم  رد  . 3 - 3
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(1) «. ًالیلق ّالا  هب  ملعلا  نم  متیتوا  ام  ّیبر و  رمأ  نم  حورلا 

تایاور رد  هللا  حور  موهفم 

تایاور رد  هللا  حور  موهفم 

هیلع قداص  ماما  زا  ینیلک  هک  ربتعم  یتیاور  رد  تسا ؛ هدش  نییبت  یسیع  ندوب  هللا » حور   » زا دوصقم  ناموصعم  زا  هدیسر  تایاور  رد 
مدآ رد  هک  یحور  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  لوحا  میناوخ : یم  نینچ  هراـب  نیا  رد  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا 

دنوادخ هک  حور  نیا  دومرف : خساپ  رد  ترضح  نآ  .مدیـسرپ  یحور » نم  هیف  تخفن  هتیّوس و  اذاف   » هفیرـش هیآ  نیا  دیمد و  دنوادخ 
(2) «. تسا دنوادخ  قولخم  تسا  یسیع  رد  هک  یحور  نآ  دیمد و  مدآ  رد 

...میرم نب  یسیع  حیسملا  امنا   » هفیرـش هیآ  نیا  يانعم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  نارمح  نب  هبلعث  رگید  یتیاور  قبط 
قبطرب  (4)« .تسا هدـیرفآ  یـسیع  مدآ و  رد  ار  نآ  هک  تسا  ادـخ  قولخم  حور  نامه  نیا  دومرف : ترـضح  .مدیـسرپ   (3)« هنم حور 

نیا رد  يرگید  تیاور  رد  دیرفآ ،  (6) تردق يور  زا  (5) و  تمکح رس  زا  یسیع  رد  ار  حور  نیا  دنوادخ  تایاور  زا  یخرب 

134 ص :

هیآ 85. ءارسا  هروس  . 1 - 1
ص 13. راونالاراحب ج 4 ، ص 133 و  یفاک ج 1 ، لوصا  . 2 - 2

هیآ 171. ءاسن ، هروس  . 3 - 3
.نامه . 4 - 4

ص 12 ح 4. راونالاراحب ج 4 ، . 5 - 5
ار دوـخ  تردـق  تمکح و  مدآ  یـسیع و  تقلخ  اـب  تساوـخ  یم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوـصقم  ارهاـظ  و 8 . ح 5  ناـمه ، . 6 - 6

.دنایامنب دناسانشب و 
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دـیزگرب و تاـقولخم  رگید  ناـیم  زا  ار  ود  نآ  هک  دنتـسه  ادـخ  قوـلخم  ود  ره  یـسیع  حور  مدآ و  حور  : » میناوـخ یم  نـینچ  هراـب 
« دومرف باختنا 

تـسرد تسا ، مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  یـسیع  رد  هک  حور  نیا  هک  تسا  نآ  لـیبق  نیا  زا  یتاـیاور  تیاور و  نیا  زا  دوصقم 
حور لاح  نیا  اب  اما  دـنک ، یم  دای  نم » حور   » اـی ادـخ » حور   » ناونع اـب  نآ  زا  دـهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا 

رد دنتـسه  توافتم  دـنوادخ  تاذ  اب  یهلا  تاقولخم  رگید  هک  روط  نامه  راگدرورپ  تاذ  اب  ریاغتم  توافتم و  تسا و  ادـخ  قولخم 
اعقاو هک  تسین  نآ  دوصقم  دنوادخ ، هناخ  دوش ، یم  هتفگ  هبعک  هب  هک  تسا  هدش  هدز  یلاثم  هلأسم  نیا  رتشیب  حیضوت  يارب  تایاور 

هدرک و باختنا  هدیزگرب و  ار  نآ  دنوادخ  نکل  تاقولخم  رگید  دننامه  دـنوادخ  تاقولخم  زا  تسا  یقولخم  هکلب  تسا  ادـخ  هناخ 
.تسا هدیشخب  صاخ  یتلاح  سیدقت و  نادب 

قولخم تسا  یحور  تسا  نینچ  زین  هللا  حور  یـسیع   (1) .تسا هدـناوخ  دوخ  هناـخ  ار  نآ  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  هبعک  ور  نیا  زا 
: هک ناس  نیدب  ییانثتسا  اما  حاورا  رگید  دننام 

(3) .دش داجیا  میرم  كاپ  محر  رد  یهلا  هدارا  هب  (2) دش دلوتم  ردپ  نودب  : ًالوا

(4) .تشادن سامت  يدرم  چیه  اب  هک  دمآ  ایند  هب  هرکاب  يردام  زا  ایناث :

(5) .دش دلوتم  ردام  زا  يداع  ریغ  تروص  هب  هاتوک و  یتدم  رد  اثلاث :

135 ص :

.11 ص 15 _  ج 4 ، راونالاراحب ، ص 132 و  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك.ر : . 1 - 1
هیآ 47. هیآ 59 و  نارمع  لآ  هروس  . 2 - 2

هیآ 20. میرم  هروس  هیآ 47 و  نارمع ، لآ  هروس  . 3 - 3
.16 تایآ 34 _  میرم ، هروس  . 4 - 4

.229 ص 223 _  ج 14 ، راونالاراحب ، . 5 - 5
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تفگ نخس  مدرم  اب  تشاد و  رارق  هراوهگ  رد  دوب و  راوخ  ریش  یکدوک  زونه  هک  یلاح  رد  داهن  یتیگ  نیا  هصرع  رد  اپ  نوچ  اعبار :
دنوادخ هک  دوب  یسیع  رد  ییانثتـسا  هتکن  راهچ  نیا  هب  هجوت  اب  . (1) تسا یهلا  ربمایپ  ینامـسآ و  باتک  بحاص  ادخ و  هدنب  وا  هک :

.دیمان هللا  حور  ار  وا 

هعیش ناروشناد  رظنم  زا  هّللا  حور  يانعم 

هعیش ناروشناد  رظنم  زا  هّللا  حور  يانعم 

ناروشناد هک  دـنک  یم  هراشا  هللا  حور  يانعم  هراب  رد  ددـعتم  تایاور  لقن  رب  نوزفا  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  یـسلجم  همـالع  باـنج 
ار نانآ  ياه  هیرظن  هدرـشف  روط  هب  دنا و  هتـشاد  رظن  فالتخا  مان  نیا  هب  یـسیع  يراذگمان  تلع  هللا و  حور  موهفم  هراب  رد  ناملـسم 

: دهد یم  ناماس  هنوگنیا 

: دراد دوجو  رظن  دنچ  دنا  هدیمان  هللا » حور   » ار یسیع  ارچ  هک  هتکن  نیا  هرابرد 

هک دوب  ندـیمد  نیا  زا  دـیمد و  میرم  نماد  رد  ادـخ  روتـسد  هب  لـیئربج  هک  دوـش  یم  هتفگ  هللا » حور   » یـسیع هب  ًارارک  ور  نآ  زا  . 1
هتفگ یخرب  دیمد و  میرم  نماد  رد  لیئاربج  ادخ  نامرف  قبط  هک  دـنیوگ  یم  ادـخ  حور  وا  هب  تهج  نیا  زا  .دـمآ و  دوجو  هب  یـسیع 
يارب هک  روط  نامه  تسا  هدـیمان  هللا  حور  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  وا  یـسیع  يالاو  تلزنم  یگرزب و  هب  هراشا  يارب  دـنوادخ  دـنا :

(2) «. متسه هزور  شاداپ  دوخ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور  : » دیامرف یم  نتفرگ » هزور   » یگرزب تمظع و  هب  هراشا 

هک یحور  دننام  یسیع  هک  دوش  یم  قالطا  هللا  حور  یسیع  هب  نیا  يارب  . 2

136 ص :

.34 تایآ 30 _  میرم  هروس  هیآ 47 و  نارمع  لآ  هروس  . 1 - 1
.15 ص 8 _  ج 4 ، راحب ، ك.ر : . 2 - 2
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دیمد تایح  حور  لیئارـسا  ینب  هزره  قمر و  یب  یهت ، هعماج  نایم  رد  دشخب  یم  تایح  نآ  هب  دوش و  یم  هدیمد  یناج  یب  دبلاک  رد 
.تخاس هدنز  ار  نانآ  و 

، دشاب راک  رد  يا  هفطن  داقعنا  شزیمآ و  هک  نآ  نودب  هکنیا  هچ  ریظن ، یب  لیدب و  یب  تسا  یناسنا  وا  نوچ  تسا  هللا  حور  یسیع  . 3
.دروآ دیدپ  میرم  كاپ  محر  رد  ار  وا  يداع  ریغ  يا  هنوگ  هب  دنوادخ 

.تسا یهلا  تمحر  ینعی  تسا ؛  ادخ  حور  یسیع  . 4

یتروص هب  دـیمد و  میرم  محر  رد  ار  نآ  هاـگنآ  دـیرفآ  ار  وا  حور  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  هللا  حور  یـسیع  تلع  نیا  هب  . 5
.دومن هتخادرپ  هتخاس و  سّدقم  هاگیاج  نآ  رد  ار  یسیع  ترضح  دوجو  زیگنازاجعا 

هللا حور  ار  وا  اذـل  دـشخب ؛ یم  تاـیح  ناـگدرم  مسج  هب  هک  دوـب  حور  هیبـش  هیواز  نـیا  زا  تخاـس و  یم  هدـنز  ار  هدرم  یـسیع   . 6
(1) .دندیمان

یسیع رب  مالس 

یسیع رب  مالس 

دهاوخ نادواج  شمان  دوب  نامز  نآ  رد  ناهج  يوناب  نیرتهب  دوخ و  راگزور  هناگی  هک  يردام  دنزرف  ادخ و  هملک  هللا ، حور  یـسیع 
مالس وا  رب  دیاب  سپ   (2)« اّیح ثعبأ  موی  تومأ و  موی  تدلو و  موی  ّیلع  مالسلا  : » شدوخ هتفگ  هب  داب و  وا  رب  دنوادخ  مالـس  دنام و 

هللا حور  ناوـنع  اـب  ار  يو  میهد و  یم  مالـس  وا  رب  مـه  هموـصعم  ترـضح  تراـیز  رد  .تـشاد  ساـپ  ار  وا  هاـگیاج  تـلزنم و  داد و 
«. هللا حور  یسیع  یلع  مالسلا   » میهد یم  رارق  دوخ  بطاخم 

137 ص :

ص 12. راونالاراحب ج 73 ، . 1 - 1
هیآ 33. میرم ، هروس  . 2 - 2
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا 

هراشا

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا 

ترضح یهلا ، نالوسر  ناربمایپ و  متاخ  هب  ادخ ، گرزب  ربمایپ  جنپ  هب  مالس  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  همان  ترایز  رد 
ناس نیدب  دبای ؛ یم  رییغت  مالس  گنهآ  دسر  یم  ناشیا  هب  تبون  نوچ  دوش و  یم  هداد  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم 
یم ءادها  مالـس  ناشیا  هب  دش و  یم  هدرب  اهنآ  مان  اهنت  هک  رگید  ناربمایپ  فالخ  رب  و  دوش ، یم  هداد  رارق  بطاخم  مالـسا  ربمایپ  هک 

زا کی  ره  يارب  هک  نیـشیپ  ربمایپ  جـنپ  فالخ  رب  زین  ددریگ و  یم  رارق  باطخ  دروم  هللا » لوسر   » ناونع اب  ادـخ  ربماـیپ  هب  دـیدرگ ،
دوش یم  هدافتسا  تاریبعت  نیا  زا  ینشور  هب  تسا  هدمآ  ددعتم  ياه  مالس  اه و  تفص  هللا  لوسر  يارب  دش ، هدروآ  تفص  کی  نانآ 

.تسا هداد  یصاخ  تیمها  ناشیا  هب  ترایز  نیا  دراد و  ار  دوخ  هژیو  زاتمم و  تیعقوم  ادخ  لوسر  هک 

نیا ياج  هچرگ  .ددرگ  یسررب  مالس »  » يانعم هدمآ ، ترایز  نیا  رد  هک  یتافص  میهافم  یسررب  زا  شیپ  دیامن  یم  بسانم  اجنیا  رد 
شخب نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تافـص  مان و  هب  نتـسج  كربت  رطاخ  هب  نکیل  دوب  ترایز  زاغآ  رد  حیـضوت 

.دش هدروآ 

« مالس  » هژاو

نتشادن يانعم  هب  (1) و  تسا ملست »  » زا ردصم  مسا  ناهوژپ  تغل  زا  یخرب  هتفگ  هب  و  مّلـس »  » ردصم یبرع و  تسا  يا  هژاو  مالـس » »
دراو یلکـشم » چـیه  یب  تمالـس و   » مالـس اب  نانمؤم  نآرق  تاـیآ  قبط  رب  تسا ، تفآ  بیـسآ و  زا  يرود  و  دـنزگ ، صرح ، بیع ،

ار میهاربا  نوچو  (2) ؛ دنوش یم  تشهب 

138 ص :

، نآرق سوماق  ص 192 و  نآرقلا ج 5 ، تاملک  یف  قیقحتلا  ص 536 ؛ ج 1 ، دراوملا ، برقا  ص 286 ؛  رینملا ، حابصم  ك.ر : . 1 - 1
ص 296 ج 3 ،

هیآ 46. فارعا ، هروس  . 2 - 2
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رطخ و یب   ) (2) مالس هار  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  دوب و  شزوس  دنزگ و  ترارح ، یب  ینعی   (1) مالس وا  يارب  شتآ  دنتخادنا ، شتآ  هب 
.تسا یتفآ ) ره  زا  رودب  افص و  اب  كاپ و  صلاخ ، هک  یلحم  هناخ و   ) مالس  (3) هناخ نانآ  ماجرف  هدرک  تیاده  لکشم ) ره  زا  ملاس 

هچ دراد  یعونتم  ددعتم و  ماسقا  عاونا و  و  تسا ، اه  تفآ  و  اه ، بیع  اه ، بیسآ  زا  يرود  یگتـسراو و  يانعم  هب  مالـس  ناس ، نیدب 
تمالـس و شیارب  ادـخ  زا  هدرک و  اعد  وا  يارب  عقاو  رد  میهد  یم  مالـس  یـسک  رب  یتقو  تسا و  ناوارف  اه  تفآ  اه و  بیـسآ  هکنیا 
زا تسا  نیشنلد  كاپ و  تکرب ، اب  تسا ، ادخ  هیحان  زا  دورد  مالـس و  نیا  نوچ  مینک و  یم  بلط  ار  اه  تفآ  اه و  بیـسآ  زا  يرود 
رد زیگناروش  هزیکاپ و  كرابم ، هک  یتیحت  هدـش ، هداد  مالـس  وا  رب  هک  یـسک  يارب  ادـخ  هیحاـن  زا  تسا   (4) یتّیحت هیدـه و  ور  نیا 

مالـس  » وگب نک و  مالـس  نانآ  هب  دنیآ  وت  دزن  نانمؤم  نوچ  هک  هدـش  هداد  نامرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  نآرق 
(6)« مکیلع مالس  : » دنیوگ یم  دنهد  همتاخ  ایند  نیا  رد  نانمؤم  یگدنز  هب  دنهاوخ  یم  ناگتشرف  هک  یماگنه  »(5) و  مکیلع

میهاربا و حون ، هب  دنوادخ  دش  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه  و 

139 ص :

هیآ 69. ءایبنا ، هروس  . 1 - 1
«. مالسلا لبس  هناوضر  عبتا  نم  هّللا  هب  يدهی  ، » هیآ 16 هدئام ، هروس  . 2 - 2

هیآ 127. ماعنا ، هروس  . 3 - 3
تسا هدرک  دای  تیحت  ناونع  اب  مالس  زا  نآرق  زین  و  هبیط ) هکرابم  هّللادنع  نم  هّیحت  مکسفنا  یلع  اومّلسف   ) هیآ 61 رون ، هروس  . 4 - 4

(. 76 ءاسن /   ) .اهّدور وأ  اهنم  نسحأب  اّویحف  هّیحتب  متییح  اذا  و 
« مکیلع مالس  لقف  انتایآب  نونمؤی  نیذلا  کئاج  اذا  و  « ؛ هیآ 54 ماعنا ، هروس  . 5 - 5

هیآ 32. لحن ، هروس  و  متربص ،» اب  مکیلع  مالس   » هیآ 24 دعر ، هروس  . 6 - 6
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مالسلا مهیلع  همئا  ادخ و  لوسر  فلتخم  ياه  ترایز  رد  هّللا » لوسر  ای  کیلع  مالسلا   » هلمج یسررب  .دنک  یم  مالـس »  » ...و یـسوم 
ناـحلاص و ناربماـیپ ، ناگتـشرف ، همه  دـنوادخ ، مالـس  هک  تسا  نآ  دوصقم  دراد و  یعماـج  ياـنعم  هلمج  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن 
اه مالس  همه  .اه و  مالس  عاونا  هدنرادرب  رد  عماج  یمالس  امش  نارئاز  نادنم و  هقالع  ناگتفیـش  همه  نامـسآ و  نیمز و  لها  نانمؤم 
یم دنوادخ  زا  هدنهد  مالس  دش  هراشا  هک  روط  نامه  تسین و  ینابز  یظفل و  افرص  مالس  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  .اه و  نامز  همه  رد 

تسا و لصفم  هک  اه  ترایز  زا  یخرب  رد  .دنک  تیانع  هدش  هداد  مالس  صخـش  هب  ار  اه  یکاپ  اهافـص و  اه ، تمالـس  عاونا  دهاوخ 
هدمآ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ترایز  رد  هنومن  ناونع  هب  (1) ؛ تسا هدمآ  اهنآ  رد  حیرص  روط  هب  اه  هتکن  نیا  حورشم 
لها ناحلاص و  ناگتشرف ، نالوسر ، ناربمایپ و  تدوخ ، ياه ...  تیحت  اهریخ و  اهتکرب ، اه ، مالس  لک  عاونا و  همه  ایادخ  هک  تسا 
طقف هاتوک  اه  ترایز  لصفم و  ياه  تراـیز  زا  يدادـعت  رد   (2) .امرف لزان  تربمایپ  رب  ار  ناگدننک  حـیبست  همه  نامـسآ و  نیمز و 
دیاب ناسنا  تسا و  جردـنم  کیلع ) مالـسلا   ) هاـتوک هلمج  نیمه  رد  هدـش  داـی  یناـعم  همه  هک  تسا  هدـمآ  کـیلع » مالـسلا   » ناونع
مالـس ناگرزب  ناموصعم و  رب  هدـش  دای  يانعم  هب  هجوت  اب  دـهد و  شیازفا  ار  بلق  روضح  ینتورف و  نداد  مالـس  ماـگنه  هب  دـشوکب 

.دهد

( هللا لوسر  ای  کیلع  مالسلا   ) ادخ لوسر  رب  مالس 

140 ص :

، مالـسلا هیلع  لضفلا  ابا  ترـضح  ترایز  هبنـش و  ياهزور  رد  و  رود ، هار  زا  لوسر  ترـضح  تراـیز  ناـنجلا  حـیتافم  كر : . 1 - 1
...و نیسای ، لآ  ترایز 

.دیعب زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  . 2 - 2
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راهچ دسر  یم  ادخ  لوسر  هب  مالس  هب  تبون  نوچمالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  همان  ترایز  رد  دش  هراشا  رت  شیپ  هک  روط  نامه 
: دیآ یم  دیدپ  نداد  مالس  یگنوگچ  رد  رییغت 

اب رایـسب  هللا  لوسر  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  لیدـبت  نیا  دوش ؛ یم  لدـبم  باـطخ  هب  تبیغ  تلاـح  زا  هدرک و  رییغت  تراـیز  نحل  . 1
دـنک و یم  مالـس  وا  هب  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  زا  رود و  هار  زا  اذـل  دراد و  ریظن  یب  زاـتمم و  یتلزنم  تسا و  تمظع 

نآ ریاز  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  ناشیا  هب  يونعم  برق  یعون  هدـش و  مک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  اـب  وا  هلـصاف 
.دنک یم  مالس  ناشیا  رب  عقاو و  رد  ار  ترضح 

ناونع اب  ادـخ  ربمایپ  رب  مالـس  اما   ) هیآ 63.(2) 24 ؛)  ) رون هروـس  . 2(1) .دـش یم  هدرب  نانآ  مان  رگید ، ناربماـیپ  رب  مالـس  ماـگنه  . 2
هشیمه اما  دنز  یم  ادص  مان  اب  ار  مالـسلا - مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ناربمایپ  اهراب  دنوادخ  زین  نآرق  رد  دوش ؛  یم  زاغآ  هللا » لوسر  »

تسا هدرکن  دای  مان ، اب  ار  وا  زگره  دزاس و  یم  بطاخم  یبّنلا  اهّیا  ای  لوسرلا و  اهّیا  ای  لیبق  زا  ینیوانع  اب  ار  مالـسا  ردق  نارگ  ربمایپ 
مکنیب لوسرلا  ءاعد  اولعجت  ال   » دننزن ادص  يداع  مدرم  دننام  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هتساوخ  زین  مالسا  تما  زا 

« ...دیهدن رارق  رگید  یضعب  هب  امش  زا  یضعب  ندرک  باطخ  دننامه  ناتدوخ  نایم  رد  ار  ربمایپ  ندناوخ  ( 2 «) ...ًاضعب مکضعب  ءاعدک 
ترضح نآ  يادص  زا  ار  ناشیادص  تسا  هتساوخ  نانآ  زا  و 

141 ص :

هرقب ( ؛  مدآ ای   » تسا هدز  ادص  مان  اب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  نآرق  رد  . 1 - 1
.26 هیآ ( 38  ) هروس ص هیآ 116 ، (، 5  ) هدئام هروس  هیآ 31 ) ( 8  ) صصق هروس   ) یسوم ای  هیآ 46  دوه ، هروس  « ) حون ( » هیآ 35 - ، 2
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تیاعر ناشیا  ربارب  رد  لماک  روط  هب  ار  بدا  دنیوگن و  نخـس  يداع  مدرم  دننام  ناشیا ، اب  نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  دـننکن و  رتدـنلب 
مکلامعا و طبحت  نا  ضعبل  مکـضعب  رهجک  لوقلاب  هل  اورهجت  یبنلا و ال  توص  قوف  مکتاوصا  اوعفرت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای   » .دـننک

دنلب دننام  وا ، اب  نتفگ  نخس  رد  دیزاسن و  دنلب  ربمایپ  يادص  زا  ار  ناتیاهادص  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « (1) نورعشت متنا ال 
دیاب یم  هراومه  نانمؤم  تایآ  نیا  قبط  رب  .دیـشابن » هاگآ  ددرگ و  هابت  ناتلامعا  ادابم  دـینزن  فرح  دـنلب  رگیدـمه ، اب  ناتندز  فرح 
رگید يا  هیآ  رد  دـنزرو  تقد  ناـشیا  رب  ندرک  مالـس  نتفگ و  نخـس  یگنوـگچ  رد  دـنراد و  ساـپ  ترـضح  نآ  میرح  رد  ار  بدا 

نحتما نیذلا  کئلوا  هللا  لوسر  دنع  مهتاوصا  نوضغی  نیذلا  نا   » .تسا هتسناد  اوقت  رگ  ناشن  ار  ترـضح  نآ  ربارب  رد  بدا  تیاعر 
هدیشوپ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  ناشیادص  هک  نانآ  نامگ  یب   » (2)« .میظع رجا  هرفغم و  مهل  يوقتلل  مهبولق  هّللا 

« .تسا میظع  یشاداپ  شزرمآ و  ار  ناشیا  تسا  هدومزآ  اوقت  هب  ار  ناشی  اه  لد  دنوادخ  هک  دنتسه  نانآ  دنراد ، یم 

نداد مالس  رد  دیاب  ناناملسم  اما  تسا  مزال  مهیلع _  هللا  تاولـص  ناربمایپ _  همه  هب  نداد  مالـس  رد  بدا  تاعارم  هصالخ  روط  هب 
هب صاخ  مارتحا  نیا  هنومن  دنشوکب ؛ ناشیا  هب  صاخ  مارتحا  تیاعر  رد  هدرک و  تقد  رایسب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب 

« هللا لوسر   » ناونع اب  ناشیا  هب  رگید  ناربمایپ  فالخ  رب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  مالس  نیا  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
: دوش یم  هداد  مالس 

142 ص :

هیآ 2 ( 49  ) تارجح . 1 - 1
هیآ 2. ( 49  ) تارجح هروس  . 2 - 2
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رظنب ددرگ ، یم  زاغآ  هللا » لوسر   » تفص اب  وا  رب  مالس  اما  دراد ،  (1) یعونتم ددعتم و  تافص  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
باتک نید و  (2) و  .تساه لسن  اهرصع و  همه  يارب  تسا و  هنادواج  وا  تلاسر  هک  تسا  تهج  نادب  تفص  نیا  باختنا  دسر  یم 
تسا مزال  ناشیا  هب  ندیورگ  تعاطا و  نوگانوگ  نایدا  ناوریپ  همه  رب  ور  نیا  زا  تسا  ینامـسآ  ياه  باتک  نایدا و  همه  خسان  وا ،

ءاـیبنالا و دیـس  ناونع  اـب  ناـشیا  زا  اـه  تیاور  اـه و  تراـیز  زا  يا  هراـپ  رد  ور  نیا  زا  .درادـن  دوجو  هراـب  نیا  رد  ییانثتـسا  چـیه  و 
متاخ وا  .تسا  رایسب  ناربمایپ  رگید  اب  ناشیا  تلاسر  عون  توافت  اما  دنا  هدوبن  مک  یهلا  نالوسر  هچرگ  عقاو  رد  هدش ؛ دای  نیلسرملا 
(3) .تسا اه  تما  همه  هاوگ  زین  تمایق  زور  رد  اذل  تسا و  نید  ینامسآ و  باتک  نیرت  لماک  نیرت و  عماج  هدندروآ  ناربمایپ و 

رد هک  تسا  ناربمایپ  رگید  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالس   » ياه توافت  رگید  زا  اه  مالس  تافص و  ددعت  عونت و 
کی طقف  ناربمایپ  رگید  هب  هک  یلاح  رد  .هدش  هداد  مالس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  راب  راهچ  همان  ترایز  نیا 
هراشا ادخ  لوسر  یگژیو  راهچ  هب  هک  یلاح  رد  هدمآ  ناربمایپ  ياه  تفص  زا  یکی  همان  ترایز  نیا  رد  زین  تسا و  هدش  هداد  مالس 
ترایز نیا  رد  ربمایپ  تافـص  اه و  مالـس  عونت  ددعت و  نیا  و  تسا ؛ هدش  هدوزفا  ترـضح  نآ  مان  هب  ناشیا  ردپ  مان  زین  تسا و  هدش 

هب مارتحا  جوا  رگ  ناشن  همان 

143 ص :

.رود هار  زا  ترـضح  نآ  ترایز  هبنـش و  زور  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  ك.ر : . 1 - 1
ص 219. ص 349 و ج 14 ، ج 26 ، ص 129 ؛ ج 27 ، ص 90 ؛ ج 38 ، راونالاراحب ، ك.ر : )

هیآ 28. ( 34) ابس هروس  ًاریذن  ًاریشب و  سانلل  هفاک  الا  كانلسرا  ام  و  . 2 - 2
(41 ءاسن /  «. ) ادیهش ءالؤه  یلع  کب  انئج  دیهشب و  هما  لک  نم  انئج  ادا  فیکف  . 3 - 3
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یحیضوت نونکا  .تسا  ناربمایپ  نایم  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هژیو  هاگیاج  تلزنم و  صاخ  تیمها  ترضح و  نآ 
: دوش یم  هئارا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تافص  نیا  یناعم  هرابرد  هدرشف 

« هّللا لوسر  . » 1

« هّللا لوسر  . » 1

هک دنناد  یم  نانآ  .دنراد  دوخ  نهذ  رد  هللا » لوسر   » يانعم زا  يریوصت  يدودح  ات  ناناملـسم  همه  ای  رت و  شیب  هک  تفگ  ناوت  یم 
، مالـسا هب  داقتعا  ناکرا  زا  هک  نیا  هچ  تسا  هتخاـس  ثوعبم  مدرم  تما و  تیادـه  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  هللا » لوسر  »

یهلا ریظن  یب  لوسر  نآ  ندوب  ءایبنالا  متاخ  هکلب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نبدمحم  ترضح  ندوب  یبن  لوسر و  هب  داقتعا 
.تسا

هب دشابن  راک  رد  یصاخ  هنیرق  هاگره  نآرق  رد  و  تسا ؛ روآ  مایپ  هتساخرب و  هدش ، هداتسرف  يانعم  هب  یبرع و  تسا  يا  هژاو  لوسر ،
مایپ لماح  هدش و  هداتسرف  ادخ  يوس  زا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  مالک  شناد  حالطـصا  رد  (1) و  .تسا روآ  مایپ  هداتسرف و  يانعم 
هتفگ نخـس  حرـش  هب  مالک  شناد  رد  یبن » لوسر و   » توافت هرابرد  (3) ؛ تـسا هدش  هتفرگ  یحو  لالز  زا  هک  یمایپ   (2) تسا یهلا 

رتالاب توبن  ماقم  زا  تلاسر  ماقم  هک  دوش  یم  هدافتسا   (5) مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  هدیسر  تایاور  زا  هدرشف  روط  هب   (4) .دنا

144 ص :

ج 3 ص 91. نآرق ، سوماق  . 1 - 1
دیربل ص 28. دعاص ا  نیدلا  فرشا  یضاقلل  قیاقحلا  دودحلا و  .يروباشینلا ص 85 و  یحلا  نب  دمحم  دودحلا  ك.ر ؛ . 2 - 2

ص 16. یسانشامنهار ، دیاقع  لوصا  نامه ، . 3 - 3
.این یمئاق  اضر  یلع  يراتفگ ، لاعفا  یحو و  ك.ر : عبانم ؛ نامه  . 4 - 4

ص 289. ج 2 ، لوقعلا ، هآرم  ص 176 و  ج 1 ، یفاکلا ، نم  لوصالا  .ر ك : . 5 - 5
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(1) .تسا ادخ  صاخ  هداتسرف  روآ و  مایپ  يانعم  هب  لوسر  دوش و  یم  هتفگ  یکیپ  هداتسرف و  ره  هب  یبن »  » تسا و

« هللا قلخ  ریخ  . » 2

« هللا قلخ  ریخ  . » 2

«. ادخ هدیرفآ  نیرترب  رب  مالس  »

تاذ رهوگ و  نیرتهب  ياراد  ترـضح  نآ  ما ؛ شنیرفآ  ياه  هدـیزگرب  هدـیزگرب  نم  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  نیا  زا  شیپ 
هک يا  هنوگ  هب  تسا  هداد  ناشیا  هب  ار  نانیشناج  ایـصوا و  نیرتهب  زین  تسا و  هداد  رارق  یـصاخ  تشرـس  ناشیا  يارب  دنوادخ  تسا ،

یلوا نالوسر  ناربمایپ و  همه  زا  دنتـسین  ربمایپ  ناشیا و  یّـصو  هک  نیا  اب  ادـخ  لوسر  ءایـصوا  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
رارق شیامزآ  نیرت  تخـس  ربارب  رد  ناشیا  یهلا  شیامزآ  ناحتما و  ماقم  رد   (2) .دـنراد يرتالاب  رترب و  ماقم  مزعلا  یلوا  ریغ  مزعلا و 
هنوگ هب  هدیـشک  شود  رب  شترـضح  یناهج  نادواج و  تلاسر  ندیناسر  ماجرف  هب  يارب  ار  اه  یتخـس  اه و  جنر  نیرت  شیب  هتفرگ و 
.دیآ ردب  هنحـص  زا  دنلب  رـس  زارفارـس و  شیامزآ  نآ  ربارب  رد  دباترب و  ار  اه  يراوشد  نآ  تسا  هتـسناوت  یمن  يربمایپ  چـیه  هک  يا 
یهلا حور  هملک و  یـسیع  دوب و  ادخ  تسود  میهاربا  تفگ و  یم  نخـس  ادـخ  اب  اج  نآ  رد  تفر و  یم  روط  هوک  هب  یـسوم  هچرگ 

چیه هک  دیسر  ادخ  برق  زا  يا  هطقن  هب  جارعم  رد  وا  دوب  یهلا  بّرقت  ریسم  کلاس  نیرتهب  ادخ  لوسر  اما  تسا ، هدش  هدیمان 

145 ص :

ص ج 33 ، ص 129 ؛ ج 27 ، راونالاراحب ، ك.ر : ( ؛» ءایصوالا دیس  ّیصو  ءایبنالا و  دّیس  انا  : » تسا هدمآ  يددعتم  تایاور  رد  . 1 - 1
(. ص 311 و 337 283 و ج 38 ،

، تیریدم زکرم  مق  ، 18 ص 13 _  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  یـسانشامنهار ، 286 ؛ ص 292 _  ج 2 ، لوـقعلا ، هآرم  ك.ر : . 2 - 2
.1367 لوا ، پاچ 
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نیرتهب و ترـضح  نآ  ناس  نیدـب  دـنارورپب ، رـس  رد  ار  نآ  لیم  عمط و  یتح  دـسرب و  ماـقم  نآ  هب  دـناوت  یمن  هتـسناوتن و  یقولخم 
.تسا ادخ  هدیرفآ  نیرتالاو  نیرترب و 

هللا یفص  . 3

هللا یفص  . 3

يرایسب هرابرد  یفص »  » بقل یلک  روط  هب  دنیادخ ؛ یفص  ناربمایپ  همه  هک  دش  هراشا  دیدرگ و  یسررب  یفـص »  » يانعم نیا  زا  شیپ 
ناربمایپ تسا و  مزعلاولوا  ناربمایپ  نایم  زا  یفـص  هدـیزگرب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اما  .تسا  هدـمآ  ناربمایپ  زا 

.دنا هدش  هدیزگرب  ناربمایپ  همه  نایم  زا  هک  دنتسه  ربمایپ  جنپ  مزعلاولوا 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نّیبنلا  متاخ  هللادبع  نب  دمحم  . 4

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نّیبنلا  متاخ  هللادبع  نب  دمحم  . 4

فاـنم دـبع  نب  بهو  رتخد  هنمآ  شرداـم  ماـن  بلطملا و  دـبع  نب  هللا  دـبع  شراوگرزب  ردـپ  ماـن  تسا و  دـمحم »  » ادـخ لوسر  ماـن 
تیانع اب  هکلب  دوبن  یلومعم  يراذگ  مان  نیا  کش  یب  (2) ؛ دندیمان دمحم »  » ار نآ  دنتشاد و  رـسپ  کی  اهنت  هللادبع  هنمآ و   (1) تسا

(3)، دیسر ماجنا  هب  لاعتم  دنوادخ 

146 ص :

ص 167. ماشه ج 1 ، نبا  هریس  ك.ر : ص 39  ج 1 ، یبلح ، هریس  ص 459 ، هعنقملا ، . 1 - 1
ربمایپ جنپ  دـسیون  یم  ص 189 ، ج 3 ، نیعلا ، رد  لـیلخ  تسا ، هدوـب  مسا  ود  ياراد  ربماـیپ  هتبلا  ص 51 . ج 1 ، یبلح ، هریـس  . 2 - 2
دنزرف کی  اهنت  زین  شردام  هّرب  هنمآ و  ردـپ  بهو  .دـشاب  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  یکی  دـندوب : مسا  ود  ياراد 

راگزور نآ  رد  .تشادن و  هلاخ  ییاد و  هلآ - هیلع و  هللا  تاولـص   - ادخ لوسر  اذل  تسا ؛ ادـخ  لوسر  ردام  هنمآ  نامه  نآ  هتـشاد و 
.تشاد یصاخ  مارتحا  شا  هداوناخ  موق و  نایم  هنمآ  دندرک  یم  روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  دنتسناد و  یم  گنن  هیام  ار  نانز  هک  هایس 

اقآ و وت  هک  دینش  یم  ییادص  دوب  هلماح  هک  ینامز  رد  هنمآ  هک  تسا  هدمآ  هراب  نآ  رد  ص 166 ) ج 1 ،  ) ماشه نبا  هریس  رد  . 3 - 3
.راذگب دمحم  ار  وا  مان  ...دمآ  ایندب  نوچ  يراد  محر  رد  ار  تما  نیا  دیس 
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همه هک  تـسا  نآ  (2) و  دشاب هتشاد  رایسب  هدوتس  هدیدنـسپ و  ياه  تلـصخ  (1) و  دنیاتـسب ار  وا  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  دمحم » »
یخرب هیاپ  رب   (3) دشاب شقات  هزادنا  اه  تلیذر  زا  شیاریپ  اه و  تیلضف  هماج  دشاب و  هتشاد  رب  رد  ار  اه  تیلضف  کین و  ياه  تفص 

- هلآ هیلع و  هللا  تاولـص   - ادخ لوسر  ّدلوت  اب  نراقم  ًابیرقت  رفن  دـنچ  اهنت  تسا و  هتـشادن  هقباس  بارعا  نایم  رد  مان  نیا  اه  شرازگ 
دنتشاذگ دمحم  ار  دوخ  دنزرف  مان  تسا ، متاخ  ربمایپ  وا  دنک و  یم  روهظ  هدش و  ثوعبم  زاجح  رد  یمان  دمحم »  » دندوب هدینـش  هک 

(4) .دشاب نانآ  دنزرف  دمحم  نآ  دیاش  هک  دیما  نادب 

نییبنلا متاخ 

نییبنلا متاخ 

هّللادبع

هّللادبع

، تسا هدش  هراشا  زین  ناشیا  ردپ  مان  هب  رابکی  هک  تسا  هدمآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  كرابم  مان  راب  راهچ  ترایز  نیا  رد 
دوـخ ردارب  هد  ناـیم  رد  وا   (6) .دوب اه  تلیـضف  هدنرادرب  رد  ابیز و  هتـسراو ، یـسب  هک  دوب  بلطملادـبع   (5) بوبحم دنزرف  هّللادبع 

رتش دص  شردپ  ، (7) ینتشاد تسود  دوب و  زاتمم 

147 ص :

ص 130. یناهفصا ، بغار  نآرق ، ظافلا  تادرفم  . 1 - 1
، هوسا تاراشتنا  مق  ص 423 ، ص 1 ، يدـهاز ، دـمحا  نب  لیلخ  نیعلا ، باتک  بیترت  ك.ر  ص 228 ؛ ج 1 ، دراوـملا ، برقا  . 2 - 2

.ق.ه  1414 لوا ، پاچ 
ص 175. ج 2 ، نآرق ، سوماق  . 3 - 3

ص 166. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ك.ر : . 4 - 4
ص 162. ماشه ، نبا  هریس  . 5 - 5

ص 80. ج 13 ، راونالاراحب ، . 6 - 6
ص 96. ج 13 ، راونالاراحب ، ص 162 ؛ ماشه ، نبا  هریس  . 7 - 7
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حبذ ود  دنزرف  نم   (2)« نیحیبذلا نب  انأ  : » دومرف هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  (1) و  .درک ینابرق  شیارب 
تسا هدش  لقن   (3) .دش ینابرق  رتش  دنفسوگ و  ود  نآ  حبذ  ياج  هب  هک  مالسلا  امهیلع  هّللادبع  ربمایپ و  لیعامـسا  ینعی  متـسه ؛ هدش 

لیـصا و ياه  هداوناخ  زا  يرایـسب  (4) و  .دیـشخرد یم  وا  هرهچ  رد  توبن  زاون  مشچ  رون  .دیـسر  یناوـج  نس  هب  هّللادـبع  نوـچ  هک 
هنوگ هب  وا  هرهچ  رون   (5) .دوب اتمه  یب  هناگی و  لامج  نسح و  رد  هک  نیا  هچ  .دنک  جاودزا  ناشنارتخد  اب  دـندرک  یم  وزرآ  گرزب 

( مرح غارچ  « ) مرح حابـصم   » ار وا  هکم  لها  اذل  (6) و  .تخاس یم  نشور  ار  اـج  همه  تشذـگ  یم  یلحم  زا  بش  نوچ  هک  دوب  يا 
جاودزا نیا  (8) و  .درک جاودزا  دوب  هکم  ییانثتسا  نمادکاپ و  ناگزیـشود  زا  هک  بهو  رتخد  هنمآ  اب  وا  لاحره  هب   (7) .دندوب هدیمان 

تخاس و لزاـن  دـنتخوس ، یم  یلاسکـشخ  یطحق و  شتآ  رد  هک  یمدرم  رب  ار  ادـخ  یناـبرهم  تمحر و  هک  دوب  كراـبم  يردـق  هب 
ادخ لوسر  ياتمه  یب  دلاو   (9) .دندیمان حـتف  لاس  ار ، لاس  نآ  هک  تشگ  ناوارف  یهلا  ياه  تمعن  نآ  یپ  رد  دـیراب و  ناراب  نانچ 

رد یگلاس  تسیب و  نس  رد  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

148 ص :

ص 90. ج 13 ، راونالاراحب ، نامه و  . 1 - 1
.47 ص 43 _  ج 1 ، مظعالا ، یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  ك.ر : . 2 - 2

.نامه . 3 - 3
ص 91. ج 13 ، راونالاراحب ، . 4 - 4

ص 100. نامه ، ص 12 و  ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  . 5 - 5
.نامه . 6 - 6

ص 91. ج 13 ، راونالاراحب ، نامه ؛ . 7 - 7
.102 ص 100 _  نامه ، . 8 - 8

ص 12. ج 1 ، لامآلا ، یهتم  . 9 - 9
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.دینارذگ یم  ار  دوخ  يرادراب  نارود  هنمآ  هک  یلاح  رد  دش ؛ نوفدم  اجنامه  رد  تشذگ و  رد  هنیدم  رد  ماش  رفس  زا  تشگزاب 

نیرت و لـماک  نیرخآ ، وا  نید  دـمآ و  دـهاوخن  يربماـیپ  وا  زا  سپ  تسا ؛ ناربماـیپ  متاـخ  مالـسا ، ربماـیپ  دـندقتعم  ناناملـسم  همه 
یهورگ تباث و  شیاهزاین  زا  یهورگ  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  .تسا  اه  لسن  اهرصع و  همه  رد  نایمدآ  ياهزاین  همه  يوگخساپ 
يریغتم تباث و  نیناوق  دیاب  یگدنز  همادا  يارب  ور  نیا  زا  تسا ؛ ّریغتم  تباث و  ياه  هبنج  ياراد  دوخ  هک  نیا  هچ  تسا  ریغتم  اهنآ  زا 

هعماج زاین  ود  ره  هک  تسا  هداد  ناماس  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  يراذـگ  نوناق  ماظن  رـشب  ياهزاین  قباـطم  مالـساو  دـشاب  هتـشاد  دوجو 
یم ثیدـح  نارق و  زا  هدافتـسا  اب  ناملـسم  ناملاع  نادـهتجم و  .تسا  هدومن  ظاحل  ار  نآ  هبنج  ود  ره  دـنک و  نیمات  ار  یناسنا  ياه 

هب داهتجا  دننک و  طابنتسا  تنس  نآرق و  زا  هدمآ  تسدب  لوصا  زا  یعرـش  ماکحا  عورف و  بلاق  رد  ار  رـشب  يادیپ  ون  ياهزاین  دنناوت 
یحو رثوک  زا  ار  يرـشب  ياه  هشیدنا  اهزاین و  نیون  ياه  هنیمز  دناوت  یم  هرآمه ، هک  دـنام  يریذـپان  نایاپ  لالز و  ناشوج ، همـشچ 

(1) .دراذگ نایمدآ  يورارف  مالسا  هیاپ  رب  ار  يرشب  اه  هعماج  نیناوق  دزاس و  باریس 

باتک یمیاد  فیرحت  یناسنا ، ياه  هعماج  همه  اب  ربمایپ  کی  طاـبترا  ندوبن  نکمم  ناربماـیپ ، رمع  ندوب  دودـحم  رگید  تراـبع  هب 
ناربمایپ ندـش  ثوعبم  موزل  لیالد  زا  هدـیچیپ  ون و  نیناوق  هب  زاین  هجیتن  رد  یعامتجا و  یگدـنز  یگدـیچیپ  لماکت و  سّدـقم ، ياه 

نآ زا  مالسا  اما  .دوب  ددعتم 

149 ص :

.145-146 يرهطم ، داتسا  تیمتاخ ، . 1 - 1
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موصعم ناماما  ایصوا و  (1) و  تسا هدرک  نیمضت  ار  مالـسا  نید  نآرق و  ظفح  اقب و  نآرق  رد  دنوادخ  نادواج و  تسا  ینید  هک  ور 
مالسا نید  رد  تسین ؛ ربمایپ  هب  يزاین  رگید  دنتسه ، اه  نامز  همه  رد  نآ  ماکحا  مالسا و  نیمضت  هلیسو  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  مهیلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یـصو  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  اما  تسا  هتفای  همتاخ  ربمایپ  ندش  ثوعبم  ربمایپ و  هب  یحو  هچرگ 
دشاب اهرظن  زا  بیاغ  هچ  دوب و  يرمق  يرجه  لاس 260  ات  هک  هنوگ  نآ  دشاب  رضاح  هچ  مدرم  نایم  رد  تسا و  هدنز  هراومه  ملـسو 

تماما رخاف  سابل  دروآ و  یمن  دیدپ  یتالاکـشا  چـیه  ناشیا  هب  یحو  نتفای  نایاپ  ربمایپ و  دوبن  ور  نیا  زا  .تسه  نالا  هک  هنوگ  نآ 
یم تمارک  ییابیز و  نادب  هدرک و  ظفح  اه  فارحنا  اه و  هنتف  زا  ار  نیملـسم  دـشاب و  یم  مالـسا  يربهر  نت  رب  نانچمه  تمـصع  و 

.دشخب

تسرد نشور و  یهیدب و  داقتعا  و  مالسلا _  مهیلع  ناموصعم  رامـشرپ  نانخـس  (2) و  میرک نآرق  ددـعتم  تایآ  قبط  رب  لاح  ره  هب 
زا نیا  دوب و  دهاوخ  اج  رب  اپ  تمایق  زور  ات  اه  لسن  اهرصع و  همه  يارب  نادواج و  وا  نید  ناربمایپ و  متاخ  مالـسا  ربمایپ  ناناملـسم 

.تسا ادخ  ربمایپ  راختفا  ياه  لادم  زا  اه و  یگژیو  نیرت  مهم 

150 ص :

.370 ص 385 _  حابصم ، یقت  دمحم  یسانشامنهار ، دیاقع ، لوصا  ك.ر : . 1 - 1
باتک ار  نآرق  هک  یتایآ  فلا : دـنا : هتـسد  راـهچ  نآرق  تاـیآ  نیا  . 340 یـسانش ص 345 _  امنهار  دـیاقع ، لوصا  ك.ر : . 2 - 2
هتـسد نآ  .سانلا ج : اهیا  ای  هداد  رارق  اه  ناسنا  همه  ار  دوخ  بطاخم  هک  یتاـیآ  ب : . 185 هرقب ، لثم  دناد  یم  نایمدآ  همه  تیادـه 

نید دـهد  یم  ناشن  هک  یتایآ  د : . 27 أبـس ، لثم  تسا  نایمدآ  همه  يارب  ربمایپ  تلاـسر  هک  تس  نآ ا  رگ  ناـیب  هک  نآرق  تاـیآ  زا 
.دنکفا دهاوخ  كاخ  هب  ار  لطاب  ياه  مچرپ  دش و  دهاوخ  زوریپ  نایدا  همهرب  تیاهن  رد  مالسا  ربمایپ 
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« هللا لوسر  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا ، ریما  ای  کیلع  مالسلا  »

هراشا

« هللا لوسر  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا ، ریما  ای  کیلع  مالسلا  »

راوگرزب نآ  يارب  .دوش و  یم  هداد  مالس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  مالس  زا  سپ 
هداد ناشیا  هب  ددعتم  ياه  مالس  هک  تسادخ  ربمایپ  اهنت  همان  ترایز  نیا  رد  مالس ؛ کی  اهنت  تسا و  هدش  هدروآ  تفص ، بقل و  ود 

ربمایپ درف  هبرصحنم  صاخ و  تلزنم  زا  زین  نیا  تسا و  هدش  هدنسب  مالـس  کی  هب  مالـسا  ناربمایپ  ایـصوا  ایبنا و  هیقب  هب  تسا و  هدش 
.دراد تیاکح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نینمؤملاریما

نینمؤملاریما

مالـسلا هیلع  یلع  هژیو  نینموملا  ریما  بقل  دـنا ، هدرک  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  ناثدـحم  هک  یعونتم  ددـعتم و  ياـه  تیاور  هیاـپ  رب 
نم هب  درک و  ثوعبم  امـش  رب  لوسر  ناونع  هب  ارم  ادخ  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  هراب  نیا  رد  هرـس  سدق  قودـص  خیـش  بانج  تسا ،

(1) «. ...مهد رارق  امش  نایم  رد  دوخ  نیشناج  امش و  رب  ریما  ار  مالسلا  هیلع  یلع  داد  نامرف 

نانمؤم يالوم  ناناملسم ، ماما  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  متـسه و  نایمدآ  همه  ياقآ  نم  : » تسا هدمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد 
(2)« .تسا نانآریما  و 

دهاوخ یم  هک  یسک  : » تسا هدش  لقن  هنوگ  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  لقن  هب  اضر  ترضح  زا  رگید  یتیاور  رد 
رب نم  زا  سپ  دنز و  گنچ  نم  نید  هب 

151 ص :

ص 294. ج 37 ، راونالاراحب ، ص 173 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  هب  قودص 492 ، یلاما  . 1 - 1
.نامه . 2 - 2
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تـسود ار  وا  تسود  دنادب و  دوخ  نمـشد  ار  وا  نمـشد  دنک  ادتقا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دیاب  دوش  راوس  تاجن  یتشک 
همه ریما  ناناملسم و  همه  ماما  نم  زا  سپ  وا  .دوب و  دهاوخ  متما  نیب  رد  نم  نیشناج  یصو و  نم ، تامم  تایح و  رد  وا  اریز  دوخ ؛
رازآ نم و  هدـننک  يرای  شا  هدـننک  يراـی  نم ، يوریپ  شیوریپ  نم ، یهن  شیهن  نم ، رما  شرما  نم ، هتفگ  شا  هتفگ  تسا ، ناـنمؤم 

(1)« .تسا نم  هدنهد  رازآ  شا ، هدنهد 

ریما  » ناونع اب  ادخ  لوسر  نامز  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  ینـشور  هب  دراد  يونعم  رتاوت  نیقی  هب  هک  يددعتم  تایاور 
نیا قبط  رب  دنا ، هدرک  تیاور  ار  بلطم  نیا  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  زین  تنـس  لها  ناخروم  ناثدحم و  .دـش  یم  هدـناوخ  نانمؤم »

(2) .تسا هدوب  ناکین  نانمؤم و  ریما  هب  بقلم  ترضح  نآ  تایاور 

تایاور زا  هنومن  کی  اج  نیا  رد  دبلط و  یم  ار  رتشیب  یتصرف  دجنگ و  یمن  رـصتخم  نیا  رد  تیاور  نیا  لیلحت  یـسررب و  شرازگ ،
: دوش یم  هداهن  نابطاخم  يور  ارف  تنس  لها 

