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هغالبلا جهن  رد  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم (  يدهم 

: هدنسیون

ینامیا هیقف  يدهم 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هدازدامع  هینیسح 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  7يدهم 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

13راتفگشیپ

مالسا رد  30تّیودهم 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) يدهم ترضح  زا  هاتوک  34تخانش 

(: مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  38تدالو 

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  60يدهم 

هغالبلا جهن  رد  يربهر  64تماما و 

( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  ياه  70یئوگشیپ 

70هراشا

72هبطخ 100:

76هبطخ 138:

84هبطخ 150:

90هبطخ 152:

94هبطخ 182:

98هبطخ 187:

104هبطخ 190:

110تمکح 147:

122تمکح 209:

: مکی 126تمکح 

132هبطخ 93:

باتک 138عبانم 
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باتک بلاطم  144تسرهف 

( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  هرابرد  فلؤم  یفیلأت  146راثآ 

زکرم 148هرابرد 
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هغالبلا جهن  رد  رظتنم  يدهم 

باتک تاصخشم 

ینامیا هیقف  يدهم  هغالبلا  جهن  رد  رظتنم  يدهم 

يدهم ینامیا ، هیقف  : هسانشرس

ینامیا هیقف  يدهم  فیلات  هغالبلا / جهن  رد  (ع ) رظتنم يدهم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1375 هدازدامع ، هینیسح  ناهفصا : : رشن تاصخشم 

:ص 140 يرهاظ تاصخشم 

یلبق یسیونتسرهف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن  .ق  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  : عوضوم

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

اه هبطخ  .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  : عوضوم

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

حرش هدیزگرب  .هغالبلا  جهن  .ق  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  : هدوزفا هسانش 

:BP38/042/ف 7م 9 1375 هرگنک يدنب  هدر 

297/9515: ییوید يدنب  هدر 

:م 9853-75 یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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َنیثِراولا ُمُهَلعَجن  هَمئأ َو  مُهلَعَجن  ِضرألا َو  ِیف  اوفِعُضتسا  َنیّذلا  َیلَع  َّنُمَن  ْنا  ُدیُرنَو 

هیآ 5) صصق  هروس  )

هنحـص رد  هبناج  همه  نیثراو  ناهج و  نایاوشیپ  ار  اهنآ  هدومن و  لضفت  نیمز  رد  نیفعـضتسم  رب  هک  دشاب  نیارب  ام  تساوخ  هدارا و 
.میهد رارق  نیمز  روانهپ 

2 ص :

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


 « هغالبلا جهن  رد  رظتنم  يدهم  » 

ینامیا هیقف  يدهم 

هداز دامع  هینیسح  تاراشتنا 

هنومن هناخپاچ  مود ،  پاچ :

.ش راهب 1375 ه 

هخسن  5000 ژاریت :

3 ص :
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4 ص :
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ِمیِحَّرلا نمحَّرلا  هّللا  ِمِسب 

يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  ترـضح  مظعألا  هّللا  هیقب  رثا  تنمیم  دالیم  درگلاس  هدنخرف  نیمکی  تصـش و  دـص و  رازه و  تبـسانمب 
.دش پاچ  دیدجت  باتک  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

5 ص :
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6 ص :
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راتفگشیپ

اهنت ینامز ،  ره  رد  طئارـش  دجاو  یمالـسا  ربهر  کی  دوجو  ترورـض  و  تماما ،  ماقم  زا  يوریپ  هب  مازتلا  و  یـسانش ،  ماما  عوضوم 
هقرف عاونا  اـب  ناناملـسم  دراد و  یمالـسا  قیمع  هشیر  هک  تسا  یتیعقاو  هکلب  تسین ؛ هدوبن و  یـصاخ  هورگ  کـی  هعیـش و  هب  طوبرم 

هب هدـیقع  نخـس  رگید  هب  .دنتـسه  هدوب و  نآ  هب  فرتعم  دـقتعم و  همه  همه و  یهقف ،  یتدـیقع و  نوگاـنوگ  بهاذـم  اـه و  یئارگ 
تیلوؤسم راب  و  هدومن ،  مالعا  ارنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یَّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  یهلا  بجاو  کی  ینامز  ره  رد  ماـما  دوجو 