دناوخ زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا  »
زا هک  یسک  نیتسخن  دومرف : هاگنآ 

152 ص :

.347 ص 290 _  ج 37 ، راونالاراحب ، و  ثیدح 19 . ص 725  ج 2 ، نسیق ، نب  میلس  باتک  .ك.ر  ص 260 ، نیدلا ، لامک  . 1 - 1
ص ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ك.ر : تسا : هدش  بقلم  نینمؤملا » ریما  هرربلا و  ریما   » هب ترـضح  نآ  تایاور  نیا  قبط  رب  . 2 - 2
ج 24، قشمد ، خیرات  ص 33 . ج 3 ، زازبلا ، دنسم  ص 341  ج 2 ، یناربطلل ، طسوالا  مجعملا  ص 231 ، هباحصلا ج 1 ، لیاضف  ، 232
.ر  ) .رگید فلتخم  عبانم  ص 84 و  یلازغ ، نبا  بقانملا  ج 2 ص 377 و  دادغب ، خیرات  ص 82 و  ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص 421و 

ص 175) ج 2 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  هعوسوم  ك :
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ار زار  نیا  هد و  رارق  راصنا  نادرم  زا  یکی  ار  درم  نیا  ایادخ  متفگ : دیوگ : یم  سنا  تسا  ...و  نینمؤملا  ریما   » دوش یم  دراو  رد  نیا 
هیلع یلع  مـتفگ : تـسیک ؟ نـیا  سنا  يا  دوـمرف  ادــخ  لوـسر  .دــش  دراو  رد  ناـمه  زا  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناـهگان  متــشاد  ناـهنپ 
یلع هرهچ  ياه  قرع  درک و  هقناعم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تساخرب و  ياج  زا  یلاحـشوخ  طاشن و  جوا  رد  ادـخ  ربمایپ  .تسامالـسلا 

(1) .مالسلا هیلع  یلع  تروص  هب  ار  دوخ  هرهچ  ياه  قرع  دیلام و  دوخ  هرهچ  هب  ار  مالسلا  هیلع 

ینامسآ یمان  نینمؤملاریما ،

هراشا

ینامسآ یمان  نینمؤملاریما ،

هک روط  نامه  تخاس ؟ رختفم  بقل  نیا  هب  ار  ناشیا  راـب  نیتسخن  یـسک  هچ  دـش و  هداد  ترـضح  نآ  هب  یناـمز  هچ  رد  بقل »  » نیا
تایاور قبط  رب  اما  .داد  ناشیا  هب  ار  مهم  رایـسب  ناونع  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دـمحم  ناربمایپ ؛ متاخ  دـش  هراشا 
ناثدحم هک  یتیاور  رد  تسا ؛ هداد  ترـضح  نآ  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یناونع  نیا  تسا و  نیا  زا  رتارف  يراذـگ  مان  نیا  خـیرات 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هدرک ، تیاور  ار  نآ  ینس  هعیش و 

نینمؤملا ریما  یلع  دـندرک  یمن  راکنا  ار  وا  ياـه  تیلـضف  هدـش ، هدـیمان  نینموملا  ریما  یلع  یناـمز  هچ  رد  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  »
نآ نک  دای  و  : » دـیامرف یم  دـنوادخ.دش  هدـیمان  نینمؤملا » ریما   » رذ ملاع  رد  دوب  دوخ  مسج  حور و  نایم  هک  یلاح  رد  دـش  هدـیمان 

مدآ نادنزرف  زا  وت  راگدرورپ  هک  هاگ 

153 ص :

هیلح ص 142 ؛ یمزراوخ ، بقانم  ص 303 ؛ قشمد ج 42 ، خـیرات  .ك.ر  تسا : هدـش  لقن  فلتخم  ياهدنـس  هب  تیاور  نیا  . 1 - 1
ج 2، بلاط ، یبا  نب  یلع  ماـما  هعوسوم  .ك.ر   ) .رگید فلتخم  عباـنم  ص 145 و  ج 1 ، نیطمـسلا ، دئارف  ص 163 ؛ ج 1 ، ءایلوالا ،

ص 156 و 298. ج 38 ، راونالاراحب ، ص 634 ؛ قودص ، یلاما  ص 178 و 
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ناگتـشرف متـسین »؟ امـش  راگدرورپ  نم  اـیآ  تفگ ) ( ؛ درک هاوگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـنآ  تفرگ و  ار  ناشنادـنزرف  ناـشیا  ياهتـشپ  زا 
تاـیاور زا  یهورگ  قبط  رب   (1) .تسامـش ریما  یلع  ناتلوسر و  دمحم  امـش ، ربمایپ  نم  دومرف : لاعتم  يادـخ  یتسه .)  ) ارچ دـنتفگ :

لوسر هب  ادـخ  هیحان  زا  لیئربج  ، (2) دوب یهلا  یحو  رطاخ  هب  يراذـگ  مان  نیا  داد  ترـضح  هب  ار  بقل  نیا  جارعم  رد  لاعتم  يادـخ 
يالاب رب  ، (4) تـسا نانمؤمریما  نیمز  نامـسآ و  رد  ترـضح  نآ  ، (3) دنماـنب نینموـملا  ریما  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  داد  ناـمرف  هللا 

ترضح نآ  نوچ  (6) و  .دمانب نینمؤملا  ریما  ار  یلع  هک  تسب  نامیپ  هللا  لوسر  اب  دنوادخ  (5) ؛ تسا هدش  هتشون  مان  نیا  یهلا  شرع 
یهلا ینامـسآ و  یمان  مان ، نیا  لیبق  نیا  زا  یتایاور  هیاـپ  رب   (7)« .متـسه نینمؤملا  ریما  نم  دومرف ...« : دش ، دـلوتم  ردام  زا  هبعک  رد 

همه نیا  دوش و  هداد  نانمؤم  ریما  هب  اـت  هدـش  مـالعا  ربماـیپ  هب  فلتخم  ياـههار  زا  اـتمه  یب  اـتکی و  يادـخ  يوس  زا  هک  تسا  هدوب 
.دش دهاوخ  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  نآ  رد  هتفهن  زار  زمر و  لیلد  هب  هتکن  نیا  رب  دیکأت 

154 ص :

یبا نب  یلع  ماـما  هعوـسوم  ك.ر : . ) ص 89 ناذاش ، نبا  لـیاضف  ص 279 ؛ هدوملا ج 2  عیباـنی  ص 354 ؛ ج 3 ، سودرفلا ، . 1 - 1
هدرک لقن  عبنم  جنپ  زا  یـسلجم  ار  ثیدـح  نیا  رد ص 306 ؛ اـهنت  ص 295 و 306 ، ج 37 ، راونالا ، راـحب  ص 177 ؛ ح 2 ، بلاط ،

( .تسا
ص 191 و ج 1 ، قیرفتلا ، عمجلا و  ماهوا  عضوم  دادغب ، خـیرات  زا  لقن  هب  132 ؛ ، 4 یناعمس ، باسنا  123 ؛ ، 13 دادغب ، خیرات  . 2 - 2

ص 299 و ص 302. ج 7 ، راونالاراحب ، ص 179 ؛) ج 2 ،  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  هعوسوم 
ص 307. راونالاراحب ج 37 ، ص 86 ؛ تاداقتعالا ، . 3 - 3

نیقیلا ص 242. . 4 - 4
ص 302. راونالاراحب ج 37 ، ص 24 ؛ یفطصملا ، هراشب  . 5 - 5

ص 306. ج 37 ، راونالاراحب ، . 6 - 6
ص 76. نینمؤملا ، ریما  دلوم  . 7 - 7
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مالسلا هیلع  یلع  هب  نینمؤملاریما  بقل  صاصتخا 

مالسلا هیلع  یلع  هب  نینمؤملاریما  بقل  صاصتخا 

ار رگید  سک  چیه  دراد و  بسانت  بلاط  یبا  نب  یلع  نت  اب  اهنت  هک  نیزو  دنمهوکش و  تسا  يا  هماج  نانوچ  نینمؤملاریما »  » ناونع
ادخ هب  تفر و  جارعم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  تایاور  زا  یهورگ  هیاپ  رب  .تسین  یـشوپ  نت  تقایل  ناوت و 
ریما  » ار یسک  وا  زا  شیپ  هن  نم  و  ناسرب ؛ مالس  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  دّمحم  يا  دومرف : دنوادخ  .تسج  بّرقت  رایسب 

(1)« .دیمان مهاوخ  نینمؤملا » ریما   » ار یسک  وا  زا  سپ  هن  ما و  هدیمان  نینمؤملا »

هب ناشیا  زا  سپ  هن  ناشیا و  زا  شیپ  هن  سک  چیه  تسا و  نینمؤملا  ریما  قح  هب  یلع  دـیامرف ...« : یم  دـنوادخ  رگید  یتیاور  هیاپ  رب 
(2)« .تفای دهاوخن  هتفاین و  تسد  ماقم  ناونع و  نیا 

یمن زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  هراب  رد  ار  بقل  نیا  یتح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  بقل  نیا  صاصتخا 
(3) .درب راکب  ناوت 

، تماما هک  تسا  یـسک  اهنت  هدـنامرف و  ریما ، مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  تایاور  نیا  قبط  رب 
تمایق زور  ات  هک  سک  ره  هوـالع  تسوا و  ترـضح  نآ  زا  دـعب  ناـماما  ءایـصوا و  وا و  نآ  زا  یهلا  عورـشم و  تموکح  تساـیر و 

هتشاد یهدنامرف  و  تیالو ، تموکح و  تماما ، دهاوخب 

155 ص :

ص 311. ج 37 ، راونالاراحب ، ص 181 و  ج 2 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  هعوسوم  ك.ر : ص 295 ؛ یسوط ، خیش  یلاما ، . 1 - 1
ص 303. یمزراوخ ، بقانم  ص 343 ؛ نامه ، . 2 - 2

رد تنس  لها  تایاور  رتشیب  یـسررب  يارب  . ) ص 331 ج 3 ، راونالاراحب ، ص 274 ؛ یشایعلا ، ریسفت  ص 411 ؛ ج 1 ، یفاک ، . 3 - 3
.( ص 87 ج 8 ، ریدغلا ، ك.ر : هراب : نیا 
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تأـشن شرهطم  نانیـشناج  راوگرزب و  نآ  زا  شتراـما  تیـالو و  تسا - هدـش  فیرعت  دوـخ  ياـج  رد  هک   - يا هنوـگ  هب  رگا  دـشاب 
.دوب دهاوخ  ییادخ  ریغ  عورشمان و  وا  تراما  .دریگن 

؟ دش هدیمان  نینمؤملاریما  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ 

؟ دش هدیمان  نینمؤملاریما  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ 

ار نانمؤم  اریز  دومرف : دنا ؟ هدیمان  بقل  نیدب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ارچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ  دـیزی  نبرباج 
يداوناخ و  « ؛» انلهأ ُریمَن  و  : » هدومرف فسوی ) ناتساد  رد   ) ادخ باتک  رد  هک  يا  هدینـشن  رگم  دناسر ، یم  تفرعم ) ملع و   ) هقوذآ ي

(1)« .میناسر یم  هقوذآ  ار  دوخ 

«، ندناسر ملع  كاروخ   » تسا ملعلا » هریم   » زا ریما  هدش و  هدیمان  نینمؤملاریما  بقل  هب  ترضح  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .دنریگ یم  راک  هب  دنا  هدناتس  وا  زا  هک  ار  یملع  دنرب و  یم  هرهب  وا  ملع  زا  ناملاع  اریز 

یناسر هقوذآ  اریز  دومرف : دندیمان ؟ بقل  نیدب  ار  نینمؤملا  ریما  ور  هچ  زا  متفگ : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هب  دیوگ  یم  نمؤملا  دـبع 
.دهد یم  ملع  كاروخ  ار  نانآ  هک  تسوا  تسوا ، تسدب  نانمؤم 

هیلع یلع  .تفرمالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  هناخ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمآ و  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه 
، هدنشخب دنوادخ  مان  هب  تفگ : سپس  ادخ » لوسر  يا  وت  رب  مالس   » تفگ دیدنخ و  ادخ  لوسر  هرهچ ي  رد  دمآ و  دجو  هب  مالـسلا 

تفگ سپس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   (3)« دنراد عوشخ  دوخ  زامن  رد  هک  نانآ  دندش  راگتسر  نانمؤم  ًاقیقحت  دومرف :
دنوادخ مان  هب   ؛

156 ص :

ص 93. ج 37 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 334. نامه ، . 2 - 2
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كاروخ نانآ  هب  دوخ  شناد  زا  هک  ییاه  نآ  ریما  وت  دنگوس  ادخ  هب  دندش ، راگتسر  وت  ببـس  هب  ًاقیقحت  : » دومرف نابرهم ، هدنـشخب 
(1) .دنبای یم  تیاده  وت  ببس  هب  نانآ  ینانآ و  يامنهر  وت  دنگوس  ادخ  هب  .یهد و  یم  يونعم 

: تسا ریز  رارق  هب  هک  دراد  یلیلحت  هدش  دای  تایاور  نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  همالع 

هک يونعم  يدام و  تمعن  ره  تسا و  تادوجوم  هب  دنوادخ  ضیف  هطساو ي  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  حیـضوت 
هقف ملع و  رهش  هزاورد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تهج  نآ  زا  .تسا و  سدقم  دوجو  نآ  هطـساو ي  هب  دسر  یم  ناگدیرفآ  هب 

هدش و ادـج  رون  نامه  عبنم  زا  تسا و  یکی  ترـضح  نآ  رون  اب  شرون  تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمکح  و 
ره دنا و  هدروخ  تفرعم  ریش  ناتـسپ  کی  زا  راوگرزب  ود  نآ  تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملع  هاگیاج  حور و  سفن و 

نیاربانب .تسا  ادخ  لوسر  کیرش  توبن ) زج   ) بقانم لیاضف و  همه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  .دنا  هدیدرگ  ادج  دنوادخ  رون  زا  ود 
یم نانمؤم  هژیوب  ناگدیرفآ  هب  راوگرزب  ماما  نآ  قیرط  زا  يونعم  يدام و  تاکرب  تسادخ و  ضیف  هطساو ي  زین  سدقم  دوجو  نآ 

يونعم كاروخ  هقوذآ و  ندروآ  مهارف  تیلوئـسم  هک  تسا  نانمؤم  رالاس  ریما و  ترـضح  نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دـسر 
(2) .تسوا هدهع  هب  نانمؤم 

ربمایپ يایصوا  زا  تسخن  یصو  وا  دمآ  دهاوخ  هک  روط  نامه  زین  و 

157 ص :

.295 نامه ، . 1 - 1
ص 293. نامه ، . 2 - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ور  نیا  زا  .وا  وریپ  دـنی و  وا  لسن  زا  ناـنآ  همه  هک  تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
.دنا هدیشون  شا  هنارکادیپان  شناد  ياراوگ  لالز  زا  هدروخ و  يزور  وا  مرک  ناوخ  زا  دنا و  هتسشن  وا  هرفس  رب  نانمؤم  همه  ملـسو ، 

.دزاس یم  ریس  يونعم  ياهاذغ  زا  ار  ناشحور  همضاه  باریس و  ار  نانمؤم  هنشت  ياه  ناج  هک  تسا  وا  سپ 

نینمؤملاریما رب  مالس 

نینمؤملاریما رب  مالس 

ریما ار  مالسلا  هیلع  یلع  اهنت  هن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  دنا ، هدروآ  ینس  هعیـش و  ناثدحم  هک  يرایـسب  تایاور  هیاپ  رب 
نآ دـنهد ؛ مالـس  نینمؤملاریما »  » ناونع اـب  وا  رب  هک  تساوخ  دوخ  ناراـی  زا  هکلب  تخاـس ، ناـشیا  هژیو  ار  ماـن  نیا  دـیمان و  ناـنمؤم 
نبا دیس  بانج  دیشوک ؛ عیفر  ناونع  هاگیاج و  نیا  نتخاس  راوتـسا  رد  درـشف و  ياپ  هتکن  نیا  رب  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  ترـضح 

ناگدـنناوخ يور  ارف  ار  همه  نآ  زا  تیاور  دـنچ  اهنت  شخب  نیا  رد  تسا ؛ هدروآ  درگ  نیقیلا »  » باتک رد  ار  تاـیاور  نیا  سوواـط 
: میهد یم  رارق  یم 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  قبط  رب 

«(1) .دنا هداد  مالس  نینمؤملا  ریما  ناونع  اب  وترب  ادخ  نامرف  هب  ناگتشرف  یلع  يا  تلاح  هب  اشوخ  »

: هک دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب  ّدج  زا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  رگید  یتیاور  رد  و 

يارب دوخ  تایح  نامز  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ات  داتسرف  ار  لیئربج  ادخ  »

158 ص :

ص 326. ج 37 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
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ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ور  نیا  زا  دمانب  نانمؤمریما  ار  وا  شتلحر  زا  شیپ  دهد و  یهاوگ  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو 
رکبابا يا  دومرف : هاگ  نآ  .دیراد  اپ  رب  دیـشاب ؛ نیمز  رد  ادـخ  ناهاوگ  ات  مدرک  توعد  ار  امـش  دومرف : سپ  .دـناوخ  ارف  ار  رفن  تفه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  نامرف  نیا  ایآ  تفگ : رکب  وبا  .نک  مالس  نینمؤملاریما  ناونع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  زیخرب و 
نآ .درک  مالـس  نینمؤملاریما  ناونع  اب  وا  رب  تساخرب و  رکبوبا  .يرآ  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ؟ ملـسو 

ار هک ا و  تسوا  لوسر  ادـخ و  ناـمرف  نیا  اـیآ  دیـسرپ  رمع  .نک  مالـس  نینمؤملاریما  ناونع  اـب  یلع  رب  زیخرب و  دوـمرف  رمع  هب  هاـگ 
تسا هدمآ  ثیدح  همادا  رد  .داد  مالس  رکبوبا  دننام  ترضح  نآ  رب  تساوخرب و  زین  وا  .يرآ  دومرف : ترـضح  .میمانب  نینمؤملاریما 

تساوخ زین  دوب  رت  ناوج  نانآ  همه  زا  هک  هدیرب  دوعسم و  نبا  هللا  دبع  رـسای ، رامع  ینامی ، هفیذح  رذوبا ، دادقم ، زا  ادخ  لوسر  هک 
(1)« .دندرک تعاطا  ار  هللا  لوسر  رما  نانآ  دنهد ، مالس  نینمؤملاریما  ناونع  اب  یلع  رب  دنزیخرب و 

اب ار  راوگرزب  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناقـشاع  ناگتفیـش و  مالـسلا - مهیلع   - همئا رگید  ترـضح و  نآ  ياـه  تراـیز  زا  يرایـسب  رد 
اب ترضح  نآ  رب  باطخ  نیتسخن  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  رد  .دنهد  یم  مالـس  وا  رب  هتخاس و  بطاخم  ناونع  نیمه 

: تسا نینمؤملاریما  ناونع 

، هللا لوسر  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  نیمؤملاریما  ای  کیلع  مالسلا  »

159 ص :

.335  _ 336 ج 37 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
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« بلاط یبا  نب  یلع  »

« بلاط یبا  نب  یلع  »

راب هدزای  تسا و  ّولع  هدام  زا  هغلابم  هغیص  هبترم و  الاو  رایسب  رتربرایسب ، يانعم  هب  هغلابم و  هغیص  یبرع و  تسا  يا  هژاو  یلع »  » هژاو
دنک فیصوت  ار  دناوتب ا و  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هک  یسک  ینعی  دیوگ ؛ یم  نآ  نییبت  رد  بغار  ؛(1)  تسا هتفر  راکب  نآرق  رد 

(2) .دنبای هطاحا  وا  رب  دنسانشب و  ار  وا  دوخ  شناد  اب  دنناوتب  ناروشناد  ای 

زا نآ  رد  متفر و  هبعک  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دلوت  يارب  نوچ  تسا  .هتفگ  دسا  مالسلا  اهیلع  تنب  همطاف  تایاور  زا  یخرب  هیاپ  رب 
راذـگب و « یلع  » ار وا  مان  همطاف  يا  هک  مدینـش  بیغ  زا  ییادـص  مور  نوریب  ادـخ  هناـخ  زا  متـساوخ  نوچ  مدروخ  یتشهب  ياـه  هویم 

هدیچیپ شناد  زا  ما و  هدرک  بدؤم  دوخ  بدا  هب  ار  وا  ما و  هتخاس  قتـشم  دوخ  مان  زا  ار  وا  مان  نم  دـیوگ : یم  نیرترب  رترب و  يادـخ 
(3)« ...ما هتخاس  هاگآ  ما 

: تسا هدمآ  نینچ  دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  زین  تنس  لها  نایوار  زا  یهورگ  هک  رگید  یتیاور  رد 

بلاط وبا  یلو  دیمان  دسا » » شردپ مان  هب  ار  وا  دـسا  تنب  همطاف  دـش ، دـلوتم  ردام  زا  یلع  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  بلّطم  نب  سابع  »
: تفگ شرسمه  هب  تشادن و  تسود  ار  مسا  نیا 

160 ص :

يانعم رب  نوزفا  ص 826 . ج 1 ، دراوملا ، برقا  ص 214 ؛ نآرقلا ج 8 ، تاـملک  یف  قیقحتلا  ك.ر : ص 38 . سوماق ج 5 ، . 1 - 1
.تسا هدش  انعم  زین  راوتسا » دنمورین و   » يانعم هب  هدش  دای 

ص 358. نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  . 2 - 2
ص 136. عیارشلا ، للع  . 3 - 3
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ار دولوم  نیا  مان  هک  دیما  نادب  دنک  کمک  ام  هب  میهاوخ  یم  نوگلین  نامـسآ  هدـننیرفآ  زا  میور و  یم  سیبق  وبا  هوک  زارف  رب  مه  اب 
ندناوخ اب  بلاط  وبا  دندناوخ و  ار  يادخ  دندمآ و  سیبق  وبا  هوک  زارفرب  بلاط  وبا  همطاف و  دش و  بش  نوچ  دهد و  ربخ  ام  هب  ادخ 

زبس دجربز  دننام  یحول  دندینـش و  نامـسآ  زا  ییادص  ناهگان  .دنک  کمک  ار  وا  شدنزرف  يراذـگمان  رد  تساوخ  ادـخ  زا  يرعش 
امش هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  اه ، نآ  نومضم  هک  دوب  هدش  هتشون  طخ  راهچ  نآ  رد  درشف و  هنیـس  رب  تخـس  ار  نآ  بلاط  وبا  دنتفای 

هتفرگ تسا  یلع »  » هک اناوت  يادخ  مان  زا  مان  نیا  تسا و  یلع »  » وا مان  هدرک و  تیانع  هدیدنـسپ  هدیزگرب و  كاپ ، هزیکاپ ، يدـنزرف 
.درک ینابرق  ادخ  هار  رد  رتش  هد  دییاس و  نیمز  رب  یناشیپ  دش و  داش  رایسب  حول  نیا  ندناوخ  زا  بلاط  وبا   (1) .تسا هدش  قتشم  و 

(2) .دمآ یم  باسح  هب  شیرق  رب  مشاه  ینب  راختفا  هیام  دوب و  نازیوآ  هبعک  رب  کلملادبع  نب  ماشه  نامز  ات  حول  نیا 

.درک قتـشم  دوخ  ياه  مان  زا  یکی  زا  ار  وت  مان  ادـخ  یلع  يا  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید  یتیاور  قبط  رب 
(3)« .یلع وت  تسا و  یلعأ  یلع  وا  سپ 

مالسلا هیلع  بلاطوبا 

مالسلا هیلع  بلاطوبا 

دبع دنزرف  هد  زا  یکی  بلاطوبا  هب  فورعم  بلطملادبع  نب  فانم  دبع 

161 ص :

.ّیلعلا نم  قتشا  یلع  یلعلا  رهاق  نم  همساو  یضرلا  بجتنملا  رهاطلاو  یکزلا  دلاولاب  امتصصخ  . 1 - 1
ج بلاط ، یبا  نب  یلع  هعوسوم  ك.ر : ص 406 ؛ بلاطلا ، هیافک  ص 873 ؛ ج 2 ، هدوملا ، عیبانی  ص 19 ؛ ج 35 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

ص 78. ، 1
ص 65. ج 1 ، ص 55 . رابخالا ، یناعم  . 3 - 3
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ياه تشذـگ  يراکادـف و  رطاخ  هب  هک  تسا  یناـسک  هرمز  رد  وا  درب  ثرا  هب  وا  زا  ار  شیرق  رب  تدایـس  یگرزب و  هک  دوب  بلطملا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  تظافح  مالسا ، تفرشیپ  رد  یمیظع  مهس  مالسا ، نید  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يارب  میظع 

هناناج داتسیا و  شیرق  نارفاک  نوگانوگ  یپایپ و  ياه  همجه  اه ، همانرب  ربارب  رد  تسار  یتماق  اب  بلاطوبا  تشاد ، ملـسو  هلآ  هیلع و 
زا وا  هک  دـنرواب  نیا  رب  تنـس  لها  ناـملاع  زا  یهورگ  هعیـش و  گرزب  ناروشناد  درک ، عاـفد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 

تالکـشم و همه  نآ  هک  دوب  ادـخ  هب  نامیا  نیا  ساـسا  رب  دروآ و  ناـمیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  ناـج  ياـفرژ 
فلتخم راعشا   (1)، بلاطوبا یگدنز  حرـش  قیقد  یـسررب  دیرخ ؛ ناج  هب  ار  شیرق  نارفاک  اب  تفلاخم  زا  هتفرگ  تأشن  اه ي  یتخس 

، تسا هدمآ  ناشیا  هراب  رد  هک  يددعتم  ثیداحا  ناناملسم و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  دروخرب  رد  ناشیا  شور  وا ،
زا زین  مالسا  زا  شیپ  گرزب  درم  نآ  هک   (2) دراد نآ  زا  تیاکح  تایاور  نیا  هکلب  تسا ، مالسا  هب  بلاطوبا  قیمع  نامیا  رگن  ناشن 

.تسا هتشاد  رارق  میهاربا  نید  هب  نادقتعم  هرمز  رد  هدوبن و  ناکرشم 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو 

یلع نینمؤملاریما  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دنا  هدرک  تیاور  یّنس  هعیـش و  گرزب  ناثدحم  ناخروم و  هک  یعونتم  ددعتم و  تایاور 
یّصو مالسلا  هیلع 

162 ص :

- ، مالسلا هیلع   - بلاطیبا نب  یلع  مامالا  هعوسوم  68 ؛ ج 35 ص 183 _  راونالاراحب ، 303 ؛ ص 423 _  ج 7 ، ریدغلا ، ك.ر : . 1 - 1
ص 327. ج 26 ، لوقعلا ، هآرم  ص 62 و  ج 1 ،

.دش هدروآ  رت  شیپ  (ع ) نینمؤملاریما يراذگ  مان  یگنوگچ  هرابرد  تایاور  نیا  هنومن  هدش  دای  عبانم  ك.ر : . 2 - 2
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چیه هک  تسا  نشور  يردق  هب  اه  نآ  تلالد  تسا و  يا  هزادنا  هب  تایاور  نیا  تسا ؛ هدوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دنام یمن  یقاب  هراب  نیا  رد  يدیدرت 

(1) .تسا هدش  دای  نانآ  زا  تیاور  دنچ  رد  دنا و  هتشاد  یصو  یسیع  یسوم و  حون ، مدآ ، لیبق  زا  یگرزب  ناربمایپ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ور  نیا  زا  تسا  رادروخرب  یصاخ  هاگیاج  هژیو و  تیمها  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  یّـصو  اما 
زا يدادـعت  هیاپ  رب  تسا ؛ هدرک  مـالعا  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  ار  ناـشیا  ندوب  یـصو  نوگاـنوگ  ياـهریبعت  اـب  ملـسو  هلآ  هیلع و 
ادخ هیحان  زا  هک  تسا  هدش  دیکأت  تایاور  زا  يا  هتـسد  (2) و  تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو »  » ترـضح نآ  تایاور 

یفرعم مدرم  هب  دوخ  یّصو  ناونع  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  هدش  رما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ینـشور  تحارـص و  هب 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  لباقم  رد  دریذپن  ار  وا  ندوب  یصو  دتسیاب و  مالسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  سکره  ور  نیا  زا  ؛(3)  دنک

(5) نیرتهب ار  ترضح  نآ  يرگید  ددعتم  تایاور   (4) .تسا هتفریذپن  ار  ترضح  نآ  يربمایپ  ادخ و  ییادخ  هداتسیا و  ملـسو  هلآ  و 
يرگید تایاور  قبط  رب  هتسناد و  یصو »  » نیرترب

163 ص :

ص 115؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ص 211 و  نیدـلا ، لامک  ص 224 و 285 و 293 ؛ ص 113 و ج 1 ، ج 8 ، یفاـک ، . 1 - 1
خیرات ص 95 ؛ بلاـط ج 2  یبا  نب  یلع  ماـما  هعوـسوم  زا  لـقن  هب  ص 49 ، ج 42 ، قشمد ، خـیرات  ص 311 ، یشایع ج 1 ، ریـسفت 

ص 221. ج 6 ، ریبکلا ، مجعملا  ج 1 ص 6 ؛ خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 158و  ج 1 ، يربط ،
ج 38 ص راونالاراحب ، ج 3 ص 75 ؛ هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 158 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 221 ؛ ج 6 ، ریبکلا ، مجعملا  . 2 - 2

ص 32. ج 8 ، یفاک ، ص 101 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  هعوسوم  1و2 و 
، ریدغلا ص 136 ؛ ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 171 ؛ ج 4 ، ریبکلا ، مجعملا  ج 38 ص 129 ؛ راونالاراحب ، ج 8 ص 378 و  یفاک ، . 3 - 3

ص 24 و 117. ج 3 ،
ص 111. ج 2 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  هعوسوم  ك.ر : ص 372 . رابخالا ، یناعم  ج 38 ص 129 ؛ راونالاراحب ، . 4 - 4

یبا نب  یلع  ماـما  هعوـسوم  ك.ر : ص 63 . رثالا ، هیاـفک  ص 327 ؛ ج 6  طـسوالا ، مجعملا  ص 57 ؛ ج 3 ، ریبـکلا ، مجعملا  . 5 - 5
.ءایصوالا ریخ  ّیصو  و  ص 2 و ص 11 : ج 38 ، راونالا ، راحب  ص 115 و  ج 2 ، بلاط ،
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ینارون هسلـس  زا  هقلح  نیتسخن  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  تاـیاور  زا  يدادـعت  (1) و  تسا ناربمایپ  ءایصوا  دیـس  اقآ و  ترـضح  نآ 
ترـضح نآ  نونکات  مالـسا  زاغآ  زا  یفلتخم  عونتم و  ددـعتم ، راعـشا  رد  (2) و  تسا هدرک  یفرعم  مالسا  ربمایپ  نانیـشناج  ایـصوا و 

(3) .تسا هدش  هتسناد  هللا  لوسر  یصو 

یصو يانعم 

یصو يانعم 

.دورب ایند  زا  دهاوخ  یم  یسک  یتقو  رگیدکی ، هب  زیچ  ود  ندرک  لصو  نتخاس و  لصتم  يانعم  هب  تسا و  هّبشم  تفص  یّـصو » » هژاو
لـصتم گرم  زا  سپ  ياهراک  هب  ار  شگرم  زا  شیپ  ياهراک  هک  ور  نیا  زا  دنیوگ ؛ یم  ّتیـصو  نآ  هب  هک  دـنک  یم  ییاه  شرافس 

یم وا  فادها  نتخاس  راوتـسا  يارب  (4) و  دهد یم  همادا  ار  یصُوم )  ) هدننک تیصو  هار  هک  تسا  یـسک  یـصو  ناس  نیدب  دنک  یم 
هب يزیچ  نتخاس  لصتم  يانعم  هب  ءای :]  ] هّلع فرح  داـص و  واو و  تسا : هدـمآ  نینچ  هغللا  سیئاـقم  مجعم  رد  هراـب  نیا  رد  دـشوک ؛

متخاس لصتم  مدنابسچ و  ینعی  یشلا ء ؛» تیّصو   » و تسا ؛ رگید  زیچ 

164 ص :

ص ج 38 ، راونالا ، راحب  ك.ر : ءایبنالا » دّیس  ینأ  امک  ءایصوالا  دّیس  هنا  و  : » ص 580 لاصخ ، ج 399 ؛ قودص ، خیش  دیحوت  . 1 - 1
ح بلاط ، یبا  نب  یلع  مامالا  هعوسوم  ك.ر ،  . ص 419 ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 101 و  رثالا ، هیافک  17 و 

ج 2 ص 119. بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  هعوسوم  ص 197 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 153 ؛ ج 26 ، راونالا ، راحب  . 2 - 2
بلاط ج 2، یبا  نب  یلع  ماما  هعوسوم  ك.ر : تسا ؛ هدروآ  ریدـغلا  رد  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  ینیما  همـالع  ار  راعـشا  نیا  . 3 - 3

ص 20. ج 38 ، راونالاراحب ، 120 و  ص 128 _ 
ص 1710. ج 2 ، نیون ، عماج  گنهرف  ص 223 ؛ ج 7 ، نآرق ، سوماق  . 4 - 4
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مه هب  نآ  ناهایگ  هک  ینیمز  ینعی  دـنیوگ ؛ یم  هیـصاو »  » نیمز دراد  یهوبنا  هدرـشف و  یهاـیگ  شـشوپ  هک  ییاـه  نیمز  هب  ار و  نآ 
رد هک  ار  يراک  مدرک ؛ لصتم  بش  هب  ار  زور  ینعی  مویلاب ؛» هلیللا  تیـصو  : » دـنیوگ یم  نایز  اـت  .تسا و  هتـسویپ  مه  هب  هدـیبسچ و 

.مداد همادا  مه  بش  رد  مداد  یم  ماجنا  زور 

(1)« ...تسا نیمه  تیصو  يانعم  و 

نوناک هکم ؛  رد  تثعب  زا  سپ  دیشوک ، رایسب  ناج  شیالاپ  سفن و  بیذهت  رد  تثعب  زا  شیپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
رادیب نتخاس و  هاگآ  ریسم  رد  تشاد و  ناکرشم  هیلع  يا  هتـسویپ  گرتس و  نیگمهـس و  ياه  هزرابم  ناکرـشم  یناطیـش  ياه  هولج 

یناوارف تالکـشم  اب  تیونعم  تلادع و  دـیحوت ، مچرپ  نتـشارفا  ربو  هنیدـم  هب  ترجه  زا  سپ  درک ، شالت  زور  بش و  مدرم  ندرک 
دوـب و گرزب  رایـسب  ریظن و  یب  وا  تـثعب  دـش  هجاوـم  داد  یم  ناـشن  ار  دوـخ  نوگاـنوگ  ياـه  لکـش  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هـک 

تیاده اب  دندوب و  هدـش  ورب  ور  لکـشم  نیا  اب  زین  رگید  ناربمایپ  وا  زا  شیپ  هنوگچ ؟ اما  تفای ؛ یم  همادا  دـیاب  یم  شهار  نانچمه 
زا سپ  ار  وا  هار  هک  یـسک  ینعی  ربماـیپ ؛ یـصو  دـندوب ؛ هدرک  یفرعم  یـصو »  » دوـخ تما  يارب  ناـشهار  همادا  يارب  لاـعتم  يادـخ 
زا سپ  تسا و  ناربمایپ  متاخ  هک  ور  نآ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اما  دهد  یم  همادا  يدعب  ربمایپ  روهظ  ات  شتلحر 

قح و هار  هب  ترضح  نآ  ءایصوا  طسوت  لوقعم  تسا و  وردقم  هک  اج  نآ  ات  مدرم  تسا  اپرب  ناهج  نیا  ات  دمآ ، دهاوخن  يربمایپ  وا 
نومنهر میقتسم  طارص 

165 ص :

ص 116. ج 6 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  . 1 - 1
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دنا هتشارفا  رب  ار  تیاده  نازورف  ياه  لعشم  يرگید  زا  سپ  یکی  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  یـصو  هدزاود  .دنوش  یم 
وا هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  ترـضح ؛ نآ  ندوب  یـصو » تسا و« مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنآ  تسخن  هقلح  راد و  هیـالط  و 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسا  ناخّروم  ناثدحم و  هک  ییاه  تیاور  رد  تسوا و  زا  سپ  ماما  هفیلخ و  نیـشناج ،
ینشور هب  هک  تسا  هدما  ...و » یتفیلخ   » لیبق زا  ییاه  هژاو  یّصو ، رانک  رد  هکلب  تسا  هدشن  هدنـسب  یـصو »  » ظفل هب  دنا ، هدرک  لقن 

: تسا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  تایاور  نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  همالع  دهن ، یم  نابطاخم  يورارف  یّصو  موهفم  زا  ینـشور  ریوصت 
رت شیب  تسوا و  ءایصوا  دیـس  اقآ و  ربمایپ و  یّـصو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  تایاور  نیا  ینـشور  هب 

نیشناج ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ندوب  یـصو  زا  دوصقم  هک  دنامهف  یم  تحارـص  هب  تایاور  نآ 
مدقم هک  تسا  ترضح  نآ  يارب  ییاه  تیلـضف  هدنراد  رب  رد  تایاور  نیا  هیقب  تسا و  وا  لصف  الب  هفیلخ  وا و  زا  سپ  ماما  ربمایپ و 

(1)« ...دناسر یم  تابثا  هب  تماما  تفالخ و  رما  رد  نارگید  رب  ار  ناشیا  ندوب 

ّیصو قیقد  نییعت  موزل 

ّیصو قیقد  نییعت  موزل 

دنارتسگب ار  اه  تلیـضف  اه و  تقیقح  دهاوخ  یم  هک  يربمایپ  دراد ، تیمها  مدرم  هب  ادخ  ربمایپ  یفرعم  نییعت و  هک  هزادـنا  نامه  هب 
زین یصو »  » قیقد یفرعم  نییعت و  دروآ ، نیمز  هب  نامسآ  زا  مدرم  يارب  ار  ادخ  مایپ  و 

166 ص :

ص 20. ج 38 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
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ياهتبـسانم هب  اهراب و  اهراب و  هدش  دای  تایاور  رد  ور  نیا  زا  دهد  همادا  ار  ربمایپ  هار  دـهاوخ  یم  وا  هک  نیا  هچ  ریطخ ؛ تسا و  مهم 
لاعتم دنوادخ  فرط  زا  هکلب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ندوب  یـصو  فلتخم 

درک دای  اب  (1) و  .تسا هدیدرگ  حرطم  اه  ترایز  زا  يرایـسب  رد  دراد  تیمها  رایـسب  ناونع »  » نیا هک  اج  نآ  زا  تسا و  هدـش  مالعا 
ناگدـنناوخ تسا ؛ مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  تراـیز  اـه ، تراـیز  نآ  زا  یکی  تسا : هدـش  هداد  مالـس  ترـضح  نآ  هب  نآ 

دیآ یم  تسدب  ود  نآ  بیکرت  زا  قیقد  عماج و  فیطل ، يانعم  دریگ  رارق  نینمؤملاریما  رانک  رد  یصو »  » یتقو هک  دنناد  یم  رایشوه 
.دبلط یم  ار  رتشیب  یتصرف  نآ  حیضوت  هک 

نیملاعلا ءاسن  هدیس  همطاف  ای  کیلع  مالسلا 

هراشا

نیملاعلا ءاسن  هدیس  همطاف  ای  کیلع  مالسلا 

هچب هب  تسا و  هدش  هتـشاد  زاب  هداتـسیا و  زاب  هدـش ، هدـیرب  يانعم  هب  ینامـسآ  یمان  همطاف ، .تسا  مطف »  » هدام زا  لعاف » مسا   » همطاف
(2) .دنیوگ یم  همطاف »  » هدش هتفرگ  ردام  ریش  زا  هک  يا  هدام  رتش 

متاخ ربمایپ  زا  هدـنام  یقاب  رتخد  اهنت  مان  همطاف  دـنا ، هدرک  شرازگ  مالـسا  ناخّروم  نایوار و  هک  یعونتم  ناوارف و  تایاور  هیاـپ  رب 
(3) و دندیزگ رب  ناشیا  يارب  لاعتم  يادـخ  تیادـه  ماهلا و  اب  هجیدـخ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ار  مان  نیا  .تسا 

دلوت ماگنه  دیآ و  ادخ  لوسر  دزن  دندرک  رومأم  ار  يا  هتشرف 

167 ص :

.مالسلا مهیلع  همئا  رگید  ياه  ترایز  زا  يرایسب  زین  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  ترایز  نانجلا  حیتافم  ك.ر : . 1 - 1
ص 1191. ج 2 ، نیون ، عماج  گنهرف  ج 3 ص 1404 و  نیعلا ، باتک  . 2 - 2

ح 7. ص 12 . ج 43 ، راونالاراحب ، .همطاف  یلاعت - كرابت و   - هّلل اهامس  همطاف  تدلواّملف  . » 3 - 3
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(1) .دنارب ناشیا  نابز  رب  ار  مان  نیا  همطاف » »

.ناشیا تفرعم  زا  نارگید  كرد  ندوب  هاتوک  . 1

.ناشیا تفرعم  زا  نارگید  كرد  ندوب  هاتوک  . 1

؟ دنا هدیمان  همطاف  ار  همطاف  ارچ  ... 

ناس نیدـب  دـید ؛ دـهاوخن  هدـیدن و  ار  نآ  ریظن  يراگزور  زگره  هک  دـننام  یب  تسا  ییوناب  همطاـف  دـمآ ، دـهاوخ  هک  روط  ناـمه 
زین نانمؤم  ناناملسم و  یتح  نایمدآ و  هنافسأتم  اما  دنشوکب  وا  نداد  رارق  وگلا  وا و  تفرعم  رد  دنسانشب و  ار  وا  مدرم  تسا  هتـسیاش 
هیلع قداص  ماـما  دـنزجاع ، نآ  هب  یباـیهار  زا  هداـتفا و  رود  هناـگی  يوناـب  نآ  تفرعم  يداو  زا  هتـشادن و  وا  زا  كدـنا  یتخانـش  زج 

يالاو ماقم  تفرعم  كرد و  زا  نامدرم  هک  دـنا  هدـیمان  همطاف  ارمالـسلا ، اهیلع  همطاف  يور ، نآ  زا  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا 
(2)« .دنا هدش  ادج  وا ] میظع  قح  هب  نافراع  زا  هدنامزاب و [  ناشیا 

اه تلیذر  اه و  يدیلپ  زا  یکاپ  . 2

اه تلیذر  اه و  يدیلپ  زا  یکاپ  . 2

اه یتشز  اه ، تلیذر  زا  وا  هک  تسا  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیدب  یب  رتخد  يارب  مان  نیا  باختنا  لیالد  رگید  زا 
هدیزگرب يوناب  نآ  هجیدخ  شنأشلا  میظع  ردام  ادـخ و  هدـیزگرب  قولخم  هک  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  یکاپ  .دوب و  رود  اه  يدـیلپ  و 

اب مالسلا  اهیلع  همطاف  تاذ  تشرس و  عقاو  رد  .دوب  هدیرفآ  صاخ  يرون  زا  ار  وا  لاعتم  يادخ  عقاو  رد  دوب ؛ هدرب  ثرا  هب  یهلا 

168 ص :

«. همطاف اهامسف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناسل  هب  قلطناف  کلم  یلا  لج  وزع  هللا  یحوأف  ح 9 ...« ؛ نامه ، . 1 - 1
ص 30. ج 3 ، يدهلا ، مالعا  . 2 - 2
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ینعی دـنداهن ؛ همطاف  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  دـنوادخ و  هک  دوب  ور  نیا  زا  تشاد و  توافت  یلومعم  ياه  ناـسنا 
تمـس و رد  هرامه  هدش و  ادج  یلومعم  نانز  صاخ  لئاسم  یخرب  اه و  يدـب  اه و  تلیذر  اه ، يدـیلپ  اه ، یتشز  همه  زا  هک  ییوناب 

.دوب تکرح  رد  تداعس  لامک و  اه ، یکین  اه ، تیلضف  يوس 

مالسلا اهیلع  همطاف  یتاذ  تراهط  یکاپ و  زا  ینشور  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  ناشنادنزرف  یلع و  همطاف ، ناش  رد  ریهطت  هیآ  ندش  لزان 
تـسا كاپ  اه  تلیذر  اهدیلپ و  زا  همطاف  هک   (1) دراد یمرب  هدرپ  تیعقاو  نیا  زا  یّنس  هعیش و  نارـسفم  هتفگ  هب  دنک و  یم  تیاکح 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 

(2)« ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  »

« .لماک یکاپ  دنک ، كاپ  ار  امش  دربب و  ار  يدیلپ  ربمایپ  نادناخ  امش  زا  دهاوخ  یم  ادخ  انامه  »

ریز ار ، مالسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  نیسح ، نسح ، ادخ ، ربمایپ  نوچ  دن ، هتـشون ا  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هرابرد  یّنـس  هعیـش و  نارـسفم 
هیآ نیا  لاعتم  يادخ  تخاس ، زاتمم  نارگید  زا  ار  نانآ  ناس  نیدـب  دومن و  عمج  دوخ  نوماریپ  رد  ار  نانآ  داد و  رارق  صاخ  ییابع 

هناخ رد  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگره  هام  تشه  ای  شش  تدم  هب  هک  دوب  نیا  زا  سپ  درک و  لزان  ار 

169 ص :

كردتـسم رد  يروباشین  مکاـح  بقانملا ح 3871 و  ننـسرد ، يذـمرت  هباحـصلا ؛ لیاضف  باتک  رد  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  . 1 - 1
 ، دنـسم ج 6 رد  لبنح  نب  دمحا  ح 3787 و  ج 2 ، دوخ ، حیحص  رد  يذمرت  ص 5 ، ج 22 ، ریـسفت ، رد  يربط  3/147 و  نیححصلا ،
 ، ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  همطاف  نأش  رد  هیآ  نی  هک ا  دنا  هدروآ  ار  هتکن  نیا  تنـس  لها  نارّـسفم  رگید  زا  يرایـسب  ص 292 و 

.تسا هدش  لزان  شنادنزرف  شرهوش و  شردپ ،
هیآ 33. بازحا ، هروس  . 2 - 2

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 196 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_169_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_169_2
http://www.ghaemiyeh.com


: داد یم  مالس  هنوگ  نیا  اسر  يادص  اب  وامالسلا  مهیلع  تیب  لها  همطاف و  هب  دیسر  یم  همطاف 

، هدومن كاپ  ار  امـش  .تسا و  هدومن  هدارا  ار  يدـیلپ  ره  زا  امـش  ندوب  رود  ادـخ  انامه  هک  تیب  لها  يا  داب  امـش  رب  مالـس  دورد و  »
(1)« .لماک يا  یکاپ 

رش يدب ، زا  اتمه  یب  يوناب  نآ  هک  تسا  نآ  همطاف »  » ریسفت تایاور ؛ نیا  ساسارب  تسا ، هدمآ  زین  تایاور  زا  یهورگ  رد  هتکن  نیا 
(2) .تسا رود  ینادان  یگدولآ و  و 

هیآ رد  هک  روط  نامه  ترضح  نآ  هک  دنایامن  یم  ار  ابیز  زیگنا و  لد  تیعقاو  نیا  ینـشور  هب  ترـضح  نآ  یگدنز  خیرات  یـسررب 
ار یند  يایند  راکم  رازاب  بیرف  دولاین و  هاـنگ  هب  ار  دوخ  زگره  راوشد  رایـسب  اـه  شیاـمزآ  ربارب  رد  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  ریهطت و 
هب ار  يرایـسب  ياه  یتخـس  هار  نیا  رد  تساوخ و  یم  هّللا »  » هملک يـالتعا  ادـخ و  يارب  ار  شا  هداوناـخ  نادـنزرف و  دوخ ، دروخن و 

ار ناشیا  هک  دوب  بیترت  نیدـب  و  تفاتـش ، تالکـشم  لابقتـسا  هب  هناقاتـشم  یهلا  ناوضر  تیاضر و  هب  یبایتسد  يارب  دـیرخ و  ناـج 
، اهزاین زار و  تشادنرب ، یماگ  وا  ریغ  يارب  دیدن و  ار  وا  زج  دوخ  یگدنز  رد  و  دیرب ، ادـخ  ریغ  زا  هک  یـسک  ینعی  دـندیمان ؛ همطاف 

اهنت تشادن و  يزیگنا  لد  هولج  شیارب  يزیچ  چیه  وا  زج  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هزادـنا و  هب  ادـخ  هب  وا  قشع  ریظن و  یب  ياه  تدابع 
، نتشادرب ماگ  ادخ  هار  رد  ادخ و  اب  يارب ،

170 ص :

لقن ار  ثیدح  نیا  زین  تنس  لها  فلتخم  عبانم  ص 192 ؛ نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیس  ءارهزلا ، لیـضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  . 1 - 1
(. ص 25 ج 3 ، يدهلا ، مالعا  ك.ر :  ) دنا هدرک 

ج 43 ص 19- راونالا ، راحب  ك.ر : .تسا  هدروآ  تنـس  لها  یثیدـح  عبانم  زا  لقن  هب  ریدـغلا  رد  ینیما  همالع  ار  تیاور  نیا  . 2 - 2
ح 20. و ص 24 ، ج 9 و ص 25 ح 21 . 13 و ص 20 ، ، 16 هرامش 20 ، ثیداحا  ، 10
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ینس هعیـش و  ناثدحم  زا  هدیـسر  تایاور  رد  ور  نیا  زا  . (1) دنک دونـشخ  ار  همطاـف  تسناوت  یم  نتفر  وا  يوس  هب  ندرک ، داـی  ار  وا 
رد دوش ، دونشخ  ددرگ ، دونـشخ  نوچ  دنک و  بضغ  لاعتم  يادخ  دنک  بضغ  همطاف  نوچ  هک  تسا  هدمآ  زیگنا  تفگـش  يا  هتکن 

يدیلپ یتشز و  هب  هک  تسا  هدـش  هیبشت  میرم  هب  هیواز  نیا  زا  همطاف  هدـش و  هراشا  هتکن  نیا  هب  فیطل  يا  هنوگ  هب  تایاور  زا  یخرب 
تسا و ناراگزور  همه  يوناب  نیرتهب  همطاـف  هک  تواـفت  نیا  اـب   (2) تخاس دوخ  راگزور  نز  نیرتهب  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  دولاـین و 

.نامز هرود و  نآ  نز  نیرترب  میرم 

منهج شتآ  هب  دورو  زا  يریگولج  . 3

منهج شتآ  هب  دورو  زا  يریگولج  . 3

، اه هشیدنا  دوخ و  نایم  مدرم  هاگره  نانآ ؛ یگدنز  يونعم و  هوسا  نیرتگرزب  زا  و  نمؤم ، نادرمو  نانز  تسا : نانمؤم  يوگلا  همطاف 
لقن  (3) ینـس هعیـش و  ناثدحم  هک  يددعتم  تایاور  رد  دنوش ؛ یمنهج  دنناوت  یمن  دننک  رارقرب  دنویپ  همطاف  تیـصخش  اه و  شور 
دراو شا  هیرذ  نادنزرف و  ناوریپ و  ناتـسود و  دراذگ  یمن  هک  دـنا  هداهن  مان  همطاف  ور  نآ  زا  ار  همطاف  هک : تسا  هدـمآ  دـنا ، هدرک 

: هنومن ناونع  هب  (4) ؛ تسا هدمآ  هتکن  نیا  هب  هراشا  یعونتم  ددعتم و  تایاور  رد  دنوش ؛ منهج 

لوسر تسا : هدرک  لقن  نینچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

171 ص :

سلجم 28 و ص 100 ، قودص ، یلاما  81 و 84 و  ح 2 و ص 20 ح 46 و ص 82 _  ص 11 ، ج 43 ، راونالا ، راحب  ك.ر : . 1 - 1
...و ص 42  هیادهلا ، مالعا 

ج 3 ص 47. ریدغلا ، . 2 - 2
ص 406. ج 3 ، ریدغلا ، ك.ر : . 3 - 3

.10 ص 19 -  ج 42 ، راونالاراحب ، ك.ر : . 4 - 4
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هدیمان همطاف  ار  وا  ارچ  ادخ  لوسر  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دنا ؟ هدیمان  همطاف  ار  امـش  ارچ  یناد  یم  ایآ  دومرف : همطاف  هب  ادـخ 
(1)« .دنوش یم  رود  ادج و  منهج  شتآ  زا  شنایعیش  وا و  اریز  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنا ؟

نیملاعلا ءاسن  هدیس 

نیملاعلا ءاسن  هدیس 

نانز و رورس  «: » نیملاعلا ءاسن  هدیس   » مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  دنا ، هدرک  تیاور  هعیش  یّنس و  ناثدحم  هک  يددعتم  تایاور  هیاپ  رب 
(2) «. تسا ناشیا  نیرترب 

ناونع هب   (4) .تسا ملاع  ماجرف  ات  زاـغآ  زا  ناـنز  همه  ناـیم  رد  هدـیزگرب  نز  نیرترب  نیرتهب و   (3)، تشهب لها  نانز  دّیـس  رورس و 
نایناهج نانز  رورـس  همطاف  انامه  : » دسیون یم  هک  اجنآ  دوش ؛ هراشا  دیدحلا  یبا  نبا  نخـس  هب  هراب  نیا  رد  دیامن  یم  بسانم  هنومن 

يا هک  دنهد  یم  روتسد  یهلا  شرع  هیحان  زا  دنک ، یم  روبع  رشحم  زا  تمایق  زور  رد  نوچ  نارمع و  رتخد  میرم  گنـس  مه  تسا و 
همادا رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنک .» روبع  دمحم  رتخد  همطاف  ات  دـیهن  ورف  ار  دوخ  نامـشچ  دـیا ، هدـمآ  درگ  ناکم  نیا  رد  هک  ینامدرم 

هن تسا و  حیحص  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  و  دسیون : یم 

172 ص :

.رانلا نم  اهتعیش  یه و  تمطف  اهنال  ص 14 ح 10 ... نامه ، . 1 - 1
ص 701 و ج 5 ، يذمرت ، ننـس  ناذیتسالا ؛ باتک  ص 412 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحص  ص 296 ، ج 6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  . 2 - 2

ظاـفلا مجعم  ص 42 ؛ ج 2 ، ءاـیلوالا ، هـیلح  ص 158 ؛ ج 3  نیحیحـصلا ، كردتـسم  ح 2871 ؛ ص 701  بقاــنملا ج 1 ، 691 ؛
...و ح 19 و ص 24 ح 20 و ص 26 ح 25  ح 13 و ص 23 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ص 18 ؛ ج 3 ، هیوبنلا ، ثیداحالا 

.نامه . 3 - 3
ص 442. ج 2 ، ریدغلا ، . 4 - 4
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هب هدرزآ و  ارم  دروآ  بضغ  هب  درازایب و  ار  وا  هک  ره  : » دومرف اهراب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هتـشون : هک  وا  زاـب  فیعض و 
(1)« ..تسا هدروآ  بضغ 

نیملاعلا ءاسن  هدیس  موهفم 

نیملاعلا ءاسن  هدیس  موهفم 

اقآ الوم ، رورس ، لیبق : زا  ییاه  هژاو  اهراب  یگدنز  لوط  رد  نانآ  دنراد ؛ نهذ  رد  ینشور  يانعم  هدیـس »  » هژاو زا  مدرم  فرع  هچرگ 
نهذ رد  نآ  زا  ییانعم  دنناوت  یم  دنونش  یم  ار  هدیس »  » هژاو یتقو  میهافم  نیا  هب  هجوت  اب  دنا و  هدرک  هبرجت  ًانایحا  هدینش و  ار  وناب  و 

يا هلـصاف  نیوانع  هنوگ  نیا  زا  هتفرگ  رب  یفرع  تشادرب  اب  نیملاـعلا » ءاـسن  هدیـس   » موهفم دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دنـشکب ؛ ریوصت  هب 
تسا و هژیو  وا  تشرـس  تقلخ و  دـش  هراشا  هک  روط  نامه  اریز  تسا ؛ نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دراد ؛ رایـسب 

رمع هچرگ  خـیرات ؛ لوط  رد  نانز  همه  يارب  تسا  یلاع  بان و  ملاس ، ییوگلا  زین  دراد و  هللا  لوسر  هجیدـخ و  نوچ  يردـپ  ردام و 
اب دروخرب  ياه  هویـش  دـنزرف و  شرورپ  يراد ، رهوش  ظاحل  هب  ناشیا ؛ هاتوک  یگدـنز  نیمه  نکیل  تسا ، هدوب  هاـتوک  ترـضح  نآ 
يا هنوگ  هب  ناشیا  ییابیکـش  تالکـشم و  اب  ههجاوم  نوچ  دـنچ و  واهزاین  وزار  اه ، تدابع  یگنهرف ، یـسایس و  یعاـمتجا ، لـیاسم 

یناـبم و همه  ياربمالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  یگدـنز  هک  نیا  هچ  دـشاب ؛ ناـنز  يارب  وگلا  نیرت  تبـسانم  دـناوت  یم  هک  تسا  هدوب 
ياه هنیمز  ینابم و  دناوت  یم  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  راتفر  نانخس و  .دراد  مایپ  نانز  یگدنز  لوصا 

173 ص :

ص 193. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 1 - 1
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دوجو هراومه  هک  وا  موصعم  كاپ و  لسن  هکلب  تسین  وگلا  ییاهنت  هب  دوخ  همطاف  هک  نآ  رب  نوزفا  دروآ ، مهارف  ار  نایمدآ  تیادـه 
.دنتسه وگلا  زین  .تشاد  دهاوخ 

شنادنزرف شرهوش و  شردپ ، هک  تسا  هدیس »  » ور نآ  زا  ناشیا  هک  تسا  نآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ندوب  هدیـس  هرابرد  هتکن  نیمود 
روط نامه  و  دزن ، رس  وا  زا  ییاطخ  یطیارـش ، چیه  رد  دوخ ، یهلا  هزیکاپ و  تشرـس  تاذ و  رب  نوزفا  زین  دنتـسه و  نیرتهب  نیرترب و 

رد دینارتسگ و  ار  يزرودرخ  نهذ  رکف و  نادیم  رد  تخاس و  افوکش  ار  تیونعم  ناج  هصرع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دش  هراشا  هک 
ریبعت نیا  رد  نانز  ینعی  ءاسن »  » هژاو .دیشوک  یـسب  تلادع  يزاس  راوتـسا  رد  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، طباور  هعماج و  هنحص 
مسا ءاسن  نوچ  تسا ، اه  لسن  اهرـصع و  همه  اه و  هرود  همه  رد  نانز  همه  رورـسمالسلا  اهیلع  همطاف  ینعی  دراد  تیمومع  تیلک و 

.تسا هدش  هفاضا  نیملاع »  » هملک رب  تسا و  سنج 

هنجلا لها  بابش  يدیس  همحرلا و  یبن  یطبس  ای  امکیلع  مالسلا 

هراشا

هنجلا لها  بابش  يدیس  همحرلا و  یبن  یطبس  ای  امکیلع  مالسلا 

مان هب  مالس  نیا  رد  تسا ؛ مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  مالس  مالـس ، نیمراهچ  ادخ ، گرزب  ناربمایپ  هب  مالـس  زا  سپ 
اب راروگرزب  ود  نآ  هب  مزعلولوا  ناربمایپ  رگید و  موصعم  هدزاود  فالخ  رب  هدـشن و  هراشامالـسلا  اهیلع  ادـخ  لوسر  هناـحیر  ود  نآ 

هتکن حورـشم  حیـضوت  تسا  هدش  باطخ  تشهب  ناناوج  دیـس  ربمایپ و  نادـنزرف  ناونع  اب  موصعم  ود  نآ  هب  هدـش و  هداد  مالـس  مه 
دبلط یم  ار  رتشیب  یتصرف  هدش  دای  ياه 

174 ص :
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: دوش یم  یسررب  هدش  دای  ياه  هتکن  هصالخ  روط  هب  اج  نیا  رد  دجنگ  یمن  رصتخم  نیارد  و 

« ربمایپ نادنزرف   » طبس . 1

« ربمایپ نادنزرف   » طبس . 1

ادخ لوسر  هیلع  ار  يددعتم  عونتم و  ياه  حرط  اه و  هشقن  هک  نآ  زا  سپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدروخ  دنگوس  نانمشد 
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دندوب  لاحشوخ  دندش  هجاوم  یگرزب  ياه  تسکش  اب  راب  ره  هدرک و  ارجا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ناقفانم و ناکرشم ، هک   (1)، دوب لطاب  یلایخ  نیا  تایاور  نآرق و  هتفگ  هب  .تسا  رتبا »  » هتشاذگن و یقاب  دوخ  زا  یلـسن  ملـسو  هلآ  و 
ناس هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلاعت  يادخ  هک  نآ  هچ  دندوب ؛ هتـسب  لد  نادب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناهاوخدـب 

كرابم و دوجو  زج  هک  كاـپ  يا  هیرذ  (2) ؛ دوب هداهن  نآ  رد  ار  شلوسر  هزیکاپ  لـسن  هداد و  رارق  هنارک  ادـیپان  ناـشوج و  يرثوک 
میظع و رایـسب  هنیمز  نیا  دننام و  یب  قیفوت  نیا  تهج  نیدب  دـباترب و  ار  نآ  تسناوت  یمن  یـسک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رهطم  كاپ و 

.دش هداهن  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  رد  اهنت  دنوادخ  ار  فیصوت  لباق  ریغ 

نیا زا  دندیمان و  یم  دوخ  نادنزرف  ار  مالـسلا » امهیلع  نیـسح  نسح و   » یفلتخم ياهریبعت  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
ناثدحم هک  يرتاوتم  تایاور  دندناوخ و  یم  طبس »  » ترضح نآ  نارای  ار  راوگرزب  ود  نآ  ور 

175 ص :

.رتبالا وه  کئناش  نا  رحنا ، ّکبرل و  لّصف  رثوکلا ، كانیطعا  انا  . 1 - 1
رگ ناشن  هروس  نیا  ریخا  هیآ  يانعم  هدـش و  تیاور  تایآ  نیا  لوزن  نأـش  رد  هچ  نآ  نکل  تسا  داـیز  ریخ  ياـنعم  هب  رثوک » . » 2 - 2

ص 132. ج 32 ، ریبکلا ، ریسفتلا  ك.ر : .تسا  ادخ  لوسر  لسن  رثوک ، هک  تسا  نآ 
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هب راوگرزب  ود  نآ  زا  رامشرپ  تایاور  نیا  رد  تسا  تیعقاو  نیا  رگ  ناشن  ینشور  هب  دنا  هدرک  تیاور  یّنس  هعیش و  زا  معا  ناملسم ؛
(1) .تسا هدش  دای  تسد  نیا  زا  ییاهریبعت  طبس و  دنزرف ،

دّیـس طبـس و  نبا و  بقل  ود  دنتـشاد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  یفلتخم  باـقلا  ناـیم  زا  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  هراب  نیا  رد  یسلجم  همالع  .دراد  صاخ  تیمها 

هاضرمل عباتلا  ، » كرابم ّیکز ، دّیس  ّیفو ، ّبیط ، دیشر ، .تسا  دایز  ترضح  نآ  باقلا  اما  تسا  هللادبعوبا »  » طقف نیسح » ماما   » هینک
« یکز  » ترضح اه  نآ  نیرتروهشم  و  دراد ؛ رارق  ترـضح  نآ  باقلا  هرمز  رد  طبـس  و  تسا » ادخ  يدونـشخ  وریپ  هک  یـسک  «: » هّللا

: دومرف داد و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  ناشیا و  هب  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  یبقل  رتدنمجرا  رتالاو و  اه  نآ  همه  زا  تسا و 

حیحص تیاور  اریز  طبس »  » بقل زین  تسا و  ترضح  نآ  باقلا  نیرت  فیرش  نیرت و  نارگ  دّیـس »  » بقل سپ  تشهب » ناناوج  دیـس  »
نیا دـش  هراشا  هک  روط  نامه  »(2) و  تسا ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  طبـس »  » نیـسح هک : تسا  هدش  لقن  ادخ  ربمایپ  زا 

ناشیا تیب  لها  لسن و  ادخ و  لوسر  كاپ  هیرذ  نیسح  نسح و  هک  نیا  نآ  دراد و  هراشا  یساسا  مهم و  رایسب  يا  هتکن  هب  هژاو » »

176 ص :

زنک ص 23 ؛ يدـهلا ، مالعا  زا  لـقن  هب  ص 68  هرـضنلا ج 2 ، ضایرلا  ص 215 ، ج 3  ص 316  ج 1 ، دادغب ، خـیرات  ك.ر : . 1 - 1
هرامش ثیداحا  ج 12 و 13 ، ح 3773 ، يذمرت ج 5 ، حلصلا و  باتک  ص 382 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  ح 32892 و  ج 11 ، لامعلا ،

.321 ص 238 _  ج 43 ، راونالاراحب ، ص 44 ؛ دمحا ج 5 ، دنسم  34304 و 34301 و 37654 و 
ج 5 ص 658 ح 3775 و 3773 و 3769. يذمرت ، ننس  ك.ر : ص 237 . ج 43 ، راونالاراحب ، . 2 - 2
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ار تماما  تیاده و  مچرپمالسلا  امهیلع  یلع  لوسر و  كاپ  سفن  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  هکلب  یلومعم  لسن  هن  اما  دنتـسه 
مالسا ناگتفیش  تیاده  تداعـس و  هیام  دنتـسه و  نیمز  رد  ادخ  تناما  نآرق و  ياپمه  شودمه و  گنـس ، مه  تشارفا و  دهاوخرب 
رایسب ار  دوخ  طبس  ود  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ور  نیا  زا  .اه  لسن  اهرـصع و  همه  رد 

رد یتح  (3) و  درک یم  راوس  دوخ  تشپ  اـه و  هناـش  رب  ار  ناـنآ   (2) دیمان یم  شیوخ  يوبـشوخ  لـگ  ود  (1) و  تشاد یم  تسود 
دمآ و یم  ریز  هب  ربنم  زا  درک و  یم  عطق  ار  دوخ  ینارنخس  ود  نآ  رطاخ  هب   (4) دنریگ رارق  شکرابم  تشپ  رب  داد  یم  هزاجا  هدجس 
، یلع نارجن  ياراصن  اب  هلهابم  رد  (5) و  دناوخ یم  شرع  هراوشوگ  ود  نآ و  تنیز  تشهب و  ناناوج  دیـس  دوخ ، رـسپ  ود  ار  ود  نآ 

نارسپ ار  نینسح  نآرق  مکح  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  عقاو  رد   (6) .درب دوخ  اب  ار  مالسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و 
رب نوزفا  امـش  اـم و  ادرف  دـیوگب  نارجن  ياراـصن  هب  داد  ناـمرف  شلوـسر  هب  لاـعتم  يادـخ  هلهاـبم »  » هیآ هک  نیا  هچ  دـناوخ ؛ دوـخ 

دوخاب ار  نامنادنزرف  نانز و  نامدوخ 

177 ص :

، راونالا راحب  ریبکلا ج 4 ص 75-187 و  مجعملا  ك.ر : .دنا  هدرک  لقن  ینس  هعیـش و  ناثدحم  هراب  نیا  رد  يرتاوتم  تایاور  . 1 - 1
.327 ج 43 ص 375 - 

ص 657. ج 5 ، يذمرتلا ، ننس  ص 188 و  ج 2 ، يراخبلا ، حیحص  . 2 - 2
ص 656 و ح 3796 و ص ج 5 ، يزمرتلا ، ننـس  ص 65-66  یبتجملا ، مامالا  دنـس  ك.ر : ص 526 ، ج 1 ، همغلا ، فـشک  . 3 - 3

ح 3784. ، 661
، همغلا فشک  ص 25 ، ءایلوالا ج 2 ، هیلح  ص 90 و  یبتجملا ، مامالا  دنسم  زا  لقن  هب  ص 138  رکاسع ، نبا  نیسحلا ، همجرت  . 4 - 4

ص 527. ج 1 ،
(. ص 658 و 661 يذمرت ، ننس  ك.ر : . ) هیآ 61 نارمع ، لآ  هروس  . 5 - 5

ص 84 ج 3 ، نایبلاو ، فشکلا  یبلعث ، ریسفت  زین ج 4 ؛ ص 188 و  ج 3 ، نایبلاو ، یناعملا  حور  ص 98 ؛ ج 2 ، یبطرق ، ریسفت  . 6 - 6
.85 _ 
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نیا نآ  دوش و  یم  هدافتسا  زین  يرگید  هتکن  دیآ  یم  رامش  هب  نآرق  ياه  هیآ  ررغ  هرمز  رد  هک  هفیرش  هیآ  نیا  زا   (1) دروآ میهاوخ 
امهیلع نیـسح  نسح و  هک  دشاب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  و  تسا ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سفن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 
سفن هک  نیا  هچ  درکن  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـن  هب  دـیمان و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  ناوت  یم  ار  مالـسلا 
درادن یترورض  ور  نیا  زا  دنتـسه ؛ سفن  نیا  نادنزرف  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تسا و  یکیمالـسلا  امهیلع  یلع  هللا و  لوسر 

مالـسلا مهیلع  نانمؤمریما  هب  طقف  تشهب  ناـناوج  دیـس  ود  نیا  رگا  هک  ناـس  ناـمه  هب  دوش ؛ حیرـصت  ناـنمؤمریما  ندوب  ردـپ  هب  هک 
یلع و هک  نیا  هچ  تسا  هدش  لمع  هیآ  نیا  قبط  زین ، ددرگن  هراشا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مان  هب  دنوش و  هداد  تبسن 

(2) .دنا هتفرگاج  دبلاک  ود  رد  هک  دننام  یحور  هب  هدشن و  ادج  مه  زاو  دنا  هدوب  مه  اب  هرامه  هک  دنا  رون  ود  مالسلا  امهیلع  دمحم 

اهنت هک  دوش  یم  هدافتـسا  شلوزن  نأش  هیآ و  زا  هک  نیا  هچ  تفگ  ناوت  یمن  نینمؤملاریما  نادـنزرف  رگید  هراـبرد  ار  هتکن  نیا  هتبلا 
گرزب ناروشناد  زا  رایسب ي  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  و  دنتسه ، مالـسلا  مهیلع  یلع  دمحم و  نادنزرفمالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و 

نآ هب  زین  تنس  لها 

178 ص :

ننس ص 80 ؛ ج 8 ، ریبکلا ، ریـسفت  ص 370 ؛ ج 1 ، فاشکلا ، نایبلا ، حور  نیلـالجلا ، ریـسفت  ص 62 ؛ راـصبالا ، رون  ریـسفت  . 1 - 1
ص 201. ج 2 ، هنـسلا ، حیباصم  ص 85 و  دمحا ج 1 ، دنسم  هباحـصلا و  لیاضف  باتک  ملـسم  حیحـص  ص 169 و  ج 2 ، يذمرت ،
، ریدغلا ص 485 ؛ ج 2 ، نایبتلا ، ص 452 ؛ ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  47 ؛ ص 45 _  ج 1 ، مظعالا ، ّیبنلا  هریس  نم  حیحـصلا  ك.ر :

ص 166. ج 8 ،
«. ...یمد نم  کمد  یمحل و  نم  کمحل  «.: » یّتش رجش  نم  سانلا  رئاس  هدحاو و  هرجش  نم  یلع  انا و  . » 2 - 2
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زا یکی  وا و  يوبـشوخ  لگ  ادخ و  لوسر  طبـس  وا  : » تسا هتـشون  نینچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  رکاسع  نبا  دنا  هدرک  هراشا 
...وا يوبشوخ  لگ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  طبـس  وا  : » تسا هتـشون  یطویـس  و  « (1) .تسا تشهب  ناناوج  دیـس  ود 

«(2) تسا

دای زا  ناونع  نیا  هب  هجوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  همان  ترایز  نیا  زا  تسا و  رادروخرب  ییالاب  رایـسب  تیمها  زا  بقل  نیا  لاـح  ره  هب 
.دراد يرت  شیب  تیمها  راروگرزب  ود  نآ  مان  درک 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  مالس  کی  . 2

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  مالس  کی  . 2

هدـشن هداد  مالـس  هناگادـج  روط  هبمالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  رب  همان  ترایز  نیا  رد  رگید  موصعم  هدزیـس  فالخ  رب 
ربمایپ نادنزرف  ود  نآ  هلهابم  هیآ  قبط  رب  دش  هراشا  رت  شیپ  هک  روط  نامه  تسا ؛ هدـش  هدنـسب  ود  ره  هب  مالـس  کی  هب  هکلب  تسا ؛

ار ود  ره  ادخ  لوسر  تسا ؛ كدنا  رایسب  زین  نانآ  دلوت  هلصاف  دنا و  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ترضح و  نآ  طبـس  ود  ره  دنیادخ و 
لوسر هناحیر  ود  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  یلصا  لیلد  دسر  یم  رظن  هب  اما  .تفگ  یم  نخـس  ود  ره  تیلـضف  رد  تشاد و  یم  تسود 
ناماما همه  دـنا ؛ هدوب  تماما  تمـصع و  ماقم  ياراد  ربماـیپ و  هفیلخ  نیمز ، رد  ادـخ  تجح  ود  ره  هک  دـندوب  یناردارب  اـهنت  ادـخ ،

اهنت نیـسح  نسح و  ماـما  موصعم ؛ ماـما و  ردارب  هن  دـنا و  موصعم  ماـما  دـنزرف  مالـسلا _  هیلع  یلع  زج  هب  مالـسلا _  مهیلع  موصعم 
ود ره  هک  دنتسه  یناسک 

179 ص :

ص 31. يدهلا ، مالعا  زا  لقن  هب  ص 5 ، ج 7 ، قشمد ، خیرات ، رصتخم  . 1 - 1
ص 73. افلخلا ، خیرات  . 2 - 2
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هیلع موصعم  ماما  هک  تسا  هدـیزرو  دـیکات  هتکن  نیا  رب  يددـعتم  تاـیاور   (1)، یفاک باتک  رد  .رگیدـکی  ردارب  دـنیادخ و  تجح 
تهج نیا  زگره  اه  نآ  زا  سپ  .موصعم و  ماما  دـنردارب و  هک  دـنا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  اهنت  تسا و  ماـما  دـنزرف  مالـسلا 
يزاس راوتسا  يارب  لدمه  شود و  مه  ربمایپ  كاپ  هلالس  ود  نآ  دوش ؛ یم  هداد  مالس  مه  اب  ود  ره  هب  ور  نیا  زا.دش  دهاوخن  رارکت 

هب هچرگ  تخاس  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  دندیـشوک  يوبن  نید  میرح  زا  يرادـساپ  ادـخ و  نید  ياه  هیاـپ 
ياه ناکم  اه و  نامز  رداـه  تحلـصم  هک  نیا  هچ  دنتـشاد ؛ ار  دوخ  هب  صاـخ  شور  کـی  ره  راـگزور  نآ  ییاـه  تحلـصم  لـیلد 

هب صاخ  هویـش  یناکم  ینامز و  ره  رد  تقیقح  ندینارتسگ  تیونعم و  یگدنلاب  تلادع ، يزاس  راوتـسا  دـنوش و  یم  ریغتم  فلتخم ؛
هن دنـشاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  دوب  نیا  رب  یهلا  تمکح  هک  ناس  نامه  هب  دبلط  یم  ار  دوخ 

امهیلع نیسح  نسح و  دومرف  یم  درک و  یم  هراشا  ود  ره  مان  هب  هراومه  ادخ  لوسر  هک  دوب  رطاخ  نیدب  و  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
ناسنا نیرتهب  ود  ره  (3) ؛ دنتـسه تما  نیا  ایند و  نیا  هناحیر  ود  ره  (2) ؛ دننکن مایق  هچ  دننک و  مایق  هچ  دنتـسه  ماما  ود  ره  مالـسلا 

،(4) دنا نیمز  يور  ياه 

180 ص :

.135 ص 136 -  یفاو ج 2 ، ص 286-285 و  یفاک ج 1 ، . 1 - 1
نب دمحا  دنسم  يذمرت و  هجام ، نبا  ننس  زا  ار  ثیدح  نیا  ص 63  ج 3 ، بقانم ، رد  ادعق ؛» وا  اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  . » 2 - 2

ناماما نیسحلاو  نسحلا  لاق : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  ّنا  یلع  هلبقلا  لها  عمجأ  : » دسیون یم  ناشیا  .تسا  هدرک  لقن  لبنح ،
«. ادعقوأ اماق 

ص 201. مالسلا ، هیلع  یبتجملا  مامالا  دنسم  ص 657 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 188 و  ج 2 ، يراخب ، حیحص  . 3 - 3
 . ص 67 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  . 4 - 4
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هب ور  ره  هب  دـنا  نم  لد   (4) بوبحم ود  ره  (3) و  مالـسلا مهیلع  تیب  لها  زا  ود  ره   (2)، تاجن یتشک  ود  ره   (1)، ترتع زا  ود  ره 
زا يادج  هن  تسا و  هدـمآ  اجکی  مه و  اب  تایاور  رد  ود  نآ  هب  طبترم  لیاسم  ود و  نآ  مان  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  لیلد  نیا 

هتفگ نخـس  همطاـف  نت  هراـپ  ود  نآ  زا  ناـمأوت  اـجکی و  رد  هک  تسا  هدوب  تاـیاور  زا  يوریپ  هب  ناروشناد  زا  یخرب  (5) و  رگیدکی
(6) .دنا

هّنجلا لها  بابش  يدیس 

هّنجلا لها  بابش  يدیس 

رورس مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دن ، هدرک ا  لقن  ینس  هعیـش و  ناثدحم  هک  رتاوتم ، فلتخم و  ددعتم و  تایاور  قبط  رب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تایاور  نیا  هیاپ  رب  دـش ؛ هراشا  نیا  زا  شیپ  تاـیاور  نیا  زا  یخرب  هب  دـنا ، تشهب  ناـناوج  دیـس  و 
هک ناس  ناـمه  هب   (7) دندـیمان هنجلا » لها  بابـش  دّیـس   » ار ود  نآ  اهراب  اهراب و  تحارـص  اب  نوگاـنوگ و  ياـه  تبـسانم  هب  ملـسو 

هب بقل  نیا  ودنداهن  مان  تشهب » لها  نانز  رورس   » ار همطاف  ناشردام 

181 ص :

ص 109. مکاح ج 3 ، كردتسم  ص 656 و  ج 5 ، يذمرت ، ننس  . 1 - 1
ج 4 ص 306. ءایلوالا ، هیلح  . 2 - 2

.نامه . 3 - 3
ص 656 و 659. يذمرت ، ننس  . 4 - 4

ج ریبکل ، مجعملا ا  ج 43 ؛ راونالاراحب ، ك.ر : .دروخ  یم  مشچ  هب  ینشور  هب  هتکن  نیا  هعیش  ّتنس و  لها  ددعتم  تایاور  رد  . 5 - 5
.240 ص 150 _  (ع ،) یبتجملا مامالا  دنسم  ص 75 و  ، 4

.تسا هدروآ  مه  اب  ار  راوگرزب  ود  نآ  یگدنز  خیرات  راحب  رد  یسلجم  هنومن  ناونع  هب  . 6 - 6
ص ج 5 ، يذمرت ، ننـس  2612 و  2611 و 18 -  ، 2603 ، 2610 ، 2597 ثیداحا : ، 17 ج ص 70 -  ریبـکلا ، مجعملا  ك.ر : . 7 - 7

فلتخم عبانم  47 و  ص 95 -  مالـسلا ، هیلع  یبتجملا  مامالا  دنـسم  28 و  ص 370 _  ج 43 ، راونالاراحب ، حیحـص و  دنـس  هب   656
.رگید
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.دنا هتسناد  ادخ  لوسر  موصعم  طبس  ود  نیا  بقل  نیرت  مهم  ار  نآ  ناروشناد  زا  یهورگ  هک  دراد  تیمها  يردق 

رد اما  دیامن  یم  خر  یناوج  رد  ناسنا  یگدنز  هولج  تردق و  طاشن ، ایند  نیا  رد  تسا ؛ ناسنا  یگدنز  لصف  هرود و  نیرتهب  یناوج 
ًالامتحا ور  نیا  زا  دنتسه  ناوج  نایتشهب  همه  دنهد ، یم  ناشن  ناموصعم  زا  هدیـسر  ياه  تیاور  نآرق و  تایآ  هک  اج  نآ  ات  تشهب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  طبـس  ود  نیا  تیعقوم  تلزنم و  هبذاجرپ ، لالج  لامج و  طاشن ، هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  دوصقم 
ار نانآ  کیدزن  زا  دنور و  ود  نآ  تاقالم  هب  دنراد  وزرآ  نایتشهب  ور  نی  زا ا  ییانثتسا  صاخ و  تسا  يا  هنوگ  هب  تشهب  رد  ملـسو 

.دننک ترایز 

نیدباعلا دّیس  نیسحلا ، نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا 

هراشا

نیدباعلا دّیس  نیسحلا ، نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا 

، نیدباعلا نیز  تسا ، مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  زا  موصعم  نیمشش  ماما و  هدزاود  زا  مراهچ  ماما  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
نآ كرابم  ماـن  هب  هراـشا  زا  سپ  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  تراـیز  رد  ترـضح ؛ نآ  باـقلا  زا  ...و  داجـس  نیدـباعلا ، دـیس 

ترـضح نآ  باقلا  زا  نیدباعلادیـس »  » دش هراشا  هک  روط  نامه  .دوش  یم  هداد  مالـس  ناشیا  هب  نیدـباعلا » دیـس   » ناونع اب  ترـضح 
.تسا

دیـس نیدـباعلا و  نیز  اه  نآ  نیرتروهـشم  هک  تشاد  یناوارف  باقلا  ترـضح  نآ  دـسیون : یم  هعیـشلا  ناـیعا  رد  نیما  نسحم  دـیس 
نبا دنا  هدرک  هراشا  بقل  نیا  ندوب  روهشم  هب  هک  یناملاع  رگید  زا   (1)، تسا هدوب  نیدباعلا 

182 ص :

، ءایلوألا هیلح  ص 157 ، ج 5 ، يربکلا ، تاقبطلا  ریظن  یعبانم  رد  ص 629 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 406 و  هیّنسلا ، سلاجملا  . 1 - 1
نیز  » بقل اـب  ترـضح  نآ  زا  ص 129  راـصبالارون ، ص 201 و  هّمهملا ، لوـصفلا  ص 291 ؛ صاوخلا ، هرکذـت  ص 133 ؛ ج 3 ،

.411 ص 410 _  ّتنس ، لها  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  ك.ر :  ) .تسا هدش  دای  مالسلا » هیلع  نیدباعلا 
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هنوگ نیا  يراصنا  هللا  دـبع  نبرباج  زا  هراب  نیا  رد  یتیاور  رد   (4) .تسا یسلجم  همالع  (3) و  دیفم خیش  ، (2) یلبرا  (1) بوشآ رهش 
دوب و هتسشن  ترضح  نآ  نماد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يزور  :» تسا هدش  لقن 

زور نوچ  تسا و  یلع  شمان  هک  دـمآ  دـهاوخ  ایند  هب  يدـنزرف  نیـسح  زا  رباج  يا  :» دومرف هاگ  نآ  درک  یم  يزاـب  وا  اـب  هللا  لوسر 
يرهز هـک  تـسا  فورعم  (5) و  «. ...و تساخ  دـهاوخ  رب  ناشیا  سپ  .دزیخرب  نیدباعلادّیـس  دـنز  یم  دایرف  يداـنم  دـسر  ارف  تماـیق 

مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هاگنآ  دزیخاپب  نیدـباعلا » دیـس   » دـنز یم  دایرف  يدانم  دـسر  ارف  تمایق  زور  نوچ  تفگ : یم  هراومه 
(6) .تساخ دهاوخرب 

ياه هدجـس  هژیو  هب  اه  تدابعرد  ناشیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیدـجاسلا ، دیـس  نیدـباعلا و  نیز  بقل  زین  و  ترـضح ، بقل  نیا  زا 
ترـضح نآ  ياه  تدابع  هرابرد  دـنداد ؛ بقل  نادـباع  ياقآ  رورـس و  ار  وا  هک  تشاد  يدرف  هب  رـصحنم  یگتـسج  رب  زایتما و  دوخ 

هدش شرازگ  یفلتخم  بلاطم 

183 ص :

ص 210. ج 3 ، بقانم ، . 1 - 1
ص 286. ج 2 ، همغلا ، فشک  . 2 - 2

ص 145. ج 2 ، داشرالا ، . 3 - 3
ص 4. ج 46 ، راونالاراحب ، . 4 - 4

ج 6 ص 46. يدهل ، مالعا ا  زا  لقن  هب  ص 106  ج 9 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  16 ؛ ص 13 _  ج 12 ، قحلا ، قاقحا  . 5 - 5
.همغلا فشک  زا  لقن  هب  ص 7  ج 46 ، راونالاراحب ، ص 406 و  نیما ، نسحم  دیس  هینسلا ، سلاجملا  . 6 - 6
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رتشیب .دوش  یم  هراشا  تسا ، هتـشاد  ریثأت  یباقلا  نینچ  هب  ناشیا  يراذـگ  مان  رد  دایز  لامتحا  هب  هک  اه  نآ  زا  یکی  هب  اـهنت  هک  تسا 
، دننک تدابع  ار  ادخ  دنناوتب  ات  دنوش  یم  رود  هعماج  مدرم و  زاو  هدیزگرب  ار  تلزع  ای  دـنراد ؛ ار  ریز  لکـشم  ود  زا  یکی  نادـباع ،

هعماج زا  هدـش و  لیدـبت  يا  هتفاب  ادـج  هتفات  هب  اما  دـننک  تداـبع  یتسرد  هب  بوخ و  ار  ادـخ  هک  دـنوش  یم  قفوم  ناـنآ  زا  یهورگ 
رد دراد  هک  یمزاول  مدرم و  اب  ترشاعم  اما  دنتـسه  مدرم  اب  هتـسد  نیا  دنبای ؛ یم  هار  هعماج  مدرم و  نورد  هب  ای  .دنوش و  یم  يوزنم 

.دنروآ یم  اجب  صقان  ار  تادابع  هجیتن  رد  دنهد و  ماجنا  ار  تادابع  همه  دنناوت  یمن  هک  درذگ  یم  يراثآ  نانآ 

هناقشاع تدابع  نادیم  رد  دنهن  یمن  یعقو  یهلا  ياه  تدابع  هب  هک  نانآ  زین  هورگ و  ود  ره  فالخرب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دیس  اما 
نانآ اـب  اـه  نآ  تالکـشم  لـح  يارب  دوب و  مدرم  اـب  هعماـج و  نورد  رد  هک  یلاـح  رد  دـیناسر  ماـجرف  هب  هجو  نیرتهب  هب  ار  اـه  نآ 

تلفغ يارگ  مدرم  هن  دوب و  ریگ  هشوگ  بلط و  اوزنا  دباع  هن  وا  ناس  نیدب  دیشوک ؛ یم  نانآ  تالکـشم  عفر  رد  تشاد و  ترـشاعم 
رب ابیز  ناونع  نیا  اب  ترـضح ، نیا  رب  مالـس  ماگنه  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  راوازـس و  ور  نیا  زا.یهلا  ياه  تداـبع  هب  هجوت  یبو  هدز 

.میهد مالس  ناشیا 

نیرظانلا نیع  هرق 

نیرظانلا نیع  هرق 

هب تمدـخ  ادـخ ، هب  قشع  تسناد ، یم  دوخ  مشچ  رون  ار  وا  هک  دـش  یم  وا  بذـج  نانچ  دـید  یم  ار  وا  يرظاـن  ریـصب و  ناـسنا  ره 
روهظ يا  هزادنا  هب  وا  رد  یباستکا  يداد و  ادخ  ياه  تفص  رگید  هقداص و  دروخرب  هرهچ و  يزیگنا  لد  ییابیز و  ییابیکش ، مدرم ،

هدننیب تخس  هک  تشاد  زورب  و 
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وا راتفر  همه  لهاج  ملاع و  نمشد ، تسود ، تسب ، یم  لد  وا  هب  دوخ  مشچ  رون  دننام  هک  يروط  تخاس ؛ یم  بوذجم  هدادلد و  ار 
ترـضح نآ  ياوقت  عرو و  هقف ، ملع ، راتفر ، قلخ و  نسح  ماقم ، ولع  نأش ، تلالج  هب  ناـگمه  هصـالخ  روط  هب  دندیدنـسپ و  یم  ار 

نوچ .دوب  هتفر  جح  هب  دیلو  شردارب  اب  کلملادبع  شردپ  تفالخ  نامز  رد  کلملادبع  نب  ماشه  هک  تسا  فورعم  .دنتـشاد  ناعذا 
سدقم گنـس  نآ  هب  وا  ندش  کیدزن  زا  عنام  مدرم  دح  زا  شیب  ماحدزا  اریز  دشن  قفوم  دنک  رجح  مالتـسا  تساوخ  جح  مسوم  رد 

لیلد هب  دندرک و  زاب  هار  مدرم  دیـسر  دوسالارجح  هب  نوچ  دوب  فاوط  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نایم  نیا  رد  .دش  یم 
نیگمـشخ هرظنم  نیا  ندید  اب  ماشه  .دنک  رجح  مالتـسا  ترـضح  نآ  ات  دندروآ  مهارف  لماک  روط  هب  ار  هنیمز  ردق  تلالج  تباهم ،

دیسرت یم  اریز  دسانـش  یمنار  وا  تفگ ، تخانـش ، یم  ار  ترـضح  هک  نآ  اب  ماشه  تسیک ؟ صخـش  نیا  دیـسرپ  وا  زا  يدرم  دش و 
نآ مسانـش ، یم  ار  وا  نم  تفگ  برع  رومان  گرزب و  رعاش  قدزرف  .دوش  لیامتم  راوگرزب  نآ  هب  ماش  مدرم  فطاوع  راکفا و  مدرم 

: دورس وا  هرابرد  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  قدزرف  تسیک ؟ وا  دیسرپ  درم 

ملعلا رهاطلا  یّقنلا  یّقتلا  اذه  مهّلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذه 

.مجعلا ترکنا و  نم  فرعت  برعلا  هرئاضب  اذه  نم  کلوق  سیل  و 

هب وت  نخس  نیا  .تسا  صاخ  ماع و  نایم  فورعم  بیع و  ره  زا  هتسراو  كاپ و  راگزیهرپ ، نیا  .تسا  ادخ  ناگدنب  ِنیرتهب  رـسپ  نیا 
(1) .دنسانش یم  مجع  برع و  همه  مسانش  یمن  یتفگ  هک  ار  نآ  هک  نیا  هچ  دناسر  یمن  وا  هب  ینایز  مسانش  یمن  ار  وا  هک  نیا 

185 ص :

ص 634؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ك.ر : تایبا  دادعت  رد  فالتخا  يردق  اب  هدش  لقن  ینس  هعیش و  فلتخم  عبانم  رد  هدیـصق  نیا  . 1 - 1
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یبنلا دعب  ملعلا  رقاب  یلع  نب  دمحم  ای  کیلع  مالسلا 

هراشا

یبنلا دعب  ملعلا  رقاب  یلع  نب  دمحم  ای  کیلع  مالسلا 

 .« ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  شناد ، هدنفاکش  يا  یلع  دنزرف  دمحم  يا  داب  وت  رب  مالس  »

ناشیا هژیو  متفه  مالـس  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  رد  تسا و  ماما  نیمجنپ  موصعم و  نیمتفه  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
لوسر هب  شا  هفایق  هرهچ و  .تسامالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نایم  رد  دـمحم  نیّمود  هللا و  لوسر  تیب  لها  رد  دـمحم  نیلوا  وا  تسا ؛
رادید رد  نیرتابیکش ، اه  یتخـس  اب  دروخرب  رد  نیرتوگتـسار ، راتفگ  رد  هک  نیا  هچ  دوب ؛ ناشیا  دننام  زین  شراتفر  تسنام و  یم  هللا 
نیرت عضاوتم  نانآ  ربارب  رد  نیرتاشوک و  مدرم  اهزاین  ندروآرب  رد  نیرت و  هدنشخب  ادخ  هار  رد  ناج  لام و  لذب  رد  نیرتور  هداشگ 

.دراذگ یم  مدق  هنیدم  ياه  هچوک  رد  هتشاذگ و  یتیگ  هصرع  هب  اپ  هرابود  هک  تسا  دمحم  نامه  هک  نیا  وگ  دوب ؛

زا اه  هفوکش  دنروآ  رب  رس  يرگید  زا  سپ  یکی  كاخ  زا  اه  لاهن  اه و  هتوب  ددرگ ، مرخ  زبسرـس و  يا  هعرزم  یغاب و  هک  نیا  يارب 
طاشن وا  رد  هدروآ و  یتفگـش  هب  ار  هدننیب  دنوش و  زاب  تاورط  اب  باداش و  اه  لگ  دنهد و  ناشن  يدوخ  دـنیآ و  رد  اه  هخاش  كون 

ياه یهاگآ  اـب  يا  هشقن  يا  هبرجت  اـب  سدـنهم  دـیاب  یم  تسخن  تسا ، مزـال  ناوارف  یـششوک  يزاـس و  هنیمز  دـننیرفایب ، رورـس  و 
هدروآ مهارف  نیمز  كاخ  بآ و  هرابرد  نوگانوگ 
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ار نیمز  دزیرب و  تقد  هب  لـصاح  یب   (1) نیمز رد  ار  يزرواشک  همانرب  تاعالطا  نآ  هب  هجوت  اب  هاـگ  نآ  هدرک و  لـیلحت  ار  اـه  نآ 
یمن تیافک  همه  نیا  اما  .دـشاپب  نیمز  رب  ار  ياه  هتوب  اه و  لاهن  رذـب  دزاس و  هدامآ  يرایبآ  يارب  ار  مزـال  بآ  يزرواـشک و  يارب 
دیاب زین  هلحرم  نیا  رد  دنروآ  رب  رـس  نآ  زا  دنفاکـشب و  ار  نیمز  اه  هناد  ررّقم  دعوم  رد  ات  درذگب  زین  نامز  دیاب  نآ  رب  نوزفا  دنک و 

اه نآ  نماد  رب  اه  لگ  اه و  هفوکـش  دـنوش و  هدرتسگ  مّرخ و  زبس ، اه  نآ  ات  دـیآ  لمع  هب  ناهایگ  زا  هدـش  باـسح  قیقد و  تبقارم 
هرهب نآ  زا  ناگدـنرپ  تاناویح و  نایمدآ و  دنیـشنب و  نآ  راسخاش  رب  گنراگنر  دـنمدوس و  ياـه  هناد  اـه و  هویم  هرخـالاب  دنیـشن و 

.دنرب

ینعی دنوادخ ، نامرف  هب  هک  دوب  یهلا  نادواج  مرخ و  زبسرـس و  غاب  حارط  سدنهم و  مالـسا و  راذـگ  ناینب  لّوا  دـمحم  ادـخ ، ربمایپ 
يارب ناربمایپ  متاخ  دیزگرب ، دوخ  تاورط  اب  ناتسوب  نتشاک  هنیمز  ناونع  هب  ار  برعلا  هریزج  نامسآ ، نامز و  نیمز و  یلصا  کلام 

اب اـتمه  یب  هناـگی و  لوـسر  نآ  دیـشوک ، رایـسب  برعلا  هریزج  هدرم  هدرـسفا و  هدرمژپ ، ناـبایب  رد  میظع  رازتـشک  نـیا  نداـهن  ناـینب 
دننام یناتـسربق  هب  هک  يزبسرـس  هنوگ  ره  زا  یهت  کشخ و  نابایب  نیا  ات  دوب  مزال  هچ  نآ  دوخ  تیب  لها  ناج و  لام و  زا  نتـشذگ 
يادخ یحو  رثوک  لالز  ناشوج  هرامه  همـشچ  هب  لاصتا  اب  ییوس  زا  .دروآ  مهارف  ددرگ ، لدـبم  تشاک  يارب  هدامآ  ینیمز  هب  دوب ،

يا هعرزم  تاورط و  اب  یناتـسوب  هب  ار  نآ  لیدـبت  غاب و  نیا  نتخاس  زبس  رـس  شناد  يابفلا  درک و  هدامآ  زین  ار  لاهن  اه و  هناد  لاعتم 
راب رپ 
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نیا نیمز  نتفاکـش  يزاسهب و  هنیمز  ات  دـش  یم  يرپس  دـیاب  نامز  دوبن و  یفاک  همه  نیا  نامگ  یب  اما  داهن ؛ دوخ  نابطاخم  يور  ارف 
ناهایگ ناتخرد و  زا  ینابغاب  اه و  بیسآ  ندنناسانش  اه ، تفآ  ندودز  اه و  هتوب  ندروآ  رب  رـس  اه و  هناد  نتفکـش  میظع و  رازتشک 

يا هلحرم  زین ، هلحرم  نیا  دـمآ و  یم  دـیدپ  نیمز  نتـشاد  هاگن  مرخ  ناـبغاب و  شناد  یهد  ناـماس  نییبت و  ریـسفت ، هدـش و  هدـییور 
مزال مود  يدـمحم  دـباترب ، ار  نارازتشک  هنوگ  نیا  تیریدـم  ناتـسوب و  نیا  ینابغاب  هک  دـیاشن  ار  سک  ره  تسا و  راوشد  تخس و 

دناوتب هک  دزاس  دراو  ینیون  هلحرم  هب  ار  ناتـسوب  نیا  لّوا  دمحم  تاناکما  نامه  اب  تماق  تسار  دراذـگ و  هنحـص  هب  هب  اپ  هک  تسا 
رب میظع  تیلوئـسم  نیا  هک  تسا  دمحم  نیمود  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  دـنز ، مقر  ار  نانآ  تداعـس  دروآرب و  ار  مدرم  ياهزاین 

عاضوا و دوب و  هدرک  ذوفن  ناناملـسم  هشیدـنا  گنهرف و  قامعا  هب  قرـش  برغ و  گـنهرف  هک  يراـگزور  رد  .دـش  هداـهن  وا  شود 
فیعـضت دوجوم و  یـسایس  ياه  نارحب  لیلد  هب  و  دوب ، هتـشگ  یمیظع  تالوحت  شوختـسد  یعامتجا  يداـصتقا و  یـسایس ، لاوحا 
یمالـسا شناد  هشیدنا و  اه  هتوب  اه و  لگ  نتفکـش  اه و  هشیدـنا  نتفاکـش  ینابغاب و  ییادز ، تفآ  هنیمز  نایوما  راکمتـس  تموکح 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  شنم  شور و  زا  يوریپ  اب  دمآ و  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب ، هدـمآ  مهارف 
خیرات لوط  رد  یمالـسا  تما  يارب  هک  دوب  رقاب  ماما  یگدـنز  ریطخ  ساسح و  ياه  هتکن  نیا  تفاکـش و  ار  شناد  نوگاـنوگ  داـعبا 

ریطخ زا  ار  ناناملـسم  عقاو  رد  درک و  ینیب  شیپ  ار  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لیلد  نیمه  هب  .دـش  زاس  تشونرس 
ره رقاب »  » بقل و  دمحم »  » مان ور  نیا  زا  .درک  هاگآ  نآ  ربارب  رد  نانآ  هفیظو  تیلوئسم و  نیا  ندوب 
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.تسا هدرک  هراشا  ود  ره  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  هدیجنس  ود 

یبنلا دعب  ملعلا  رقاب 

یبنلا دعب  ملعلا  رقاب 

هک دنراد  رظن  قافتا  ینـس  هعیـش و  زا  ترـضح  نآ  لاح  حرـش  ناگدنـسیون  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  یناگدنز  رد  ناگدنهوژپ  همه 
نارک یب  شناد  لیلد  هب  رقاب »  » بقل (1) و  .تسا هدمآ  نداد  هعسوت  ندرک و  زاب  نتفاکش ، قش ، يانعم  هب  رقب »  » ردصم زا  رقاب »  » بقل

دنتـشاد هنیمز  ناـبطاخم  هک  هزادـنا  ره  تفاکـش و  یم  ار  اـه  شناد  قاـمعا  ترـضح  نآ  تس ؛ هدـش ا  هداد  ناـشیا  هب  ترـضح  نآ 
یم برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  تفاـی ، هار  مه  تغل  ياـه  باـتک  هب  هک  تشگ  هرهـش  يردـق  هب  هتکن  نیا  داـهن و  یم  ناـنآ  يورارف 
یم ار  ملع  هک  دـنتفگ  یم  رقاب  ور  نیا  زا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  هب  تسا و  لام  شناد و  ندـینارتسگ  يانعم  هب  رقبت » : » دـسیون

، سورعلا جات  رد  يدیبز  »(2) و  .دـینارتسگ یم  ار  نآ  درک و  یم  طابنتـسا  لصا  زا  ار  شعرف  تخانـش و  یم  ار  نآ  لصا  تفاکش و 
نیا هب  اهنت  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع  دـنزرف  دـمحم  ماما  بقل  رقاب  دـسیون ...: یم  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  نخـس  هب  هراشا  نمض 

هرابرد روظنم  نبا  نخس  لقن  نمض  يدیبز  تشاد  هطاحا  تعـسو و  نآ  رد  تفاکـش و  ار  شناد  هک  دنا  هداد  وا  هب  ار  بقل  نیا  لیلد 
ثیدح دنـس  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا   (3) يراصنا هللا  دـبع  نب  رباج  فورعم  ثیدـح  هب  هراشا  ترـضح و  نآ 

نیا دسیون  یم  هدرک و  هراشا 

189 ص :

ص 356. ج 2 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  . 1 - 1
ص 409. ج 1 ، برعلا ، ناسل  . 2 - 2