تخانش زا  هک  ار  تماما  هب  هدیقع  طخ  زا  نایارگ  فارحنا  شترضح  يرآ ،  .تسا  هداهن  ناگمه  شود  رب  ار  نآ 

7 ص :
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 ، هدرک ریبعت  دـیامن  درگ  بقع  ّتیلهاـج  نارود  هب  هک  یـسک  ناونع  هب  ارگ و  تیلهاـج  دـننز  یم  زاـب  رـس  دوخ  رـصع  نیتسار  ماـما 
: دیامرف

 « هیلهاج هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  » 

تب كرـش و  لاح  رد  هک  دشاب  تیلهاج  نارود  دارفا  گرم  دننام  وا  گرم  دشاب  هتخانـشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک 
.دنتفر ایند  زا  یتسرپ 

هب فورعم  کلام (  نب  رمیوع  باطخ ،  نب  رمع  نب  هّللادبع  سابع ،  نب  هّللادبع  يرتع ،  هعیبر  نب  رماع  مقرا ،  نب  دیز  ار  ثیدح  نیا 
زا یهورگ  و  دـنا ؛ هدرک  لقن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  زا  نایفـس  یبأ  نب  هیواـعم  لـبج و  نب  ذاـعم  ءادردوبا ، ) 

رتاوتم و ثیداحا  زا  عقاو  رد  و  دـنا ؛ هدومن  رکذ  یمالـسا  رداصم  رد  ار  نآ  مه  ننـست  لـها  نادنمـشناد  رگید  ماـقمیلاع و  نیثّدـحم 
.میناسر یم  ناگدنناوخ  رظنب  يرصتخم  حیضوت  زا  سپ  ار  ثیدح  كرادم  زا  یشخب  ام  و  دنوش ؛ یم  بوسحم  رودصلا  ّیعطق 

رگناشن تسا  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  هک  یثیداحا  رگید  اـب  ثیدـح  نیا  هک  دـشاب  نآ  هنیمز  نیا  رد  رکذـت  هب  مزـال  هتکن  نونکا 
: دیامن یم  بلج  مهم  رما  ود  هب  ار  مومع  هجوت  دیکأت ،  تحارص و  اب  و  تسا ؛ ربمایپ  هیحان  زا  یمالسا  یعطق  نامرف  کی  رودص 

طئارشلا و عماج  ماما  دوجو  ترورض  نامز »  هملک «  هب  ماما »  هملک «  ندرک  هفاضا  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ   1
هتشاد دوجو  ناملسم  رفن  کی  اهنت  دنچره  ینامز (  رصع و  ره  رد  ار  تخانش  لباق 

8 ص :
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نـسحلا نب  هجح  ترـضح  اهنآ  نیرخآ  هک  هعیـش  موصعم  ناماما  اـب  زج  یماـما  نینچ  و  هدومرف ،  مـالعا  وا  زا  يوریپ  تهج  دـشاب ) 
.ددرگ قبطنم  یسک  اب  دناوت  یمن  تسا  مالسلا ) هیلع  ) يرکسعلا

ماما تخانـش  نودب  گرم  هّیلهاج »  هملک «  هب  هتیم »  هملک «  ندرک  هفاضا  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  هکنیا  زا   2
دننامه هکلب  یلومعم ،  يداع و  صخـش  کـی  هن  ماـما  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هدرک ،  فیـصوت  یلهاـج  گرم  ار  یناـمز  ره  ناـمز 

انیع نآ  نتخانـشن  هک  تسا  قلاخ  قلخ و  نیب  طبار  و  یلمع ،  یملع و  هبناـج  همه  تیـصخش  هجرد  نیرت  یلاـع  زا  رادروخرب  ربماـیپ 
زا شیب  ناشیا  يارب  دنریذپب ،  ار  هیرظن  نیا  زا  ریغ  دـنهاوخب  هکیناسک  نونکا  .دوب  دـهاوخ  یهارمگ  بجوم  ربمایپ ،  نتخانـشن  ناسب 

دیدرت و لباق  ددرگ  یم  داریا  ادعب  هک  یحرـش  هب  ثیدح  نیا  هکیتروص  رد  دـنیامن ؛ راکنا  ار  ثیدـح  لصا  ای  درادـن : دوجو  هار  ود 
يزیرنوخ اتدوک و  اب  روز ،  رهق و  اب  دنچره  يا ،  هلیسو  ره  اب  هک  تسا  يرادمامز  ماما و  ره  دوصقم  دنیوگب : هکنآ  ای  تسین ؛ راکنا 