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  هیاپ  رب  تسا و  هدمآ  ینس  هعیش و  یثیدح  عب  انم  رد  ار  ثیدح  نیا  دمآ  دهاوخ  هک  روط  نامه  . 3 - 3
.تفاکش دهاوخ  ار  اه  شناد  دمحم  دومرف ، ملسو  هلآ  و 
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شناد ندینارتسگ   (1) .دنا هدرک  لقن  هلآ - هیلع و  هللا  تاولص   - ادخ لوسر  زا  یـسانش  بسن  شناد  ناراد  هیالط  ناماما و  ار  ثیدح 
.دنا هدروآ  ترضح  نآ  هرابرد  ینس  هعیش و  زا  مالسا  ناهج  گرزب  ناروشناد  زا  يرایسب  هک  تسا  يا  هتکن  مولع  نتفاکش  اه و 

رت هاگآ  نیمز  هرک  يور  ياه  ناسنا  همه  زا  تسا  نامسآ  نیمز و  رد  هچ  نآ  هب  وا  دسیون ...« : یم  ترـضح  نآ  هرابرد  یبلک  شربا 
(2)« .تسا ادخ  لوسر  دنزرف  وا  تسا و  رتانشآ  و 

نآ لصا  رهوگ و  هتفاکـش و  ار  شناد  هک  دنیوگ  یم  رقاب  وا  هب  ور  نآ  زا  تسا و  یبنلا  هنیدم  ناهیقف  زا  دیوگ : یم  یلبنح  یّحلادبع 
(3)« .تسا هتخانش  ار 

يدنلبرس راکشآ و  وا  ملع  تسا ، مولع  همه  عماج  اه و  شناد  هدنفاکش  رقاب  هب  بقلم  یلع  نب  دمحم  : » دسیون یم  یعفاش  هحلط  نبا 
زیگنا و لد  ابیز ، وا  ملع  ياهدـیراورم  اهرهوگ و  ریزارـس و  شدوج  همـشچرس و  زا  شناد  ناشوج  ياه  همـشچ  تسا ، وا  زا  شناد 

(4) .تسا كاپ  شملع  فاص و  شبلق  تسا ، نیرف 

هدنفاکش رخافم و  اه و  تلیضف  عبنم  ار  وا  یقشمد  فسوی  نب  دمحا 

190 ص :

ص 14. ج 1 ، رقابلا ، مامالا  دنسم  زا  لقن  هب  ص 149  سورعلا ، جات  لاجر  . 1 - 1
ار هتکن  نیا  هباـشم  ص 51  ج 7 ، رقابلا ، ماـمالا  دنـسم  ك.ر : ص 21  ج 7  هیادـهلا ، مالعا  ك.ر : ص 286  ج 2 ، بقاـنملا ، . 2 - 2

تسا ج 2 ص 594. هدروآ  حاحص  رد  يرهوج 
ص 65. ج 1 ، رقابلا ، مامالا  دنسم  زا  لقن  هب  ص 149  ج 1 ، بهذلا ، تارذش  . 3 - 3

هیادهلا مالعا  ك.ر : كدنا  فالتخا  اب  ص 304  هقرحملا ، قعاوصلا  ج 2 ص 329  همغلا _  فشک  ص 80 ، لوئسلا ، بلاطم  . 4 - 4
ج 7 ص
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هتسجرب زا  ار  ترضح  نآ  ریثک  نبا   (2) تماما تسایر و  ییاقآ ، تیلضف ، شناد ، ياراد  ار  ترضح  نآ  یکلام  غابص  نبا   (1)، مولع
.(3) اه نآ  زا  ماکحا  عورف و  هدنروآ  رب  مولع و  هدنفاکش  تما و  نیا  ياه  هرهچ  نیرتروهشم  نیرت و 

(6) .دنا هتسناد  مولع  هدننارتسگ  اه و  شناد  هدنفاکش  ار  وا  زین  ّتنس  لها  ناملاع  زا  رگید  یهورگ  (5) و  یعفای (4) و  ناکلخ نبا 

يورارف ترـضح  نآ  شناد  هنارک  ادـیپان  ياـیرد  هراـبرد  تنـس  لـها  گرزب  نادنمـشناد  زا  رجح  نـبا  نخـس  شخب  نـیا  ناـیاپ  رد 
: دوش یم  هداهن  ناگدنناوخ 

هب ناشیا  تسا ، نیمز  ناهنپ  ياـه  هنیجنگ  ندروآرد  يارب  نیمز  نتفاکـش  ياـنعم  هب  رقب »  » اریز دـنداهن ، ماـن  رقاـب  ار  یلع  نب  دـمحم 
هک تخاس  راکـشآ  نامدرم  يارب  ار  فیارظ  قیقد و  بلاطم  تمکح و  ماکحا و  قیاقح  فراعم و  ناهنپ  ياه  هنیجنگ  زا  يا  هزادـنا 

نیمه هب  دننک  یمن  راکنا  ار  نآ  دنا ، هتـسب  قیاقح  ندـید  زا  ار  دوخ  نامـشچ  دـنراد و  تشرـسدب  يداهن  دـیلپ و  نطاب  هک  نانآ  زج 
عماج شناد و  هدنفاکش  دنیوگ : یم  وا  هب  هک  تسا  لیلد 

191 ص :

ص 23. ج 7 ، هیادهلا ، مالعا  زا  لقن  هب  ص 111  لودلا ، رابخا  . 1 - 1
 . ص 62 مالسلا ، هیلع  رقابلا  مامالا  دنسم  زا  لقن  هب  ص 214  همهملا ، لوصفلا  . 2 - 2

ص 309. ج 9 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  . 3 - 3
ج 3 ص 314. نایعالا ، تایفو  زا  لقن  هب  ص 65  هیادهلا ج 7 ، مالعا  . 4 - 4

ص 248. ج 1 ، نانجلا ، تآرم  لقن  هب  نامه  . 5 - 5
ج 3، ءایلوالا ، هیلح  ص 348 ؛ ج 5 ، نابح ، نبا  تاقثلا  ص 336 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 350 ؛ ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  ك.ر : . 6 - 6
ص 168 و هوبنلا ، دهاوش  24 و 22 ؛ ج 7 ، هیادهلا ، مالعا  65 و 63 و  ج 1 ، رقابلا ، مامالا  دنـسم  ص 22 ؛ ج 2 ، بقانملا ، ص 181 ؛

ص 421. تنس ، لها  هاگدید  زا  تیب  لها  بقانم 
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یقـالخا هتـساریپ و  یحور  هزیکاـپ ، شلمع  ملع و  كاـپ ، شلد  تسا ، زارفارـس  وا  هلیـسو  هـب  مـلع  راکـشآ و  وا  شناد  موـلع ، هـمه 
هب برقت  ینافرع و  كولـس  لـحارم  یط  زا  ییاـه  هناـشن  دـنک و  یم  داـبآ  ادـخ  زا  تعاـطا  یگدـنلاب و  رد  ار  دوخ  تاـقوا  فیرش ،
هک تسا  هدنام  راگدای  هب  ناشیا  فراعم  كولس و  هرابرد  یناوارف  نانخس  تسا و  ناوتان  اه  نآ  فیـصوت  زا  نابز  هک  دراد  دنوادخ 
دزن يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  ینیدم  نبا  هک  سب  نیمه  وا  یگرزب  رد  دبات و  یمن  رب  ار  نآ  حیضوت  كدنا  تصرف  نیا 

ترـضح نآ  .درک  یم  يزاب  وا  اـب  دوب و  هتـسشن  ناـشیا  نماد  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
، دنز یم  دایرف  يدانم  دسر  ارف  تمایق  زور  نوچ  تسا  یلع  شمان  هک  دـمآ  دـهاوخ  ایند  هب  يدـنزرف  نیـسح  نیا  زا  رباج  يا  دومرف :
ردار ك وا  نوچ  تسا  دمحم  شمان  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  يدـنزرف  وا  زا  دزیخ و  یم  اپب  نیـسح  دـنزرف  سپ  دزیخرب  نادـباع  دـیس 

(1)« .ناسرب وا  هب  ارم  مالس  يدرک 

سابع نبا  لیبق  زا  یگرزب  نادنمـشناد  نایهقف و  دزن  نم  دـیوگ  یم  هداتف  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  یملع  تمظع 
یکم راطع  نب  هللا  دبع  دوب و  دـننام  یب  هک   (2) داد یم  تسد  نم  هب  یبارطضا  نانچ  متسشن  یم  رقاب  ماما  دزن  هاگره  یلو  ما  هتـسشن 
زیچان كدنا و  وا  ربارب  رد  اه  نآ  ملع  هک  مدیدن  یلع  نب  دـمحم  زا  شیب  سک  چـیه  ربارب  رد  ار  دوخ  رـصع  نادنمـشناد  دـیوگ  یم 

(3)« دیامن

192 ص :

ص 24. ج 7 ، يدهلا ، مالعا  ك.ر : ص 305 ، هقرحملا ، قعاوصلا  . 1 - 1
ص 82. ج 11 ، راونالاراحب ، ص و  ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا  . 2 - 2

ص 226. صاوخلا ، هرکذت  . 3 - 3
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بقل صاـصتخا  تـلع  تـسا و  رقاـب  ماـما  شناد  هراـبرد  تنـس  لـها  ناروـشناد  نانخــس  زا  كدـنا  ياـه  شخب  دـش  هدروآ  هـچنآ 
هدنفاکـش ار  ترـضح  نآ  نانآ  همه  دنرادن و  يرظن  فالتخا  چـیه  هراب  نیا  رد  هعیـش  ناملاع  .ترـضح  نآ  هب  رقاب »  » ای مولعلارقاب » »

دیدپ نهذ  رد  ار  شسرپ  نیا  اهرظن  راهظا  نیا  دنناد  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  اه  نآ  هدننارتسگ  اه و  شناد 
؟ تسا هدش  ترضح  نآ  هرابرد  ییاه  يرواد  نینچ  ارچ  و  تسیچ ؟ اههاگدید  نیا  أشنم  هک  دروآ  یم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هرابرد  اههاگدید  نیا  تفگ  ناوت  یم  هدرشف  روط  هب  دبلط  یم  ار  رتشیب  یتصرف  شسرپ  نیا  حورـشم  خساپ 
: دراد یلصا  تلع  ود 

تایاور نیا  قبط  رب  تس ؛ هدش ا  لقن  ینس  هعیش و  یثیدح  عبانم  رد  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدیسر  تایاور  . 1
هللا یلص  ادخ  لوسر  مالس  تسا  هتفای  تیرومأم  رباج  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم 

ار دوخ  هب  صاخ  هطلس  هطاحا و  اه  نآ  رب  تفاکش و  دهاوخ  ار  اه  شناد  هک  تسا  یـسک  وا  دنک و  غالبا  وا  هب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و 
زا یکی  زا  رباج  يزور  ...ملعلا  رقاـب  يا  ملعلارقاـب ، يا  تفگ : یم  دـنلب  يادـص  اـب  تسـشن و  یم  هللا  لوسر  دجـسم  رد  رباـج  ..دراد 
يا تفگ  رباج  تشذـگ ، اج  نآ  زا  درک  یم  يرپس  ار  یکدوک  نارود  هک  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ، تشذـگ یم  هنیدـم  ياـه  هچوک 
مناج هک  ییادخ  هب  دنگوس  تفگ : رباج  .تشگرب  ترـضح  نآ  درگرب  تفگ : هاگ  نآ  .دـمآ  ولج  ترـضح  نآ  يآ ، شیپ  كدوک 

كدوک يا  .تسا  كدوک  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  یگژیو  لیامش و  تسا  وا  تسد  رد 

193 ص :
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مردام ردپ و  تفگ : دیسوب و  ار  ترضح  نآ  رـس  دمآ و  شیپ  رباج  .متـسه  یلع  نب  دمحم  دومرف : ترـضح  نآ  تسیچ ؟ امـش  مسا 
(1) .دناسر مالس  امش  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داب ، تیادف 

هب ار  هنیدـم  مدرم  هک  دوـب  هـتکن ا ي  نـیا  (2) و  تـسشن یم  وگتفگ  هب  ترـضح  نآ  اب  ینلع  روط  هب  رباـج  ددـعتم  تاـیاور  هیاـپ  رب 
یم مدرم  هب  وا  هرابرد  ار  ادـخ  لوسر  نانخـس  تحارـص  اب  رباج  دندیـسرپ و  یم  رباـج  ار  رما  نیا  ّتلع  ناـنآ  دوب  هتـشاد  او  یتفگش 

(3): تفگ

یملع تمظع  هب   (5) یبلک اطع و  هداتق ، لیبق  زا  راگزور  نآ  رد  میرک  نآرق  گرزب  نارسفم   (4) دوب هدش  ببس  اه  نیا  زج  اه و  نیا 
.دننک فارتعا  ترضح  نآ 

فلتخم ياه  شناد  شرتسگ  . 2

ياه هرهچ  هباحص ، يایاقب  دوب و  لثملا  برض  نامز و  لها  دمآرس  عرش  ماکحا  ریسفت و  ّتنس ، نآرق ، زومر  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
وا زا  دمآ و  رمع  نب  هللادبع  دزن  يدرم  هنومن ، ناونع  هب  دنا ؛ هدرب  هرهب  وا  زا  ناخروم  ناثدـحم و  نارـسفم ، نایهقف ، نیعبات ، هتـسجرب 

درم هب آ ن  هدرک و  هراشا  رقاب  ماما  هب  تسناد  یمن  ار  هلأسم  خساپ  هللادبع  دیسرپ ، يا  هلأسم 

194 ص :

ص 469. ج 1 ، یفاک ، . 1 - 1
ص 158. ج 2 ، داشرا ، ص 110 و  ج 1 ، رقابلا ، مامالا  دنسم  زا  لقن  هب  ص 42 ، یشکلا ، لاجر  527 ؛ نامه ص 528 _  . 2 - 2

ص 286. ج 46 ، راونالاراحب ، ص 159 ؛ ج 2 ، داشرا ، . 3 - 3
لقن يدایز  قرط  زا  ثیدح  نیا  دسیون  یم  ملاوع  رد  ادخ  لوسر  زا  رباج  ثیدـح  هرابرد  46 و 45  ص 65 _  ج 19 ، ملاوع ، . 4 - 4

ص 186. .تس ج 19 ، هدش ا 
.88 ص 89 _  ج 19 ، ملاوع ، ص 258 ؛ ج 46 ، راونالاراحب ، . 5 - 5
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تفرگ ار  شلاؤس  خساپ  هدمآ و  ترـضح  دزن  درم  نآ  زاس  هاگآ  وا  خـساپ  زا  زین  ارم  سرپب و  ار  تا  هلأسم  ورب  ناوج  نآ  دزن  تفگ 
(1)« نومّهفم تیب  لها  مهنا  : » تفگ درم  نآ  هب  هللادبع  تخاس  هاگآ  نآ  زا  ار  رمع  نب  هللا  دبع  و 

رباج هباحـص ، زا  هللادـبع  نب  رباج  تسا : هتـشون  نینچ  دـنا  هدرب  هرهب  ناشیا  زا  هک  ار  یناـگرزب  ماـن   (2) بقانم رد  بوشآ  رهـش  نبا 
يرفع رذنم  نب  دایز  یعفاش و  هفینح ، وبا  سنا ، نبا  کلام  يرهز ، یعازوا ، كرابم ، نبا  نیعبات  زا  یفوص  ینایتخـس  نایک  یفعج و 

.رو مان  نافلؤم  زا  يدادغب  بیطخ  یمالس و  يرذالب ، يربط ، گرزب ، ياهقف  زا 

نآ زا  دـیوگ  یم  ملـسم  نب  دـمحم  (3) و  ما هدینـش  ثیدـح  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ : یم  یفعج  دـیزی  نبرباـج 
نیا نکیل  تسا ، هقف  هرابرد  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  هچرگ   (4) ما هدینش  ثیدح  رازه  یس  ترضح 

یمالک مهم  لیاسم  میرک ، نآرق  ریـسفت  اه ، تاجانم  اهاعد و  يونعم ، یقالخا و  لیاسم  عاونا  هکلب  درادـن  صاصتخا  هقف  هب  تایاور 
.دوش یم  لماش  ار  رگید  فلتخم  تاعوضوم  تعیبط و  تخانش  یسانش ، تفرعم  و 

رد هک  تسور  نیا  زا  .دـش  یـسررب  هدرـشف  رایـسب  روـط  هب  هک  ملعلارقاـب »  » هب تسا  ترـضح  نآ  ترهـش  یلـصا  تلع  هتکن  ود  نیا 
؛ تسا هدش  هداد  مالس  ناشیا  هب  ناونع  نیمه  اب  زینمالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز 

195 ص :

ص 286. ج 2 ، بقانم ، . 1 - 1
ص 49. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  رقابلا  مامالا  دنسم  ك.ر : ص 284 ؛ نامه ، . 2 - 2

ص ج 19 ، ملاوع ، زا  لـقن  هب  ص 109  ج 2 ، راربـالا ، هیلح  ص 340 و  ج 46 ، راونالاراحب ، ص 140 ؛ ج 1 ، یفاـک ، لوصا  . 3 - 3
.383

.89 ص 88 -  ملاوع ج 19 ، نامه ص 258 ، . 4 - 4
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  مولع  رب  طلسم  هدنفاکش و  تسا ؛ هدش  ندوزفا  نآ  هب  یبنلادعب »  » هژاو هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  اما 
سونایقا هرابرد  رایـسب  ياه  هتفگان  اه و  هتفگ  هک  نیا  هچ  دوشن ؛ ولغ  ترـضح  نآ  هرابرد  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  لیلد  ملـسو و  هلآ 
ترـضح نآ  هرابرد  ار  ولغ  هنیمز  دـنا  هداهن  ندرگ  نادـب  هنانتورف  نمـشد  تسود و  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ياه  شناد  نارک  یب 

بقل نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  تراـیز  نیا  رد  ور  نیا  زا  دوب  هدروآ  مهارف 
.مود مولعلارقاب  دوب و  یناث  دمحم  وا  تشاد ، ار  گرزب 

نیمالا راّبلا  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ای  کیلع  مالسلا 

هراشا

نیمالا راّبلا  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ای  کیلع  مالسلا 

دوش یم  هداد  مالس  ناشیا  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  رد  هک  تسا  نایعیش  مشـش  ماما  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
«. نیما  » و ّراب » «، » قداص  » بقل هس  هب 

(1) .تسا ریشُرپ  هقان  بآرپ و  يوج  خارف و  گرزب و  کچوک و  رهن  يوج و  يانعم  هب  تغل  رد  رفعج 

نییعت و لبق  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ياه  مان  رگید  دننامه  هک _  یمان  .تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  مان  رفعج  و 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  اهراب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایاور  رد 

قداصلا

قداصلا

رد تسا و  ییوگغرد  لباقم  رد  ییوگتسار  يانعم  هب  تغل  رد  قدص 

196 ص :

ص 192. ج 1 ، نیون ، عماج  گنهرف  . 1 - 1
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(1) .درادن هار  وا  یگدنز  رد  غورد  دیوگ و  یم  تسار  هک  تسا  یسک  قداص  .تسا و  هتفر  راک  هب  انعم  نیمه  هب  نآرق 

ترـضح نآ  بقل  نیرتروهـشم  اـما  دراد ؛ یفلتخم  ياـه  بقل  تسا و  هللادـبعوبا  شا  هینک  رفعج ، شماـن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
بقل زین  خـیرات  رد  .دـننک  یم  داـی  نآ  اـب  ًاـبلاغ  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  رادروـخرب  یترهـش  ناـنچ  زا  بقل  نیا  تـسا و  قداـص » »

(2) .تسا ترضح  نآ  باقلا  نیرتروهشم  قداص » »

رد دوب  ناسنا  نیرتوگتسار  ناشیا  اریز  .دنداد  ناشیا  هب  ار  بقل  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایاور  زا  یخرب  قبط  رب 
(3) .ثیدح لقن  یعرش و  ماکحا  نییبت  رد  نتفگ و  نخس 

: تسا رظن  دنچ  ناشیا  يارب  بقل  نیا  باختنا  لیلد  هراب  رد 

رد هصالخ  روط  هب  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  نآرق و  ریـسفت  یهلا و  ماکحا  نایب  رد  ناـشیا  هک  ور  نآ  زا  . 1
یتسه و تخانش  هرابرد  وا  نانخس  اریز  دنداد ، بقل  قداص  ار  وا  دوب ، ریظن  یب  ییوگتـسار  ییوگ و  تسرد  رد  نید  نییبت  ریـسفت و 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوب  دقن  لباق  ریغ  ّلدتسم و  نقتم ، قیقد ، رایسب  نآ  هب  طبترم  لیاسم  ماکحا و  نید و  فیرعت 
: دومرف ناشیا  هرابرد 

(4)« تسا قدص  کیپ  ّقح و  هملک  »

197 ص :

.120 ص 118 _  ج 2 ، نآرق ، سوماق  ك.ر : . 1 - 1
.مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  حرش  لامآلا ، یهتنم  ص 656 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  . 2 - 2

: ك.ر زین  ص 40 و  ج 8 ، يدـهلا ، مالعا  زا  لقن  هب  ص 507  ج 3 ، یناعمـسلل ، باسنالا ، 8 ؛ ص 9 _  ج 47 ، راونالاراحب ، . 3 - 3
ص 358. ج 2 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  ص 664 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا 

ص 358. ج 2 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  . 4 - 4
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ترضح نآ  يارب  هدش  باسح  قیقد و  رایسب  بقل  نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  لاوحا  عاضوا و  یـسررب 
هنیمز هک  انعم  نیدب  .تسا  هتـسیز  یم  ناشراوگرزب  ردـپ  طیارـش  هیبش  یطیارـش  رد  ترـضح  نآ  عقاو  رد  اریز  .تسا  هدـش  باختنا 

نایوما تموکح  .دوب  هدمآ  مهارف  یـسایس _  ریغ  یـسایس و  فلتخم  لیلد  هب  یعقاو _  بان و  مالـسا  غیلبت  جـیورت و  ندـینارتسگ و 
ّرثؤم رایسب  میظع و  ینید  یملع و  تکرح  ییوس  زا  دوبن و  رادروخرب  ینادنچ  تردق  زا  نایسابع  سیسأت  هزات  تموکح  نوگنرس و 
هتخاس راومه  مولع  زا  يرایـسب  نید و  فلتخم  داعبا  غیلبت  جـیورت و  رت  تیفیک  اب  رتشیب و  باتـش  يارب  ار  هار  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 

هدمآ دوجوب  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  رد  نایوما و  تموکح  ریخا  ياه  ههد  رد  هک  ینید  یگنهرف و  یملع ، یسایس ، زاب  ياضف  .دوب 
هدمآ نادیم  هب  هتـشذگ  زا  يرت  خـسار  مزع  يرت و  شیب  توق  اب  ناهیقف  ناملکتم و  ناثّدـحم و  ناملاع ، زا  يرایـسب  هجیتن  رد  دوب و 

عمج و یملع  تضهن  رازاب  .تسناد  مالک  هقف ، ثیدح ، خـیرات  رد  راصعا  نیرت  لّوحتم  زا  ناوت  یم  ار  ترـضح  نآ  رـصع  دـندوب و 
ماما زا  ّتنـس  لها  ناثدـحم  زا  يرایـسب  دوب و  مرگ  دوب ، هدـش  زاغآ  زیزعلا  نب  رمع  قیوشت  اب  مود  نرق  لیاوا  زا  هک  ثیدـح  نیودـت 

.دندرب یم  هرهب  مالسلا  هیلع  قداص 

دوخ دـح  رد  دوخ و  هبون  هب  مادـکره  نمی ، هکم و  هنیدـم ، هفوـک ، تفر ؛ یم  ییافوکـش  تمـس  هب  ناباتـش  مالـسا  هقف  ياـه  هزوـح 
وا زراب  هنومن  دـندرک و  یم  عافد  دوخ  یناـبم  شور و  زا  تخـس  هدز و  هیکت  عرـش  ماـکحا  سیردـت  یـسرک  رب  هک  تشاد  یناـهیقف 

هب .دوب  هفوک  رد  هفینحوبا  سرد  هزوح 

198 ص :
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رد نانآ  اـب  دـندوب و  هدروخ  ار  نایـسابع  بیرف  هکمالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  نادـنزرف  زا  یخرب  ساـبع و  ینب  یـسایس  ظاـحل 
دوب نآ  يزادنارب  تضهن  یلصا  راعـش  عقاو  رد  دنتـشاد و  تکراشم  تفالخ  هب  یبایتسد  دیما  هب  نایوما  هناراکمتـس  هطلـس  يزادنارب 

ياضف .نایـسابع  هن  تشاد و  قیبطت  نایولع  رب  ناونع  نیا  هک  دریگ  تسد  هب  ار  تردق  دیآ و  راکرـس  دیاب  دمحم » لآ  نم  اضر   » هک
ياه هشیدـنا  .درک  یم  رظن  راهظا  نآ  هراـب  رد  دـیاب  هاوخاـن  هاوخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوب  هدروآ  دـیدپ  يا  هژیو  یـسایس 

یم ساپ  ار  نید  میرح  زین  هراب  نیا  رد  دـیاب  یممالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوب  دـشر  ندـش و  رادـیدپ  لاـح  رد  زین  نیون  يداـحلا 
.درک یم  عافد  دیحوت  هدیقع و  ياهزرم  زا  تشاد و 

ربارب رد  عـضوم  مـالعا  ههجاوـم و  وـس و  کـی  زا  نادرگاـش  تیبرت  حیحـص و  مالـسا  نییبـت  ریـسفت و  يارب  مهارف  بساـنم و  هـنیمز 
لقن ثیدح  رازه  اههد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوب  هدش  ببس  یملع  یـسایس و  يریـسفت ، یمالک ، یثیدح ، یهقف ، ياههاگدید 

و ددرگ ؛ حرطم  ناشیا  يوس  زا  نابطاخم _  تیفرظ  هب  هجوت  اب  یملع _  نوگانوگ  لـیاسم  مالـسا و  فلتخم  داـعبا  عقاو  رد  .دوش و 
دراو مالسا  هرکیپ  رب  هشیمه  يارب  يرگ  ناریو  ياه  هبرض  تسناوت  یم  ناشیا  نانخـس  تحـص  یتسرد و  رد  ههبـش  کش و  هنوگره 

تفـص و نیا  دنتخاس و  بّقلم  قداص »  » ار ناشیا  قیقد  ماگنه و  هب  رایـسب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ور  نیا  زا  .دزاس 
، يرکف ناربهر  زا  يرایسب  تشادن و  کش  یـسک  ناشیا  قدص  رد  هک  دوب  نشور  هداتفا و  اج  ناناملـسم  نایم  يردق  هب  ناشیا  بقل 

.دندرب رایسب  ياه  هرهب  ناشیا  زا  یملع  یگنهرف و  ینید ، فلتخم  ياه  نایرج 

199 ص :
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ادخربمایپ و دنا ؛ هتخاس  حرطم  ار  دوخ  هدرک و  هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  یبهذـم  ینید و  يونعم ، يربهر  تماما و  نایعدـم  هشیمه  . 2
هب ددعتم  نوگانوگ و  تارابع  اب  دنتـسه ، موصعم  ماما  ًاعقاو  هک  ار  یناسک  ات  دنا  هدیـشوک  هنارایـشوهمالسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید 

کـش موصعم  صخـش  نییعت  رد  یفاصنا  اب  ناسنا  چیه  دنامن و  یقاب  ینامگ  دـیدرت و  چـیه  ياج  هک  يا  هنوگ  هب  .دنناسانـشب  مدرم 
ادـخ لوسر  تفرگ ، مان  باّذـک  رفعج  درک و  تماما  ياعدا  غورد  هب  هک  مان  رفعج  تشاد  يدـنزرف  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  .دـنکن 

ار وا  دـش ، دـلوتم  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  مدـنزرف  نوـچ  : » دوـمرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
« باّذک  » درک و دـهاوخ  تماما  ياعدا  یگتـسیاش  نودـب  هک  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  یمانمه  شنادـنزرف  نایم  رد  اریز  دـیمانب ، قداص 

(1)« .دوش یم  هدیمان  وگغورد ) رایسب  )

هک دش  هدیمان  قداص »  » ور نآ  زا  دمحم  نب  رفعج  : » تسا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  رابخالا » یناعم   » باتک رد  قودص  خیش  بانج  و 
(2)« .دوش هتخانشزاب  یلع  نب  رفعج  ینعی  مود ، هیحطف  هقرف ]  ] ربهر تماما و  هتسیاشان  یعدم  زا 

مرسپ دومرف : تسیک ؟ امش  زا  سپ  ماما  مدرک ، ضرع  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هب  دیوگ : یم  دلاخابا  رگید  یتیاور  قبط  رب 
نامـسآ رد  وا  مان  هک  تسا  رفعج  دمحم ، زا  سپ  ماما  .دفاکـش و  یم  ار  اه  نآ  دـبای و  یم  هار  اه  شناد  قامعا  هب  هک  تسا  دـمحم 

!؟ دنا هدیمان  قداص  ار  وا  اهنت )  ) ارچ سپ  دیتسه ، قداص »  » امش همه  متفگ : .تسا  قداص » »

200 ص :

ص 8. ج 47 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 65. رابخالا ، یناعم  . 2 - 2
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شمان هک  یـسک  اریز  .دیمانب  قداص »  » ار وا  دش  دلوتم  ...رفعج  مدنزرف  نوچ  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :
رفعج ادخ  دزن  وا  سپ  .دنک  یم  تماما  ياعدا  ادخ  ربارب  رد  تأرج  یخاتـسگ و  غورد ، رـس  زا  تسا  وا  مجنپ  لسن  زا  تسا و  رفعج 

(1)« ....تسا هتسب  ارتفا  تمهت و  ادخ  رب  هک  تسا  باّذک 

: دسر یم  رظن  هب  هتکن  هس  تایاور  نیا  هرابرد 

.دنداد ناشیا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  بقل  نیا  دش  هراشا  هکروط  نامه  . 1

.دنا هدرک  تیاور  ار  بلطم  نیا  زین  ّتنس  لها  تایاور  یخرب  هیاپرب  . 2

نآ لّوا  هتکن  هدرشف  اریز  .درادن  یتافانم  دش ، لقن  قداص  هب  ترـضح  نآ  يراذگ  مان  لیلد  هرابرد  هک  یلوا  هتکن  اب  ثیداحا  نیا  . 3
نانخس تسا و  اتمه  یب  یمالسا  تما  نیب  رد  هکلب  وگتسار ، رایسب  نید  ریسفت  نییبت و  ثیداحا و  لقن  رد  ترضح  نآ  نوچ  هک  دوب 

زا ار  دمحم  نب  رفعج  .دنا  هدیمان  قداص  ار  ناشیا  تسا ، يراوتـسا  ناقتا و  تیاهن  رد  دقن و  لباق  ریغ  ّلدتـسم ، ناشیا  یملع  ینید و 
باّذک رفعج  اب  نآ  يارب  زین  .تفگ و  یم  نخس  دقن  لباق  ریغ  لّدتـسم و  قیقد ، تسار ، تسرد ، رایـسب  هک  دنا  هدیمان  قداص  ور  نآ 

یهارمگ راکمتـس و  نامکاح  وا و  نارادفرط  اهدعب  ات  دیمان  قداص »  » ار ناشیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوشن  هبتـشم 
يرایـسب هک  روط  نامه  .دـننکن  هدافتـسا  ءوس  تسا ، هدمآمالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يدـنمجرا  تلیـضف و  رد  هک  یتایاور  زا  یـسابع 

دنارتسگ یم  نیمز  هنهپ  همه  رد  تلادع  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مالسلا » هیلع  يدهم   » مان زا  ات  دندیشوک 
.دننک هدافتسا  ءوس  .دنک » یم  نک  هشیر  ار  متس  و 

201 ص :

ص 9. ج 47 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
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.تسا و هتـشاد  زین  ترـضح  نآ  هک  تسادـخ  لوسر  باقلا  زا  نیما »  » و قّدـصم » «، » قداـص  » بقل دـمآ  دـهاوخ  هک  روط  ناـمه  . 4
دیاب ، (1) دنمان یم  قداص »  » ار وا  رّرکم  روط  هب  هراومه و  هک  ترضح  نآ  هب  ناگتفیـش  همه  هکلب  نایعیـش ، دراد و  يرایـسب  ّتیمها 
نانآ نامـشچ  ولج  ار  گرزب  بقل  ماقم و  نیا  دهاکن و  نآ  تمظع  يدـنمجرا و  زا  مان  نیا  لامعتـسا  رارکت  نیا  هک  دنـشاب  بظاوم 

.دنکن کچوک  یلومعم و 

ّرابلا

ّرابلا

لوبق هک  دراد  يددعتم  يانعم  َّرب »  » هژاو تسا و  نابرهم  هاوخریخ ، تکرب و  ریخرپ و  وگتسار ، اوقت ، اب  ناسنا  يانعم  هب  تغل  رد  ّراب » »
(2) .تسا نآ  یناعم  هرمز  رد  ...ندرک  یکین  نتفگ ، تسار  ندرک ، ینابرهم  ّجح ، لیبق  زا  یتدابع  ندش 

هب مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دشاب ؛ هتـسجرب  زاتمم و  دّدعتم  تاهج  زا  هک  تسا  یـسک  ّراب »  » هک تسا  نآ  یناعم  نیا  همه  هصالخ 
نیا راتفر  لمع و  هلحرم  رد  دوب و  یکاپ  یگتـسجرب و  جوا  رد  شکاپ  دادجا  ردام و  ردـپ و  بسن ، بسح و  تفرعم و  ملع و  ظاحل 

ناشیا رگید  بقل  »(3) و  رهاط  » ترـضح نآ  رگید  باقلا  زا  یکی  ور  نیا  زا  .دوب  هدیناسر  دوخ  تیاهن  هب  هتخاس و  افوکـش  ار  یکاپ 
و تلیضف .) اب  زاتمم و   ) (4)« لضاف »

202 ص :

 . ص 80 ج 1 ، نآرق ، سوماق  ص 78 و  ج 1 ، نیون ، عماج  گنهرف  ص 43 ؛ رینملا ، حابصملا  . 1 - 1
ص 307؛ صاوخلا ، هرکذت  .تسا  هدش  هتسناد  ترضح  نآ  بقل  نیرتروهـشم  قداص ، بقل  زین  تنـس  لها  فلتخم  عبانم  رد  . 2 - 2

هاگدید زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  ك.ر :  ) ص 294 راصبالارون ، ص 201 ؛ هقّرحملا ، قعاوصلا  ص 223 ؛ همهملا ، لوصفلا 
(. ص 170 و 434 تنس ، لها 

ج هعیشلا ، نایعا  ص 9 ؛ ج 47 ، راونالاراحب ، ص 40 و  ج 8 ، يدـهلا ، مالعا  زا  لقن  هب  ص 41  ج 1 ، قداصلا ، ماـما  هعوسوم  . 3 - 3
ص 659. ، 1

.نامه . 4 - 4
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یبوخ اه و  یکین  ندینارتسگ  یپ  رد  هراومه  دوب و  مدرم  هاوخریخ  درک ، فیصوت  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  ترضح  نآ  زین 
.درک ییابیکـش  رایـسب  دـیرخ و  ناـج  هب  ار  یناوارف  ياـه  یتخـس  اـه و  جـنر  فدـه  نیا  هـب  یباـیتسد  هار  رد  دوـب و  هعماـج  رد  اـه 

اب هارمه  ًایناث  دشاب و  یتساک  یتسس و  شزغل ، نودب  هک  تسا  صلاخ  دوسرپ و  لالز ، ینامز   (1) ینابرهم یناسر و  ریخ  یهاوخریخ ،
؛ دشابن ریـشمش  زا  هدافتـسا  روز و  تنوشخ ، اب  هارمه  زین  یهاوخریخ و  زا  هدمآرب  ياه  یتخـس  و  اه ، جنر  اهدرد ، ربارب  رد  ییابیکش 

(2) .دندیمان رباص »  » ار وا  هک  دوب  ابیکش  هار  نیا  رد  يا  هزادنا  هب  هک  نیا  هچ  دوب ، بقل  نیا  هتسیاش  قح  هب  ترضح  نآ 

تلیـضف رگید  عاونا  بسن و  بسح و  تفرعم ، ملع و  ظاحل  هب  ناوارف  ياهزایتما  ياراد  نوچ  .دنتفگ  یم  ّراب »  » ناشیا هب  ناس  نیدـب 
.دجنگ یم  ّراب »  » يانعم رد  يا  هنوگ  هب  میهافم  نیا  همه  (3) و  .دوب وگتسار  اوقتاب و  نابرهم ، هاوخریخ ، رایسب  زین  دوب و  اه 

ماما (5) و  نیـسح ماما  هرابرد  زین  (4) و  .تسا هتفر  راک  هب  لاعتم  دـنوادخ  هرابرد  تیاور  رد  اـهراب  هک  تسا  ییاـه  ماـن  زا  بقل  نیا 
مالسلا امهیلع   (6) اضر

203 ص :

ارم لد  ایادـخ ! ًاّراب » یبلق  لـعجا  ّمهّللا  : » تسا هدـمآ  اـعد  رد  ور  نیا  زا  نیرفآ ، تلیـضف  تسا و  ینورد  عقاو  رد  تفـص  نیا  . 1 - 1
(. ص 182 ج 84 ، راونالاراحب ،  ) .زاس نارگید  هاوخریخم 

نایوما و هراومه  هک  ییاه  یخلت  اسرف و  تقاط  راوشد و  ياه  تنحم  هک  دـندیمان  رباص »  » ور نیا  زا  ار  ترـضح  نآ  ، » ناـمه . 2 - 2
(. ص 307 صاوخلا ، هرکذت  ص 41 و  ج 8 ، هیادهلا ، مالعا   ) .دیزرو یم  ییابیکش  دندروآ ، یم  دیدپ  ترضح  نآ  يارب  نایسابع 

.تسا هتسناد  یقتلاو » قداصلا   » يانعم هب  ار  ّراب »  » ص 84 رینملا » حابصملا   » رد . 3 - 3
ص 189. و 402 و ج 99 ، ، 98 ص 57 ، ص 273 و ج 98 ، ص 49 و ص 189 و ج 94 ، ج 11 ، راونالاراحب ، . 4 - 4

178 و 181. ص 163 ، نامه ، . 5 - 5
.مالسلا هیلع  اضر  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  ك.ر : ص 181 ، ج 102 ، نامه ، . 6 - 6
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رد مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  رب  نوزفا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـش و  هراشا  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  ییانعم  ناـمه  هب 
زا يا  هراپ  رد  .تسا و  هدـش  هدـناوخ  نیمأ » ّراب  قداـص   » (2) ترضح نآ  دوخ  رب  تاولـص  (1) و  مالسلا هیلع  اضر  ترـضح  ترایز 

(3) .تسا هدش  هدناوخ  ّراب » قداص   » ترضح نآ  رگید  تارایز 

نیمالا

نیمالا

هک نآ  دنتسه ، نمیا  وا  زا  دننک و  یم  دامتعا  وا  رب  هک  یسک  يوق ، راد  تناما  يانعم  هب  تسا و  ههبـشم  تفـص  نابز  رد  نیما »  » هژاو
دوخ یهلا  تلاسر  زا  تسا و  هاوخریخ  هک  یسک  يانعم  هب  رتشیب  یناعم و  نیمه  هب  راب  نآرق 14  رد  (4) و  سرت یب  دنرادن ، میب  وا  زا 

.تسا هتفر  راک  هب  تسا ، نمئطم 

عبتت قبط  رب  دنا و  هدراذگ  وا  شودرب  ار  ینایحو  ینید و  ریطخ  مهم و  تلاسر  هک  تسا  یـسک  بقل  نیما »  » تایاور رد  یّلک  روط  هب 
ناربمایپ زا  یهورگ  .تسا  هتفر  راک  هب  مالـسا  گرزب  ربمایپ  نیما و  لـیئربج  هراـبرد  همه  زا  شیب  تاـیاور  رد  هژاو  نیا  هدـش  ماـجنا 

(5) .تسا هتفر  راک  هب  نیما  هژاو  مالسلا  مهیلع  هّمئا  همه  یهلا و  گرزب 

204 ص :

.نامه . 1 - 1
 . هّمئا رب  تاولص  نانجلا ، حیتافم  ص 76 ؛ ص 47 و ج 94 ، ج 102 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

ص 47 و 266. ج 102 ، راونالاراحب ، . 3 - 3
...و ص 123  ج 1 ، نآرق ، سوماق  ص 49 ؛ ج 1 ، نیون ، عماج  گنهرف  ص 20 ؛ رینملا ، حابصملا  . 4 - 4

مالـسلا : » هدمآ هریغـص  هعماج  ترایز  رد  هچنانچ  ص 622 . ج 17  راونـالاراحب ، ثیداـحا  ظاـفلال  سرهفملا  مجعملا  ك.ر : . 5 - 5
«. هّللا ءانما  یلع 
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هتفر راک  هب  نیقّتم  (7) و  حلاص ، (6) بیعش ، (5) طول ، (4) دوه ، (3) حون ، (2) فسوی ، (1) لیئربج هرابرد  نیما »  » تفـص زین  نآرق  رد 
.تسا

.تسا هتفر  راک  هب   (9) مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  و  ، (8) ایخرب نب  فصآ  هرابرد  زین  و 

نآ دوب و  هتفرگ  شودرب  دنباترب ، ار  نآ  دنتسناوتن  اههوک  هک  ینیگنـس  تناما  ینعی  یهلا ؛ تناما  نیرتگرزب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیگمهـس جاوـما  نآ  ناـیم  رد  مه  نآ  یهلا ، نیگنـس  هعیدو  نـیا  ادـخ ؛ نـید  زا  یتـسرد  هـب  راد ، تناـما  هاوـخریخ ، وگتـسار ، ماـما 

یتشک ینید  دـض  گنهرف  ياه  مجاهت  اـه ، تعدـب  هدـنبوک  رگ و  ناریو  ياـه  ناـفوط  يـالبال  زا  یعاـمتجا و  یـسایس و  یگنهرف ،
اب بسانت  تفارظ ، تقد ، اب  هراب  نیا  رد  يا  هزادـنا  هب  ترـضح  نآ  دـش ، نومنهر  تاـجن  لـحاس  هب  تمالـس  هب  ار  نید  هدز  ناـفوط 

هب ار  نایعیش  ماع و  روط  هب  ار  ناناملسم  درک و  لمع  دیشیدنا ، دوجوم  ياه  تیعقاو 

205 ص :

.193 ءارعش /  . 1 - 1
.54 فسوی /  . 2 - 2

.143 ، 178 ، 162 ، 125 ، 107 تایآ /  ءارعش   . 3 - 3
.143 ، 178 ، 162 ، 125 ، 107 تایآ /  ءارعش  . 4 - 4
.143 ، 178 ، 162 ، 125 ، 107 تایآ /  ءارعش  . 5 - 5
.143 ، 178 ، 162 ، 125 ، 107 تایآ /  ءارعش  . 6 - 6
.143 ، 178 ، 162 ، 125 ، 107 تایآ /  ءارعش  . 7 - 7

.27 لمن /  . 8 - 8
.28 صصق /  . 9 - 9
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ناهارمگ دادن  هزاجا  ترـضح  نآ   (1) .تفرگ بقل  ادخ  نید  هدننک  ظفح  هّللا ،» نیدـل  ظفحتـسملا   » هک درک  ییامنهار  صاخ  روط 
تساخرب زیتس  هب  ناورژک  نانیرفآ و  تعدب  اب  تشاد ، ساپ  ار  یهلا  نید  میرح  تبظاوم  لامک  اب  زین  ناشیا  دوخ  دننک ، یشارت  نید 

.دیرخ ناج  هب  ار  یناوارف  ياهدرد  اه و  یتخس  اه ، جنر  هراب  نیا  رد  و 

رهطلا رهاطلا  رفعج  نب  یسوم  ای  کیلع  مالسلا 

هراشا

رهطلا رهاطلا  رفعج  نب  یسوم  ای  کیلع  مالسلا 

هداد مالـس  تسا ، یگزیکاپ  یکاپ و  يانعم  هب  هک  رهط » رهاط و   » هژاو اب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  هماـن  تراـیز  نیا  رد 
ناس نیدب  .دزاس  هزیکاپ  كاپ و  ار  ءایشا  رگید  دراد ، یگتسیاش  هچ  نآ  ینعی  هدننک ، كاپ  كاپ ، يانعم  هب  رهاط »  » هژاو .تسا  هدش 

(2) .تسا رظن  دروم  رهاظ ، هب  انعم ، ودره  ترایز  نیا  رد  تسا و  رّهطم  يانعم  هب  مه  یکاپ و  يانعم  هب  مه  رهاط » »

لامعا و تهج  زا  زین  تثراو و  ردام و  ردپ و  ظاحل  هب  هک  نآ  دنتسین و  دایز  نادنچ  دنشاب ، كاپ  رظن  ره  زا  ًاعقاو و  هک  ییاه  ناسنا 
رکف لد و  هب  هچنآ  ظاحل  هب  یند و  يایند  راکم  رازاب  گنراگنر  ددعتم و  ياه  یگدولآ  اه و  یهایـس  هب  دوخ  نماد  ندولاین  راتفر و 

: تفگ ناوـتب  دـیاش  دـنا و  مک  رایـسب  دنـشاب ، كاـپ  اـهوزرآ  اـه و  ّتین  عاوـنا  نتخیر  هماـنرب  حرط و  هیاوز  زا  ینعی  ددرگ ، یم  زاـب 
، یکدوک ياه  هرود  همه  رد  هدش و  دلوتم  ردام  ردپ و  زا  یکاپ  تیاهن  رد  یتسرد و  هب  هک  اه  ناسنا  نیا  زا  یکی  .دنرامـش  تشگنا 

نآ ترایز  رد  .تسا  هدوب  وا  هارمه  یکاپ  یلاس  گرزب  یناوج و  یناوجون ،

206 ص :

ص 76. ج 94 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 731. ج 2 ، نیون ، عماج  گنهرف  ص 379 و  رینملا ، حابصملا  . 2 - 2
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كاپ ناردپ  لامعا  شور و  دننامه  وت  یگدنز  شور  راتفگ و  راتفر ، هک  مهد  یم  یهاوگ  : » میناوخ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ترـضح 
يدرکن لیم  لطاب  هب  يدنادرگن و  يور  قح  زا  يا  هظحل  يدادن و  حیجرت  تیادـه  رب  ار  یهارمگ  زگره  ...دوب  تا  هزیکاپ  دادـجا  و 

(1)« .يدیزرو بانتجا  تنایخ  زا  هرامه  و 

ترـضح نآ  یکاپ  ندـنایامن  يارب  رهاـط »  » هژاو هک  دراد  یم  رب  هدرپ  تیعقاو  نیا  زا   (2) ینعمرپ ياه  هلمج  نیا  رد  رت  نوزفا  لـمأت 
نیع ناشیا  هک  نیا  هچ  .دـنایامنب  ار  ترـضح  نآ  ياه  یکاپ  هنارک  ادـیپان  سونایقا  زا  یـشخب  یتح  دـناوت  یمن  تسا و  رـصاق  یـسب 

ردصم مه  رهُط  .تسا  هدمآ  زین  رهط »  » هملک رهاط »  » هژاو رانک  رد  ترایز ، نیا  رد  ور  نیا  زا  تسا ، اه  یکاپ  همشچرس  هکلب  یکاپ ،
نیع يا  كاپ و  يا  دابوت  رب  مالـس  ینعی  .ندوب  كاپ  ندرک و  كاـپ  هجیتن  هراـصع و  ینعی  ردـصم ، مسا  مه  و  یکاـپ »  » ینعی .تسا 

(3) .اه یکاپ  همشچرس  كاپ و 

زا دـنهاوخب  دـشاب و  هتفای  تسد  تلادـع  يالاب  بتارم  هب  هاگره  اما  دـنیوگ  یم  لداع  وا  هب  تسا  لداع  یـسک  یتقو  یبرع  نابز  رد 
نآ دوصقم  زین  اج  نیا  رد  .تسا  تلادع  دوخ  نیـسح  ینعی  لدـع » ٌنیـسُح   » .دـنیوگ یم  لدـع »  » وا هب  دـننک  دای  وا  تلادـع  یگرزب 

.تسا یکاپ  نیع  شتاذ  مالسلا  امهیلع  رفعج  نیب  یسوم  ماما  هک  تسا 

تقیقح ِریغ  زا  هتـسراو و  ناـج  ینعی  »(4) ؛ هّیکز سفن   » ار ترـضح  نآ  باـقلا  زا  یکی  ینـس  هعیـش و  ناـخروم  زا  یخرب  ور  نیا  زا 
دنا هتسناد  هتسسگ 

207 ص :

ص 931. نانجلا ، حیتافم  ص 76 و  ج 94 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 21. ج 21 ، مولعلا ، ملاوع  ك.ر : .تسا  رباصلا »  » ترضح نآ  باقلا  رگید  زا  . 2 - 2

ص 731. ج 20 ، نیون ، عماج  گنهرف  ص 379 و  رینملا ، حابصملا  . 3 - 3
ترضح ترایز  نانجلا ، حیتافم  ص 45 ؛ هیادهلا ، مالعا  ص 21 ؛ ج 21 ، مولعلا ، ملاوـع  ك.ر : ص 437 ، ج 3 ، تبحانملا ، . 4 - 4

ص 931. مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم 
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« رهاط  » هژاو رانک  رد  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  رد  .دنا و  هدروآ  ناشیا  باقلا  هرمز  رد  ار  هزیکاپ »  » »(1) و ّبیط  » راثآ زا  یخرب  رد  و 
.تسا هدش  دای  هتسراو ) كاپ   ) (2)« یکّزلا رهاطلا   » هب ناشیا  زا  تسا و  هدمآ  زین  یکّزلا »  » هملک

یمالسا هعماج  رسارس  رب  نوراه  هژیو  هب  یسابع  نامکاح  داسف  یهابت و  هک  هایـس  راگزور  نآ  رد  هک  تسا  يرگید  زیچ  تقیقح  اما 
، دنـشاب هتـشاد  رارق  نآ  يوس  تمـس و  رد  هدرک و  کیدزن  لطاب  هب  ار  دوخ  هک  دنتـشاد  تایح  ّقح  یناسک  اهنت  دوب و  هدـنکفا  هیاس 
اب هتسویپ  ناما و  یب  زیتس  و  اه ، یکاپ  ندینارتسگ  رتراوشد  نیا  زا  اما  .دوب  راوشد  یـسب  ندنام  هتـسراو  نتـسیز ، هزیکاپ  ندوب ، كاپ 

هتفهن رهاط »  » هژاو رد  نیقی  هب  هک  تسا  نامه  نیا  دوب و  هتخاس  هدولآ  ار  هعماج  نماد  هک  دوب  ییاـه  یکاـپان  اـه و  یطـشلپ  اهدـیلپ ،
هدمآ مه  دزاس  كاپ  ار  ایـشا  رگید  ات  دراد  یگتـسیاش  هچ  نآ  هدننک و  كاپ  يانعم  هب  رهاط »  » دش هراشا  هک  روط  نامه  اریز  .تسا 

.تسا

یکاپ ردپ 

یکاپ ردپ 

: تسا هدمآ  نینچمالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  شرتخد  همان  ترایز  رد  ترضح  نآ  رب  مالس  رد  ور  نیا  زا 

.نیرفآ یکاپ  یکاپ و  زا  رت  كاپ  اه و  یکاپ  همشچرس  یکاپ و  دوب و  كاپ  هک  وا  رب  مالس  ینعی  رهط ؛» رهاط   » يا وت  رب  مالس 

هدولآ ار  دوخ  نماد  راتفر  راتفگ و  هشیدنا ، رد  زگره  نوچ  دوب ؛ كاپ 

208 ص :

ص 24. ج 21 ، مولعلا ، ملاوع  ك.ر : ص 348 ، صاوخلا ، هرکذت  . 1 - 1
ص 1088. مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  رب  تاولص  نانجلا ، حیتافم  ص 76 ؛ ج 94 ، راونالاراحب ، . 2 - 2
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ردـپ و نماد  رد  دوب و  هدـیرفآ  تلیذر  یتساـک و  ره  زا  هتـسراو  ار  وا  تشرـس  تاذ و  دـنوادخ  هک  ور  نآ  زا  دوب ، یکاـپ  .تخاـسن 
.لالز دندوب و  هزیکاپ  هک  دوب  هدیلاب  هتفای و  شرورپ  يردام 

شدوجو يافرژ  رد  هدرشف  روط  هب  لمع و  نخس و  هشیدنا ، ناور ، نت ، رد  یکاپ  اریز  دوب ، یکاپ  زا  رت  فافـش  رت و  لالز  رت و  كاپ 
يوخ قـلخ و  هکنیا  هچ   (1) .دـنتفگ یم  زین  رهاز »  » وا هب  ور  نیا  زا  دوب  هدرک  هوـلج  هدـش و  افوکـش  هتـسشن ، راـب  هب  هدـیناود ، هشیر 

.دومن یم  خر  هرامه  دیشخرد و  یم  وا  يوکین 

یسک دوب و  هدنکفا  هیاس  ناگمهرب  اه  یهایس  تلاهج و  تملظ ، هک  هایـس  راگزور  نآ  رد  اریز  اه ، یکاپ  ردپ  دوب و  نیرفآ  یکاپ  و 
اب درادرب  یماـگ  داـسف ، یبلط و  تردـق  یگماـکدوخ ، هولج  نوراـه ، فادـها  هار و  يوس  تمـس و  رد  زج  داد  یمن  تئرج  دوخ  هب 

ددنبن رب  تخر  هعماج  زا  زین  اه  یکاپ  ات  دیرخ  ناج  هب  ار  ینوراه  ياه  نادنز  اه و  قالش  اه ، هجنکش  ابیکش  داتـسیا و  تسار  یتماق 
هموصعم همطاف  ردپ  هک  نوچ  دوب ؛ رتسگ  یکاپ  نیرفآ و  یکاپ  ور  نآ  زا  ماجنارـس  دیامن و  خر  یمالـسا  هعماج  رانک  هشوگ و  رد  و 

.دوب یگتسراو  ردپ  ياه  یگزیکاپ  همه  هرمث  هراصع و  نآ  مالسلا ؛ اهیلع 

یضترملا اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا 

هراشا

یضترملا اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا 

ربمایپ و نادنزرف  زا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  یلع  نیموس  وا 

209 ص :

ص 44. ج 9 ، هیادهلا ، مالعا  . 1 - 1

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 236 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_209_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد بلط  قح  نانز  نادرم و  هک  ییاهراوشد  اه و  جـنر  ندـیرخ  ناـج  هب  اـه و  يراکادـف  هفقو  یب  ياـه  شـالت  هک  دوب  ناـنمؤمریما 
موصعم ناماما  صاخ  تیریدم  اه و  تیارد  اه ، تسایس  زین  دندوب و  هتفاتش  نآ  لابقتـسا  هب  نایـسابع  هایـس  تموکح  نرق  مین  دودح 

نیما و نایم  نینوخ  يریگرد  نایولع و  يربهر  هب  ناهاوخ  تلادع  ياه  بالقنا  اه و  تضهن  اه ، مایق  ناشیا و  زا  شیپ  مالسلا  مهیلع 
نیـشیپ ناموصعم  زا  رت  شیب  دـناوتب  ناشیا  هک  دوب  هدز  مقر  ار  یلاوحا  عاضوا و  ترـضح  نآ  قیقد  رایـسب  یهلا و  يربهر  و  نومأم ،

ياه یهاگآ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هراـبرد  دنتـسناوت  ناـنآ  هک  يروط  .دناسانـشب  رت  شیب  مدرم  هب  ار  دوخ  دـنایامنب و  ار  دوخ 
ناونع هب  وا  هک  دـنتفایرد  یتسرد  هب  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، ياه  تیعقاو  اب  ییورایوراب  مدرم  دـنوش ؛ رادروخرب  يرت  نوزفا 
طارـص یتخبـشوخ و  يوس  هب  ار  نانآ  دـناوت  یم  هک  تسا  یـسک  نیرت  بسانم  دوخ  راـگزور  ردمالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دـمآرس 

عازن دندوب و  هدروآ  تسد  هب  ناوارف  یتاعالطا  نایوما  ياه  یمیخژد  اه و  یهایـس  اه ، متـس  زا  هک  نآ  هچ  ددرگ ؛ نومنهر  میقتـسم 
یهلا یناسنا و  يوخ  قلخ و  يراد ، مدرم  یتسود ، مدرم  یـسابع و  نامکاح  رگید  نوراه و  ياـه  تیاـنج  نومأـم و  نیما و  رگناریو 

ناقفاوم و هک  دوب  هدش  ببس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگدای  نآ  زاتمم  فاصوا  رگید  مالسلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 
هب ور  نیا  زا  دنا  هتشون   (1) ناروشناد زا  یخرب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنشاب و  دونشخ  وا  زا  دندنسپب و  ار  وا  ترـضح  نآ  نافلاخم 

دنتفگ یم  اضر »  » ترضح نآ 

210 ص :

ص 14. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  دنسم  . 1 - 1
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هب رواب  نیا  دوب و  هتفرگ  ياج  ناهذا  رد  هتکن  نیا  نانچ  دـندوب و  دونـشخ  ناشیا  زا  هتـشاد و  تیاضر  وا  زا  ناـفلاخم  ناـقفاوم و  هک 
لدبم ناشیا  باقلا  نیرتروهشم  هب  بقل  نیا  دنتخانـش و  یم  بقل  نیا  اب  ار  ترـضح  نآ  مدرم  هک  دوب  هدش  هدرتسگ  مدرم  نایم  قح 

« اضر  » ار ترـضح  نآ  ارچ  هک  نیا  هراـب  رد  (1) و  .تسا ندیدنـسپ  يدونـشخ و  یـشوخ ، يانعم  هب  یبرع  تغل  رد  اضر »  » .دوب هدش 
.تسا هدش  هداد  لامتحا  دنچ  دنداد  بقل 

یـضار دونـشخ و  وا  زا  همه  وا ، زا  سپ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  شلوسر و  ادخ ، اریز  داد ؛ ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  بقل  نیا  . 1
: دومرف نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  .دندوب 

مهیلع ناموصعم  شلوسر و  نیمز  رد  دوب و  یـضار  وا  زا  ّلجوّزع  يادـخ  نامـسآ  رد  اریز  دـیمان ، اضر  ار  مردـپ  لاـعتم  يادـخ  »... 
(2)« .دندوب دونشخ  وا  زا  سپ  مالسلا 

یضار امـش  كاپ  دادجا  همه  زا  سپمالـسلا  مهیلع  ناماما  ادخ و  لوسر  ادخ ، هک  تسا  نآ  هن  رگم  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  یطنزب 
: دومرف دنا ؟ هدیمان  اضر »  » ار امش  ردپ  اهنت  نانآ  همه  نایم  زا  ارچ  سپ  متفگ : دیوگ : یم  یطنزب  .تسا  نینچ  یلب ، دومرف : دنا ؟ هدوب 
هک تسا  نیمه  يارب  دندوبن  هنوگ  نیا  ناشیا  ناردپ  دندوب و  دونشخ  وا  زا  شقفاوم ؛ ناتسود  مردپ و  فلاخم  نانمشد  هک  ور  نآ  زا 

(3)« .دندیمان اضر »  » نانآ همه  نایم  زا  ار  ناشیا  اهنت ) )

211 ص :

ص 103. ج 3 ، نآرق ، سوماق  ص 229 ؛ رینملا ، حابصملا  ص 508 ؛ ج 1 ، نیون ، عماج  گنهرف  . 1 - 1
ص 4. ج 49 ، راونالاراحب ، ص 14 ؛ ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  . 2 - 2
ص 4. ج 49 ، راونالاراحب ، ص 14 ؛ ج 1 ، اضرلارابخا ، ناویع  . 3 - 3
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، دـنا هدرک  لقن  فالتخا _  یکدـنا  اـب  ار _  نآ  زین   (1) تنـس لها  ناروشناد  زا  یهورگ  هعیـش  تاـیاور  رب  نوزفا  هک  تیاور  نیا  زا 
: دیآ یم  تسد  هب  ریز  ياه  هتکن 

، تاـیاور زا  هتکن  نیا  .تسا  هتـسناد  ناـشیا  هژیو  ار  اـضر »  » بقل ترـضح  نآ  ناراـی  ناـملاع و  رتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  یطنزب  . 1
.دوش یم  هدافتسا  ینشور  هب  خیرات  اه و  ترایز 

.ناشیا يارب  ادخ  فرط  زا  تسا  يا  هیده  تسا و  ینامسآ  اضر »  » بقل .2

نآ زا  همه  شیایـصوا ؛ لوسر و  ادخ ، هک  تسا  نآ  يراذـگمان  نیا  لیلد  تمکح و  هیاپ  رب  شیاهراک  همه  تسا و  میکح  ادـخ  . 3
دنا و هدوب  نینچ  زین  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  هکنیا  هچ  تسا  يراذگمان  نیا  لیلد  زا  شخب  نیا  اما  دنا  هدوب  یـضار  ترـضح 

ناشیا هتـشاد و  تیاضر  ترـضح  نآ  زا  زین  فلاخم  قفاوم و  نمـشد و  تسود و  هک  تسا  نآ  يراذـگ  مان  نیا  تلع  نیمود  شخب 
.تسا هدوب  مدرم  بوبحم  هرهچ  عقاو  رد 

ندینـش وا و  رادید  يارب  دندوب و  ناشیا  يادیـش  هتفیـش و  راگزور  نآ  رد  ناناملـسم  تسا ، هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هک  روط  نامه  . 4
ات هنیدم  ریـسم  رد  ناشیا  زا  مدرم  یخیرات  ریظن و  یب  لابقتـسا  رد  ناوت  یم  ار  نآ  هنومن  دنتخانـش و  یمن  اپ  زا  رـس  ناشیا  زا  ثیدح 

.درک هدهاشم  ...نارعاش  راعشا  ورم و 

ترضح نآ  هدیزگرب ، مالسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  يارب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ار  مان  نیا  تایاور  زا  یخرب  هیاپ  رب  . 2
هب ینسح  میظعلادبع  بانج  .دناوخ  یم  اضر »  » بقل اب  ار  یلع  شدنزرف  هراومه 

212 ص :

ص 417. ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  . 1 - 1
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یم هراومه  دوب و  هدیمان  اضر »  » ار یلع  شدنزرف  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  صفح  نب  نامیلـس  زا  لقن 
(1) دومرف ...: نینچ  نم  هب  هراب ) نیا  رد   ) اضر مدنزرف  دومرف ): یم  ای  و   ) دیایب دییوگب ، اب  اضر »  » مدنزرف دومرف :

نامـسآ رد  ار  ناشیا  لاعتم  دنوادخ  هک  دیمان  اضر »  » ار ترـضح  نآ  ور  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـسر  یم  رظن  هب 
بقل اب  هراومه  ار  ناشیا  درک و  ارجا  مالـسلا  هیلع  یلع  شدـنزرف  هرابرد  ار  ادـخ  نامرف  عقاو  رد  ترـضح  نآ  .دوب  هداهن  مان  اـضر » »

.دناوخ یم  اضر » »

لیالد و .دـیمان  دـمحم » لآ  نم  اضرلا   » ار ناـشیا  داد و  ترـضح  نآ  هب  نومأـم  ار  اـضر »  » بقل هک  تسا  هدرک  شرازگ  ریثا  نبا  . 3
نب یـسوم  ماما  شراوگرزب ، ردـپ  دـننامه  دز و  یم  ادـص  بدا  لامک  اب  ار  ترـضح  نآ  زین  نومأم  هک  تسا  نآ  رگ  ناـشن  دـهاوش 
یلع ماما  هک  دنتسناد  یم  شناوریپ  زا  يرایـسب  نومأم و  یّلک  روط  هب  اما  .درک  یم  دای  ناشیا  زا  اضر »  » و نسحلاابا »  » ناونع اب  رفعج 

اه تلیـضف  همه  رهظم  هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راگدای  هناگی  یهلا و  تسا  يدرم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب 
یم دـیدپ  یتلیـضف  هن  وا  يارب  يدـهعیلو  دراد و  هژیو  یتلزنم  تیعقوم و  مدرم  نایم  ییوس  زا  اـه و  تلیذر  ماـمت  زا  هتـساریپ  تسا و 

تیبوبحم رب  مدرم  نایم  هن  دروآ و 

213 ص :

ص 4؛ ج 49 ، راونالاراحب ، ك.ر : ص 359 ؛ ج 2 ، یفاو ، ص 312 و  ج 1 ، یفاک ، .ر ك : ص 14 . ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  . 1 - 1
هآرم ص 202 ؛ تنـس ، هاگدـید  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بقاـنم  ص 183 و  هوبّنلا ، دـهاوش  ص 14 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  دنـسم 
هجو هک  نیا  وگ  هدیزرو  دیکأت  رظن  نیمه  يور  اهنت  هینّسلا » سلاجملا   » باتک رد  نیما  نسحم  دیـس  همالع  ص 353 . ج 3 ، لوقعلا ،

.تسا هتسناد  یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  يراذگ  مان  لیلد  هب  اهنت  ار  اضر »  » هب هیمست 
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هب مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تسا ، هتـشونمالسلا  هیلع  یلع  شدـج  هرابرد  لبنح  نبا  هک  روط  ناـمه  عقاو  رد  دـیازفا ، یم  ناـشیا 
اهزایتما و اـه ، یگرزب  رب  نومأـم  يدـهعیلو  .تشادـن  ترـضح  نآ  تلزنم  رد  يریثأـت  تفـالخ  دیـشخب و  تنیز  ییاـبیز و  تفـالخ 

يارب ار  يدهعیلو  ماقم  تسایس ، بابرا  زا  رگید  يرایسب  دننامه  دیشوک  یم  هرامه  نومأم  اما  .تشاذگن  يرثا  ترـضح  نآ  تمظع 
؛ دروآ رامش  هب  ترضح  نآ  ياه  تلیضف  ترهش و  أشنم  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دهد و  هولج  گرزب  مدرم  ترضح و  نآ 

دوب هدـش  ببـس  اضر »  » بقل هرابرد  نومأـم  هنمادرپ  غیلبت  درک ، هدـهاشم   (1)« اـضر  » بقل هراـبرد  ناوت  یم  ار  اـه  شـالت  نیا  هنومن 
هدیزگرب دوخ  دـهعیلو  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  نومأم  اریز  .تسا  هداد  ناشیا  هب  ار  بقل  نیا  نومأم  دـننک  نامگ  یهورگ 

نیا هب  اهنت  نومأم  هک  دـننک  یم  نامگ  امـش  نافلاخم  زا  یهورگ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هب  هراـب  نیا  رد  یطنزب  .تسا 
نانآ هک  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : خساپ  رد  ترـضح  نآ  .دیزگرب  دوخ  دهعیلو  ناونع  هب  ار  وا  هک  داهن  بقل  اضر »  » ار امـش  ردپ  لیلد 

(2) ...دیمان اضر »  » ار مردپ  لاعتم  يادخ  دننار ؛ یم  نابز  رب  ار  ینخس  نینچ  روجف  قسفرس و  زا  دنیوگ و  یم  غورد 

یم بقل  نیا  اب  ار  ناشیا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  شردـپ  نومأـم ، زا  شیپ  دوب و  اـضر »  » ترـضح نآ  بقل  لاـح  ره  هب 
: تفگ یم  يو  .دنک  تبث  دوخ  مان  هب  ار  راختفا  نیا  هک  دوب  نآ  یپ  رد  یکریز  اب  نومأم  اما  .دناوخ 

214 ص :

لها هاگدـید  زا  تیب  لها  بقانم  ك.ر : ص 320 ؛ راصبالارون ، 260 ؛ ص 261 _  همّهملا ، لوصفلا  ك.ر : هنومن ؛ ناوـنع  هب  . 1 - 1
ص 230. تنس ،

ص 14. ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  . 2 - 2
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دوخ يدـهعیلو  هب  ار  وا  متفاین ، مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  رت  تلیـضف  اب  رتهب و  تیب  لها  نایم  رد  مدرک و  یـسررب  نوچ 
(1) .مداد وا  هب  ار  اضر »  » بقل هدیزگرب و 

هـشقن نیا  تسا  هدش  تیاور   (3) ینس (2) و  هعیـش عبانم  رد  هک  ار  نومأم  نارادفرط  ياعدا  عطاق  بیذـکت  اب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
.تخاس بآرب  شقن  ار  نومأم 

نآ هب  ناج  يافرژ  زا  هتشاد و  تسود  ار  ناشیا  مجع  برع و  ناقفاوم ، نافلاخم و  هک  دش  هداد  ناشیا  هب  لیلد  نیا  هب  اضر »  » بقل . 4
لیدبت ناناملـسم  تدحو  لیدب  یب  روحم  هناگی  هب  شتایح  نامز  رد  ترـضح  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دندیزرو ؛ یم  قشع  ریظن  یب  ماما 

زین ترـضح  نآ  رهطم  دقرم  زین  تداهـش  زا  سپ  .دندوب  شترایز  قاتـشم  هتـشاذگ و  مارتحا  ناشیا  هب  ورم ، ات  هنیدـم  زا  دوب و  هدـش 
، نابح نبا  همیزخ ، نبا  لیبق  زا  ّتنـس  لـها  ناـملاع  نیرتگرزب  زا  يداـیز  رامـش  تسا و  هدوب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  تدـحو  روحم 

رهطم دـقرم  نآ  تیونعم  یـسدق و  ناشوج  هرامه  همـشچ  لالز  دـنتفر و  یم  ناشیا  تراـیز  هب   (4) دواد یلازغ و  يروباشین ، مکاـح 
هدوب و اضر »  » تداهـش زا  سپ  تایح و  نامز  رد  وا  ناس  نیدـب  .دـنا  هدـیچ  اه  لـگ  توارط  اـب  ناتـسوب  نآ  زا  هدیـشون و  اـه  هعرج 

.دنام دهاوخ  اضر  نانمؤم  ياهلد  رد  هراومه 

215 ص :

ص 326. ج 1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  . 1 - 1
.ص ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  ص 10 ؛  ج 1 ، اضرلادنسم ، ص 4 و  ج 49 ، راونالاراحب ، ك.ر : نامه ، . 2 - 2

ص 203. ّتنس ، لها  هاگدید  زا  تیب  لها  بقانم  .ر ك : ص 183 ؛ هوبنلادهاوش ، . 3 - 3
.130 ص 122 _  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  هریس  ك.ر : . 4 - 4
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یضترملا

یضترملا

زین یضترم » « » اضر  » رانک رد  اهاعد  زا  یهورگ  رد  اما  .تسا  ترضح  نآ  باقلا  نیرتروهشم  اضر »  » بقل دش ، هراشا  هک  روط  نامه 
وا زا  ادـخ  .تسا  هتفریذـپ  لـماک  روط  هب  ار  یهلا  يدونـشخ  تیاـضر و  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  یـضترم »  » .تسا هتفر  راـک  هب 

هدیزگرب لماک  روط  هب  ار  یهلا  تیاضر  وا  دهدن و  نت  دشیدنین و  ادخ  يدونـشخ  هب  زج  ددنـسپب و  ار  وا  تیاضر  هک  تسا  هتـساوخ 
رصاعم ناهوژپ  تغل  زا  یخرب  میلست ، وا  یهاون  رماوا و  لباقم  رد  تسا و  تعاطا  دایقنا و  تیاهن  رد  ادخ  ربارب  رد  ور  نیا  زا  تسا و 

رس زا  هک  دنیوگ  یم  یضترم »  » یسک هب  هکلب  تسا  هتفریذپ  ار  تیاضر  هک  تسین  یسک  يانعم  هب  اهنت  یـضترم »  » هک دنرواب  نیا  رب 
.تسا هداد  حیجرت  اه  تیاضر  رگید  رب  تفریذپ و  ار  ادخ  تیاضر  قشع  تبغر و  قوش ،

دونشخ تساوخ ، یم  ادخ  هچ  نآ  زا  هناقشاع  ّتبحم و  تبغر ، رس  زا  هک  دنتفگ  یم  یضترم »  » ترـضح نآ  هب  ور  نآ  زا  ناس  نیدب 
هک همطاف  ناـنمؤمریما و  راـبت  زا  یلع  نیموس  رب  مالـس  .دوب  اـقنم  میلـست و  لـماک  روط  هب  ادـخ  ياهروتـسد  ربارب  رد  هناـنتورف  دوب و 

(1) .دوب دونشخ  وا  زا  تشاد و  تسود  ار  ادخ  وا  دندوب و  دونشخ  وا  زا  دنتشاد و  تسود  ار  وا  ناگمه 

216 ص :

ینعی درجم ، یثالث  يانعم  هب  ار  یـضترا  یخرب  تساوخ ؛» ار  وا  يدونـشوخ  یـضترا :  » ص 508 ج 1 ، نیون ، عماج  گـنهرف  . 1 - 1
ءایبنا « ) یضترا نملالا   » هفیرش هیآ  رد  .تسا  هدش  هدیزگرب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  یضترم  ضرف  نیا  رد  هک  دنا  هتـسناد  یـضر » »
یکی تسا و  رهم  يدونـشخ و  يانعم  هب  اضر  هک  دنرواب  نیا  رب  قالخا  دـیتاسا  زا  یخرب  .تسا  انعم  نیمه  هب  یـضترم  ًارهاظ  (، 28 / 

.دنوادخ یضار »  » مسا هولج  عقاو  رد  دوب و  نابرهم  رایسب  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  يراذگ  مان  نیا  لیالد  زا 
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یقتلا یلع  نب  دّمحم  ای  کیلع  مالسلا 

موس دّمحم 

یقتلا یلع  نب  دّمحم  ای  کیلع  مالسلا 

موس دّمحم 

يارب دولوم  نیرت  تکرب  اب  نیا  دومرفمالـسلا : هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  تشاذـگ ، یتیگ  هصرع  هب  اـپ  نوچ  دوب و  دـمحم  وا  ماـن 
نانچ تفرگ و  هدهع  هب  ار  نایعیش  يربهر  تماما و  یناوجون  نینـس  رد  یّـصاخ  لاوحا  عاضوا و  رد  ترـضح  نآ   (1) .تسا نایعیش 

زا مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  .تخاـس  هدز  تفگـش  ار  نارظاـن  هک  دـیناسر  ماـجنا  هب  ار  نیگنـس  هفیظو  نیا  ییوکین  تقد و  یبوـخ  هب 
زا يرایسب  رد  یقت »  » بقل زا   (2) .تسا هدمآ  بقل  کی  ناشیا  ياربمالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  رد  هک  تسا  یناموصعم 
هب راگزیهرپ » اوقتاب و   » يانعم هب  اه  تراـیز  نیا  رد  هک  نیا  رگید  (3) و  .تسا هدش  دای  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  بقل  ناونع  هباه  ترایز 

ناـقّقحم زا  یهورگ  هچرگ  تسا ، هدـش  لامعتـسا  صاـخ ، روـط  هب  مالـسلا  هیلع  داوـج  ترـضح  هراـبرد  بقل  نیا  .تسا  هتفر  راـک 
(4) .دنا هتسناد  داوج »  » ار ناشیا  بقل  نیرتروهشم 

هدیسر ياه  ترایز  اه و  تیاور  هب  هجوتاب  نانآ _  زا  يرایسب  اما 

217 ص :

ص 321. ج 1 ، یفاک ، . 1 - 1
.تسا هدمآ  بقل  کی  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  شدنزرف  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  يارب  همان  ترایز  نیا  رد  . 2 - 2

ترایز هنومن ، ناونع  هب  .مالسلا  مهیلع  هّمئا  رب  تاولص  زین  مالـسلا و  مهیلع  همئا  فلتخم  ياه  ترایز  نانجلا ، حیتافم  .ر ك : . 3 - 3
ناماما رب  تاولـص  رد  ص 117 و  مالـسلا ، مهیلع  قداص  و  رقاب ، نیدـباعلا ، نیز  ناماما  تراـیز  ص 114 ، مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 

 ... مالسلا مهیلع  رقاب  يداه و  يرکسع ، نسح  اضر ،
ص 32. ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  .ر ك : . 4 - 4
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نیا هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا   (1) .دنا هدرمش  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  باقلا  نیرت  مهم  هرمز  رد  ار  یقت »  _ » شا هرابرد 
.تسا هدوب  روهشم  زین  ناشیا  تایح  نامز  رد  بقل 

(2) .دنک یم  ظفح  هتشادهگن و  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  هشیپ و  اوقت  راگزیهرپ ، يانعم  هب  تغل  رد  یقت » »

هب اهنت  تشاد و  هجوت  ادخ  هب  دوب ، اوقتاب  ترضح  نآ  نوچ  : » دنا هتفگ  یخرب  دنا ، هدیمان  یقت »  » ار ترضح  نآ  ارچ  هک  نیا  هرابرد 
(3) .تفای بقل  یقت »  » هب درک ، یمن  تباجا  ار  یناسفن  ياهاوه  زا  يا  هتساوخ  چیه  زگره  هدز و  گنچ  وا  نماد 

رد یقت » » مالـسلا مهیلع  ناموصعم  هیقب  هرابرد  ًارهاـظ  تساـنعم و  نیمه  هب  تغل  رد  یقت » « ؛ دـش هراـشا  نیا  زا  شیپ  هک  روط  ناـمه 
نامه تسا ؛ نیا  زا  رتارف  شیانعم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  صوصخ  رد  یقت »  » بقل اما  .تسا  هتفر  راک  هب  اـنعم  نیمه  هب  اـه  تراـیز 

ظوفحم فوخم  روما  زا  ار  دوخ  ینعی  یناهفـصا ؛ بغار  هتفگ  هب  نتـشاد و  ظوفحم  ار  دوـخ  ياـنعم  هب  یقو »  » دـش هراـشا  هک  روـط 
.دنک هشیپ  اورپ  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  یقت »  » تسا و ندرک  زیهرپ  نتشاد و 

راگزور نآ  رد  تفرگ ؛ هدهع  هب  ار  مالـسا  هکلب  نایعیـش  تیاده  يربهر و  ردپ  زا  سپ  يا  هژیو  طیارـش  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
هب اب  نومأم 

218 ص :

مامالا دنسم  ص 16 و  ج 50 ، راونالاراحب ، ص 209 ؛ همامالا ، لیالد  ص 330 ؛ يرولا ، مالعا  ص 17 ؛ ج 2 ، بقانم ، ك :  . ر . 1 - 1
ص 16 و 17. مالسلا ، هیلع  داوجلا 

.تسا هتفر  راک  هب  اـنعم  نیمه  هب  مه  نآرق  رد  ص 237  ج 3 ، نآرق ، سوماق  ك.ر : ص 1730 ؛ ج 2 ، نیون ، عماج  گـنهرف  . 2 - 2
(. 63 میرم /  « ) ًاّیقت ناک  نم  »... 

ص 52. ج 11 ، هیادهلا ، مالعا  ك.ر : . 3 - 3
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يدودح ات  يدهع  تیالو  هلأسم  حرط  اب  دوب و  هتـشاذگرس  تشپ  ار  اه  نارحب  زا  يا  هراپ  هچرگ  شراوگرزب  ردپ  ندـناسر  تداهش 
لوسر تیب  لها  نارادـفرط  ناـیولع و  هیحاـن  زا  زونه  تموکح  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  هراومه  اـما  دوب ؛ هدرک  تکاـس  ار  ناـیولع 

يارب هک  یلکشم  دشاب ؛ گرزب  لکشم  نیا  ّلح  يارب  يریبدت  یپ  رد  هنارایشوه  دیاب  تسین و  نمیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
(1) .دیناسر تداهش  هب  ار  ناشیا  ّمس  ندیناشون  اب  هتخاس و  دوخ  دهعیلو  ار  وا  هدناوخارف ، سوط  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نآ  لح 

تیب لها  هرابرد  دوخ  یگرهچ  ود  قافن و  هب  دنک و  لامیاپ  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نوخ  ییوس  زا  هک  نیا  يارب  یسابع  هفیلخ  نیا 
هتـشارفا رب  يولع و  دیدج  ياه  تضهن  ندمآ  دیدپ  زا  هدناشنورف و  ار  نایولع  ياه  مایق  یفرط  زا  دهد و  همادا  دناوتب  مالـسلا  مهیلع 

ترضح نآ  اب  یمیمص  طباور  درک و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  ار  دوخ   (2) .دنک يریگولج  يرگید  زبس  ياه  مچرپ  ندش 
هب شنایفارطا  دـیدش  تفلاخم  مغر  یلع  ار  لضفلا  ّما  شرتخد  هک  اج  نآ  ات  دیـشوک  رایـسب  طـباور  نیا  میکحت  رد  هتخاـس و  رارقرب 

نوزفا نومأم  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن   (3) .تخاس شاف  هدرک و  انرک  قوب و  رد  ار  طابترا  نیا  تسناوت  هچره  دروآرد و  وا  دقع 
نیرت و قثوممالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هناخ  رد  لضفلا  ّما  شرتخد  هک  نآ  یکی  تشاد ؛ جاودزا  نیا  زا  زین  رگید  فدـه  ود  اه  نیا  رب 

(4) .دشابمالسلا هیلع  داوج  ماما  تیب  رد  نومأم  سوساج  نیرتهب 

219 ص :

ص 281. ج 2 ، داشرالا ، .ر ك : . 1 - 1
.یلماع یضترم  رفعج  مالسلا ، هیلع  داوج  ماما  یسایس  یگدنز  .ر ك : رتشیب ، یهاگآ  يارب  . 2 - 2

ص 267. هّمهملا ، لوصفلا  ص 335 ؛ يرولا ، مالعا  ص 284 و 288 ؛ ،ج 2 ، داشرالا ك.ر : . 3 - 3
ص 128. ج 11 ، هیادهلا ، مالعا  . 4 - 4
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یلع نب  دـمحم  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  لّوا  زارط  ناملاع  ناشیا و  نایم  یملع  ددـعتم  تاسلج  يرازگرب  اب  نومأـم  هک  نآ  رگید  و 
زا يرایسب  هک  يرتاوتم  تایاور  هب  هجوتاب  تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نیتسار  یـصو  ّقح و  هب  ماما  مالـسلا  هیلع 

هیلع داوج  ماما  رـسمه  ناونع  هب  شرتخد  تساوخ  یم  ور  نیا  زا  .دوب  دهاوخ  وا  لسن  زا  يدهم »  » دنتـشاد یهاگآ  اهنآ  زا  ناناملـسم 
(1) .دوش وا  ناردپ  ردام  ای  مالسلا و  هیلع  يدهم  ردام  مالسلا ،

نومأم تسایـس  نامه  زین  وا  هک  مصتعم  شردارب  نومأم و  راگزور  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هک  دـش  ببـس  اـه  نیا  زج  اـه و  نیا 
هک دنک  راتفر  نانآ  اب  يا  هنوگ  هب  دنیزگرب و  ار  یقیقد  صاخ و  شور  .داد  همادا  ارمالسلا  امهیلع  داوج  ماما  اضر و  ترضح  هرابرد 

ياج هب  نومأم  رتخد  يارب  دوخ  زا  یلسن  هن  ددرگ و  نانآ  تموکح  يزاس  راوتـسا  میکحت و  لماع  هن  دوش و  لامیاپ  شردپ  نوخ  هن 
ياه حرط  زا  ار  دوخ  یفرط  زا  درک و  ظفح  ار  ردـپ  هدـش  هتخیر  نوخ  ییوس  زا  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  ناـس  نیدـب   (2) .دراذگ

هدافتـسا ءوس  کمک و  هنوگره  زا  تسناوت  یتمـس  زا  درک و  تظفاحم  نانآ  هدـیچیپ  ياه  هشقن  مصتعم و  نومأم و  ناهنپ  فوخم و 
نانآ تموکح  نداد  هولج  عورـشم  ندنایامن و  قح  يارب  يا  هلیـسو  و  دنک ، زیهرپ  ناشیا ، تشادگرزب  میرکت و  زا  مصتعم  نومأم و 

بایسآ هب  بآ  ردپ ، نوخ  نتفر  رده  زا  تسناوت  نوچ  .دش  هدیمان  یقت »  » هک دوب  نیمه  يارب  دوشن و 

220 ص :

یعیبط يداع و  قوف  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تلیـضف  ملع و  تشاد ، مالعا  دوخ  ناـیفارطا  ناـشیوخ و  هب  تحارـص  هب  نومأـم  . 1 - 1
.تسا

ص 79. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 382 ؛ ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 288 ؛ ج 2 ، داشرالا ، .ر ك : . 2 - 2
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یناطیـش ياه  هشقن  دـیلپ و  فادـها  نیا  زا  ار  دوخ  دـنک و  زیهرپ  نتـشاذگ ، ياج  هب  ناـنآ  يارب  یلـسن  نتخیر و  نایـسابع  تفـالخ 
درک و رطخ  ساسحا  مصتعم  هک  تشادرب  ماگ  هنیمز  نیا  رد  راوتسا  عطاق و  يا  هزادنا  هب  ترـضح  نآ  .درادهگن  ظوفحم  هدیناهر و 

ناشیا لرتنک  زا  هک  نآ  زا  سپ  دناوخارف و  دادـغب  هب  ار  ترـضح  نآ  ور  نآ  زا  تفاین ، ناشیا  نتخاس  مومـسم  تداهـش و  زج  یهار 
.دیناسر تداهش  هب  تخاس و  مومسم  ار  ترضح  نآ  دیدرگ ، دیمون 

نیمالا حصاّنلا  یقّنلا  دمحم  نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا 

هراشا

نیمالا حصاّنلا  یقّنلا  دمحم  نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  یلع  نیرخآ  نیمراهچ و 

راد هیـالط  مالـسلا ، هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  ناـنمؤمریما  .دوـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  یلع  نیمراـهچ  هّمئـالاداوج و  دـنزرف  وا 
، دوخ یمالسا  تموکح  لاس  جنپ  رد  تشادساپ و  ار  مالـسا  تموکح  مالـسا و  ساسا  داینب و  شدننام  یب  ییابیکـش  اب  هک  نادحوم 

نیمود .تخاس و  راوتـسا  هعماج  هنهپ  رد  ار  تلادع  دینارتسگ و  اه  ناج  ریـسم  رد  ار  تیونعم  درک ، مکحم  ار  يزرو  درخ  ياه  هیاپ 
یم نامگ  نایوما  هک  ینامز  رد  تسرد  ار  عّیـشت  هعماج  اه  یتخـس  اه و  جنر  اهدرد ، ندـیرخ  ناج  هب  اب  شدـننام و  یب  ربص  اب  یلع 

هنیمز هدرک و  ظـفح  میمرت و  دـنا ، هدـنک  نب  خـیب و  زا  ار  عّیـشت  ناـیولع و  هشیرمالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  تداهـش  اـب  دـندرک ،
.دروآ مهارف  ار  نآ  شرتسگ  جیورت و  یگدنلاب ،

دندروآ يور  يو  هب  مدرم  نانچ  هدرکزاب و  ياج  ناناملسم  ياه  ناج  يافرژ  رد  دوخ  هرهچ  ندنایامن  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نیموس  و 

221 ص :
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، مهف مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  شراوـگرزب  ردـپ  هتفگ  هب  هـک  وا  دزاـس و  دوـخ  دـهع  یلو  ار  وا  دـش  ریزگاـن  نومأـم  هـک 
هب هکلب  ناناملـسم ، هب  ار  مالـسا  دوب ، هدرب  ثرا  هب  لّوا  یلع  ود  زا  ار  اه  جـنر  ربارب  رد  يروبـص ، نّیدـت ، ادـخ ) هب   ) قشع ییاـبیکش ،

(1) .دنایامن ناناملسم  ریغ  زا  يرایسب 

، تریـصب يزرودرخ ، اب  دوب ، نانآ  نارک  یب  ياـه  تلیـضف  دوخ و  زا  شیپ  موصعم  هدزاـی  ثراو  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نیمراـهچ  و 
زا یکدنا  اهنت  هک  ییاه  یتخـس  اه و  تنحم  اه ، جـنر  ربارب  رد  دـننام  یب  ییابیکـش  ادـخرب ، لکوت  يراد ، تناما  یهاوخریخ ، اوقت ،

تظافح رب  نوزفا  تخاس و  زارفارـس  ار  مالـسا  شا  یناگدـنز  لوط  رد  هراومه  دـنباترب ، ار  اهنآ  دـنناوت  یم  نانز  نادرم و  نیدـالوپ 
.دروآ مهارف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  یتدیقع  یگنهرف و  هنیمز  عّیشت  نایک  زا  هنارایشوه 

سلاجم يرازگرب  يراوخ ، بارش  یگدنزاون ، یگدنناوخ ، طاسب  اما  شایع ، رادمایند و  دندوب و  رگمتس  همه  یسابع  يافلخ  هچرگ 
زا  (5) نازینک نامالغ و  رامش  (4) و  یگدنز رازبا  رد  فارسا  (3) و  ّللجم ابیز ، ياهرصق  عاونا  نتخاس  (2) و  وس کی  زا  بعل  وهل و 

نوراه نامز  زا  رگید ، يوس 

222 ص :

ص 353. ج 3 ، لوقعلا ، هآرم  ص 315 ؛ ج 1 ، یفاک ، . 1 - 1
ج 5، 5 ؛ ص 116 _  و 7 ، ج 5 ، یناغالا ، ك.ر : ص 115 ؛ ص 91 و ج 5 ، ج 3 ، نازیملا ، هایح  ص 108 ؛ هیبرعلا ، هاراضحلا  . 2 - 2

ص 126 و 14 و 15 و 17 و 18 و 20 و 22 و 24. 264 و ج 7 و 8 ، ص 391 _ 
ص 92. ج 10 ، يربط ، خیرات  . 3 - 3
ص 267. نودلخ ، نبا  همدقم  . 4 - 4

(. ص 88 ج 9 ، یناغالا ، ( ؛ تشاد زینک  یسابع 4000  لکوتم  ًالثم  . 5 - 5

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 249 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_222_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_222_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_222_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_222_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_222_5
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب هتفای  يرت  نوزفا  شرتسگ  دعب  هب 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  رصع  رد  یمالسا  هعماج  عاضوا  هب  یهاگن 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  رصع  رد  یمالسا  هعماج  عاضوا  هب  یهاگن 

ار نآ  ناـخّروم  هک  دوـب  یثداوـح  نیرت  مهم  زا  ورم  هب  نومأـم  ناـمز  رد  تفـالخ  زکرم  لاـقتنا  نومأـم و  نیما و  ناـیم  نینوـخ  عازن 
دنکفا و هیاس  يدایز  دودح  ات  یمالسا  هعماج  رب  شمارآ  تینما و  دادغب ،  هب  تفالخ  زکرم  تشگزاب  زا  سپ   (1) .دنا هدرک  شرازگ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  ینعی  یلـصا ، لیاسم  زا  یمومع  راکفا  فارحنا  دیدج و  ياه  گنرین  اب  تسناوت  نآ  وترپ  رد  نومأم 
ار هفیلخ  فارطا  اه  كرت  یـسابع ، مصتعم  تفالخ  زاغآ  نومأم و  توف  اب   (2) .درادرب يدنلب  ياه  ماگ  دوخ  فادها  هب  یبایتسد  رد 

ياه يدـنب  فص  نآ  هجیتن  و  دـنتفای ، نایـسابع  تفالخ  رد  يا  هژیو  هاگیاج  یتلود ، ياه  ماقم  زا  يرایـسب  هب  یبایتسد  اب  دـنتفرگ و 
ياه تیعقوم  هب  هتساخرب و  بارعا  اب  يدج  تباقر  هب  اه  نابز  سراپ  نایناریا و  نومأم  تفالخ  نامز  رد  دوب ؛ یسایس  یموق و  دیدج 
نیا زا  تخـس  دنتـشادن ، ار  نآ  ندید  مشچ  هک  اه  برع  زا  یهورگ  دندوب و  هدیـسر  تموکح  رد  مهم  یعامتجا  یـسایس و  یماظن ،

مصتعم نامز  رد  اه  كرت  هدرتسگ  ذوفن  دوب و  نابز  كرت  شردام  هک  مصتعم  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  اما  .دندوب  نیگمـشخ  هدیدپ 
یمالـسا تفالخ  تموکح و  زکرم  هب  اه  كرت  دورو  .دـش  هدوزفا  نانآ  ذوفن  رب  قثاو »  » نامز رد  تموکح  لماک  نتفرگ  تسد  هب  و 

تفـالخ يارب  ار  یمحر  یب  لواـپچ و  يرگمتـس و  يراوخ ، هوشر  يرادا ، داـسف  زا  یجوـم  دندیـشیدنا  یمن  دوـخ  عفاـنم  هب  زج  هک 
هب یسابع 

223 ص :

ص 357. ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  553 ؛  _ ص 564 ج 6 ، يربط ، خیرات  . 1 - 1
ص 156 و 188. ج 7 ، نامه ، . 2 - 2
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(2) .دوب نامیشپ  اه  كرت  ندروآراک  يور  زا  رارقا و  نادب  دوخ  مصتعم  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  اه  متـس  نیا  (1) و  .دوب هدروآ  ناغمرا 
تدـش ار  سنازیب  تلود  یخاتـسگ  هدوزفا و  یلخاد  تالکـشم  رب  فلتخم  طاقن  رد  نایولع  ناریا و  رد  یمّرخ  کباب  ماـیق  ییوس  زا 

یم ناملـسم  ناـنز  نـتفرگ  تراـسا  هـب  راتـشک و  تراـغ ، هـب  هدرک و  یـشکرکشل  يزرم  طاـقن  رب  هـک  يا  هنوـگ  هـب  .دوـب  هدیـشخب 
ماما ینابرهم  مغر  هب  دوب و  كانمیب  نانآ  ناوریپ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  یسابع  تفالخ  هاگتـسد  طیارـش  نیا  رد   (3) .تخادرپ

مومـسم ار  ناشیا  دنک و  لّمحت  ار  ترـضح  نآ  تسناوتن  مصتعم  ناناملـسم  یلم  حلاصم  هب  ناشیا  لماک  هجوت  مالـسلا و  هیلع  داوج 
(4) .تخاس

شیازفا هب  ور  يدوعص و  دنور  تفالخ  هاگتـسد  هب  ناگتـسباو  رگید  نابتاک و  ارزو و  ارما ، نامکاح ، يزودنارز  يداصتقا  ظاحل  هب 
ياه سابل  هیهت  رد  تفگنه  ياـه  هنیزه  فرـص   (5) ّللجم ياه  خاک  اهرـصق و  نتخاـس  رد  يور  هداـیز  تشاد و  يا  هدـننک  نارگن 

رد لّمحت  لباق  ریغ  ضیعبت  (7) و  گنراگنر ياه  هرفس  یگدنز و  تالّمجت  (6) و  تمیق نارگ  رایسب 

224 ص :

ص 331 و 341. ج 7 ، يربط ، خیرات  ك.ر : . 1 - 1
ص 160. ج 2 ، یمالسالا ، خیرات  ك.ر : 8 ؛ ص 9 _  ج 11 ، يربط ، خیرات  . 2 - 2

مایق زا  رتشیب  عـالطا  يارب  ص 5 . ج 3 ، یمالـسالا ، خیرات  ص 176 ؛ ج 6 ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  201 ؛ ص 202 _  ناـمه ، . 3 - 3
.447 ص 461 _  ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلاو  ص 91  ج 2 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  ك.ر : یمّرخ ، کباب 

داوجلا مامالادنسم  ص 455 و  ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ك.ر : ص 208 ، همامالا ، لیالد  ص 295 ؛ ج 2 ، داشرالا ، .ر ك : . 4 - 4
.58 ص 70 _  مالسلا ، هیلع 

ص 346. ج 2 ، یمالسالا ، خیرات  ص 264 و  ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 10 و  ج 11 ، يربطلا ، خیرات  ك.ر : . 5 - 5
ص 348. ج 2 ، یمالسالا ، خیرات  . 6 - 6

ص 279. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 52 و  ج 10 ، يربط ، خیرات  ص 346 و  نامه ، . 7 - 7
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ار یناوارف  تالکـشم  تشادن ، وا  نایفارطا  هفیلخ و  ياه  هتـساوخ  لیم و  زج  يا  هدعاق  چیه  هک  یتموکح  ياهاطع  اه و  هیده  ءادها 
(1) .دوب هدز  مقر 

قح و رایعم  ار  نآ  هدز و  نماد  نآرق » قلخ   » هلأسم هب  دوب  رادروخرب  یـصاخ  یکریز  يرایـشوه و  زا  هک  نومأـم  یگنهرف  ظاـحل  هب 
نّیدتم يدرف  ار  دوخ  مه  هلأسم  نیا  هب  ناوارف  تیمها  دایز و  ياه  غیلبت  اب  تسناد و  یم  ناملکتم  ناثّدـحم و  ناروشناد ، ندوب  ّقحان 
لیاـسم زا  ار  یمومع  راـکفا  مدرم و  ناـهذا  ییوس  زا  درک و  یم  یفّرعم  ینید  ماـکحا  یلوتم  مه  ینید و  ماـکحا  ربارب  رد  زوـسلد  و 

نیا رد  ار  شردارب  هار  مـصتعم  (2) و  تخاس یم  فرحنم  تسد  نیا  زا  یلیاسم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  لـیبق  زا  یلـصا ،
(3) هتفای يا  هدنیازف  قنور  یتادراو  گنهرف  رازاب  ناینانوی ، هژیو  هب  برغ  قرش و  راکفا  راثآ و  همجرت  ندینارتسگ  اب  داد و  همادا  هراب 
رد دیدش  ياه  يریگرد  هدنیازف  دشر  .دوب  یمالـسا  گنهرف  تالـضعم  رگید  زا   (4) تـالغ زا  یهورگ  اـه و  یفوص  شور  جاور  و 

قولخم نارادـفرط  نایارگ و  يأر  عفن  هب  مصتعم  نومأم و  نامز  رد  هک  نایارگ  ثیدـح  نایارگ و  يأر  یهقف  یمالک و  ياه  هصرع 
لبنح نب  دـمحا  دـننام  یناسک  تیعقوم  تیبثت  هجیتن  رد  ناـیارگ و  ثیدـح  عفن  هب  ناـنآ و  ناـیز  هب  لـکوتم  ناـمز  رد  نآرق و  ندوب 

.دوب هدرک  ینادرگرس  ریقحت و  راچد  ار  یمالسا  هعماج   (5) دوب

225 ص :

ص 337. ج 5 ، یناغالا ، ك.ر : هنومن ، ناونع  هب  . 1 - 1
ص 423. ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 188 ؛ ج 7 ، يربط ، خیرات  . 2 - 2

ص 332. ج 3 ، مالسالا ، خیرات  . 3 - 3
ص 507. یشک ، لاجر  ص 30 و  ج 12 ، هیادهلا ، مالعا  ك.ر : ص 602 و 603 ؛ هعشیلا ، هقیدح  . 4 - 4

ص یلبنحلا ، بهذم  هیمالسالا ، بهاذملا  ك.ر : ص 56 ، ص 152 و ج 7 ، ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  . 5 - 5
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هدیزگرب یکین و  دبـسرس  لگ  صلاخ و  اه و  تلیـضف  یبوخ و  رد  لالز  لالز ، هزیکاپ ، كاپ ، هک  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  یلع  ماما 
نیتسخن هک  تسا  یعیبط  تفرگ ؛ هدهع  هب  ار  ناناملـسم  یقیقح  تیالو  تماما و  صاخ ، لاوحا  عاضوا و  طیارـش و  نیا  رد   (1) .دوب

هب تغل  رد  یقن »  » .تسا هدـش  داـی  یقن »  » ناونع هب  نآ  زا  هماـن  تراـیز  نیا  رد  هک  دوب  وا  یلـالز  صولخ و  یکاـپ ، وا  تیقفوـم  زار 
(2) .تساوکین شغ و  یب  صلاخ و  هدیزگرب ، هزیکاپ ، كاپ ، يانعم 

یلع نانمؤمریما  دننامه  دیشوک و  رایـسب  نیملـسم  فلتخم  راشقا  تاجن  هار  رد  يدادادخ  فاصوا  اه و  یگژیو  نیا  اب  ترـضح  نآ 
يارب دـش ، هراـشا  هک  روط  ناـمه  .دوـب  یمالـسا  هعماـج  ماـظن و  يزاسراوتـسا  یمالـسا و  ندـمت  تما و  ظـفح  یپ  رد  مالـسلا  هیلع 

عییـضت راتـشک ، رد  هک  ّلکوتم  هژیو  هب  نایـسابع  قانتخا  راشف و  مغر  یلع  تساـخاپ و  هب  یمالـسا  تما  فلتخم  راـشقا  یهاوخریخ 
نایسابع يارب  ترضح  نآ   (3)، درکن راذگورف  زیچ  چـیه  زا  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  رب  یمحر  یب  يرگ و  متـس  قوقح ،

هدش و باسح  قیقد ، رایـسب  تیاده  نایعیـش و  زا  تیامح  نمـض  دیـشوک و  یم  نانآ  حالـصا  تهج  رد  درک و  یم  یهاوخریخ  مه 
لّدبم یمومع  تضهن  کی  هب  ار   (4) نایولع ياه  مایق  تسناد ، یمن  تحلصم  هب  نانآ  دنمفده 

226 ص :

.36 ص 27 _  ج 12 ، هیادهلا ، مالعا  . 1 - 1
ص 1643. ج 2 ، نیون ، عماج  گنهرف  . 2 - 2

یف لماکلا  ك.ر : .درک  يوردـنت  یـسب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قوقح  عییـضت  يرگمتـس ، یمحر ، یب  راتـشک ، رد  لـکوتم  . 3 - 3
 . ص 88 ج 6 ،  خیراتلا ،