 ، اـه ناورم  اهدـیزی ،  اـه ،  هیواـعم  نیارباـنب  .دـیآ  راـک  يور  یناـسنا  یمالـسا و  ياـهرایعم  نآرق و  هب  ندرک  تشپ  اـب  هرخـالاب  و  ، 
هللا یلص  ) ربمایپ هک  دنا ،  هدوب  دوخ  رـصع  ياه  نامز  ماما  اه ،  لکوتم  اه ،  نومأم  اه ،  نوراه  اه ،  یقیناود  روصنم  اه ،  کلملادبع 

؛ تسا هدرک  مالعا  ّتیلهاج  مدرم  اب  رشن  رشح و  یهارمگ و  لماع  یئارگ و  ّتیلهاج  ار  اهنآ  نتخانشن  ملس ) هلآ و  هیلع و 

9 ص :
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يوریپ مالسا و  تخانش  تهج  دیاب  دنراد ،  هک  یئاهیگژیو  اب  ار  نیشن  ناملـسم  قطانم  اهروشک و  نارادمامز  نتخانـش  نونکا  مه  و 
.دیمان یلهاج  گرم  ار  نانآ  تخانش  نودب  گرم  و  تسناد ،  یمالسا  فیاظو  ءزج  نآ ،  ماکحا  زا 

نیدـب .دریذـپ  یمن  ار  نآ  یهاگآ  لقاع و  ناسنا  چـیه  هک  زیمآ ،  هرخـسم  و  مالـسا ،  حور  اب  ریاغم  لطاب ،  طلغ ،  تسیرادـنپ  نیا  و 
ریغ دارفا  تماما  فیرـش ،  ثیدـح  نیا  داریا  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هعیـش ،  رظن  ساـسا  رب  بیترت و 
نایب نیا  و  هدـناوخ ؛ یئارگ  تیلهاـج  رخآ  رد  لوبق و  لـباق  ریغ  و  یفن ،  ار  مالـسا  ماـکحا  ءارجا  غیلبت و  رد  اـطخلا  زیاـج  موصعم و 

(1) .تسا هدوب  دقتعم  نآ  هب  اه  نرق  لوط  رد  هعیش  هک  تسا  يزیچ 

10 ص :

نیعلا و روح  تشهب و  دـصق  رد  هکنآ : لوا  تیـصوصخ  .دوشیم  اـهنآب  هراـشا  هک  تسا  همهم  تیـصوصخ  هد  اهتـصقنم  نآ  زا  و  - 1
ررقم روصق  تشهب و  ینعی  اـهنآ  زا  ینیعم  دـح  نآ  ءازج  باوـث و  رد  یلمع  ره  رد  هک  تسا  تصقنم  نیا  راـهنا  راجـشا و  روـصق و 

نییعتو دیدحت  نآ  ياضتقم  و  تسا ،  روکذم  اهنآب  رما  نیا  ملع  دراد  صاصتخا  هک  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  تیبلها  رابخا  رد  هک  تسا 
هکنآب تسا  فوقوم  مه  ندوب  لماع  دیامن و  ادیپ  ار  نیعم  ّدح  نآ  قاقحتـسا  هکنآ  ات  دوشب  لمع  نآب  لماع  دـیاب  هدـنب  هک  تسا  نآ 

شیامرف زا  دـشاب  هدـش  تباث  هک  یهجوب  دروآ  اجب  نآ  هینطاب  هیرهاظ و  طیارـش  هلمج  اب  هحیحـص  تیفیکب  هماـمتب  ار  لـمع  ناـسنا 
دوشیم و لصاح  لمع  لصاب  ناصقن  دوش  لصاح  یناصقن  لمع  طیارـش  اـی  ءازجا  زا  هجرد  ره  رد  سپ  مالّـسلا  مهیلعراـهطا  تیبلها 