.ییایرد لوسردمحم  نایولع ، تضهن  يداه و  ماما  ك.ر : مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  نایولع  ياه  مایق  هرابرد  . 4 - 4
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(2) و فّوصت تساـخرب ، ییادز  تعدـب  يزیتـس و  فارحنا  مدرم و  تیادـه  هب  تاـناکما  همه  زا  يرو  هرهب  اـب  ییوـس  زا   (1) .دزاس
درک یفرعم  دوب ، رود  نآ  ياه  بیسآ  تافآ و  زا  هنارایشوه  دیاب  هک  يا  هنتف  ار  نآرق  قلخ  تسناد و  يور  ههاریب  يژک و  ار   (3) ّولغ
یب ياه  ترایز  بلاغ  رد  (4) و  .درک هدافتسا  بان  مالسا  جیورت  يارب  یتصرف  ره  زا  رّرکم  يّدحت  یملع و  ياهدونـش  تفگ و  اب  و 

.دومن یفّرعم  مدرم  نایعیش و  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یعقاو  هاگیاج  اوتحمرپ  اتمه و 

يداصتقا و هرـصاحم  رد  وا  نالماع  ّلکوتم و  .دـندرب  رـس  هب  ییابیکـش  تیاهن  رد  شا  هداوناـخ  ترـضح و  نآ  يداـصتقا  ظاـحل  هب 
تفگش ماما  ییابیکش  تسا و  زیگنا  تفگـش  هراب  نیا  رد  نانآ  ياه  يریگ  تخـس  هعلاطم  دندیـشوک و  رایـسب  ترـضح  نآ  میرحت 

(5) .رتزیگنا

يارب هچ  .دوب  مالـسا  نید  زوسلد  هاوخریخ و  مه  دوب ، هدـنهد  زردـنا  هاوخریخ و  زوس و  لد  ینعی  حـصان ؛ ترـضح  نآ  ناس  نیدـب 
هک اجنآ  ات  ار  نانآ  اریز  دوب ، نایعیـش  هاوخریخ  .درک  شالت  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شّدـج  دـننامه  نآ ، یگدـنلاب  تاجن و 

ظفح ار  نایعیش  ندرک ، بآرب  شقن  ار  نانآ  موش  ياه  هشقن  نایسابع  تسد  هب  ندادن  هناهب  اب  دوب  نکمم 

227 ص :

ص 603. هعیشلا ، هقیدح  . 1 - 1
.59 ص 61 _  ج 50 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

ص 352. لوقعلا ، فحت  ص 25 ؛ مالسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 68 ؛ نامه ، . 3 - 3
ص 394. نییبلاطلا ، لتاقم  ك.ر : . 4 - 4

ص 394. نییبلاطلا ، لتاقم  .ر ك : . 5 - 5
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یم هراومه  نافرحنم  ياه  يژک  ندودز  يزیتس و  فارحنا  رد  هچ  .دوب  یمالـسا  فراعم  گـنهرف  ظـفح  تهج  رد  هاوخریخ  درک و 
.تفرگ بقل  حصان »  » هک دوب  نیمه  يارب  دیشوک و 

ماما شراوگرزب  ردپ  هک  نیا  هچ  درک ، ناوارف  یهاوخریخ  يزوسلد و  زین  مالـسلا » هیلع  يدهم   » يارب ترـضح  نآ  هک  نآ  رب  نوزفا 
هداـمآ يارب  دوب و  دوخ  نایعیـش  ناراـی و  ناـهذا  رد  تیودـهم  هشیدـنا  ندروآ  مهارف  يارب  يزاـس  هنیمز  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  داوـج 

نالیکو و هک  دوب  نآ  یپ  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   (1) .درک ناوارف  یعس  ترضح  نآ  تبیغ  روضح و  يارب  یمالسا  هعماج  يزاس 
نالیکو نیا  .دننک  هعجارم  نانآ  هب  دوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  نایعیش  ات  درامگب  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  دوخ  هیحان  زا  یناگدنیامن 

فرط رب  ار  مدرم  ینید  تالکشم  مالـسلا  هیلع  ماما  بیان  هدنیامن و  ناونع  هب  دندوب ، دوخ  هب  ّصاخ  ماظن  ياراد  تفگ : ناوت  یم  هک 
ارجا دیاب  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  تبیغ  نامز  رد  هک  دوب  یشور  نامه  نیا  دنداد و  یم  خساپ  نانآ  ياه  شـسرپ  هب  هدرک و 
سنا شور  نیا  اب  جیردت  هب  نایعیش  درک  یعس  داد و  شرتسگ  همادا و  ار  شور  نیا  تقد  اب  زین  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما   (2) .دش یم 
.دننک هعجارم  دندوب  ناهیقف  ناروشناد و  زا  ًابلاغ  هک  ترضح  نآ  ناگدنیامن  هب  دوخ  ینید  یبهذم و  تالکشم  ّلح  يارب  هک  دنریگ 

 _ رصع یلو  ترضح  ردام  هک  هتسیاش  يرسمه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  يارب  هک  دوب  نآ  یپ  رد  هک  نیا  رب  نوزفا 
هراب و نیا  رد  هک  دزومایب  نایعیش  هب  زین  دنک و  باختنا  دشاب ، هادفانحاورا _ 

228 ص :

.188 ص 189 _  ج 11 ، هیادهلا ، مالعا  .ر ك : . 1 - 1
.نامه . 2 - 2
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هب طبترم  رارسا  دننک و  تاعارم  لماک  روط  هب  ار  یتینما  لیاسم  تسامالـسلا ، هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  دوجو  هب  طبترم  هک  یلیاسم 
(1) .دنزاسن شاف  ار  ترضح  نآ 

نید و نایعیـش ، یمالـسا ، تما  يارب  تواقن »  » صولخ یلالز و  یکاپ ، جوا  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  یلاوحا ، عاـضوا و  نینچ  رد 
نامز رد  تماما  اب  دـنویپ  يرادـنید و  هنیمز  درک و   (2)« تحیصن  » یهاوخریخ يزوسلد و  رگمتس  نایـسابع  یتح  یمالـسا و  فراعم 

.دیناسر ماجرف  هب  يراد  تناما  جوا  رد  ار  همه  نیا  دروآ و  مهارف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تبیغ 

تیالو يرادـم و  نید  ظفح  هنیمز  هدـنروآ  مهارف  هدـنهد و  زردـنا  زوسلد و  هاوخریخ ، هزیکاپ ، كاـپ و  ماـما  نآ  رب  داـب  مالـس  سپ 
.یهلا رارسا  رادتناما  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  نامز  رد  يروحم 

یلع نب  نسح  ای  کیلع  مالسلا 

یلع نب  نسح  ای  کیلع  مالسلا 

ناشیا مان  هب  هدـماین و  ناشیا  رب  یبقل  هموصعم  ترـضح  همان  ترایز  رد  هک  تسا  یموصعم  اـهنت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
هب زاین  رضاح  ماما  نیرخآ  ناونع  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدماین  یبقل  ناشیا  يارب  يور  نآ  زا  يوق  لامتحا  هب  .تسا و  هدش  هدنسب 

نآ هرابرد  دیفم  خیش  .تسا  هدوب  نامسآ  نیمز و  نایم  روهشم  هک  نآ  هچ  .تسا  هتشادن  بقل 

229 ص :

98؛ ص 104 _  مالسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  379 و 417 ؛ ص 383 _  نیدلا ، لامک  155 ؛ ص 163 _  ج 12 ، نامه ، . 1 - 1
ص 325 و 326. ج 1 ، یفاک ،

و  ) حلاصم درک و  یم  تحیـصن  ار  شّدج  تما  مدرم ، همه  زا  شیب  نوچ  : » دنا هتـشون  حصان  هب  ناشیا  هیمـست  هجو  رد  یخرب  . 2 - 2
ص یمالسا ، نسح  دیس  همجرت  یشرقلا ، فیرـش  رقاب  مالـسلا ،  هیلع  يداهلا  یلع  ماما  یناگدنز  « ) درک یم  دزـشوگ  ار  نانآ  عفانم )

.( 7
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: دسیون یم  نینچ  ترضح 

هدمآ درگ  اجکی  ناشیا  رد  اه  تلیضف  همه  هک  نآ  هچ  .دوب  یلع  نب  نسح  دمحموبا ، شدنزرف  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  سپ  ماما  »
و  ) دنک یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  هک  لامعا  يدایز  مرک و  تعاجـش ، تمـصع ، لقع ، لامک  دـهز ، یگتـسراو و  شناد و  رد  و 

(1) .دوب مدقم  دوخ  راگزور  مدرم  همه  رب  دوش ، یم  تسایر  تماما و  ببس  هک ) تسد  نیا  زا  یتافص 

تماما و طخ  ًالوصا  دنتـسه و  دوخ  زا  شیپ  ناموصعم  ياه  تلیـضف  تالامک و  همه  ثراو  رخأتم  ناموصعم  کش  یب  لاح ، ره  هب 
اهزاین و اب  قباطم  نکل  دنرادروخرب ؛ يدننامه  ياه  شور  اه و  شنم  اه ، تلیضف  زا  هک  دننک  یم  يربهار  ینادرم  ار  تیالو  هارهاش 

نینچمالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد  هراب  نیا  رد  .دنا  هتشاد  يا  هژیو  ّصاخ و  ياه  هولج  نامز  ره  ياهدادخر 
: تسا هدش  لقن 

لیاضف و  ) ناگرزب زا  ام  مود ) لسن   ) ناکدوک هک  میتسه  ینادـناخ  ام  هذـقلاب ؛ هذـقلا  انرباکا  نع  انرغاصا  ثراوتی  تیبلا  لـها  نحن  »
نانوچ دـنناسکی ؛) مهاب  صیاـصخ  لـیاضف و  زا  يرادروخرب  رد  و   ) دـنرب یم  ثرا  هب  یتواـفت  چـیه  یب  اـم  لوا ) لـسن  ( ) ار بقاـنم 

(2)« .دنراد رارق  مه  دادتما  رد  نیعم ) يا  هزادنا  اب   ) هک ناکیپ  ياهتنا  ياهرپ 

يارب زیگنا  لد  مشچ و  رون  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  وا  ناس  نیدب 

230 ص :

.دنا هتشاگن  یهجوت  لباق  بلاطم  ترـضح  نآ  ياه  تلیـضف  هرابرد  ّتنـس  لها  ناملاع  زا  یهورگ  ص 33 ؛ ج 2 ، داشرالا ، . 1 - 1
(. 268 ص 256 _  تنس ، لها  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  ك.ر : )

ص 1037. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  . 2 - 2
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هدـنرادرب رد  اوقت و  ناشوج  لالز و  همـشچ  هدـیزگرب و  هزیکاپ ، كاپ و  راد ، تناـما  وگتـسار و  اـه ، شناد  هدنفاکـش  شنادرگاـش ،
(1) .دوب اه  تلیذر  هدنرادرب  اه و  تلیضف  رگید 

هدعب نم  ّیصولا  یلع  مالسلا 

هراشا

هدعب نم  ّیصولا  یلع  مالسلا 

مالسلا هیلع  رصع  یلو  ترضح  دوش ، یم  هداد  مالس  ناشیا  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  همان  ترایز  رد  هک  یموصعم  نیرخآ 
: اریز .تسا  توافتم  نیشیپ  ياه  مالس  اب  ناشیا  هب  مالس  اما  .تسا 

یلو دـش  یم  هداد  مالـس  نانآ  هب  بطاخم  هغیـص  اـب  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  ناـنآ  مالـسلا ، مهیلع  ناـموصعم  رگید  هب  مالـس  رد  . 1
هیلع يرکسع  نسح  ماما   ) وا زا  سپ  یصو  رب  داب  مالس   » بیاغ هغیص  اب  هدرک و  رییغت  ترایز  نحل  ّجع ) ) رصع یلو  ترـضح  هرابرد 

.دوش یم  هداد  مالس  ناشیا  هب  مالسلا )

نیسح ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  رب  مالس  زج  هب  رگید _  ياه  مالس  فالخ  رب  ناشراوگرزب  ردپ  مان  زین  ترضح و  نآ  مان  . 2
.تسا هدشن  هدرب  مالسلا _  مهیلع 

.تسا هتفر  راک  هب  یصو »  » تفص مان  ياج  هب  . 3

.تسا هدش  اعد  ناشیا  يارب  . 4

مان ارچ  هدرک و  رییغت  تبیغ ، هب  باطخ  زا  ترایز  نحل  ارچ  هک  دوش  هداد  خـساپ  ریز  ياه  لاؤس  هب  دـیاب  قوف  ياه  هتکن  هب  هجوت  اب 
ترضح و نآ 

231 ص :

تسا و مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  ردپ  ناشیا  هک  تسا  هدماین  یبقل  ترایز  نیا  رد  ناشیا  يارب  ور  نیا  زا  تسا  لمتحم  . 1 - 1
.هدشن پاچ  نایدؤف ، اضردمحم  هموصعم ، ترضح  موصعم و  نیرخآ  هلاقم  .ر ك :  ) .دشاب یم  ناشیا  بقل  نیرت  مهم  نیا 
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؟ تسا هدش  باختنا  ناشیا  باقلا  نایم  زا  یصو »  » بقل ارچ  تسا و  هدشن  هدروآ  ناشیاردپ  مان 

رد ناشیا  هک  تسا  نآ  شلیلد  يوق  لامتحا  هب  تسین و  لیلد  نودب  تبیغ  هب  باطخ  نحل  رییغت  کش  یب  تسخن  لاؤس  هب  خساپ  رد 
رمع و لوط  ياراد  بیاغ و  ناشیا  هک  نیا  هچ  تسا ، توافتم  هّمئا  رگید  اب  ناـشیا  یگدـنز  طیارـش  یگنوگچ و  تسا و  تبیغ  هدرپ 

مهیلع موصعم  ناماما  رگید  رب  مالـس  .تسا  نیمز  هرک  رـسارس  رد  تیونعم  ندـینارتسگ  تلادـع و  يزاسراوتـسا  يارب  یناـهج  ماـیق 
یگنوگچ رییغت  ندـش و  ناهنپ  زا  تبیغ  هب  باطخ  رییغت  تسا و  روضح  هرود  رگ  ناشن  یعون  هب  هدوب و  بطاـخم  هغیـص  اـب  مالـسلا 

یـسب ناماما  رگید  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  توافت  زا  ریبعت  يارب  رییغت  نیا  دراد و  تیاکحمالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تماـما 
.تسا قیقد  فیطل و 

نیمه رد  شراوگرزب  ردپ  ترضح و  نآ  مان  ندماین  زا  .تسا و  ناینامسآ  ناینیمز و  رب  نیمز و  رد  ادخ  تّجح  هدنز و  ترـضح  نآ 
« یـصو  » هک ور  نآ  زا  تسا و  هدـنز  راوگرزب  نآ  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  ترایز  نحل  یناهگان  رییغت  عقاو  رد  تسا ، هتفهن  هتکن 

.تسا شیوخ  نیگنس  فیاظو  ردپ و  ياه  تیصو  ماجنا  لاح  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هدـماین ناشیا  مان  هدـش و  ریبعت  تّجح » » هب ترـضح  نآ  زا  هک  نتفرگرـسرب  نآرق  ياعد  دـننام  رگید  ياهاعد  زا  یخرب  رد  هتکن  نیا 
هدـش دای  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هتـسیاش  نیـشناج  ینعی  حـلاص ؛» فلخ   » هژاو زا  مان  ياج  هب  لّسوت  ياعد  رد  زین  تسا و 

ادخ تّجح  تبیغ  نامز  رد  ناشیا  هک  دراد  مهم  ریطخ و  عوضوم  نیا  زا  زا  تیاکح  توافت  نیا  تسا و 
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ياه تیلوئـسم  همه  تسا و  تّجح  موصعم و  ماما ، وا  هک  دـننادب  دـیاب  نانمؤم  قلاخ و  قلخ و  ناـیم  هطـساو  تسا و  نیمز  يور  رد 
تسا و ایـصوالا  متاخ  هدوب ، ایبنالا  متاخ  هک  شّدـج  دـننامه  وا  تسوا و  كرابم  شودرب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ 
، ادـخ هیحان  زا  تسا و  مالـسا  ياقب  نماض  ترـضح  نآ  دـنارتسگب ، هدرک و  یفرعم  ار  مالـسا  ات  دـش  ثوعبم  ناشیا  هک  روط  ناـمه 

نآ ياه  هشیر  ندینازوس  متس و  ندرک  نک  هشیر  اب  بسانم  تصرف  رد  دراد و  ساپ  ار  ینامـسآ  نید  نیرخآ  میرح  دراد  تیرومأم 
هک تساوخ  ادـخ  زا  درک و  اعد  وا  قح  رد  دـیاب  یم  ور  نیا  زا  (1) و  .دنارتسگب ناهج  رسارس  رد  ار  مالسا  تلادع  يزاس  راوتـسا  و 
یم اعد  ناشیا  يارب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  همان  ترایز  رد  مالـس  نیا  همادا  رد  اذـل  دـیامرف ؛ لـیجعت  شترـضح  روهظ  رد 

: دوش

يدهم ترضح  يارب  ياعد 

يدهم ترضح  يارب  ياعد 

دوخ زا  یعیقوت  رد  تسا و  ناشیا  هب  تبحم  راهظا  یعون  عقاو  رد  دراد و  ینوگانوگ  دـئاوف  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يارب  اعد 
: تسا هدش  لقن  هنوگ  نیا  ترضح  نآ 

(2)« ...دینک اعد  رایسب  جرف  رد  لیجعت  يارب  »

« ...كرون یلع  لص  مهللا   » .مینک اعد  ترضح  نآ  يارب  هنوگ  هچ  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ترایز  نیا 

233 ص :

.ناشیا مان  ندرب  زا  دنا  هدرک  یهن  ار  نایعیش  لیلد  نیمه  هب  هک  روط  نامه  دشاب ؛ هیقت  ناشیا  مسا  ندماین  تلع  تسا  لمتحم  . 1 - 1
یقت دـمحم  ازریم   2/284 حاـجتحالا ، ص 485 و  ج 2 ، نیدـلا ، لامک  مکجرف ، کلاذ  ناـف  جرفلا  لـیجعتب  ءاعدـلا  اورثکا  و  . 2 - 2

.تسا هتشون  مئاقلل » ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » ناونع اب  دراد  ترضح  نآ  يارب  اعد  دئاوف  رد  یباتک  یناهفصا  يوسوم 
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زین ایـصوالا  متاخ  رب  تسا و  هدـش  دـیکأت  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  ناربمایپ  متاخ  رب  تاولـص   » تیمها رب  تاـیاور  نآرق و  رد 
.داتسرف تاولص  دیاب  زین  ایبنالا  متاخ  شدج  دننامه 

؛ تسا یسک  يارب  دنوادخ  زا  تمحر  تساوخرد  يانعم  هب  تاولص 

یم تاولـص  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  .امیلـست » اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذـلا  اهّیا  ای  یبّنلا  یلع  نّولـصی  هتکئالم  هّللا و  نا  »
نوزفا تمحر  تمعن و  تاجرد  تعفر  شیارب  ادـخ  زا  دـیتسرف و  تاولـص  وا  رب  مه  امـش  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرف 

(1)« .یندرک مالس  دینک  ییانثتسا  صاخ و  یمالس  وا  رب  دیهاوخب و 

یفرع يانعم  نامه  هب  مالس »  » هک دیآ  یم  تسد  هب  دنا ، هدرک  لقن  تاولص  تلیضف  رد  هدش و  دای  هیآ  ریـسفت  هرابرد  هک  یتایاور  زا 
(2) .تسا ناشیا  يارب  ادخ  زا  یهاوخ  تمحر  يانعم  هب  ترضح  نآ  رب  تاولص »  » اّما تسا  مدرم  نایم  جیار  و 

نیا .دتـسرف » یم  انث  تمحر و  وا  رب  هراومه  ادـخ  : » تسا هدـمآ  وا  لآ  ربمایپ و  رب  مالـس  رب  نوزفا  ناربمایپ  ریاس  فالخرب  اـجنیا  رد 
لماش يدیدرت  چیه  یب  ، (3) شلآ ترضح و  نآ  رب  نامدرم  ناگتشرف و  ادخ  تاولص  مالس و 

234 ص :

هیآ 56. بازحا ، هروس  . 1 - 1
ص 148. ج 4 ، نآرق ، سوماق  416 و  ص 417 _  ج 17 ، هنومن ، ریسفت  .ك  .ر  ص 219 ؛ ج 8 ، قئاقدلازنک ، ریسفت  . 2 - 2

هب مه  لآ ، رب  :» دومرف هدش  دای  هیآ  ریـسفت  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ضیفتـسم  هکلب  ددـعتم  تایاور  هیاپ  رب  . 3 - 3
بازحا و هیآ 56  لیذ  روثنملا  ردلا  .ك  .ر  .دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دـییوگب  دـیتسرف و  تاولـص  نم  رب  تاولـص  ماگنه 

ص 419. ج 17 ، هنومن ، ریسفت  ص 338 و  ج 16 ، نازیملا ،
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قیداصم نیرت  نشور  نیرت و  لماک  زا  هکلب  لآ  زراب  قیداصم  دارفا و  زا  وا  هک  نیا  هچ  ددرگ ، یم  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترـضح 
نامه دتـسرف و  تاولـص  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  رب  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ریاز  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  رد  .تسا  نآ 

.دتسرف دورد  تمحر و  ترضح  نآ  رب  هتسویپ  هراومه و  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ینعی  تاولص  دش  هراشا  هک  روط 

، رون وا  اریز  تسرف  تاولص  وا  رب  ایادخ  تسا ؛ هدش  هراشا  زین  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  تاولـص  تلع  لیلد و  هب  همان  ترایز  نیا  رد 
دنا هتفگ  میدق  ناراگزور  زا  تسا ؛ نامدرم  قلخ و  رب  امش  تجح  یـصو و  یلو ، تیاده ،_  قیرط  نایهار  شخب  ینـشور  جارس _ 

فصو جنپ  ترضح  نآ  رب  تاولص »  » تبسانم هب  »(1)و  تسا مکح  نآ  يارب  فصو  نآ  ندوب  تلع  هب  رعشم  فصو  هب  مکح  قیلعت  »
: تسا هدمآ  همان  ترایز  نیا  رد  ناشیا  فاصوا  زا 

ادخ رون  . 1

ادخ رون  . 1

یم نماد  هک  ییانـشور  نآ  هب  دـسیون  یم  نآ  هرابرد  بغار  دور  یم  راک  هب  تملظ  یکیرات و  لباقم  رد  ییانـشور و  ياـنعم  هب  رون 
تسا نآ  رون  دنا  هتشون  نآ  هرابرد  ناهوژپ  تغل  زا  یخرب  (2) و  دنیوگ یم  رون  دروآ ، یم  مهارف  ار  نایمدآ  ندید  هنیمز  دنارتسگ و 

تسا و راکشآ  هک  تسا  نآ  رون  هک  تسا  فورعم  (3) و  دنک یم  راکشآ  ار  یکیرات ) رد  يادیپان   ) ياهزیچ هک 

235 ص :

وا رون  رهظم  تسا ؛ کیدزن  دنوادخ  هب  هک  دنک  یم  ساسحا  یتقو  ترایز  زا  هلحرم  نیا  رد  ریاز  هک  تسا ، يروآدای  هب  مزال  . 1 - 1
.دبلط یم  نوزفا  یبّرقت  یهلا  هاگشیپ  هب 

ص 629. رینملا ، حابصملا  .ك  .ر  رون ؛ هژاو  یناهفصا ، بغار  تادرفم  . 2 - 2
ص 1375. ج 2 ، دراوملا ، برقا  . 3 - 3
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هاگ دیـشروخ و  رون  دـننام  ؛(1)  تسا يدام  هاـگ  هدـش  داـی  یناـعم  بلاـق  رد  رون  و  هریغل ) رهظملا  هسفن  یف  رهاـظلا   ) هدننکراکـشآ
اهراب نآرق  رد  .نآرق  رون  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رون  دـبات و  یم  نانمؤم  ناج  قامعا  رب  هک  يرون  دـننام  يونعم ،

رد تاروت  نآرق ، تایآ  قبط  رب  تسا ؛ هدـش  هدارا  نآ  زا  يونعم ) يّدام و  رون   ) هدـش دای  يانعم  ود  ره  تسا و  هتفر  راک  هب  هژاو  نیا 
نانمؤم دنوادخ  (4) و  تسا رون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تعیرـش  (3) و  تسا رون ، نآرق  (2) و  تسا رون  هدنرادرب 
شرون تمـس  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  (6) و  تسا نیمز  اه و  نامـسآ  رون  ادخ  (5) و  ددرگ یم  نومنهر  رون  يوس  هب  اه  یکیراـت  زا  ار 

يونعم و ياهرون  هرخـالاب  (8) و  .تسا نشور  شیوخ  راگدرورپ  غورف  اـب  نیمز  دـسر  ارف  تماـیق  زور  نوچ  (7) و  دنک یم  تیاده 
نانآ لد  رب  دـهد و  یم  رارق  نایمدآ  نایم  رد  يرون  (9) و  دنک یم  لزان  ار  رون  نانمؤم  رب  هک  تسوا  اهنت  تسادـخ و  يوس  زا  يدام 

رب ار  دوخ  رون  ادخ  دننک و  شوماخ  دنناوت  یمن  ار  یهلا  رون  وترپ  غورف و  نارگمتـس  ناهاوخدـب و  دـبات و  یم  صاخ  يرون  غورف و 
لامک هب  ار  نآ  دینارتسگ و  دهاوخ  یتیگ  یمامت 

236 ص :

ص 285. ج 12 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  .ك  .ر  ص 127 . ج 7 ، نآرق ، سوماق  . 1 - 1
« .رون يده و  اهیف  هاروتلا  انلزنا  انا  ، » هیآ 46 هدئام ، هروس  . 2 - 2

« .ًانیبم ًارون  مکیلا  انلزنا  و  ، » هیآ 174 ءاسن ، هروس  . 3 - 3
.تسا ربمایپ  تعیرش  يانعم  هب  رون »  » هک لامتحا  نیا  هب  هجوت  اب  نیبم » ٌباتک  رون و  هّللا  نم  مکئاج  دق  هیآ 15 ، هدئام ، هروس  . 4 - 4

« ...رونلا یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هّللا  ، » هیآ 275 هرقب ، هروس  . 5 - 5
« ...ضرالا تاومسلا و  رون  هّللا  ، » هیآ 35 رون ، هروس  . 6 - 6

« ءاشی نم  رونل  هرونل  هّللا  يدهی  ، » نامه . 7 - 7
.اّهبر رونب  ضرالا  تقرشا  و  هیآ 69 . رمز ، هروس  . 8 - 8

.رون نم  هل  امف  ٌرون  هل  هّللا  لعجی  مل  نم  و  هیآ 38 . رون ، هروس  . 9 - 9
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.دیاین شوخ  ار  ناکرشم  نارفاک و  هچ  رگ  دیناسر  دهاوخ 

(1) «. نورفاکلا هرک  ول  هرون و  ّمتم  هّللا  مههاوفاب و  هّللا  رون  اوئفطیل  نودیری  »

تملظ همه  دیبات و  دهاوخ  یتیگ  رساترس  رب  هک  ار  یهلا  رون  تسا ، هدمآ  هدش  دای  تایآ  زا  یـضعب  ریـسفت  رد  هک  تایاور  زا  یخرب 
ترـضح تخاس  دهاوخ  مهارف  نیمز  رد  ار  تلادع  يزاس  راوتـسا  هنیمز  دنک و  دـهاوخرب  نب  خـیب و  زا  ار  اه  یکیرات  اه و  ملظ  اه ،

اب نیمز  ینعی  دنا ؛ هتفگ  اّهبر » رونب  ضرالا  تقرـشا   » هیآ نیا  ریـسفت  رد  (2) و  .تسا هتـسناد  هادف  هانحاورا  يدهملا  نسحلا  نب  هجح 
(3) .تسا نشور  دراد  تنوکس  نآ  رد  هک  ادخ  تجح  ماما و  رون 

دیشروخ و همـشچ  ییاناد ، لعـشم  یتسه ، رگنـشور  تیاده  غورف  رون ، قافآ  راونا ، علطم  وا  تسادخ ، رون  ترـضح  نآ  ناس  نیدب 
تملظ اه و  یکیرات  زا  روط ، هوک  هب  دیسر و  رون  يداو  هب  يو  شناد  هب  ندز  گنچ  وترپ  رد  ناوت  یم  هک  تسا ، اه  ناج  دیـشروخ 
تنارک یب  ياه  تمعن  اه و  تمحر  ایادخ  تشادرب ، ماگ  ناباتـش  تّزع  يزارفارـس و  جوا  رد  دوصقم  قح و  يوس  هب  دیـسارهن و  اه 

.تسرف ورف  دوخ ، رون  رب  هراومه  ار 

کجارس و  . 2

کجارس و  . 2

رتسب و هک  یغارچ  تسا ؛ غارچ  يانعم  هب  یبرع  تغل  رد  جارس  هژاو 

237 ص :

تیالو تایاور  زا  یهورگ  هیاپرب  هیآ 32 . هبوت ، هروس  .نورفاکلا  هرک  ول  هرون و  متی  نا  ـالا  هّللا  یباـی   » هیآ 8 و فص ، هروس  . 1 - 1
هیلع هّجحلا  مئاقلا  یف  لزن  امیف  هجحملا  .تشاذگ  دهاوخن  دنوادخ  دـننک و  شوماخ  ار  نآ  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  يرون  نانمؤمریما 

ص 224. مالسلا ،
ص 224 و 148. هّجحلا ، مئاقلا  یف  لزن  امیف  هّجحملا  . 2 - 2

ص 438. برغم ، دیشروخ  . 3 - 3
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دزاس و یم  نشور  ار  نانآ  طیحم  فارطا و  دـناهر و  یم  تملظ  زا  ار  نایمدآ  هک   (1) تسا كانبات  غورف  رون و  نتخورفارب  هاگیاج 
« جارس  » دیـشروخ هب  راب  هس  هتفر ، راک  هب  راب  راهچ  هژاو  نیا  نآرق  رد  ؛(2) دنیوگ یم  غارچ  رگنـشور  ینارون و  زیچ  ره  هب  ور  نیا  زا 
زا یخرب   (3) .تسا هدـش  ریبعت  كاـنبات ) غورف و  رپ  غارچ  « ) رینم جارـس   » ناونع اـب  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  راـب  کـی  هدـش و  هتفگ 

.دوش یم  ببس  ار  دوخ  فارطا  طیحم و  تنیز  شیارآ و  يزیگنا ، لد  هک  دنا  هتسناد  يزیچ  يانعم  هب  ار  جارس  رصاعم ، ناگدنهوژپ 
زا دیشروخ  هب  دروآ و  یم  یپ  رد  ار  نآ  ییابیز  تنیز و  نوچ  دنیوگ ، یم  جرس »  » بسا نیز  هب  اه  برع  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  و 

ببـس نادـب  ار  غارچ  دـشخب و  یم  ییاـبیز  يزاون و  مشچ  دوخ  فارطا  ياـضف  یـسمش و  هموظنم  هب  هک  دـنیوگ  یم  جارـس  ور  نآ 
نآرق رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دروآ و  یم  دیدپ  نایمدآ  همه  يارب  ار  يزاون  مشچ  هوکش و  راقو ، هناخ ، يارب  هک  دنیوگ  جارس » »

دوب یهاگتسد  يانعم  هب  غارچ  رگا  تسا و  هدش  ریبعت  رگنشور  غارچ  ینعی  رینم ؛» جارس   » هب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا 
.دوبن رینم »  » تفص هب  يزاین  رگید  هدنهد ، رون 

هک روط  نامه  تسا ؛ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  شدج  دننامه  زین  مالـسلا  هیلع  يدهملا  نسحلا  نبا  هجح  ءایـصوا  متاخ 
نوچ زینمالسلا  هیلع  يدهم  شدنزرف  تخاس ، راوتسا  ار  مالسا  تساخرب و  يدیلپ  یهایس و  متس ، همه  هیلع  مالسا  ياتمه  یب  لوسر 

رد ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مچرپ  دنک  روهظ 

238 ص :

ص 97_97. ج 5 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  .ك  .ر  ص 808 . ج 2 ، نیعلا ، باتک  بیترت  . 1 - 1
ص 65. ج 5 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  ص 250 و  ج 2 ، نآرق ، سوماق  . 2 - 2

.نامه . 3 - 3
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رامـش هب  وا  صاخ  نارای  نت  ...تسد و 313  رد  ار  ربماـیپ  ریـشمش  و  رـس ، رب  ار  ربماـیپ  هماـمع  و  نت ، هب  ار  ربماـیپ  هرز  دراد و  تسد 
(1) .نیمز ناثراو  دننامز و  نامکاح  نانآ  دنراد ، ياج  وا  درگادرگردب  گنج  رد  ربمایپ  نارای 

هیارآ تنیز و  دراد و  يزاوـن  مشچ  يزیگنا و  لد  تنازو ، راـقو ، یـسب  هک  كاـنبات  رتـسگ و  ینـشور  تسا  یغارچ  ترـضح  نآ  و 
تاجن و ناهرب ، غورف و  داد ، لدع و  زا  ار  ناهج  يوس  همه  ادخ  يارب  ادـخ و  دای  ادـخ ، مان  اب  تسا و  خـیرات  ناسنا و  نامز ، نیمز ،

چیه هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  نآ  رتسگ  رون  قافآ  هک  یجارـس  تسا ، رینم » جارـس   » شخبرون غارچ  زین  وا  سپ  دزاس ، راشرـس  نامیا ،
هموصعم همطاف  ترایز  رد  یهلا .» رون  ییادـخ و  غارچ   » نآ .هملک و  کی  هژاو و  کی  زج  دـبات  رب  ار  نآ  دـناوت  یمن  ییانعم  هژاو و 

هفاضا ادـخ »  » هب تفارظ  تفاـطل و  تیاـهن  رد  هملک  ود  نیا  تسا و  هدـش  ریبعت   (2)« جارس  » و رون »  » هب ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع 
شدوخ جارـس  رون و  رب  دهاوخ  یم  وا  زا  هدرک و  ساسحا  کیدزن  ادخ  هب  ار  دوخ  هدنب  ینعی  باطخ ؛ تلاح  اب  مه  نآ  تسا ؛ هدـش 

نآ ور  نیا  زا  .دـیازفیب  دوخ  يزاون  مشچ  یکانبات ، يرتسگ ، غورف  رب  دزیخرب و  وا  ات  دـنک ، لزاـن  هتـسسگان  هتـسویپ و  ياـه  تمحر 
ناـیاپ و یب  تسا و  نارک  یب  وا  ریخ  تکرب و  روـن ، هک  تسا  نیمه  يارب  و  ادـخ ، جارـس  روـن و  اـما  جارـس ، تـسا و  روـن  ترـضح 

.دودحمان

239 ص :

ص 444. برغم ، دیشروخ  .ر ك : . 1 - 1
ترایز نیا  ندوب  روثام  ياه  هناشن  زا  نیا  و  تسا ؛ هدـمآ  ترـضح  نآ  يارب  همان  ترایز  نیا  رد  اهنت  جارـس »  » بقل رهاـظ  هب  . 2 - 2

ياه همان  ترایز  رد  هک  دندرک  یم  هدافتسا  ییاه  هژاو  زا  درک  یم  ءاشنا  موصعم  ریغ  ار  همان  ترایز  نآ  رگا  هک  نیا  هچ  تسا ؛ همان 
.تسا هدمآ  تایاور  ای  روثأم و 
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(1)« ضرالا تاومسلا و  رون  هّللا  »

فارطا یناشفا  رون  عشعـشت و  نودـب  یتح  هک  تسا  فاص  لـالز ، فافـش ، يردـقب  اذـل  تسا و  یهلا  زین  دوخ  رون  نآ  همـشچرس  و 
هب .ددرگ  رت  نوزف  شـشا  یناشفا  رون  دـیامن و  رون  نایـضیف  يرون  همـشچرس  نینچ  هاگ  ره  و  دزاس ، یم  رت  نشور  نشور و  ار  دوخ 

یلع رون   » نآرق ریبعت  هب  دـبوک و  یم  تملظ  لحاس  رب  هتفرگ و  رارق  رگید  مه  يور  نآ  نیگمهـس  جاوما  هک  دـنام  رون  زا  یـسونایقا 
(2) .دوش رون »

کّیلو ّیلو  و 

تسا کیدزن  يزیچ  ای  یسک  هب  هزادنا  هب  هک  یسک  هدننک و  يرای  رای و  تسود ، ریدم ، تسرپرـس ، يانعم  هب  یبرع  تغل  رد  ّیلو » »
هک دنا  هدیمان  یلو »  » ور نآ  زا  ار  یـسک  ای  راک  کی  تسرپرـس  هدـننک و  هرادا  تسین و  ود  نآ  نایم  يا  هطـساو  هلـصاف و  چـیه  هک 

.دنک یم  فرصت  نآ  رد  دریگ و  یم  میمصت  نآ  هرابرد  ریدم  میقتسم  روط  هب  تسین و  يا  هلصاف  چیه  سک  ای  راک  نآ  وا و  نایم 

زا نذا  اب  میقتسم  ناشیا  تسین و  يا  هطساو  چیه  دنوادخ  وا و  نایم  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ ادخ  ّیلو »  » مالسلا هیلع  رصع  یلو  ترضح 
: میناوخ یم  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ  ترایز  رد  دراد : تیالو  ادخ  قلخ  یتسه و  همه  رب  لاعتم  راگدرورپ 

« هاوخریخ یلو  يا  داب  امش  رب  مالس  : » حصانلا ّیلولا  اهیا  کیلع  مالسلا  »

: تسا هدمآ  نینچ  ترضح  نآ  رگید  ترایز  رد  و 

240 ص :

هیآ 35. رون ، هروس  . 1 - 1
.رون هروس  هیآ 25  زا  هتفرگرب  . 2 - 2
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.منیزگ یمنرب  دوخ  تسرپرس  یلو و  ناونع  هب  ار  یسک  امش  زج  هب  نم  «: » ًایلو کنود  نم  ذّختأالو  »

نآ يراد و  نم  هراـبرد  ار  تیـالو  یتسرپرـس و  فرـصت ، هنوگ  ره  قح  یتـسه و  نم  هراـبرد  قـلطم  راـیتخا  بحاـص  وـت  اـهنت  ینعی 
.دراد تیالو  نایمدآ  رب  اهنت  هن  ترضح 

مالـسا و نیداینب  نکر  نانآ  تیالو   (1) .دـنراد تیالو  نانمؤم  رب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  ادـخ و  ربمایپ  تیاور  اههد  قبط  رب 
(2) .تسا نید  همیخ  دومع 

کّیصو ّیصَو  و 

، دـش هراشا  هک  روط  ناـمه  دـش ؛ هداد  حیـضوت  ادـخ  هیحاـن  زا  ربماـیپ » ّیـصو   » نییعت مزاول  و  یـصو »  » ياـنعم هراـبرد  نیا ، زا  شیپ 
قبط رب  .تسا  نیّیصولا  دّیس  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  ّیصو »  » مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  دنا و  هتـشاد  ّیـصو  ناربمایپ ،
هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  ناـنآ  لّوا  (3) و  .دنتـسه موصعم  نانآ  همه  رفن و  هدزاود  ءایـصوا  نیا  هعیـش  بهذـم  ترورض 
لقن ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هراـب  نیا  رد  یتیاور  رد   (4) .تسامالسلا هیلع  يدهم  ترـضح  نانآ  رخآ  مالـسلا و 
لّوا هک  دوب  هدش  هتـشون  نم  ءایـصوا  زا  یکی  مان  نآ  رب  دوب و  زبس  یطخ  مادک  ره  رد  هک  مدید  رون  هداود  ...جارعم  رد  : » تسا هدش 

يوس زا  ...دوب  متّما  يدهم  نانآ  رخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نانآ 

241 ص :

ص 188 و 201. ج 101 ، ص 41 و 180 ؛ ج 94 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 193. ج 65 ، 266 ؛ ، 332 ص 379 _  ج 68 ، نامه ، . 2 - 2

.114 ص 45 _  رثالا ، بختنم  ك.ر : زین  ص 305 و  ج 36 ، نامه ، . 3 - 3
ص 103) رثالا ، هیافک  ك.ر :  ) .تسا هدش  لقن  ثیدح   91 ینس ، هعیش و  عبانم  رد  هتکن ، نیا  تابثا  رد  . 4 - 4
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زا نانآ  نیرخآ  هلیـسو  هب  ار  نیمز  ...هک  ملالج  تّزع و  هب  دنگوس  ...دناوت  ءایـصوا  ...نانیا  دمحم ! يا  هک : دـمآ  ادـن  لاعتم  يادـخ 
(1)« ...درک مهاوخ  كاپ  منانمشد 

هدش هتسناد  ّیصو » ّیـصو   » ترـضح نآ  هدش و  هراشا  يدهم  ترـضح  ندوب  ّیـصو  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  رد 
روط نامه  تسا ، ءایصوالا  متاخ  رگید  ریبعت  هب  ءایصوا و  هلـسلس  هقلح  نیرخآ  ناشیا  هک  تسا  نآ  ّیـصو  ّیـصو  زا  دوصقم  .تسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شّدج  دننامه  شبقل  هینک و  وا ، مان  .دوب  ءایبنالا  متاخ  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هک 
دناسر و ماجرف  هب  ار  ناربمایپ  هار  تکرح و  تشاد  تیرومأم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  .تسا و  ملـسو 

همان ترایز  نیا  رد  .دهد  همادا  دوصقم  دـصقم و  هب  ِندیـسر  ات  ار  متاخ  ربمایپ  ءایـصوا  هار  دراد ، تیرومأم  زین  وا  دوب ، نانآ  نیرخآ 
دیاب ربمایپ  یصو  هک  دش  هراشا  نآ  هب  نیا ، زا  شیپ  هک  تسا  يا  هتکن  هب  هراشا  نیا  .تسا و  هدش  هتسناد  ّیصو  ّیـصو  ترـضح  نآ 
هیحان زا  یـصو  نوچ  ناس  نیدـب  .دوش  یفرعم  مدرم  هب  ربمایپ  قیرط  زا  تاصخـشم  مسا و  اـب  ددرگ و  نییعت  دـنوادخ  دوخ  فرط  زا 

.تسا هدش  قالطا  ادخ » ّیصو  ّیصو   » نآ هب  همان  ترایز  رد  دوش  یم  یفرعم  ادخ 

کقلخ یلع  کتجح  و 

نیمز رد  ادخ  تجح  . 3

کقلخ یلع  کتجح  و 

نیمز رد  ادخ  تجح  . 3

هطساو ادخ و  تجح  هراومه  لقع  مکح  هب  و  ددعتم ، تایاور  قبط  رب 

242 ص :

ص 312. ج 52 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
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هک تسین  يا  هظحل  دراد و  دوجو  نیمز  رد  هراومه  ادخ  تجح »  » ددـعتم تایاور  هیاپ  رب  دراد ؛ دوجو  هراومه  قولخم  قلاخ و  نایم 
(1) .دشابن نانآ  نایم  ادخ  تجح  درذگب و  یهلا  تاقولخم 

نبا هجح  ترـضح   (2)، تسا هدـش  تباث  یلقن  یلقع و  نقتم  راوتـسا و  ياـه  ناـهرب  اـب  دوخ  ياـج  رد  هک  هعیـش  تاداـقتعا  قبط  رب 
.وا هتسیاش  ناگدنب  همه  رادم  روحم و  تسا و  ادخ  تجح  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  سپ  هادف  انحاورا  يدهملا  نسحلا 

رد تاقولخم ؛ همه  رب  ادـخ  تّجح  ینعی  تسا ؛ هدـش  ریبعت  کقلخ » یلع  کتجح  و   » ناونع اب  ترـضح  نآ  زا  هماـن  تراـیز  نیا  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  یتیاور 

ادـخ تجح  رگا  هک  اه  نآ  اب  هارمه  اه ، هدـیرفآ  رگید  زا  شیپ  ادـخ  تجح  : »... (3)« .قلخلا دـعب  قلخلا و  عم  قلخلا و  لبق  هجحلا  »
(4) .تخاس دهاوخ  كاله  ار  اه  نآ  درک و  دهاوخ  مشخ  ناینیمز  رب  نیمز  دشابن 

.تسا ترضح  نآ  بقل  نیرتروهشم  دوش ، یم  هتفگ  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  همه  رب  هک  تّجح »  » بقل لاح  ره  هب 

عناق ار  فیرح  نآ  اب  هک  تسا  لیلد  ناهرب و  يانعم  هب  تغل  رد  تّجح 

243 ص :

هراـب نیا  رد  ص 18 . ج 1 ، هبکاسلا ، هعمدـلا  همتاـخ  ص 152 ؛ دانـسالا ، برق  ص 42 ؛ ج 23 ، راونـالاراحب ، ج 1 ؛ یفاـک ، . 1 - 1
ص 11 26. ج 23 ، راونالاراحب ، .ك  .ر  .تسا  هدش  لقن  ثیدح  دص  کی  هب  کیدزن 

ص 282-333؛ ج 3 ، نیدـحوملا ، هیافک  ص 446 ؛ دـیرجتلل ، تایهللا  یلع  هیـشاحلا  هلمج  زا  یمـالک و  ياـه  باـتک  عاونا  . 2 - 2
.رثالا بختنم 

ص 18. ج 1 ، هبکاسلا ، هعمدلا  ص 177 ؛ ج 1 ، یفاک ، . 3 - 3
ص 198. ج 1 ، عیارشلا ، للع  ص 24 و  ج 23 ، راونالاراحب ، ص 28 و  نامه ، . 4 - 4
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دنوادخ هک  دنا  هدیمان  تّجح  ور  نآ  زا  ار  یهلا  يایصوا  ناربمایپ و  تسا و  هتفر  راک  هب  نآرق  رد  راب  تفه  هژاو  نیا   (1)، دنزاس یم 
تهج نآ  زا  دریذپ و  یمن  میقتسم  طارـص  زا  فارحنا  يورژک و  يارب  ار  نانآ  شزوپ  دنک و  یم  جاجتحا  ناگدنب  رب  نانآ  دوجو  اب 

.دنا هدش  هدیمان  تجح  دراد  تلالد  ینامسآ  نوناق  هب  مدرم  زاین  رب  ناشرادرک  راتفگ و  ادخ و  دوجو  رب  دنا  لیلد  نانآ  هک 

(2)« ًامیکح ًازیزع  هللا  ناک  لسّرلا و  دعب  هجح  هّللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذنم  نیرشبمًالسر و  »

ادخ رـضحم  رد  دوخ  تسردان  لامعا  اه و  يورژک  هناهب  ای  لیلد و  ار  نآ  دنناوت  یم  مدرم  هچ  نآ  ینعی : تّجح ، دوش ، یم  هدافتـسا 
سک ره  ات  دروخ  مقر  يا  هنوگ  هب  لاوحا  عاضوا و  دـیآ و  مهارف  ار  نانآ  تیادـه  هنیمز  اـت  داتـسرف  ار  نـالوسر  دـنوادخ  .دـننادب و 

ماگ قح  ریـسم  رد  دناوتب  رایتخا  رـس  زا  ناسنا  دبای و  تسد  نآ  هب  دناوتب  دیوجب  ار  لامک  هار  تیاده و  میقتـسم  طارـص  هب  دـهاوخب 
تلالـض هار  رد  میتساوخ  یمن  ام  هک  دـنروآ  هناهب  دـنناوت  نامدرم  دـسر ، ارف  یهلا  باـسح  ناـمز  گرم  زا  سپ  نوچ  (3) و  .درادرب
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دشاب ؛ هدش  مامت  نانآ  رب  تجح  هدوب و  یناهرب  ریغ  لالدتـسا  نیا  دشابن و  هتفریذـپ  نانآ  شزوپ  میهن ، ماگ 

نادناخ زا  تیاده  نایاوشیپ  هلیسو  هب  لجوزع ، يادخ  : » دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد 

244 ص :

یم نشور  ار  میقتـسم  دصقم  هک  تسا  یلیلد  تّجح  دیوگ : یم  بغار  ص 106 . نآرق ، سوماق  ص 121 ، رینملا ، حابصملا  . 1 - 1
.دنک

هتـشادن یتجح  نالوسر  لاسرا )  ) زا سپ  ادخ  رب  نامدرم  ات  دنا  هدنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  ناربمایپ  . » هیآ 165 ءاسن ، هروس  . 2 - 2
« .تسا تمکح  تزع و  اب  ادخ  دنشاب و 

.179 ص 180 _  ج 4 ، امنهار ، ریسفت  .ر ك : . 3 - 3
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.دوشگب شیوخ  ملع  هدیشوپ  ياه  همشچرس  دومرف و  نایامن  دوخ  نشور  هار  تخاس و  راکشآ  شیوخ  نید  ربمایپ ،

ریگ اج  همه  هوکـش  دیـشچ و  دهاوخ  ار  نامیا  نیریـش  معط  دسانـشب ، ماما  ربارب  رد  ار  دوخ  هفیظو  هک  ناناملـسم  زا  کی  ره  نونکا ،
تّجح ار  وا  تسا و  هدرک  بصن  امنهار  بایهار و  یتمالع  نانوچ  نامدرم  يارب  ار ، ماما  لاعتم ، يادخ  اریز  دید ؛ دـهاوخ  ار  مالـسا 
هتخاس قرغ  دوخ  راونا  هعـشعش  رد  ار  وا  تسا و  هدیـشوپ  وا  نت  رب  راقو  هماج  سابل و  ادـخ  .تسا  هداد  رارق  ناـهج  مدرم  رب  لـیلد  و 

وا و تطاسو  اب  رگم  دسر  یمن  قلخ  هب  ادخ  زا  زیچ  چیه  تسین و  رودب  وا  سرتسد  زا  زیچ  چیه  تسا و  لصتم  نامسآ  هب  ماما  .تسا 
هیلع نیـسح  نادـنزرف  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نانآ  هرامه  دـنوادخ  سپ  .وا  تفرعم  اـب  رگم  دوش  یمن  هتفریذـپ  ناگدـنب  لاـمعا 

هک ...تخاس  یم  بوصنم  وا  لسن  زا  ار  يرگید  ماما  تسب  یم  رب  تخر  ناـهج  نیا  زا  ناـنآ  زا  یکی  هاـگ  ره  ...دـیزگرب و  مالـسلا 
ار نانآ  ادخ  ...دنتـسه و  ادخ  ياه  تّجح  دننک و  یم  تیاده  تقیقح  هب  ار  نامدرم  هک  دنتـسه  یناماما  نانیا  ...تسا ؛ ملاع  تّجح 

(1)« .تسا هداد  رارق  نایناهج  همه  يارب  تّجح  ار  نانآ  ادخ  ...هداد و  رارق  شناگدنب  رب  تّجح 

هک تسا  يا  هماج  راگزور ، رد  تّجح  بقل  تسا و  نیمز  يور  رب  ادخ  تجح  نیرخآ  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  ناس  نیدب 
اب تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسوا  اهنت  هک  نیا  هچ  دـباترب ، ار  مان  نیا  دـناوت  یمن  وا  زج  تسا و  نآ  ندیـشوپ  روخ  رد  وا  اهنت  اهنت و 

غورف و رپ  هشیدنا  اناوت و  ناتسد 

245 ص :

ص 203. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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یم نومنهر  میقتـسم  طارـص  یتسرد و  يوس  هب  ادـخ  نذا  هب  ار  مدآ  ملاع و  راگدرورپ  ترـضح  هب  لاصتا  یهلا و  ینامـسآ و  بلق 
.دزاس

هللا لوسر  تنب  ای  ِکیلع  مالسلا 

هللا لوسر  تنب  ای  ِکیلع  مالسلا 

، نانمؤم ریما  یهلا ، گرزب  ربمایپ  جنپ  هب  اج  نیا  ات  تسا ، هدش  یط  یقطنم  يونعم و  صاخ ، ریـس  کی  اوتحم  رپ  همان  ترایز  نیا  رد 
تدارا تبحم و  راهظا  هنانت و  ورف  هنابدؤم و  ياه  مالـس  نیا  تسا و  هدـش  هداد  مالـس  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  ارهز و  همطاف 
تیمها ای  هتـشادن  تیمها  هک  یتامدقم  عون  نآ  زا  هن  هتبلا  دـص  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  همطاف  رب  مالـس  يارب  تسا  همدـقم  عقاو  رد 

تسا و نارگ  دوـخ  هک  تسا  ییاـه  همدـقم  زا  هکلب  تسا  یلـصا  فدـه  يارب  ندوـب  همدـقم  ورگ  رد  نآ  شزرا  درادـن و  ینادـنچ 
يارب یتح  هدنزرا  دیفم و  رایسب  ایصوا ، متاخ  ایبنا و  متاخ  ات  مدآ  زا  موصعم  ناربمایپ و  رب  مالـس  نیا  هچ  نیرفآ ، شزرا  دنمـشزرا و 

زا سپ  تسا و  نانآ  يارب  اـعد  ومالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  ناربماـیپ و  قح  يادا  ینتورف ، بدا ، یعون  عقاو  رد  تسا و  همدـقم  دوخ 
رارق نیدب  همان  ترایز  نیا  رد  ترضح  نآ  رب  مالس  دسر و  یم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  مالـس  هب  تبون  اه ، نآ  هب  مالس 

: تسا

؛  ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  يا  داب  امش  رب  مالس 

؛ مالسلا امهیلع  هجیدخ  همطاف و  رتخد  يا  داب  امش  رب  مالس 

؛ مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  رتخد  يا  داب  امش  رب  مالس 

؛ مالسلا امهیلع  نیسح  نسح و  رتخد  يا  داب  امش  رب  مالس 

؛ ادخ یلو  رتخد  يا  داب  امش  رب  مالس 

246 ص :
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؛ ادخ ّیلو  رهاوخ  يا  داب  امش  رب  مالس 

ادخ یلو  همع  يا  داب  امش  رب  مالس 

.داب امش  رب  ادخ  ياه  تکرب  تمحر و  مالسلا و  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  يا  داب  امش  رب  مالس 

نسح و هجیدـخ ، همطاف و  نانمؤمریما ، ناربمایپ ، متاخ  رتخد  وا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رون  رـسارس  همانـسانش  تسا  نیا  و 
.تسامالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ياتمه  یب  تخد  هرخالاب  ادخ و  یلو  همع  رهاوخ و  رتخد ، زین  تسا و  نیسح 

ردام ردپ و  تمارک  اه و  تلیضف  یکاپ و  لیلد  هب  لیاضف  زا  یخرب  هک  میداد  حرش  ترـضح  نآ  ياه  تلیـضف  باب  رد  نیا  زا  شیپ 
هب هک  تسا  هتفاـی  شرورپ  بتکم  رد  هموـصعم  همطاـف  .دراد  هراـشا  مهم  هتکن  نیا  هب  اـه  مالـس  نیا  .تسا و  راوـگرزب  نآ  دادـجا  و 

روط هب  اه  تلیذر  زا  زیرگ  اه و  تلیـضف  هب  یبایتسد  هنیمز  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  یهتنم  ناربمایپ  متاخ  نانمؤمریما و  هجیدـخ ، همطاف ،
ادـخ یلو  هّمع  رهاوخ و  هک  نیا  هچ  دراد  هتکن  نیا  زا  يرتارف  ياـنعم  اـه  مالـس  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  اـما  .تسا  مهارف  وا  رد  لـماک 

؛ درادن يریثأت  هلأسم  نیا  رد  ندوب 

مالـس نینچ  .ادخ  لوسر  رتخد  يا  داب  امـش  رب  نانموم  همه  ادـخ و  هتـسسگان  هتـسویپ و  لماش ، عماج ، ياه  تمعن  تمحر و  دورد ،
نوچمه شرادرک  راتفر و  قالخا و  شنم و  شور و  هدوب و  مالسا  یمارگ  لوسر  رتخد  وا  هک  تسا  تهج  نادب  شترضح  هب  يدنلب 

همطاف تسا ، یتیگ  رساترس  رد  دیحوت  رگدایرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اریز  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
زا نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  دننامه  زین  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

247 ص :
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.تسا رادروخرب  كاپ  یتاذ  تشرس و 

هب هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ربق  دننام  مق و  رد  وا  ربق  ناهج و  رد  تسا  دـیحوت  ندـینارتسگ  يزاس و  راوتـسا  یپ  رد 
شناد ناقـشاع  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناگتفیـش  ندمآ  درگ  ببـس  تسا و  هدش  لیدـبت  مالـسا  يارب  نادواج  میظع و  یهاگیاپ 

.تسا هدیدرگ  تیالو  دیحوت و  زکرم  نیا  رد  دّمحم  لآ  ياه 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا مق  تیب  لها  ام  مرح  ...و و  هنیدم  ادخ  لوسر  مرح 

.تسا يزیگنا  تفگش  تایاور  تسا  هدمآ  مق  هرابرد  هک  یتایاور 

مق (2) و  نایعیش هاگهانپ  هنایشآ و  نانآ ، مرح  ، (1) ناشنایعیش ناشیا و  رهش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هاگیاپ  مق  تایاور  نیا  هیاپ  رب 
هب رهش  نآ  زا  تیب  لها  ياه  شناد  و  تسا ) رتمک  لهج  الب و  نآ  رد  دنام (  یم  رودب  الب  تلاهج و  تلالـض و  زا  هک  تسا  يرهش 

تقیقح اه ، تلیضف  تیب ، لها  مولع  جیورت  غیلبت و  اب  دنک و  یم  جاجتحا  مق  هب  دنوادخ  هک  يا  هنوگ  هب   (3) دسر یم  یتیگ  نامدرم 
(4) .دنک یم  مامت  مدرم ) زا  يرایسب   ) رب ار  تجح  رهش  نآ  رد  جیار  یعرش  ماکحا  اه و 

، ترجه دـش ، هراشا  رت  شیپ  هک  روط  نامه  دـنام و  یم  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هفوک  هّللا و  لوسر  هنیدـم  هب  هموصعم  همطاـف  ِمق 
تبرغ و

248 ص :

ص 447. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس...انتعیش  دلب  اندلب و  مق  . 1 - 1
ص 176. تیب ، لها  همیرک  .ر ك : ص 83 ، ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  . 2 - 2

ص 214. ج 60 ، راونالا ، راحب  . 3 - 3
.351 ص 334 _  ملاعملا ، ملاوع  230 و  ص 207 _  ج 60 ، راونالاراحب ، 100 ؛ ص 90 _  مق ، خیرات  ك.ر : . 4 - 4
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لوسر و دنزرف  وا  ناس  نیدـب  دروآ ؛ دـیدپ  مق  رد  ار  اه  تلیـضف  نیا  هندـب  ساسا و  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تیمولظم 
.تسا ناشیا  دنلب  ياهنامرآ  شخب  ققحت  نانآ و  هار  هدنهد  همادا  نانمؤمریما و  دنزرف 

مالسلا امهیلع  هجیدخ  همطاف و  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

اهیلع همطاف  هب  بسن  بسح و  ظاحل  هب  یجیدـخ  دوب و  یمطاف  دوب ، مالـسلا  اـمهیلع  هجیدـخ  همطاـف و  دـننام  فلتخم  تاـهج  زا  وا 
.مالسلا امهیلع  همجن  رفعج و  نب  یسوم  دنزرف  وا  دوب و  هجیدخ  ادخ و  لوسر  دنزرف  مالسلا  اهیلع  همطاف  هکنیا  هچ  دنام ، یم  مالسلا 

همطاف هب  هیواز  نیا  زا  مالسلا  امهیلع  هموصعم  ترضح  يالاو  هاگیاج  تیصخش و  دنتسنادن و  ار  وا  ردق  دنتخانـشن و  مدرم  ار  همطاف 
فادها دننامه  هک  وا _  فادها  ناشیا  ياه  تلیضف  اه  یمق  یتح  دنا و  هتخانـشن  ار  مق  شرهطم و  مرح  مدرم  هک  نیا  هچ  دنام ، یم 

لاوحا عاضوا و  رد  دراد و  ییاه  یگژیو  اـه و  تیدودـحم  هک  گرزب  يوناـب  کـی  ناونع  هب  دوب _  يربک  هجیدـخ  ارهز و  همطاـف 
هعماج رد  ار  تلادع  اه و  هشیدـنا  رد  ار  ییوج  تقیقح  يزرودرخ و  اه  ناج  رد  ار  تیونعم  هک  دوب  نآ  یپ  رد  هتفرگ  رارق  یـصاخ 
همطاف هک  ناس  نامه  هب  دناسرب ، شیوخ  قح  هب  دوب  نیمز  رد  ادخ  تجح  هک  ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  دنارتسگب و 

ترـضح دوـب و  ناـشیا  قوـقح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیلوا  یباـی  تسد  یپ  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تشاد  ار  فادـها  نیمه  زین  ارهز 
.شیوخ روخ  رد  هاگیاج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نیموس  ندیناسر  لابند  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

یناوارف ياه  يراوشد  تالکشم و  گرتس  فده  نیا  يوس  هب  تکرح 
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اهیلع ارهز  همطاف  دوبن و  نکمم  ریطخ  ریـسم  نیا  رد  نداهن  ماگ  یگتـشذگ  دوخ  زا  ییابیکـش و  رایـسب ، يراکادـف  اب  زج  هک  تشاد 
.دندوب اه  يراکادف  نیا  زراب  هولج  وگلا و  یتسرد  هب  هجیدخ  مالسلا و 

، يرود ربارب  رد  و  دـیرخ ، ناـج  هب  ار  تبرغ  رفـس و  ياـه  يراوشد  درک  ترجه  فدـه  نیا  يارب  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح 
.دیزرو ییابیکش  دوب ، اسرف  تقاط  شیارب  هک  ردارب  قارف  ردپ و  ندش  ینادنز 

جوا تبرغ و  تیاهن  رد  ناوارف و  ياـهرازآ  تیذا و  وا  لّـمحت  زا  سپ  دوب ، نینچ  زین  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هک  ناـس  ناـمه  هب 
...و تفر  ایند  زا  تیمولظم 

مالـسا عیـشت و  خیرات  رد  دوب و  رادروخرب  ناوارف  یـشناد  اوقت و  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دننام  مالـسلا  اهیلع  یـسوم  لآ  همطاف 
.دوب هنوگ  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  ناس  نامه  هب  رثؤم 

زا هداهن و  صالخا  قبط  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شردارب  يارب  ار  دوخ  یتسه  هجیدخ  شا  هدج  دننامه  وا  هرخالاب  و 
نامه هب  درک ، راتفر  دوبمالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  وا و  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  دـیزرون و  غیرد  وا  هار  رد  تشاد  هچ  ره 
ناوت یم  قح  هب  ور  نیا  زا  .دندرک  نینچ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ادـخ و  لوسر  ربارب  رد  مالـسلا  امهیلع  هجیدـخ  همطاف و  هک  ناس 

(1): هک تفگ 

«. هجیدخ همطاف و  رتخد  يا  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  دورد و  »

250 ص :

اهیلع ارهز  همطاف  رهطم  دـقرم  ياج  هب  ترـضح  نآ  رهطم  دـقرم  دـنا  هتـشون  هناقداص  ياـهایؤر  زا  يا  هراـپ  هب  دنتـسم  یخرب  . 1 - 1
ص 42. تیب ، لها  همیرک  .ر ك : .زیگنا  لد  تسا  ینخس  نیا  تسا و  مالسلا 
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« هجیدخ همطاف و  تنب  ای  کیلع  مالسلا  »

« هجیدخ همطاف و  تنب  ای  کیلع  مالسلا  »

نینمؤملا ریما  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

نینمؤملا ریما  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

هب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنلب  مالک  رد  دنام و  یم  نانمؤمریما  هفوک  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  مق  هک  دش  هراشا  نیا  زا  شیپ 
نآ بنیز  دراد ، ییاه  تهابش  زینمالسلا  هیلع  یلع  هطساو  الب  رتخد  بنیز  هب  وا  اما  تسا ، هدش  هراشا  تیعقاو  نیا  هب  تقد  یتسرد و 

تـشاد هچ  نآ  تشارفا و  رب  نایدـیزی  دـیزی و  هیلع  ار  هزرابم  مچرپ  هسامح  نوخ و  مایق و  نامز  رـصع و  ياتمه  یب  هناگی و  يوناـب 
یسابع هاپس  قافن  اب  هزرابم  ملع  مچرپ و  مق  ناریا و  هب  ترجه  اب  مه  مالسلا  اهیلع  هموصعم  یناث  بنیز  داد و  نیسح  هار  رد  هناقشاع 
نوفدـم اب  دیـشکرپ و  توکلم  ملاع  هب  شدـنلب  حور  دوخ  هنوگ  بنیز  تلاسر  يافیا  زا  سپ  تشارفارب و  ینومأم  گنرین  ریوزت و  و 

مادک ره  هک  دنام  ماش  هفوک و  هب  بنیز  ترجه  هب  وا  ترجه  تخاس ؛ خیرات  نایوضر  ناینیسح و  يارب  یمیظع  هاگیاپ  مق ، رد  ندش 
.تشاد یفرگش  ریثات  دوخ ، هب  صاخ  طیارش  ناکم و  نامز و  رد 

نیسحلا نسحلا و  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

نیسحلا نسحلا و  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

زین وا  یناگدنز  درک و  ارادم  حلص و  نادناعم  نافلاخم و  اب  نوچ  دوب  ینسح  ینیـسح ، دوب و  ینـسح  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  همطاف 
ییابیکش تقیقح  مالسا و  میرح  زا  يرادساپ  هار  رد  تفای و  ماجرف  دندیناروخ  وا  هب  هک  يرهز  اب  مالسلا  هیلع  نسح  شدج  دننامه 

درک و ترجه  هک  نیا  هچ  دوب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  دننام  درک ؛ يدنم  تزع  گرزب و 
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هب البرک  دننام  وا  مق  .تسویپ  نانآ  هب  زین  دوخ  اج  نامه  رد  دندیطلغ و  نوخ  كاخ و  هب  شناهارمه  ناردارب و  هنامولظم  تبرغ ، رد 
نآ رب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تشگ و  لدبم  یمالسا  فراعم  غیلبت  قیقحت و  يارب  گرزب  یهاگیاج  هعیـش و  يارب  میظع  یهاگیاپ 

.تسا هدوب  نینچ  البرک  هرابرد  هک  روط  نامه  .دنا  هتشاد  رایسب  دیکأت 

رفعج و نب  یسوم  تنب  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا ، یلو  همع  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا ، یلو  تخا  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا ، یلو  تنب  ای  ِکیلع  مالسلا 
هتاکرب هللا و  همحر 

نب یـسوم  تنب  ای  ِکیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  همع  ای  ِکیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  تخا  ای  ِکیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  تنب  ای  ِکـیلع  مالـسلا 
هتاکرب هللا و  همحر  رفعج و 

.تسا نآ  تیلع  هب  رعش  فصو  هب  مکح  قیلعت  دنا : هتفگ  یبرع  نابز  ناسانشراک  ناروشناد و 

ینعی ناشیا ؛ فاصوا  زا  یکی  اب  مالسلا ، اهیلع  هموصعم  ترضح  مان  ندرکدای  ياج  هب  هتشذگ  ياه  مالس  دننامه  اه ، مالـس  نیا  رد 
مالـسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  تسین ؛ تمکح  یب  هتکن  نیا  تسا و  هدش  هداد  مالـس  ترـضح  نآ  هب  ادخ  یلو  همع  رهاوخ و  رتخد ،

شراوگرزب ردـپ  ور  نیا  زا  درک  يرتـخد  دوب  نآ  یپ  رد  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تساوـخ و  یم  ادـخ  یلو  هک  هنوـگ  نآ 
(1)« داب شیادف  شردپ  : » دومرف وا  هرابرد 

ترضح نآ  ور  نیا  زا  درک ، يرهاوخ  تساوخ  یم  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ینعی  ادخ ؛ یلو  هک  هنوگ  نآ  و 
(2) .تسا تشهب  لها  زا  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یسک  دومرف : شرهاوخ  هرابرد 

(3) تشاد رهاوخ  تسیب  کیدزن  ترضح  نآ  دناد  یم  رایشوه  هدنناوخ 

252 ص :

ص 53. تیب ، لها  همیرک  زا  لقن  هب  یلائللا ، فشک  . 1 - 1
ص 271. ج 2 ، اضرلا ، رابخالا  نویع  ص 617 ، ج 12 ، هعیشلا ، ثیداحا  عماج  . 2 - 2

.321 ص 318 _  ج 21 ، ملاوع ، ص 244 و  ج 2 ، داشرالا ، ك.ر : . 3 - 3

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 279 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_252_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_252_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12996/AKS BARNAMEH/#content_note_252_3
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدومرفن  شنارهاوخ  زا  کی  چیه  هرابرد  هدومرف  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تلیضف  رد  هچ  نآ  و 

: تسا هدومرف  هدرک و  دای  یگرزب  هب  وا  زامالسلا  هیلع  داوج  ترضح  هک  درک  لمع  يا  هنوگ  هب  هک  نیا  هچ  دوب ، ادخ  یلو  همع  وا  و 

هک دوب  يروط  وا  یناگدنز  هصالخ  روط  هب  »(1) و  .دریگ رارق  نایتشهب  هرمز  رد  تسا  دنمازس  دنک  ترایز  مق  رد  ارم  همع  سک  ره  »
تیقفوـم و ياـهزرم  تفر و  ار  شا  هداز  ردارب  ردارب و  ردـپ ، هار  تسیز و  هناـموصعم  وا  هصـالخ  دندیدنـسپ و  یم  داوـج  ترـضح 

شور هار و  ینعی  یگدـنز ؛ شور  نیرتـهب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزرف  ناـیم  رد  دـیدرونرد و  ار  يدنلبرـس  يزارفارس و 
.دیزگرب ار  ییادخ 

هب هضافا  لباق  هک  ادخ  ياه  تمعن  اه و  تمحر  همه  ینعی  هتاکرب ؛ هللا و  همحر   » .داب وا  رب  ادـخ  ياه  تکرب  تمحر و  مالـس و  سپ 
.داب امش  لاح  لماش  تسا  قولخم 

هنجلا یف  مکنیب  اننیب و  هللا  فرع  کیلع  مالسلا 

هنجلا یف  مکنیب  اننیب و  هللا  فرع  کیلع  مالسلا 

رب صاخ  مالس  مالس ، نیا  .دوش  یم  لیدبت  ترضح  نآ  اب  يوگتفگ  یعون  هب  هدرک و  ادیپ  رییغت  ترایز  نحل  دعب  هب  تمـسق  نیا  زا 
: دوش یم  عورش  رئاز  ياهاعد  اه و  هتساوخ  نآ  زا  سپ  هک  تسا  ترضح  نآ 

نیب تشهب  رد  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هک  تسا  نآ  ریاز  ياعد  نیتسخن 
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ار ترابع  نیا  یلو  تشاد  ناوارف  ياـه  همع  زین  ترـضح  نآ  ص 424 . تاراـیزلا ، لـماک  هنجلا .» هلف  مقب  یتمع  ربق  راز  نم  . » 1 - 1
.تسا هدومرف  هموصعم  هرابرد  اهنت 
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مهیلع نیـسح  نسح ، نانمؤمریما ، همطاف ، هجیدـخ ، ربمایپ ،  ) مالـسلا مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هموصعم و  ترـضح  وا و 
لباقتم یتخانـش  ییانـشآ و  دش ) هدرب  ترایز  رد  اه  نآ  مان  نیا  زا  شیپ  ددرگ و  یم  ناموصعم  همه  لماش  هک  ادـخ  یلو  مالـسلا و 

.دنادرگ وا  بیصن  ار  ناشراوج  رد  یگدنز  روضح و  كرد  قیفوت  دهد و  رارق 

راب ود  همان  ترایز  نیا  رد  هک  نیا  هچ  دراد ، تیمها  رایسب  ناشیا  اب  ییانـشآ  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تفرعم  لک  روط  هب 
تـسا نامه  ایند  رد  تفرعم  ترخآ ، رد  تفرعم  ییانـشآ و  ایند و  رد  تفرعم  تسا ، عون  ود  تفرعم  نیا  تسا و  هدـش  هراـشا  نآ  هب 

: دومرف ترضح  نآ  دش و  هراشا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هدش  لقن  تیاور  رد  هک 

(1) تسا نایتشهب  هرمز  رد  دنک  ترایز  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تفرعم  رس  زا  هک  ره 

« مکتفرعم انبلسیال  و  : » هک تسا  هدمآ  همان  ترایز  نیا  ینایاپ  ياه  شخب  رد  هک  تسا  نامه  زین  و 

دشاب یناسک  زا  هراومه  دوشن و  هتفرگ  وا  زا  تسا  هدش  وا  بیصن  هک  یهلا  گرزب  قیفوت  نیا  دهاوخ ، یم  ادخ  زا  ترـضح  نآ  ریاز 
.تسا یهلا  ياه  تیاده  تاقیفوت و  نیرت  گرزب  هرمز  رد  هک  تسا  ینارگ  رهوگ  تفرعم  نیا  .دسانشب و  ار  تیب  لها  دنلب  ماقم  هک 
مهیلع تیب  لها  ناموصعم و  سک  ره  هک  دراد  تیمها  يا  هزادـنا  هب  تفرعم  نیا  درک  رکـش  ار  ادـخ  تخانـش و  ار  نآ  ردـق  دـیاب  و 

ره تسا و  هتخانش  ار  ادخ  عقاو  رد  دسانشب ، ار  مالسلا 

254 ص :

ص 617. ج 12 ، هعیشلا ، ثیداحا  عماج  .تسا  دازآ  يدودح  ات  هدش  دای  نتم  همجرت  .هنجلا » هلف  اهّقحب  ًافراع  اهراز  نم  . 1 - 1
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.تسا هتخانشن  ار  ادخ  هک  دنام  یم  یسک  هب  دسانشن  ار  نانآ  سک 

(1) «. هللا لهج  دقف  مکلهج  نم  هللا و  فرع  دقف  مکفرع  نم  »

فراع رئاز  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  ترخآ  رد  نانآ  اب  ییانـشآ  تخانـش و  هموصعم  همطاف  تیب و  لـها  هب  تفرعم  عون  نیمود 
فلتخم ياهاعد  اه و  ترایز  رد  هک  تسا  نامه  نیا  .دشاب و  هتـشاد  ار  ناشیا  تشهب  راوج  رد  یگدنز  روضح و  كرد  یگتـسیاش 

مهیلع دـمحم  لآ  دـمحم و  اب  رگید  ناـهج  رد  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  نمؤم  اـه ، تراـیز  اـهاعد و  نیا  ساـسا  رب  ، (2) تسا هدمآ 
نیا هب  هک  نانآ  لاح  هب  اـشوخ  تسا و  یمیظع  رایـسب  تلزنم  ماـقم و  تمعن ، نیا  دـشاب و  هتـشاد  یـسرتسد  ناـنآ  هب  هدوب و  مالـسلا 

.تسا هدمآ  توافت  یکدنا  اب  هرابود  هتکن  نیا  ترایز  ینایاپ  شخب  رد  دنبای و  تسد  هاگیاج 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکدج  هرمز  یف  مکایا  انعمجی و  نا  «و 

.دهد رارق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناتدج  هرمز  رد  ار  امش  ام و  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا 

رطاخب دنشاب ، يربمایپ  ره  تما  زا  نانمؤم  هچرگ  تسا ، تما  نیرتزاتمم  مالسا  ربمایپ  تما  هک  تسا  نآ  ترابع  نیا  هدرشف  حیـضوت 
دوخ هژیو  هاگیاج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  تما  نکیل  تفای ، دنهاوخ  تاجن  شیوخ  نامز  ربمایپ  زا  تعاطا  نامیا و 

، تما ءزج  شنیرهاط  تیب  لها  ادـخ و  ربمایپ  زا  يوریپ  تعاطا و  قیفوت  ياطع  اب  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ریاز  اـعد  نیا  رد  دراد ؛ ار 
دشاب يدابع » یف  یلُخْداَف   » قیداصم زا  دریگ و  رارق  یهلا  هاگرد  نابّرقم  نآ  رون  رسارس  رضحم  عمج و  هب  ناگتفای  هار  بزح و 

255 ص :

.نانجلا حیتافم  .ر ك : هریغص ، هعماج  ترایز  . 1 - 1
.اروشاع ترایز  هریبک و  هعماج  ترایز  هنومن  ناونع  هب  . 2 - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  یتشهب  نارواجم  ناکیدزن و  هرمز  رد  برقم و  نیـشن ، مه  دهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  رگید  ترابع  هب 
.دشاب ملسو 

« مکترمز یف  انرشح  «و 

هراشا

« مکترمز یف  انرشح  «و 

«. دنادرگ روشحم  امش  هرمز  رد  ار  ام  تمایق  زور  رد  دنوادخ  »

نامدرم باسح  ریطخ  زور  نآ  رد  دـنوادخ  دراد و  یفلتخم  ياه  مان  تسا ، یمهم  رایـسب  زور  تمایق ، زور  تایاور  نآرق و  هاـگن  زا 
میظع ياـه  شاداـپ  نتفرگ  يارب  تشهب  هناور  ار  یهورگ  رفیک و  هب  ندیـسر  يارب  منهج  هناور  ار  یهورگ  نآ  زا  سپ  یـسررب و  ار 

دوب و دـهاوخ  زاتمم  یهاگیاج  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تیب و  لـها  مرکا ، ربماـیپ  هاـگیاج  زور  نآ  رد  .درک  دـهاوخ  دوخ ،
تاجن هدـنرادربرد  تراـبع  نیا  ناـس  نیدـب  .دوش  روشحم  ناـنآ  اـب  ناـنآ و  هورگ  هرمز و  رد  دـناوتب  یـسک  هک  دراد  تیمها  رایـسب 

لها ربمایپ و  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  تاجن  يارب  هار  نیرتهب  نیرت و  ناسآ  تسا و  میظع  زیخاتـسر  زور  رد  لاـعتم  يادـخ  زا  یهاوخ 
.ددرگ روشحم  شتیب 

هـساک اب  دـنک و  دراو  امـش  ربمایپ  ضوح  رب  ار  ام  و   » .بلاـط یبا  نبا  یلع  دـی  نم  مکدـج  سأـکب  اناقـس  مکیبن و  ضوح  اـندروأ  و 
« .دزاس نامباریس  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  زا  ناتدج 

ریما تسد  زا  هک  نآ  مود  میوـش و  دراو  ربماـیپ  ضوـح  رب  میهاوـخ  یم  ادـخ  زا  هک  نآ  یکی  تسا ؛ هدـش  اـعد  ود  زین  هلمج  نیا  رد 
.میشونب بآ  بلاط  یبا  نبا  یلع  نانمؤم 

256 ص :

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همانترایز  رب  یحرش  تمصع : www.Ghaemiyeh.comقاور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


رثوک ضوح 

رثوک ضوح 

یضوح تشهب  تمایق و  هنحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنا ، هدروآ  ینـس  هعیـش و  ناثدحم  هک  يددعتم  تایاور  هیاپ  رب 
نآ زا  ندیـشون  ضوح و  نیا  رب  دورو  دراد  ...و  اه  همـشچ  اـهرهن و  یتشهب و  ذـیذل  ياـه  یندیـشون  عاونا  ياراد  اـبیز و  زیگنا ، لد 
: دسیون یم  رثوک »  » ریسفت رد  يرشخمز  .دبای  تسد  نادب  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ریاز  ترایز  نیا  رد  هک  گرزب  تسا  یماقم  قیفوت و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  هچنانچ   (1)« .تسا تشهب  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ضوح  نآ  یناعم  زا  یکی  »
رد نآ  فصو  رد  تسا .» هداد  نم  هب  ار  نآ  هدـعو  دـنوادخ  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  تسیچ ؟ رثوک  دـیناد  یم  اـیآ  دومرف : ملـسو 
زا نآ  هرانک  ریـشرس و  زا  رت  مرن  فرب و  زا  رت  کنخ  ریـش ، زا  رتدـیپس  لسع » زا  رت  نیریـش   » نآ یندیـشون  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور 

زگره دشونب ، نآ  زا  هک  ره  تسا و  رت  شیب  نامسآ  ناگراتس  زا  تسا  نآ  ندیـشون  يارب  هک  ییاه  هلایپ  اه و  نادبآ  تسا و  دجربز 
(2)« .دوش یمن  هنشت 

ییاور عبانم  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما ، ضوح  نیا  یقاس  هک  تسا  نآ  رثوک  ضوح  هرابرد  هتکن  نیمود 
زا يددعتم  تایاور  نایم  نیا  رد   (3)، تسا بلاط  یبا  نبا  یلع  نانمؤمریما  رثوک  ضوح  یقاس  هک  دنراد  رظن  قافتا  هعیش  يریسفت  و 

تسا و رثوک  یقاس  نانمؤمریما  تایاور  نیا  هیاپ  رب   (4) تسا هدش  لقن  هراب  نیا  رد  زین  تنس  لها 

257 ص :

ص 574. ج 7 ، يربط ، ریسفت  رثوک و  هروس  لیذ  فاّشک ، ریسفت  ك.ر : . 1 - 1
ضوح نیا  هرابرد  تنـس  لها  فلتخم  عبانم  زا  ص 222_224 . ج 2 ، ریدغلا ، رد  يددـعتم  تایاور  ریدـغلا  رد  ینیما  همالع  . 2 - 2

.تسا هدروآ 
ص 58. ص 115 و ج 687 ص 61 ، ج 4 ، هیقاسلا ، ضوحلا  هفص  باب  ص 16 . ج 8 ، راونالاراحب ، . 3 - 3

ص 264_271 و 289_292 و 376_380 و ج 6 ،  ص 99 ، ج 4 ، قحلا ، قاـقحا  ص 320_324 و  ج 2 ، ریدـغلا ، .ر ك : . 4 - 4
....و ص 452  ص 321_323 و ج 9 ، 173_179 و ج 7 ،
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.دراد یم  زاب  ضوح  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  ناقفانم  نارفاک و  نالهاان ،

: دسیون یم  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  زا  لقن  هب  یسلجم  همالع 

؟ تسیچ رثوک »  » هللا لوسر  ای  دیسرپ : مالـسلا _  هیلع  یلع  دش ، لزان  رثوک  هروس  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نب  هللادبع  زا  »... 
.نک فیـصوت  اـم  يارب  ار  نآ  تفگ ...: مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  هتـشاد  یمارگ  ارم  نآ  ياـطعا  اـب  دـنوادخ  هک  تسا  يرهن  دوـمرف :

زا رت  نیشون  و  لسع ، زا  رت  نیریش  ریش ، زا  رتدیپس  شبآ  دبای ، یم  نایرج  یهلا  شرع  ریز  زا  هک  تسا  يرهن  رثوک  دومرف ...« : ربمایپ 
ریز زا  شا  همـشچرس  .تسا  ایوب  کشم  شکاخ  نارفعز ، شهایگ  ناجرم ، توقاـی و  دـجربز ، شیاـه  گـیر  .تسا  هرک  ریـشرس و 

(1)« .تسا نم  زا  سپ  وت  نابحم  وت و  يارب  رهن  نیا  یلع  يا  .تسا  لجوزع  دنوادخ  شرع 

یم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  ناّبحم و  هک  تسا  هدـمآ  هتکن  نیا  یعونتم  ددـعتم و  تایاور  رد  دـش  هراـشا  هک  روط  ناـمه 
هللا یلـص  ادخربمایپ  زا  شکاپ  دادجا  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هنومن  ناونع  هب   (2) .دنـشونب تمایق  رد  رثوک  ياراوگ  لالز  زا  دنناوت 

تماـیق زور  تنایعیـش  : » دوـمرف نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  باـطخ  ترـضح  نآ  هـک  تـسا  هدرک  لـقن  ملـسو  هـلآ  هـیلع و 
یم بآ  دنوش و  یم  دراو  نآ  رب  دنا  هنشت  رایسب  هک  یلاح  رد  تنانمشد  ...دندرگ و  یم  باریـس  دنوش و  یم  دراو   ] رثوک ضوحرب  ]

نانآ هب  اما ]  ] دنبلط

258 ص :

.151 ص 153 _  ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  .ر ك : ص 18 . ج 8 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
.29 ص 8 _  ج 8 ، راونالاراحب ، . 2 - 2
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(1)« ...دوش یمن  هداد  بآ 

عقاو رد  .دوش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ضوح  رب  دراو  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  همان  ترایز  زا  شخب  نیا  رد  ریاز  لاح  ره  هب 
ياراد رگید  ترابع  هب  دشونب ؛ نآ  ياراوگ  لالز  زا  دوش و  دراو  رثوک  ضوح  رب  نانآ  دوخ  نادـنزرف  لثم  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  ریاز 

.دوش كاپ  ات  دشونب  بآ  زا  هک  نآ  هن  دشاب  یگزیکاپ  یکاپ و  تایح ،

لزان امـش  رب  ار  دوخ  هتـسسگان  یپایپ و  ییاهدورد  تمحر و  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  اهنت  مرادـن ، يزیچ  امـش  فاـطلا  ربارب  رد  نم 
تمحر نیا  هرامه  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  امش  رب  تسا  دنوادخ  تیانع  تمارک و  دنک  یم  عابـشا  ار  امـش  هچ  نآ  هک  نیا  هچ  دنک ؛

.دزاس امش  بیصن  ار  اه  تمارک  اه و 

جرفلا رورسلا و  مکیف  انیری  نا  هللا  لئسا 

جرفلا رورسلا و  مکیف  انیری  نا  هللا  لئسا 

رد زین  ام  دیآ و  دیدپ  امـش  جرف  طاشن و  يداش ، ناشیا  جرف  اب  دزاس و  مهارف  هادف  انحاورا  يدـهم  روهظ  هنیمز  مهاوخ ، یم  ادـخ  زا 
رد هدوب و  یمیاد  امـش  اب  ام  طاـبترا  دـنک  تیاـنع  دـنوادخ  مینیبب ؛ ار  امـش  جرف  وا  طاـشن  هک  يا  هنوگ  هب  میـشاب  هتـشاد  یمهـس  نآ 

: دوش یم  هدافتسا  ریز  ياه  هتکن  همانترایز  زا  شخب  نیا  زا  میشاب ؛ مهس  شقن و  ياراد  يدهم  تموکح 

روهظ رصع  جرف و  نامز  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ریاز  ترایز  نیا  رد  تسا و  بولطم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رورـس  جرف و  يارب  اعد  . 1
.دناسرب ار  نانآ  رورس  و 

259 ص :

ص 10. نامه ، . 1 - 1
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هک تسا  نآ  اعد  نیا  نومـضم  .تسا  هدـنزرا  منتغم و  رایـسب  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رورـس  جرف و  ناـمز  رد  ناـسنا  روضح  . 2
امش اب  نم  طابترا  یهلا  تیانع  وترپ  رد  مینیبب و  ار  امش  رورـس  نم  دیوش و  داش  امـش  ات  دناسرب  ار  امـش  مالـسلا  هیلع  يدهم  دنوادخ 

.مینک كرد  ار  يدهم  تموکح  دشاب و  یمتح  یمیاد و 

ياـه هنیمز  زا  اـعد  هک  تسا  مهم  لـماوع  زا  مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  رورـس  ناـمز  كرد  جرف و  هـب  ندیـسر  يارب  یهلا  قـیفوت  . 3
.تفرگ مک  تسد  ار  نآ  هدیزرو و  تلفغ  نآ  زا  دیابن  تسا و  ردق  نارگ  هدنزرا و  قیفوت  نیا  هب  یبایتسد 

اب اهاعد  اه و  ترایز  رگید  هب  هجوت  اب  جرف  نیا  .دسر و  ارف  نانآ  جرف  هک  تسا  ینامز  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینامداش  رورـس و  . 4
.دبای یم  ققحت  هادف  هانحاورا  رصع  یلو  ترضح  روهظ 

ياعد همانترایز  زا  زارف  نیا  اذـل  تسا و  تیب  لها  هرمز  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  دـمآ ، دـهاوخ  هک  روط  نامه  . 5
.دش هراشا  اه  نآ  مان  هب  نیا  زا  شیپ  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ِرگید  هارمه  هب  هکلب  ییاهنت  هب  هن  هتبلا  تسا ، ناشیا  يارب 

مکتفرعم انبلسی  نا ال  و 

مکتفرعم انبلسی  نا ال  و 

هتفاین تسد  یکاپ  هب  ای  میهدب و  تسد  زا  ار  یکاپ  هک  دـنکن  ادـخ  تسا  ردـقنارگ  هدـنزرا و  یـسب  امـش  تفرعم  امـش و  اب  ییانـشآ 
.دشابن ییانشآ  امش  ام و  نایم  میوش و  ادج  امش  زا  دوش  ببس  نامیاه  لمع  ای  دهدب و  تسد  زا  ار  یکاپ  ام  لسن  ای  میشاب و 
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ندوب و تجح  هب  نیقی  يور  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  نانآ ، تفرعم  زا  دوصقم  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  نآرق  تایاور و  عومجم  زا 
و : » تسا هدش  هتـسناد  شا  هدنب  هب  ادخ  تمارک  تفرعم  نیا  اروشاع  ترایز  رد  دشاب ؛ هتـشاد  داقتعا  نانآ  ندوب  ماما  ندوب و  موصعم 

(1)« مکئایلوا هفرعم  مکتفرعمب و  ینمرکا  يذلا  هللا  لئسا 

ناسنا زا  نامز  زا  يا  ههرب  رد  هک  دابم  دـشاب و  نادواج  یقاب و  یهلا  میظع  تمعن  تمارک و  نیا  هک  درک  اـعد  هتـساوخ و  ادـخ  زا  و 
.دوش هتفرگ 

ریدق ّیلو  هّنا 

ریدق ّیلو  ّهنا 

ماجرف زاغآ و   (2)« .اونما نیذـلا  ّیلو  هّللا  : » دراد تیالو  یتسه  نانمؤم و  رب  وا  هک  نیا  هچ  درک ، دـهاوخ  باجتـسم  ار  اعد  نیا  ادـخ 
ره یلو  تسا و  یلو  وا  اریز  .درک  دهاوخ  باجتسم  نیقی  هب  دنک و  باجتـسم  ار  اعد  نیا  دناوت  یم  وا  تسوا ؛ تردق  ورملق  رد  راک 

درک و دهاوخ  ظفح  دنیوا  تیالو  هطیح  رد  هک  ار  نانآ  عفانم  حلاصم و  .دریگب  میمـصت  یهاگآ  تمکح و  رـس  زا  دشاب و  اناوت  هاگ 
ار وا  تواقـش  ای  تداعـس و  هنیمز  تسا و  نمؤم  ره  يارب  تحلـصم  تعفنم و  نیرت  مهم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تفرعم  کـش  یب 

.نآ تلع  هب  هراشا  اعد و  نیا  ندش  باجتسم  رب  تسا  دیکأت  هلمج  نیا  هصالخ  روط  هب  .دز  دهاوخ  مقر 

مکبحب هللا  یلا  برقتا 

مکبحب هللا  یلا  برقتا 

261 ص :

(. ص 292 ج 101 ، راونالاراحب ، ك.ر :  ) .اروشاع ترایز  . 1 - 1
هیآ 257. هرقب ، هروس  . 2 - 2
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تبحم یب  هعماج  تساخ و  دهاوخن  رب  نآ  زا  كرحت  یباداش و  طاشن ، چیه  هک  دنام  یناج  یب  دبلاک  هب  تبحم  قشع و  یب  یگدنز 
تکرح اه ، یباداش  همه  زار  زمر و  تبحم  .دراب  یم  نآ  زا  يدیمون  یگدرسفا و  هودنا و  مغ ، توکـس ، هک  دنام  یم  یناتـسروگ  هب 

.تسا نالک  درخ و  هاتوک و  دنلب و  فادها  هب  یبایتسد  دوصقم و  دصقم و  هب  ندیسر  اه ،

؟ یسک هچ  يزیچ و  هچ  هب  تبحم  هک  ددنب  یم  شقن  یمدآ  لد  نامشچ  ربارب  رد  شسرپ  نیا  هراومه  اما 

ای یسک و  اب  یمدآ  تمایق  زور  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هدیـسر  تایاور  هیاپ  رب  هک  نیا  هچ  دراد ، تیمها  رایـسب  هتکن  نیا  خساپ 
.تسا هتشاد  تسود  ار  وا  هک  دوش  یم  روشحم  يزیچ 

(1)« ّبحا نم  عم  أرملا  »

قوشعم بوبحم و  دـنرادب ، تسود  ار  ادـخ  دـیاب  نانمؤم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخـس  نآرق و  تاـیآ  زا 
روـخ رد  هتـسیاش و  ینتـشاد و  تسود  زین  دـشاب  وا  يارب  وا و  يوـس  تمـس و  وا ، هار  رد  هاـگ  ره  يرگید  زیچ  ره  تسا و  وا  یلـصا 

هتسسگ وا  ریغ  زا  دنا و  هتشاد  تسود  دوجو  همه  اب  ار  وا  دنا و  هتـسباو  وا  هب  هتـسب و  ادخ  هب  لد  هراومه  نانمؤم  تسا ؛ ناسنا  تبحم 
(2) .دنا هتسراو  و 

عقاو رد  نانآ ، تبحم  دنتـسه  موصعم  وا و  تجح  ادخ ، هتـسیاش  ناگدـنب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هک  اج  نآ  زا 
یبایتسد ریسم  رد  ادخ و  هب  تبحم 

262 ص :

ص 14. ج 17 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
...و ص 83  ص 227 و ج 97 ، ص 24 و ج 97 ، ج 7 ، راونالاراحب ، ...و  هیآ 165  هرقب ، هروس  هیآ 24 و  هبوت ، هروس  . 2 - 2
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اروشاع ترایز  رد  .تمیق  نارگ  هدنزرا و  رایـسب  تسا  یتمعن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  هک  ور  نیا  زا  .تسا  ادخ  تبحم  هب 
.ما هداد  رارق  شلوسر  ادخ و  برق  هب  ندیسر  هار  زیواتسد و  ار  امش  هب  قشع  تبحم و  نم  نیسح  يا  میناوخ : یم  هراب  نیا  رد 

: دنا هدرک  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  یتیاور  رد 

ترتع زا  ارم  ترتع  شدوخ و  لها  زا  ارم  تیب  لها  شدوخ و  زا  ارم  هک  نآ  رگم  تسا  هدرواین  یقیقح )  ) نامیا امـش  زا  سک  چـیه  »
(1)« .دشاب هتشاد  تسود  رت  شیب  شا  هیرذ  زا  ارم  هیرذ  شدوخ و 

نامسیر هب  دیوجب ، تئارب  يرازیب و  نانآ  نانمشد  زا  هتشاد و  تسود  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هک  یـسک 
دزن ار  تجح  نیرت  گرزب  هدرک و  يوریپ  نآ  زا  هتفاـی و  ار  وگلا  نیرتـهب  هداـهن ، ماـگ  تیادـه  هار  هب   (2)، هدز گـنچ  یهلا  مکحم 

ییاهر تلاهج  تلالـض و  میظع  ياه  نافوط  رگناریو  جاوما  اه و  تملظ  زا  ناوتب  هک  نآ  يارب  دنتاجن و  یتشک  نانآ   (3) .دراد ادخ 
تیب لها  تبحم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  تاـیاور و  قبط  رب  يور  ره  هب  .دـش  رود  ناشنانمـشد  زا  تسب و  ناـنآ  هب  لد  دـیاب   (4)، تفای

هچ دنـشوکب  نادـب  یبایتسد  هار  رد  دنرامـشب و  مهم  ار  نآ  دـیاب  نانمؤم  کش  یب  دراد و  نانمؤم  نامیا  هصرع  رد  يریطخ  هاـگیاج 
اب هک  دبلط  یم  رتعیسو  یتصرف  هراب  نیا  رد  تایاور  تایآ و  یسررب  لقن ، تسا و  میقتسم  طارص  تاجن و  هار  هک  نیا 

263 ص :

ح 3197. ص 518 ، ج 1 ، همکحلا ، نازیم  زا  لقن  هب  ح 93 ؛ ص 41 ، ج 1 ، لامعلازنک ، . 1 - 1
ص 263. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  . 2 - 2

ص 264. نامه ، . 3 - 3
ص 292. ج 1 ، ، 217 ص 58 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخالا  نویع  . 4 - 4
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(1) .درادن بسانت  هتشون  نیا  تیفرظ 

مکئادعا نم  هئاربلا  و 

مکئادعا نم  هئاربلا  و 

زا ییوج  تئارب  يرازیب و  تسا ، ناسنا  تداعـس  ياـه  هنیمز  زا  دراد و  تیمها  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تبحم  هک  هزادـنا  ناـمه  هب 
بلاق رد  تیاور  اه  هد  رد  هک  يا  هتکن  ترخآ  ایند و  رد  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  نانمـشد  زا  تئارب  .تسا  مهم  نانآ  نانمـشد 
مهیلع تیب  لها  هموصعم و  ترـضح  هب  اهراب  تراـیز  زا  زارف  نیا  اـت  ، (2) تـسا هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  اهاعد  رد  فلتخم و  ياه 

تیاکح مالسلا  مهیلع  ناموصعم  هب  ترضح  نآ  صاخ  برق  زا  ینشور  هب  باطخ  نیا  تسا و  هدش  باطخ  مُک »  » ریمـض اب  مالـسلا 
.دراد

ربکتسمال رکنم و  ریغ  هب  ًایضار  هّللا  یلا  میلستلاو 

ربکتسمال رکنم و  ریغ  هب  ًایضار  هّللا  یلا  میلستلاو 

ماکحا ربارب  رد  دهاوخ  یم  نانمؤم  زا  نآرق  رد  ادـخ   (3)، تسا مکح  زا  يدونشخ  ندوب و  یضار  يانعم  هب  ملـس »  » هدام زا  میلـست » »
.دنشاب میلست  لماک  روط  هب  هدوبن و  نیکرچ  لد  اه  نآ  ربارب  رد  دونشخ و  لد  قامعا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(4)« .ًامیلست اومّلسی  تیضق و  امم  ًاجرح  مهسفنا  یف  اودجیال  ّمث  مهنیب  رجش  امیف  كومّکحی  یتح  نونمؤی  ّکبر ال  الف و  »

264 ص :

ات ج 47. دلج  نیا  همه  هیقب  زین  ثیدح و  هیآ و  ود  ص 220 ، ج 8 ، راونالاراحب ، ك.ر : . 1 - 1
ات ج 7  راونالاراحب ، ص 99 و  ج 6 ، ص 614 ؛ ج 2 ، بیذهت ، ص 23 ؛ ص 180 و 282 و ج 2 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : . 2 - 2

ج 37.
ص 364. ج 6 ، برعلا ، ناسل  مکحلاب ، اضرلا  لذب  میلستلا : . 3 - 3

هیآ 65. ءاسن ، هروس  . 4 - 4
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دروآ و تسد  هب  ار  یهلا  ياضق  مکح و  ربارب  رد  میلست  ییوج و  قح  هیحور  ات  دشوکب  دیاب  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
هتـسراو حور  نطاب و  يافـص  ندروآ  تسد  هب  اب  ناوت  یم  اما  دیامن ، یم  راوشد  تخـس و  هچرگ  يا  هبترم  ماقم و  نینچ  هب  یبایتسد 
فیرعت رد  یقارن  همالع  .دوب  عیطم  قح  ادخ و  ماکحا  یهلا و  هدارا  ربارب  رد  مه  لمع  ماقم  رد  دروآ و  دـیدپ  دوخ  رد  ار  تلاح  نیا 

: تسا هتشون  نینچ  میلست 

شهاوخ كرت  زا  تسا  ترابع  ...تسا  کیدزن  اضر »  » يانعم هب  دوش و  یم  هدیمان  زین  نتشاذگاو )  ) ضیوفت هک  میلـست ، هک  نادب  و 
هک انعم  نیا  هب  اه ، نآ  هب  شدوخ  یلک  قلعت  یلک  عطق  اب  ادـخ ، هب  اـه  نآ  همه  نتـشاذگاو  دوش و  یم  دراو  وا  رب  هک  يروما  رد  اـه 
رد تسوا و  عبط  قباطم  ادخ  لاعفا  اضر  هلحرم  رد  اریز  .تسا  اضر  زا  رتالاب  نآ  سپ  .دـشاب  هتـشادن  قلعت  اه  نآ  زا  يزیچ  هب  وا  عبط 

روما زا  هقالع  یلک  عطق  میلست  هبترم  رد  ...تسا  هدش  راذگاو  ناحبس  يادخ  هب  یلک  هب  نآ  تفلاخم  تقفاوم و  عبط و  میلـست  هبترم 
(1)« .تسا شیوخ  هب  قلعتم 

، لمع ماقم  رد  دشاب و  دونشخ  شتاردقم  ادخ و  ياضق  یهلا و  ماکحا  زا  لد  رد  هک  تسا  انعم  نیدب  ادخ  ربارب  رد  میلست  ناس  نیدب 
دیاش دشاب ، هتـشاد  رواب  یهلا  یهانتمان  لازیال و  يورین  تردق و  هب  هک  دسرب  هلحرم  نیا  هب  دـناوت  یم  یمدآ  ینامز  عیطم و  داقنم و 

: دیامرف یممالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 

هکئالم هب  ادخ  هللااب ،» الا  هوق  لوح و ال  ال  : » دیوگ یم  هدنب  نوچ  »

265 ص :

ص 268. ج 3 ، تاداعسلا ، عماج  باتک  همجرت  یمالسا ؛ قالخا  ملع  . 1 - 1
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(1)« .دیروآ رب  ار  شتجاح  دش  میلست  نم  هدنب  دیامرف : یم 

یعوضوم هرابرد  راگدرورپ  نوچ  دشاب ، وا  یعقاو  بوبحم  ادخ  هتـشاد و  نامیا  ادخ  تمظع  تمکح و  تردـق ، ملع ، هب  هک  یـسک 
عـضاخ ناج  ياـفرژ  زا  مکح  نیا  ربارب  رد  نیقی  هب  دـنک ، رداـص  یمکح  اـی  دـنز و  مقر  صاـخ  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دـنک و  يا  هدارا 