سپ نآ ،  لوبق  طیارشب  تسین  مامت  هجو  رب  هدنب  زا  مه  لمع  عوقو  ضرف  رب  دوش و  یمن  بوسحم  لمع  نآ  لها  زا  هدنب  ببـس  نیاب 
.دوشیمن و نآ  رجا  قحتـسم  درواین  اجب  هک  ار  هچنآ  اما  دنکیم و  ادیپ  ار  لمع  نامه  ررقم  رجا  قاقحتـسا  دروآ  اجب  هک  یلمع  ره  رد 

ناونع امیـسال  وا و  اب  ندرک  ادـیپ  سناو  تبحم  ناونعب  اصوصخ  تادابع  رد  ار  لاعتم  دـنوادخ  ياـضر  بلط  ندومن  دـصق  رد  نکل 
لماع دشکب  یسفن  ای  دنک  یتکرح  ای  دیامن  هک  ییعس  رهب  لمع و  رد  عورش  ودب  نامه  زا  هدنب  الوا  سپ  وا ،  نیبیطا  ءایلوااب  تالاوم 
لمع رد  یلـصا  ضرغ  نوچ  هکنآ  هطـساوب  دوشیم  لمکا  وا  لمع  دـیامن  یعـس  رتشیب  هچ  ره  لمع  نآ  متخ  ات  هیاهن  تسا  هدـش  نآب 

رد لجوزع و  دنوادخب  تبسن  وا  زا  تسا  یتبحم  هناگادج  وا  یعـس  هجرد  ره  سپ  .لاعتم  دنوادخ  اب  تسا  ندومن  یتسرد  تبحم و 
هئازجا مامتب  لمع  نآ  دنچ  ره  تسین  وا  لمع  لصاب  لخم  رگید  يرما  چیه  دوشن  دراو  صاخ  دصق  نیاب  یللخ  هک  یمادام  لاح  نیا 

يارب زا  الثم  زامن  سپ  .الماک  تسا  تبحم  لها  زا  دش  قفوم  هک  نآ  زا  هجرد  رهب  هدنب  سپ  جراخ ،  رد  دنکن  ادیپ  ققحت  هطئارـش  و 
زا هک  یطیارـش  ماکحا و  بادآ و  نآ  رد  دـشاب  عمتجم  هکنآب  تسا  فوقوم  نکل  تشهب و  رد  تسا  ررقم  یتایلاع  تاجرد  نآ  لها 

هرمز رد  هدـنب ،  نا  رد  دـشابن  هجوت  نیا  رگا  هک  هنأش  لج  مالع  کـلم  بناـجب  ّماـت  هجوتب  نا  رد  بلق  عوشخ  عوضخ و  تسا  هلمج 
وا ياضر  بلط  دـشاب و  لاعتم  دـنوادخ  اب  یتسود  ّتبحم و  نا  رد  ضرغ  دـصق و  هدـمع  هاگ  ره  نکلو  تسین ،  بوسحم  زامن  لها 

هرمز رد  دوشیم  لـخادو  هدـمآ  لـمعب  وا  زا  ّتبحم  ناونع  دوش  عقاو  وا  زا  هک  هجرد  رهب  زاـمن  سپ  تسوا ،  بوبحم  هک  لـمع  نیاـب 
اب زامن  هضحالم  نیاب  تساریبکو و  هدیدنسپ  تسود  رظن  رد  مه  نآ  لیلق  دشاب  هچ  ره  تسود  زا  هکنآ  هضحالم  اب  اصوصخ  نیّبحم 

زامن ناصقن  تالمکم  مظعا  تبحم  ناونع  نیاب  تین  صـالخا  سپ  دوشیم ،  وا  جارعم  هدـنب و  برق  هلیـسو  نا  ناـصقن  هجرد  ناـمه 
تدوم ترصن و  هیزعت و  هماقا  ترایز و  زا  ناونع  رهب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترـضحب  لسوت  باب  رد  رما  تسا  نینچ  سپ  تسا ، 
تایلاع تاجردب  زوف  هلیسو  نآ  زا  سپ  دشاب  مالّسلا  مهیلع  هئایلوال  هلوسرل و  هّلل و  اّبح  نا  رد  هدنب  تین  دصق و  هقیقحلا  یف  رگا  هک 
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ضرغ وا  نوچ  روصقو  روح  تشهب و  دصق  رد  هکنآ : مود  تیصوصخ  .دشاب  ریقح  لیلق و  رهاظب  دنچ  ره  تسا  لاعتم  دنوادخ  برق 
یضعب زج  درادن ،  یلعف  باوث  ءازج و  رگید  تسا و  نامه  ءازج  الوبقم ،  احیحص و  مه  لمع  عوقو  ضرف  رب  سپ  تسا  هدنب  یلـصا 