رد میلـست  اب  دومرف : ترـضح  نآ  تسا ؟ نمؤم  دمهفب  دـناوت  یم  هنوگچ  نمؤم  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوب ؛ دـهاوخ 
(2)« .ددرگ یم  دراو  وا  رب  هک  ییاه  یتحاران  اه و  يداش  زا  ندوب  دونشخ  ادخ و  ربارب 

«: ربکتسم رکنم و ال  ریغ  هب  ًایضار  »

«: ربکتسم رکنم و ال  ریغ  هب  ًایضار  »

دنلب ماقم  رگ  ناشن  تسا و  ردـقنارگ  دـشاب ، لد  يافرژ  زا  يدونـشخ و  اـب  هاـگ  ره  یهلا  تاردـقم  هدارا و  ماـکحا ، ربارب  رد  میلـست 
زا يدونشخ و  رس  زا  میلست  نیا  متسه و  میلست  ادخ  ربارب  رد  نم  میناوخ : یم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  همان  ترایز  رد  نمؤم ،

؛ تسا هتساریپ  ّربکت  ادخ و  راکنا  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  تسا و  لماک  تیاضر  اب  لد و  قامعا 

قامعا زا  ادخ  لوسر  رما  ربارب  رد  دیاب  هک  دراد  هراشا  هتـشذگ  فیرـش  هیآ  نومـضم  هب  همان  ترایز  زا  زارف  نیا  عقاو  رد  ناس  نیدب 
رد هن  نم  دیوگ : یممالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ریاز  سپ  .دنک  یمن  تیافک  لمع  ماقم  رد  میلـست  دوب و  میلـست  دونـشخ و  ناج 

لمع و هلحرم  هب  ار  راکنا  نیا  هدیزرو و  ّربکت  نآ  لباقم  رد  هن  متسه و  یهلا  مکح  رما و  رکنم  لد 

266 ص :

ص 103. ج 82 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 205. و ج 87 ،  ص 204 ، ج 2 ، نامه ، . 2 - 2
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.مناسر یم  روهظ 

ترایز زا  هرقف  نیا  هب  یهاگن 

: زا دنا  ترابع  ادخ  هب  برق  لماوع  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  زا  زارف  نیا  قبط  رب 

؛» مکبحب هللا  یلا  بّرّقتا   » تیب لها  تبحم  . 1

؛» مکئادعا نم  هئاربلا  و   » نانآ نانمشد  زا  تئارب  يرازیب و  . 2

؛ تسا لد  زا  هتساخرب  تیاضر و  رس  زا  هک  یمیلست  ادخ ؛ ربارب  رد  میلست  . 3

دـنوادخ و هب  برق  هب  ندیـسر  میقتـسم  طارـص  هارهاش و  نانآ  نانمـشد  زا  تئارب  تیب و  لـها  تبحم  دـش  هراـشا  هک  روط  ناـمه  و 
، اه نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  زین  ادخ  ربارب  رد  میلـست  هرابرد  .تسا  يدبا  تداعـس  یتسه و  قیاقح  هب  یبایتسد 

ياـضق ربارب  رد  بجاو  مزـال و   (3) شتیب لها  ادـخربمایپ و  شور  هریـس و   (2)، تاجن هلیسو   (1)، یهلا نامسیر  قیداصم  زا  میلـست 
.تسا ...و   (5) ناسنا عفانم  حلاصم و  اب  قباطم  ، (4) یهلا

« دمحم هب  یتا  ام  نیقی  یلع  «و 

« دمحم هب  یتا  ام  نیقی  یلع  و  « ؛  ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ناربمایپ ، متاخ  نید  هب  نیقی  . 4

«. ٍضار هب  و   » .مالسا نییآ  نید و  زا  يدونشخ  اضر و  . 5

نداد رارق  یهلا  برق  تیانع و  هب  ندیسر  هیامتسد  ار  همه  نیا  و 

267 ص :

ص 1355. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  باب 63 ؛ ج 71 ، راونالاراحب ، .ر ك : . 1 - 1
ص 1355. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  ص 160 ؛ باب 63 ، ج 71 ، راونالاراحب ، .ر ك : . 2 - 2

ص 1355. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  252 و  ص 253 _  باب 63 ، ج 71 ، راونالاراحب ، .ر ك : . 3 - 3
.عبانم نامه  . 4 - 4

ص 1355. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  159 و  ص 154 _  باب 63 ، ج 71 ، راونالاراحب ، .ر ك : . 5 - 5
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« يدیس ای  کهجو  کلاذب  بلطن  »

ضار هب  دمحم و  هب  یتأ  ام  نیقی  یلع  و 

قامعا زا  مراد و  نیقی  تسا  هدروآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  ینید  هب  نم  دـیوگ  یم  هنانتورف  هموصعم  ترـضح  ریاز 
.متسه ادخ  برق  ماقم  هب  لوصو  بلط  رد  مهد و  یم  رارق  ادخ  هب  ندیسر  هیامتسد  ار  اضر  نیقی و  نیا  مدونشخ و  نآ  زا  ناج 

یحورـشم عونتم و  بلاطم  قالخا  ثیدـح و  هقف و  هقف ، لوصا  مـالک ، هفـسلف ، قطنم ، ریـسفت ، رد  ناملـسم  ناروشناد  نیقی ، هراـبرد 
هموصعم ترضح  همان  ترایز  زا  هک  نیقی  هرابرد  هتکن  دنچ  هب  اهنت  هتشون  نیا  رد  ددرگ ، یـسررب  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  دنا  هدروآ 

.دوش یم  هراشا  دوش ، یم  هدافتسا  مالسلا  اهیلع 

هب تسا و  نآ  هب  کیدزن  رایـسب  ای  دـص و  رد  دـص  هک  یلاـمتحا  ینعی  تسا ؛ نآ  یفرع  ياـنعم  هب  تراـیز  نیا  رد  رهاـظ  هب  نیقی  . 1
هب لامتحا  هاگ  ره  هکلب  تسین ؛ درادن  هار  نآ  رد  فالخ  لامتحا  هنوگ  چیه  تسا و  دص  رد  دص  هک  یقیدصت  ینعی  یفـسلف ؛ يانعم 
(1) .دوش یم  هتفگ  نیقی  نآ  هب  فرع  رد  دوش ، هتسناد  زیچان  نآ  فلاخم  فیعض  رایسب  لامتحا  هک  دشاب  راوتسا  يوق و  يا  هزادنا 

نید ناونع  هب  راگدرورپ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچ  نآ  تسا  دقتعم  اهیلع  هللا  تاولـص  هموصعم  ترـضح  ریاز   2
نید نیقی  هب  تسا  هدروآ 

268 ص :

نیقی اج  نیا  رد  اما  تسا ، هدش  هدرب  راک  هب  دص  رد  دص  لامتحا  ینعی  یمالک ؛ یفـسلف و  يانعم  هب  زین  تایاور  رد  نیقی  هتبلا  . 1 - 1
.تسا نیقی  هب  کیدزن  نانیمطا  زا  معا 
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، اه تلیـضف  ینید ، ياهرواب  نیقی  نیا  قلعتم  ناس  نیدب  تسا ؛ تکرب  ریخ و  هیام  تسا و  یهلا  ینامـسآ و  تعیرـش  نیرخآ  ادـخ و 
.تسا ...و  یگنهرف  یعامتجا ، بادآ  یهقف و  ماکحا 

هب نیقی  هک  یـسک  .تسوا  ياه  تیانع  هب  یبایتسد  زاس  هنیمز  دـنوادخ و  هب  برق  هیامتـسد  نآ  ماـکحا  رـصانع و  نید و  هب  نیقی  . 3
هیامرـس هب  تسا ، ینیقی  وا  نامیا  دراد و  شنیرفآ  رد  ادـخ  دوجو  ياـه  هناـشن  یهلا و  ماـکحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و 

تایآ رد  درادرب ؛ ماگ  تیقفوم  اب  لامک  تداعـس و  هار  رد  نآ  زا  يرو  هرهب  اب  دـناوت  یم  هک  تسا  هتفاـی  تسد  يا  هدـنزرا  میظع و 
تایاور هیاـپ  رب  (2) و  هتـسناد نیقی  لها  هرمز  رد  ار  میهاربا  ادـخ  (1) و  دنا هدـش  هدرمـش  نیقی  لها  قح  هب  ناماما  ناـیاوشیپ و  نآرق 

ادخ زا  هک  دنا  هدش  قیوشت  نانمؤم  (3) و  هدش هداد  رارق  یهلا  ياه  تمعن  نیرتهب  هرمز  رد  نیقی  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هدیـسر 
يدابآ تاـیح و   (6)، تاجن  (5)، يزارفارـس هلیـسو  ار  نیقی  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زین  (4) و  دنک تیانع  نیقی  ناـنآ  هب  دـنهاوخب 

(10) و نیرت یلصا  (9) و  نایمدآ تداعس  رت  گرزب  (8) و  دوش یم  ءاقلا  یمدآ  بلق  رب  هک  يزیچ  نیرتهب  (7) و  لد

269 ص :

هیآ 24. هدجس ، هروس  . 1 - 1
هیآ 75. ماعنا ، هروس  . 2 - 2

ص 298. ص 176 و ج 697 ، ج 70 ، راونالاراحب ، . 3 - 3

ص 298. ص 176 و ج 697 ، ج 70 ، راونالاراحب ، . 4 - 4
ص 176. ج 70 ، راونالاراحب ، هرامش 7706 و  ح  مکحلارزع ، . 5 - 5

ح 7720. مکحلاررغ ، . 6 - 6
.نسح ماما  هب  نینمؤملاریما  تیصو  همان 31 ، هغالبلا ، جهن  . 7 - 7

ص 3712. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  .ر ك : ص 395 ، قودص ، یلاما  . 8 - 8
هرامش 9556. ثیدح  مکحلاررغ ، نامه و  . 9 - 9

.852 هرامش ، ثیدح  نامه ، . 10 - 10
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ندـش لماک  هنیمز  (6) و  اهتیاده و   (5) نامیا كـالم  (4) و  هیاپ (3) و  نید هجیتـن  ناـمیا و  نکر   (2) نیرت تلیـضف  اـب  (1) و  نیرتهب
.دنا هتسناد  ...و  نامیا  زا   (7) صاخ يا  هجرد  تدابع و  تدابع ،

قداص ماما  دزاس ؛ یم  راومه  ار  ادـخ  يوس  هب  نتفر  اعد و  ندـش  باجتـسم  هنیمز  هک  تسا  نیا  نیقی  بوخ  راثآ  تاکرب و  زا  یکی 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

(8)« .نیقیلا نم  ّزعا  یش ء  نم  ام   » تسین رتروآ  تزع  نیقی  زا  زیچ  چیه  »

دنیآ یم  يا  هلحرم  هب  نیقی  لها  نیا  هچ  دزاس ، یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  نیقی  هک  دـشاب  نآ  نیقی  ندوب  روآ  تّزع  لیلد  دـیاش 
تشهب و طارص و  زارت ، یسرباسح ، هک  دننام  یم  یسک  هب  ور  نیا  زا  دننیب و  یم  دوخ  لامعا  یتسه و  رب  ادخان  رضاح و  ار  ادخ  هک 

لمع زا  رت  تلیـضف  اب  ادخ  دزن  نیقی  يور  زا  كدنا  لمع  (9) و  هدش هدرمش  تدابع  نیرت  تلیـضف  اب  نیقی  اذل  دننیب و  یم  ار  منهج 
ياه هنیمز  لماوع و  هرمز  رد  نیقی  هدش و  هجوت  هتکن  نیا  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  رد   (10) .تسا نیقی  نودب  دایز 

270 ص :

هرامش 7333. ح  ص 76 ، ج 2 ، لامعلازنک ، هرامش 2992 و  ثیدح  نامه و  . 1 - 1
هرامش 2992 و 6797. ثیدح  نامه ، . 2 - 2

هرامش 4635. ثیدح  نامه ، . 3 - 3

هرامش 6174. ثیدح  نامه ، . 4 - 4
(. ص 3712 ج 4 ، همکحلا ، نازیم  ك.ر : ( ؛ 9726 هرامش ، ثیدح  نامه ، . 5 - 5

(. مکحلاررغ ( ؛ هرامش 7328 و 7331 ح  ص 176 ، ج 2 ، لامعلازنک ، . 6 - 6
ص 3713. ج 4 ، همکحلا ، هرامش 31 ؛ ح  مکحلاررغ ، . 7 - 7

ص 51. ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 8 - 8
ص 776. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  زا  لقن  هب  مکحلاررغ ، . 9 - 9

ص 57. ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 10 - 10
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ناسنا يارب  ار  وا  تیانع  بلط  هار  تسا و  ادخ  برق  هب  ندیـسر  هار  نیقی  ترایز  زا  هرقف  نیا  قبط  رب  هتفرگ ؛ رارق  یهلا  تیانع  بلج 
.دزاس یم  راومه 

تسا و میکح  اناوت و  اناد ، ادخ  دراد  نیقی  هک  یسک  .دراد  يروآ  تذل  ياه  هویم  زیگنا و  لد  ياه  هفوکـش  نیقی ، روانت  تخرد  . 4
همه هب  ددرگ ، یم  دابآ  نآ  وترپ  رد  ناـیمدآ  ترخآ  اـیند و  هک  ار  یگدـنز  هویـش  نیرتهب  دـنز و  یم  مقر  ار  یمدآ  تداعـس  وا  نید 

« اضر  » ور نیا  زا  .یـضار  تسا و  دونـشخ  نآ  زا  ناج  يافرژ  زا  هکلب  دراذـگ  یم  مارتحا  اهنت  هن  نید  نیا  ياهرواب  بادآ و  ماکحا ،
هب یفلتخم  تایاور  رد  تسا ؛ نیقی  راـثآ  زا  دـنبای  تسد  نآ  هب  دـنناوت  یم  هک  ناـنآ  دـنکدنا  رایـسب  هک  دـنلب  تسا  یماـقم  دوخ  هک 

یمن دـشاب  هتـشادن  وا  تمکح  تردـق ، ملع ، ادـخ و  هب  نیقی  ناسنا  اـت  تسا و  نیقی  هرمث  هجیتن و  اـضر »  » هک تسا  هدـمآ  تحارص 
ناربمایپ متاخ  دـمحم ، نید  هب  نیقی  هک  دـنک  یم  مالعا  ریاز  تسخن  هموصعم  ترـضح  تراـیز  رد   (1) .دسرب اضر »  » ماقم هب  دـناوت 

وا و نید  ادخ ، زا  عقاو  رد  تسا ؛ یضار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تعیرـش  ماکحا و  هب  دیوگ : یم  هاگ  نآ  دراد 
یضار شنید  ادخ و  زا  هک  دننانآ  صاخ  نانمؤم  دنک و  یم  دای  تمظع  هب  نآ  زا  نآرق  هک  تسا  نامه  نیا  تسا و  یضار  وا  لوسر 

.تسا یضار  نانآ  زا  زین  دنوادخ  دنا و 

(3)« .ّهبر یشخ  نمل  کلاذ  هنع  اوضر  مهنع و  هّللا  یضر   » (2)« هّللا بزح  کئلوا  هنع  اوضر  مهنع و  هّللا  یضر  »

271 ص :

باـتک رد  ناروشناد  زا  یهورگ  ص 144 . ص 788 و ج 4 ، ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ص 152 ؛ ج 71 ، راونـالاراحب ، .ر ك : . 1 - 1
اریز تسین  هلأسم  ود  نیا  نایم  یتافانم  هک  دراد  هجوت  رایـشوه  هدـنناوخ  دـنا ، هتـسناد  تبحم  تارمث  زا  ار  اضر »  » دوخ یقالخا  ياه 

.دشاب تبحم  ياراد  دناوت  یمن  دشاب  هتشادن  نیقی  هک  یسک 
هیآ 22. هلداجم ، هروس  . 2 - 2

هیآ 8. هنیب ، هروس  . 3 - 3
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اهیلع هموصعم  ترـضح  رـضحم  رد  تحارـص  هب  ریاز  دراد و  تیمها  رایـسب  ادـخ  زا  ناسنا  تیاضر  همان  ترایز  زا  زارف  نیا  قبط  رب 
دعب هلمج  رد  هک  تسا  ریطخ  گرزب و  مهم ، یـسب  شا  هدنب  زا  ادـخ  ندوب  یـضار  هک  ناس  نامه  هب  دراد ؛ یم  مالعا  ار  نآ  مالـسلا 

یتیقفوم شنمؤم  هدنب  ادخ و  لباقتم  تیاضر  ینعی  ود ، نیا  عمج  دهاوخ و  یم  ادـخ  زا  ار  نآ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ریاز 
(1) .دنیادخ بزح  ياضعا  زا  دندیسر و  وا  زا  تیشخ  ماقم  هب  هک  ادخ  ناگدنب  زا  هتسد  نآ  يارب  دنمهوکش  تسا 

درک دای  هک  نیا  رگد  .تسا  هدـش  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  دـمحم »  » كرابم مان  ترایز  نیا  رد  راـب  نیموس  يارب 
هک دوب  رایشوه  دیاب  اما  هدنزرا  رایسب  تسا  یتلاح  نیقی  هک  نیا  هب  دراد  هراشا  تسا و  فیطل  يا  هتکن  هدنرادربرد  ترـضح  نآ  مان 

؟ دروآ یم  مهارف  ار  وا  تداعس  هنیمز  دزاس و  یم  ار  یمدآ  يزیچ  هچ  هب  نیقی 

ماـن هب  حیرـصت  تسا ؛ هدروآ  ناـغمرا  هب  ناـمدرم  يارب  هلآ »  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   » هچ نآ  هب  نیقی  هلمج  نیا  هیاـپ  رب  کـش  یب 
يوس زا  وا  هچ  نآ  اهنت  اهنت و  هک  تسا  یمدآ  نهذ  رد  هبنت  نیا  ندروآ  دیدپ  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم 
ادـخ لوسر  نیرخآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هراومه  ندوب و  دونـشخ  نتـشاد و  نیقی  رواـب و  هتـسیاش  تسا و  قـح  تسا  هدروآ  ادـخ 
يارب اه  نیا  همه  هتبلا  دـص  .دنـسانش و  یم  ار  وا  ناـیوجقح  همه  هک  يدـمحم  .تسا  ملـسو »  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   » شماـن

.تسا ادخ  هب  یکیدزن  برقت و 
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ص 686 692. هداعسلا ، عماوج  .ر ك : اضر  يانعم  هرابرد  . 1 - 1
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 « کهجو کلاذب  بلطن  »

« کهجو کلاذب  بلطن  »

زیچ ود  وت  زا  .مراد و  تسود  نم  يراد  تسود  وت  ار  هچ  ره  ایادخ  مهد ؛ یم  ماجنا  وت  هب  برق  ندش و  کیدزن  يارب  ار  اه  نیا  همه 
: مهاوخ یم 

« كاضر مهللا و  « ؛ وت يدنمتیاضر  . 1

« هرخالا رادلا  و  « ؛ ار ترخآ  ملاع  رد  تمحر  رسارس  یگدنز  . 2

نابز نابیدا  هچ  نآ  زا  رتارف  تسا و  زیگنا  لد  ابیز و  اسر ، رایـسب  اه  هلمج  اـه و  هملک  زا  يریگ  هرهب  هویـش  اـه و  هلمج  نیا  گـنهآ 
.تسامالسلا هیلع  موصعم  ماما  زا  همان  ترایز  نیا  رودص  ياه  هناشن  زا  (1) و  دنا هتفگ  عیدب  نایب و  یناعم ، شناد  رد  يزات 

نأشلا نم  ًاناش  هّللادنع  کل  ناف  هنجلا  یف  یل  یعفشا  همطاف  ای 

نأشلا نم  ًاناش  هّللادنع  کل  ناف  هنجلا  یف  یل  یعفشا  همطاف  ای 

تخس راوشد و  یسب  نآ  هب  لوصو  هار  تسین و  یناسآ  راک  تشهب  ترخآ و  يالاب  بتارم  هب  یبایتسد  و  اضر »  » ماقم هب  ندیسر  اما 
ریسم نیا  ندومیپ  اب  دنراد و  دوخ  رب  يزاتمم  تیعقوم  زا  ادخ  دزن  هک  نانآ  نماد  هب  دیاب  یم  ور  نیا  زا  دراد ؛ رایـسب  طیارـش  تسا و 

.دز گنچ  دنرب ، ادخ  دزن  دنریگب و  مه  ار  نارگید  تسد  دنناوت  یم  برق ، یلاع  بتارم  هب  یبایتسد  و 

ماقم مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تفای و  تسد  یهلا  برق  لحارم  نیرت  یلاع  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هک  اجنآ  زا  و 
نآ هب  باطخ  اریز  دندرک ؛ دای  ناشیا  تمظع  یگرزب و  زا  دنداهن و  جرا  ار  وا 

273 ص :
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: دیوگ یم  راوگرزب 

تعافش دنمهوکـش  ریـسم  زا  مهاوخ  یم  ینک ؛ مهارف  تشهب  هب  ارم  یبایهار  هنیمز  ینک و  تعافـش  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  همطاف ، يا 
.تّزع اب  روآ و  تذل  تسا ، زاتمم  ینتفر  تشهب  نینچ  هک  نیا  هچ  مور ؛ تشهب  هب  وت 

همطاف مان  هب  هراشا 

همطاف مان  هب  هراشا 

ار راوگرزب  نآ  مان  ناشیا  هب  مارتحا  يارب  اما  دـنک ؛ یم  مالـس  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  اهراب  ترایز  زا  شخب  نیا  ات  ریاز 
لکش بلاق  نیا  رد  مارتحا  هاگ  هک  نیا  هچ  دزاس ، یم  دوخ  بطاخم  ار  ناشیا  هدرک و  هدافتسا  ناشیا  تافـص  باقلا و  زا  درب و  یمن 

زا زارف  نیا  رد  اـما  .دوش  هدافتـسا  تسا  ناـشیا  تمظع  رگ  ناـشن  هک  یتافـص  باـقلا و  زا  دوـشن و  هدرب  بطاـخم  ماـن  هک  دریگ  یم 
ترـضح نآ  زا  هک  تسا  هدـش  هدروآ  ناشیا  كرابم  مان  شخب  نیا  رد  رطاخ  نیدـب  دـیاش  .دوش  یم  هدرب  ناشیا  ماـن  هماـن ، تراـیز 

هب یـسک  هچ  مناد  یم  ینعی  مبلط ؛ یم  تعافـش  امـش  زا  همطاف  يا  دـنک  یم  ضرع  ناشیا  هب  ریاز  تسا ؛ هدـش  تعافـش  تساوخرد 
يراج نابز  رب  ار  ترـضح  نآ  مان  هتکن  نیا  مالعا  يارب  ور  نیا  زا  دـنک ، تعافـش  ارم  دـناوت  یم  هتفای و  تسد  یخماش  دـنلب و  ماقم 

.دزاس یم 

تعافش بلط  ّتلع 

(1)« نأشلا نم  ًانأش  کل  هّللادنع  کل  ناف  »

امش زا  يراد  هژیو  گرزب و  یماقم  یهلا  هاگرد  رد  هک  همطاف ، يا 

274 ص :
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یتسرد هب  دشاب و  امش  هلیسو  تعافش و  اب  هک  مراد  تسود  ار  یتشهب  مور ، تشهب  هب  امش  قیرط  زا  ینک و  تعافـش  ارم  مهاوخ  یم 
؛ ییاشگب میورب  ار  نادواج  تداعـس  زکرم  ابیز و  تشهب  رد  ینک و  تعافـش  ارم  یناوت  یم  هک  يراد  یهاـگیاج  ادـخ  دزن  مناد  یم 

باذـع زا  ار  نانآ  هتفرگ ، نارگید  تسد  تسا ، هنالداع  لماک  روط  هب  اه  شاداپ  اهرفیک و  هک  اـیند  نآ  رد  دـنناوت  یم  یناـسک  اـهنت 
هچ مناد  یم  نم  یتسه و  هنوگ  نیا  امش  دنشاب و  هتشاد  هژیو  زاتمم و  رایسب  یتیعقوم  راگدرورپ  دزن  هک  دنناسرب  تشهب  هب  هدیناهر و 

.مدرک هراشا  اه  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  يراد  یگرزب  باقلا  همطاف و  تمان  هک  ار  امش  ما ؛ هتخاس  بطاخم  ار  یسک 

هداعسلاب یل  متخت  نا  کلئسا  ینا  مهللا 

هداعسلاب یل  متخت  نا  کلئسا  ینا  مهللا 

دـنرادن و یبوخ  یگدـنز  زاغآ  هچرگ  یخرب  دـنور و  یم  ایند  زا  تواقـش  اب  دوش و  یمن  ریخ  هب  متخ  ناـشراک  رخآ  مدرم  زا  یخرب 
یم ایند  نیا  زا  کین  یماجرف  اب  یلو  تسا  هایس  یگدنز  زاغآ  رد  دنراد ؟ یکین  ماجنارس  یلو  دنا  هدز  عرـش  فالخ  لامعا  هب  تسد 

، دورب ایند  زا  ریخ  تبقاع  اب  هدوب و  بوخ  وا  یگدنز  نایاپ  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ریاز  هموصعم ، ترـضح  ترایز  زا  زارف  نیا  رد  .دنور 
ترـضح تراـیز  ناـمز  رد  اریز  دـشاب ، تداعـس  اـب  هارمه  شیگدـنز  همه  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  ترـضح  نآ  ریاز  هتـساوخ  عقاو  رد 

یم اعد  وا  .دروآ  مهارف  ار  ادـخ  تیاضر  بلج  هنیمز  تسا  هتـسناوت  دراد و  تسرد  يدـیاقع  شوخ و  یلاح  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
.دشاب دنمتداعس  تخبشوخ و  هظحل  نیرخآ  ات  زین  نیا  زا  سپ  هک  دنک 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  رطاخ  هب  هک  کنآ  ایادخ  )
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.دشاب یتخبشوخ  اب  هتخیمآ  زین  مراک  ماجرف  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  مراد ) یبوخ  لاح  متسه و  امش  رضحم  رد 

هیف انأ  ام  ینم  بلست  الف 

هیف انأ  ام  ینم  بلست  الف 

نم زا  تسا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هدـنزرا  ترایز  زا  هتـساخرب  هک  ار  گرزب  قیفوت  نیا  شوخ و  لاـح  نیا  ایادـخ 
وا زا  قیفوت  نیا  هنیمز  ضرف  نیا  رد  هک  دوـش  هتفرگ  وا  زا  ناـسنا  هدـیقع  عیـشت و  هک  تسا  تروـص  نیدـب  لاـح  نیا  نتفرگ  ریگن و 

.دوش یم  بارخ  ناسنا  لمع  یلو  دنام  یم  ملاس  هنیمز  هدیقع و  هک  تسا  ناس  نیدب  هاگ  تسا و  هدش  بلس 

کتیفاع کتمحر و  کتّزع و  کمرکب و  هّلبقت  انل و  بجتسا  مهللا 

هتبلا دـص  ینز و  مقر  کین  ماـجرف  اـب  ار  ناـنموم  همه  تبقاـع  مهاوخ  یم  امـش  زا  منک و  یم  نایعیـش  همه  يارب  ار  اـعد  نیا  ایادـخ 
هب .میرک و  وت  تسا  ریدق  زیزع  يادخ  يوش  تیاهن  یب  يدنمناوت  تّزع و  رطاخ  مرک و  فطل و  رس  زا  اهنت  اعد  نیا  ندش  باجتـسم 

فیطل یمیسن  هب  دزادنا و  یم  هیاس  نانمؤم  رـس  رب  هراومه  امـش  تمحر  ربا  دریگ و  یم  ارف  ار  ناگمه  هک  تتمحر  ینابرهم و  رطاخ 
.دزو یم  تناگدنب  ناور  ناجرب و  هک  دنام  یم  شخبحور  و 

نیمحارلا محرا  ای  ًامیلست  ملس  نیعمجا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 

زا دـنا و  هدـنادرگنرب  يور  وا  هار  زا  هک  ینادـناخ  داب  اـه  ناـکم  ناـمز و  همه  رد  وا  لآ  دـمحم و  رب  یهلا  دورد  تیاـنع و  تمحر ،
نآ زیگنا  لد  مان  دوش و  یم  هدرب  ترایز  نیا  رد   9« دمحم  » كرابم مان  هک  تسا  راب  نیمراهچ  نیا  .دنا  هدشن  جراخ  میقتسم  طارص 

همان ترایز  نیا  هک  تسا  هدش  ببس  ترضح 
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تسا و هدـمآ  زین  ترـضح  نآ  لآ »  » ناشیا كرابم  ماـن  راـنک  رد  هک  نآ  هژیو  هب   (1) دـسرب نایاپ  هب  هجوت  لباق  اـبیز و  يا  هنوگ  هب 
.تسا هدش  اعد  زین  نانآ  همه  يارب 

نیمحارلا محرا  ای  ًامیلست  مّلس  و 

نیمحارلا محرا  ای  ًامیلست  مّلس  و 

، دوشن عطقنم  زگره  دشاب و  تاولص  دننام  هک  تسرفب  هتسسگان  هتسویپ و  یمالـس  شلآ  ترـضح و  نآ  رب  تاولـص  رب  نوزفا  ایادخ 
تسا و قلطم  لوعفم  یبرع  تایبدا  حالطصا  رد  ًامیلست »  » هلک اما  .دوش  یم  عطق  مالـس  هک  تسا  نآ  تاولـص  اب  مالـس  توافت  نوچ 

.دشاب هتسسگان  لصتم و  هراومه  مالس  نیا  هک  تسا  انعم  نیا  رگ  ناشن  دیکأت  يارب  اجنیا  رد 

نیمحارلا محرا  ای 

نیمحارلا محرا  ای 

هدـمآ رّرکم ، اهاعد  رد  زین  »(3) و  نیمحارلا محرا   » مـه »(2) و  نیمحارلا ریخ   » هژاو مه  میرک  نآرق  رد  .ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا 
یم مامتها  رایسب  دوخ  ياعد  ندش  باجتسم  هب  هک  دنناوخ  یم  زیگنا  لد  رایـسب  مان  نیا  اب  ار  ادخ  ینامز  سانـشادخ  ناگدنب  تسا ،

.درادن شهوژپ  نیا  اب  ینادنچ  بسانت  دبلط  یم  یلقتسم  ثحب  اعد ، ندش  باجتسم  رد  ادخ  تفص  نیا  ریثأت  یسررب  .دنزرو 
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هیآ 109 و 118. نونمؤم ، هروس  . 2 - 2

هک دهد  یم  ناشن  هدـش  دای  تایآ  رد  لّمأت  هیآ 83 ، ءایبنا ، هروس  و  هیآ 151 ، فارعا ، هروس  هیآ 64 و 92 و  فسوی ، هروس  . 3 - 3
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عبانم تسرهف 

.میرک نآرق  . 1

.مق يرتشوش ، هللارون  یضاق  قحلا ، قاقحا  . 2

1408 لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  تاراشتنا  حابصم ، یقتدمحم  داتسا  زا  ییاهسرد  یـسانشامنهار ، دیاقع  لوصا  . 3
.ش  1367 .ق ،

.ق  1391 مق ، یسربط ، يرولا ، مالعا  . 4

.ق  1425 مود ، پاچ  تیبلا ، لهال  یملاعلا  عمجملل  رشنلاو  هعابطلا  زکرم  نافلؤم ، هورگ  هیادهلا ، مالعا  . 5

.توریب پاچ  یلماع ، لبج  نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا  . 6

.م 1992 مود ، پاچ  نانبل ، هبتکم  توریب  یتوترشلادیعس ، دراوملا ، برقا  .7

.ق  1416 مود ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، یسربطلا ، یلع  نب  دمحا  جاجتحالا ، . 8

.ق  1413 لوا ، پاچ  دیفم ، خیش  یناهج  هرگنک  مق ، دیفم ،) خیش   ) يربکعلا نامعلا  نب  دمحم  نب  دمحم  داشرالا ، . 9

.ق  1413 1371 ش ، دیفم ، خیشلا  هیفلأل  یملاعلارمتؤملا  مق ، قودص ، خیش  تاداقتعالا ، . 10
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.ق  1415 1995 م ، مهن ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، یناهفصالا ، جرفلا  یبال  یناغالا ، . 11

.ق  1400 توریب ، یناعمس ، میرکلادبع  باسنالا ، . 12

.یقشمد ریثک  نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  . 13

، تاراشتنا پاچ و  ناـمزاس  یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  نارهت ، يوفطـصم ، نسح  خیـش  نآرقلا ، تاـملک  یف  قیقحتلا  . 14
.ش  1374 1416 ق ، لوا ، پاچ 

.ق  1405 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، یبطرق ، يراصنا  دمحم  نآرقلا ، ماکحالا  عماجلا  . 15

.يروب نیسنلا  یحلا  نب  دمحم  دودحلا ، . 16

.ق  1970 فراعملا ، هعبطم  دادغب ، زا  تسفا  مالسالا ، هعبطم  مق ، یبآلا ، يدیربلا  دعاص  قیاقحلاو ، دودحلا  . 17

.يوفطصم تاراشتنا  مق ، يدنوار ، نیدلا  بطق  حیارجلاو ، جیارخلا  . 18

.ق  1402 نارهت ، يرزج ، دمحم  نب  دمحم  بلاطملا ، ینسلا  . 19

.ینابلأ یفطصم  هبتکم  رصم ، نارگید ، ءاقسلا و  یفطصم  رتکد  قیقحت  اب  ماشه ، نبا  هّیوبنلا ، هریسلا  . 20

(. (ص مظعالا یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  . 21

.ق  1414 لوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، يدیهارفلا ، دمحا  نب  لیلخلا  نیعلا ، . 22

.م  2004 1424 ق ، مهن ، پاچ  یمالسالا ، هقفلا  فراعملا  هرئاد  هسسؤم  یفجنلا ، ینیمالا  دمحا  نیسحلادبع  خیش  ریدغلا ، . 23

، توریب غابص ،) نبا   ) یکلام دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  هّمهملا ، لوصفلا  . 24
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.1409 مود ، پاچ  ءاوضالاراد ،

.ق  1388 هیمالسالا ، هبتکم  نارهت ، يزارلا ، ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  رفعج  یبا  یفاکلا ، . 25

.ق  1385 توریب ، راد  رداص ، راد  توریب ، ریثا ،) نبا   ) ینابیش مرکلا  یبا  نب  یلع  خیراتلا ، یف  لماکلا  . 26

.م .ق 1974   1394 مجنپ ، پاچ  تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، نیمالا ، نسحم  دیس  هیّنسلا ، سلاجملا  . 27

.م  1983 1403 ق ، ءافولا ، هسسؤم  توریب ، ینارحبلا ، مشاه  دیسلا  هّجحلا ، مئاقلا  یف  لزن  امیف  هجحملا  . 28

.ق  1414 مود ، پاچ  هرجهلاراد ، هسسؤم  رشان : مق ، یمّویفلا ، همالع  رینملا ، حابصملا  . 29

.ق  1404 1984 م ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، یناربطلا ، دمحا  نب  نامیلس  ریبکلا ، مجعملا  . 30

.لوا پاچ  یمالسا ، رشن  هسسوم  مق ، يربکعلت ، نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هعفقملا ، . 31

.ش  1381 مود ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  پاچ  یعفاش ، یمشاه  رهاط  دمحم  دیس  تنس ، لها  هاگدید  زا  تیب  لها  بقانملا  . 32

، نایح نبا  ناقنلا  . 33

1413 لوا ، پاچ  باتکلاراد ، هسسؤم  مق ، یلّحلا ، سوواطلا  نب  یلع  نیدلا  یـضر  نینمؤملا ، هآرم  اب  انالوم  صاصتخاب  نیقیلا ، . 34
.ق

.ق  1400 توریب ، قودص ، خیش  یلاما ، . 35

داینب دهشم ، يدادغب ، يربکع  نامعن  نب  دمحم  یسوط ، خیش  یلاما ، . 36
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.ش  1364 یمالسا ، ياهشهوژپ 

.ییایرد لوسر ، دمحم  نایولع ، تضهن  يداه و  ماما  . 37

.نایزوتاک یلع  دمحم  نیعشعشملاراونا ، . 38

.ق  1388 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یسلجم ، رقابدمحم  مالسالا  خیش  همالع  راونالاراحب ، . 39

.ق  1383 هیردیح ، هناخباتک  فجن ، يربط ، نیدلا  دامع  یفطصملا ، هراشب  . 40

.ق  1380 هرهاق ، يدیبز ، ینیسح  یضترم  دمحم  دیس  سورعلا ، جات  . 41

، مهدراهچ پاـچ  لـیمجلاراد ، توریب  هیرـصحلا ، هضهنلا  هبتکم  هرهاـق ، نسح ، میهاربا  نسح  رتکد  یـسایسلا ، مالـسالا  خـیرات  . 42
.ق  1416

یطویس نمحرلادبع  ءافلخلا ، خیرات  . 43

.ق  1417 لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يدادغب ، بیطخ  یلع  نب  دمحم  دادغب ، خیرات  . 44

.قشمد توریب و  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  . 45

.تاعوبطملل یملعالا  هسسؤم  توریب ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربط ، خیرات  . 46

.ش پاچ 1361  نارهت ، یمق ، یلع  نب  نسح  همجرت  یمق ، دمحم  نب  نسح  مق ، خیرات  . 47

.ش  1378 مود ، پاچ  مق ، هسدقم  هناتسآ  رئاز ، تاراشتنا  یهیقف ، رغصا  یلع  مق ، یبهذم  خیرات  . 48

، ینکدک یعیفـش  اضردمحم  قیقحت  يروباشین و  هفیلخ  یجاح  صیخلت : همجرت و  يروباشین ، مکاح  هللادبعوبا  روباشین ، خـیرات  . 49
.ش  1375 لوا ، پاچ  هگآ ، رشن  رتفد  نارهت ،
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.ق  1382 فجن ، يرابخا ، حضاو  نبا  یبوقعی ، خیرات  . 50

.ش  1382 لوا ، پاچ  تیالو ، رجف  تاراشتنا  تیالو ، رثوک  هسسؤم  (ع ،) هموصعم همطاف  ترضح  رد  رثوک  یلجت  . 51

.هیمالسا هیملع  تاراشتنا  نارهت ، ینارحلا ، هبعش  نب  نیسح  لوقعلا ، فحت  . 52

.ق  1401 (ع ،) تیبلا لها  هسسؤم  توریب ، يزوجا ، نب  طبس  صاوخلا ، هرکذت  . 53

مالسالا ضیف  ارس ، ود  نوتاخ  همجرت  . 54

، نارکمج سدقم  دجـسم  تاراشتنا  يا ، هرمک  رقابدـمحم  خیـش  هللا  هیآ  همجرت  یمق ، سابع  خیـش  جاح  مومهملا ، سفن  همجرت  . 55
.ش  1380 مهدزاود ، پاچ 

ص 62. .ق 1997 م ،  1418 موس ، پاچ  یمالسالا ، ملعلاراد  توریب ، تاداعسلا ، عماج  همجرت  . 56

.یطویس رکبوبا  نمحرلادبع  نیدلالج  یّلحملا و  دمحا  نب  دمحم  نیدلالج  نیلالجلا ، ریسفت  . 57

، هیمالسالا هیملعلا  هبتکم  نارهت ، یشایع ، هب  فورعم  يدنقرمس  یملسلا ، شایع  نب  دوعسم  یشابعلاریسفت ، . 58

.م  1972 1391 ق ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  مق ، ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  نازیملا ، ریسفت  . 59

م،  2002 لوا ، پاـچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحالاراد  توریب ، م 427 ،)  ) یبلعث دـمحا  قاحـساوبا  ناـیبلاو ،) فشکلا   ) یبلعث ریـسفت  . 60
.ق  1422

.ش  1374 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، یناجنسفر ، یمشاهربکا  امنهار ، ریسفت  . 61
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.ق  1405 1985 م ، یبرعلالا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، يدادغبلا ، یسولالآ  دومحم  دیس  نایبلاو ، یناعملا  حور  ریسفت  . 62

.م  1994 1415 ق ، لوا ، پاچ  هلاسّرلا ، هسسؤم  توریب ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربط ، ریسفت  . 63

.همالع یشورفباتک  مق ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  . 64

.ق  1414 مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  هسسؤم  مق ، يدهشم ، دمحم  ازریم  قئاقدلازنک ، ریسفت  . 65

.ق  1390 هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت ، یسربطلا ، نسحلا  نب  لضفلا  یلع  یبا  خیش  نایبلا ، عمجم  ریسفت  . 66

.ش  1379 مراهچ ، تسیب و  پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يزاریش ، مراکم  رصان  داتسا  هنومن ، ریسفت  . 67

.مهن پاچ  هیملعلا ، هعبطم  مق ، يزیوحلا ، یسورعلا  هعمج  نب  یلعدبع  خیش  نیلقثلارون ، ریسفت  . 68

(. نیسردم هعماج   ) یمالسا رشن  هسسؤم  مق ، قودص ، خیش  قودص ، دیحوت  . 69

.ق  1417 1375 ش ، مق ، يریالملا ، يّزعملا  لیعامسا  خیش  هعیش ، ثیداحا  عماج  . 70

.ق  297  _ 209 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، هروس ، نب  یسیع  نب  دمحم  یسیع  یبا  يذمرت ، ننس  حیحصلا ، عماج  . 71

.ش  1383 لوا ، پاچ  رئاز ، تاراشتنا  هداز ، برع  لضفلاوبا  ششوک  هب  مق ، یخیرات  يایفارغج  . 72

.هیمالسا هیملع  تاراشتنا  نارهت ، یلیبدرا ، دمحا  هعیشلا ، هقیدح  . 73

.فجن يدقن ، رفعج  يربک ، بنیز  ترضح  . 74
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.ش  1380 لوا ، پاچ  قالخا ، رشن  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  مود ، همطاف  (س ،) هموصعم ترضح  . 75

یمیکح دمحم  مق ، رهش  هموصعم و  ترضح  . 76

، توریب یناهفصا ، میعنوبا  ءایلوالا ، هیلح  . 77

.ق  1381 لوا ، پاچ  يدابآ ، هاش  نسح  دمحم  قیقحت  اب  یناهبهب ، میرکلادبع  رقاب  دمحم  هبکاسلا ، هعمدلا  همتاخ  . 78

.ش  1381 موس ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  مق ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  تیمتاخ ، . 79

.ش  1360 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یمیکح ، اضر  دمحم  برغم ، دیشروخ  . 80

.ش  1373 لوا ، پاچ  نافلؤم ، هورگ  رظن  ریز  ّطش ، یگنهرف  هیریخ  داینب  نارهت ، عیشت ، فراعملا  هریاد  . 81

.ق  1413 مق ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لیالد  . 82

.ش  1374 مجنپ ، پاچ  ینیمخ ، مامآ  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ینیمخ ، ماما  ناوید  . 83

.ش  1348 دهشم ، یسوط ، خیش  یشکلا ، لاجر  . 84

.ق  1380 هرهاق ، يدیبز ، ینیسح  یضترم  دمحم  دیس  سورعلا ، جات  لاجر  . 85

.ش  1375 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم ، يزار ، حوتفلاوبا  نانجلا ، حور  نانجلا و  ضور  . 86

.نارهت یتالحم ، هّللا  حیبذ  خیش  هعیرشلا ، نیحایر  . 87

.ش  1335 باّتکلا ، کلم  ناخدمحم  ازریم  یئبمب ، روپ ، بیبح  رهاظم  باقعألا ، عمجم  باسنالا و  ضایر  . 88
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.یمالسا نسح  دیس  همجرت  یشرقلا ، فیرش  رقاب  يداهلا ، یلع  ماما  یناگدنز  . 89

(. (ع موصعم هدراهچ  یناگدنز  . 90

یلماع یضترم  رفعج  (ع ،) داوج ماما  یسایس  یگدنز  . 91

، یمق سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  . 92

.یبلح هریس  . 93

.ش  1384 لوا ، پاچ  يدهلاراد ، نارگید ، یحلاص و  دمحم  رتکد  (ع ،) اضر ماما  هریس  . 94

، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 95

.ملسم حیحص  . 96

1385 اهتعبطم ، هیردیحلا و  هبتکملا  تاروشنم  فجن ، زا  تسفا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، قودص ، خیش  عیارـشلا ، للع  . 97
.ق

تاراشتنا نارهت ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیـس  مجرتم ، یقارن ، يدـهمالم  تاداعـسلا ، عماج  باتک  همجرت  یمالـسا ، قالخا  ملع  . 98
.ش  1370 مجنپ ، پاچ  تمکح ،

.ق  1409 مق ، ّجع ،) ) يدهملا مامالا  هسردم  تاراشتنا  یناهفصالا ، ینارحبلا  هّللا  رون  نب  هّللادبع  خیش  ملاوع ، . 99

.ق  1390 فجن ، قودص ، خیش  اضرلارابخا ، نویع  . 100

.ملکلا ررد  مکحلاررغ و  . 101

.ش  1380 موس ، پاچ  مق ،) هسدقم  هناتسآ   ) رئاز تاراشتنا  یگیب ، دمحم  سایلا  رثوک ، زا  یغورف  . 102

.ش  1360 نارهت ، نیعم ، دمحم  رتکد  نیون ، عماج  گنهرف  . 103
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نیطمسلا دئاوف  . 104

سوماق . 105

، هّیمالسالا بتکلاراد  نارهت ، یشرق ، ربکا  یلع  دیس  نآرق ، سوماق  . 106

.ق  1413 مق ، يریمح ، رفعج  نب  هّللادبع  دانسالا ، برق  . 107

.ش  1331 لوا ، پاچ  نارهت ، دّیشت ، ربکا  یلع  يولع ، تاداس  مایق  . 108

.ق پاچ 1356  فجن ، هیولوق ، نبا  تارایّزلا ، لماک  . 109

.ق  1403 یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  لاصخلا ، باتک  . 110

.ش  1372 لوا ، پاچ  يداهلا ، تاراشتنا  مق ، يراصنا ، رقابدمحم  خیش  قیقحت : یلاله ، سیق  نب  میلس  سیق ، نب  میلس  باتک  . 111

.ش  1380 لوا ، پاچ  قذاح ، رشن  مق ، روپ ، يدهم  ربکا  یلع  تیب ، لها  همیرک  . 112

.ش  1376 مشش ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  رارسالا ، فشک  . 113

یلبرا یسیع  نب  یلع  همغلا ، فشک  . 114

، تیب لها  ثارتلالا  ءاـیحالاراد  نارهت ، یعفاـشلا ، یجنگلا  فسوی  نب  دـمحم  بلاـط ، یبا  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطلا  هیاـفک  . 115
.ق  1404 موس ، پاچ 

1395 مود ، پاچ  هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، قودص ،) خیـش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دـمحم  همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  . 116
.ق

.ق  1419 لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يدنه ، یقتم  یلع  لامعلازنک ، . 117

.م  1988 1408 ق ، لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  . 118
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، يرتشوش هّللارون  یضاق  نینمؤملا ، سلاجم  . 119

.ش  1380 مود ، پاچ  هیمالسا ، بتکلاراد  مق ، یسلجم ، رقاب  دمحم  لوقعلا ، هآرم  . 120

، يروباشین مکاح  هّللادبعوبا  نیححصلا ، كردتسم  . 121

.لوا پاچ  نارهت ، يدورهاشلا ، يزامنلا  یلع  خیش  ثیدحلا ، لاجر  كردتسم  . 122

، لوا پاچ  هثعبلا ، هسـسؤم  یف  هیمالـسالا  تاساردـلا  مسق  نارهت ، يدورهاشلا ، يزامنلا  یلع  خیـش  راحبلا ، هنیفـس  كردتـسم  . 123
.ق  1409

.ق  1406 (ع ،) اضرلا مامالا  یملاعلا  رتؤملا  يدراطع ، هّللا  زیزع  خیشلا  (ع ،) اضرلا مامالا  دنتسم  . 124

.ق  1381 لوا ، پاچ  دراطع ، تاراشتنا  مق ، يراطعلا ، هّللا  زیزع  خیش  (ع ،) رقابلا مامالا  دنسم  . 125

.ق  1410 (ع ،) اضر مامالا  یملاعلا  رتؤملا  يدراطع ، هّللازیزع  خیش  ع ،)  ) داوجلا مامالا  دنسم  . 126

.ق  1373 لوا ، پاچ  دراطع ، تاراشتنا  مق ، يدراطعلا ، هّللازیزع  خیش  (ع ،) یبتجملا مامالا  دنسم  . 127

.ق  1285 نارهت ، یعفاش ، هحلط  نبا  لوئسلا ، بلاطم  . 128

(. قودص خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  رابخالا ، یناعم  . 129

.م  1936 لیرب ، هبتکم  ندیل ، کنِْسنِو ، ي _  أ _  هیوبنلا ، ثیداحالا  ظافلا  مجعم  . 130

.ق  1404 یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، ایرکز ، نب  سراف  نب  دمحا  نیسحلاوبا  هغّللا ، سییاقم  مجعم  . 131

.ش  1382 مود ، پاچ  مق ، تاراشتنا  مق ، یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  . 132
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، هیوضترملا هبتکملا  نارهت ، یناهفصا ، بغار  نآرق ، ظافلا  تادرفم  . 133

.نییبلاطلا لتاقم  . 134

.یناهفصا يوسوم  یقتدمحم  ازریم  مئاقلل ، ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 135

.همالع تاراشتنا  مق ، یتالحم ، لوسر  مشاه  دیس  حیحصت : اب  بوشآرهش ، نب  یلع  نب  دمحم  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  . 136

.هثیدحلا يونین  هبتکم  نارهت ، یمزراوخ ،) بیطخ   ) یکملا يرکبلا  نب  دمحم  نب  دمحا  بقانم ، . 137

.هیمالسا یشورفباتک  نارهت ، یمق ، سابع  خیش  جاح  لامآلا ، یهتنم  . 138

، لّوا پاچ  (ع ،) قداص ماما  هسسؤم  مق ، یناحبس ، رفعج  خیش  میرک ، نآرق  دیواج  روشنم  . 139

.هیملعلا هزوحلا  یف  نیسردملا  هعماج  مق ، قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 140

.ق  1424 1382 ش ، هغالبلا ، جهن  داینب  مق ، یچتلکاپ ، دمحا  رتکد  قیقحت  اب  قودص ، يرتخبلا ، یبا  نینمؤملاریما ، هعوسوم  . 141

1403 لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  . 142
.ش  1362 ق ،

.ق  1421 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، يرهش ، يّرلا  يدمحم  بلاطیبا ، نب  یلع  ماما  هعوسؤم  . 143

یفاو . 144

.ش  1381 لوا ، پاچ  رثوک ، لالز  تاراشتنا  مق ، این ، یمئاق  اضریلع  يراتفگ ، لاعفا  یحو و  . 145

، لوا پاچ  تیالو ، رثوک  هسسؤم  مق ، شربوکین ، هنازرف  همیرک ، ترجه  . 146
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.ش  1381

.طوطخم ینیوزق ، اقآ  یلع  لضف  خیش  هیوضرلا ، هرضحلا  یلا  هیضرملا  هیده  . 147

.ق  1384 فجن ، یخلب ، يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  هدوملا ، عیبانی  . 148
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
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