مامت نوچ  سپ  وا ،  ياضر  بلط  لاعتم و  دنوادخ  اب  هصلاخ  ّتبحم  دـصق  رد  نکلو  دـئادش ،  رد  جرف  نوچ  هّیویند  تایـصوصخ  زا 
هجوت هدـنب ،  هجوت  نیا  یلعف  ءازج  سپ  تسا ،  لاـعتم  دـنوادخ  بناـجب  اراـقم  ادـعب و  ـالبق و  تداـبع  تاـهج  هلمج  رد  هدـنب  هّجوت 

لها يارب  زا  ذئاذل  بتارم  لمکا  تسا  لصاح  یهلا  هّجوت  نیا  رد  و  تمحرم ،  فّطلت و  رظنب  لاح  ره  رد  وا ،  يوسب  تسا  دـنوادخ 
دنکیم ساسحا  لاح  ره  رد  هدنب ،  هک  تسا  سفن  نانیمطا  ردص و  حرـش  و  هدنب ،  يارب  زا  بلق  رون  تسا  یهلا  هّجوت  نیا  رد  و  نآ ، 

تادابع و رد  وا  ءاجر  تبغر و  لیم و  دوشیم  دـیدش  ببـس  نیاب  .تینارون و  هبترم  لیمکت  نامهب  ار  لمع  یلوبق  راـثآ  دوخ  بلق  رد 
 ، بلق ّتینارون  زا  هبترم  نیا  قاقحتسا  سپ  لوا ،  مسق  رداما  و  دوشیمن ،  لصاح  وا  يارب  زا  سأی  لاح  چیه  و  لمع ، 
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لها ياه  باتک  زاار  نآ  دانـسا  زا  يدادـعت  ددرگ ،  انـشآ  هاگآ و  ثیدـح  كرادـم  هب  تبـسن  یمارگ  هدـنناوخ  هکنآ  رطاخب  نونکا 
: میناسر یم  رظنب  نّنست 
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» باتک رد  هک  ینـس  ياملع  زا  رگید  كردم  جنپ  لهچ و  هفاضا  هب  تسا ،  ننـست  لها  دـیناسم  حاحـص و  زا  ثیدـح  كرادـم  اهنیا 
ار ثیدح  نیا  اهنآ  همه  و  هدش ،  یفرعم  هئارا و  ًالّصفم  بناجنیا  ملق  هب  ص 28 44 » )  یلهاج ( گرم  زا  یئاهر  هار  ای  ماما  تخانش 

.دنا هدروآ  نومضم  مه  اّما  فلتخم  ياه  نتم  دنس و  رکذ  اب 

.دیسر دهاوخ  رتاوت  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  تروص  نیا  رد  میئازفیب  اهنیا  رب  هعیش  ياهباتک  زا  ار  ثیدح  كرادم  رگا  و 
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مالسا رد  تّیودهم 

بالقنا یساسا  طرش  و  مالسا ،  موادت  ياه  هیاپ  نیرت  لیصا  زا  یکی  دنک ،  یم  حرطم  هعیـش  هکنانچنآ  مالـسا ،  رد  ّتیودهم  هلأسم 
.تسا ناهج  ياه  تموکح  اه و  نیئآ  رگید  رب  نآرق  نیئآ  هبناج  همه  ّتیمکاح  يزوریپ و  مالسا و  یناهج 

يدازآ اب  نیتسار  مالسا  هک  تسا  مالـسا  راذگناینب  بناج  زا  ثعبنم  موصعم و  هفیلخ  طیارـش و  دجاو  ماما  يربهر  هیاس  رد  اهنت  اریز 
یماظن و یئاضق ،  یگنهرف ،  یقالخا ،  يدابع ،  يداصتقا ،  یعامتجا ،  یـسایس ،  یملع ،  نوؤش  همه  رد  شا  هدرتسگ  داعبا  لماک و 

. . .

يرشب ياه  هدوت  مومع  نایم  رد  ناهج و  رسارس  رد  دناوت  یم 
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ادـیپ قّقحت  ّتینیع و  ناربکتـسم  رب  نافعـضتسم  يزوریپ  رب  ینبم   (1) دیجم نآرق  رد  یهلا  هدـعو  لاح  نیمه  رد  و  دـنک ؛ یئاـمندوخ 
.دیامن

خیـش نیـشنریما و  هریزج و  کچوک و  گرزب و  روشک  اهدـص  مالـسا  خـیرات  هتـشذگ  نرق  هدراـهچ  لوط  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
شیرتسگداد هاگشناد و  شیامیس و  ادص و  شا و  همکاح  تئیه  شمدرم و  هک  دراد  هتشاد و  دوجو  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  نیـشن 

.دننز یم  هدز و  مالسا  زا  مد  همه  همه و 

زا رت  هدرتسگ  داعبا  اـب  هلاـقم ،  باـتک و  یهورگ و  ياـه  هناـسر  قیرط  زا  یمالـسا  ياهراعـش  عاونا  زکارم  نیا  همه  رد  نونکا  مه  و 
زا ار  دوخ  یـساسا  نوناق  هک  دنیوگ  یم  تسار  مه  يّدح  ات  دنتـسه و  یعّدم  ارثکا  و  هدرک ،  بلج  دوخ  هب  ار  مومع  هجوت  هتـشذگ 

.دنا هدومن  نیودت  نآرق  يور 

هقطنم ای  کچوک  رایـسب  روشک  کی  هکلب  رـصم ،  نوچمه  يرفن  نویلیم  لهچ  دودح  روانهپ  روشک  کی  میناوت  یمن  هنافـسأتم  یلو 
.دشاب هدوب  لمع  دروم  تهج  ره  زا  و  هتشاد ،  ّتیمکاح  نآ  رب  یمالسا  دص  رد  دص  ماظن  هک  مینک  یفرعم  ار  ینیشن  خیش 

يدازآ مه  دنتشاد و  مالسا  زا  یهاگآ  مه  هک  ناملسم  قیال و  نارادمامز  ار  اهروشک  يربهر  رگا  هکیتروص  رد 

24 ص :

 . صصق 28/5 نیثِراَولا ؛ » ُمُهلعَجن  ًهمئأ و  مهلعَجن  ِضرألا و  ِیف  اوفِعُضتسا  نیذلا  یلع  ّنمن  نأ  دیُرن  و  - » 1
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بقع رقف و  يونعم ،  يدام و  يورجک  یئارگ ،  فارحنا  عاونا  نینچ  نیا  دندوب ،  راد  هدهع  نارگرامعتـسا  بناجا و  یگدرپسرـس  زا 
یکلـسم و یـسایس و  یقالخا و  یتدـیقع و  تافالتخا  نینچ  نیا  .دـش و  یمن  مالـسا  نیزگیاج  داسف  ملظ و  و  هبناج ،  همه  یگداتفا 
مالــسا و نانمــشد  ذوـفن  تـحت  و  درک ؛ یمن  یئادــج  هـقرفت و  راـچد  ار  ناملــسم  دراـیلیم  کـی  زا  شیب  یعاــمتجا ،  یتاــقبط و 
قرش و شیپ  نامرد  وراد و  كاشوپ و  كاروخ و  تعنص و  ملع و  تهج  رد  ار  نانآ  یئادگ  تسد  و  داد ؛ یمن  رارق  نارگرامعتـسا 

.دومن یمن  زارد  برغ 

دهاوخن یموهفم  انعم و  ینمأان  رقف و  ینادان و  لهج و  روج و  ملظ و  غوی  زا  تاجن  یناهج و  یعقاو و  تاواسم  لدع و  بیترت  نیدب 
یگتـسباو هّیقت و  سرت و  هنوگره  زا  رود  هب  قلطم و  يدازآ  اب  هک  يدنمورین  قیال و  رادمامز  کی  ندـمآ  راک  يور  اب  رگم  تشاد ، 

هتخورف دوخ  قیالان و  نارادمامز  تراسا  لاگنچ  زا  ار  لیصا  مالسا  زیچ  ره  زا  لبق  و  دوش ؛ دراو  لمع  هنحص  رد  یگتخورفدوخ ،  و 
و ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ شور  یمالـسا و  لیـصا  نیناوق  ساـسا  رب  هاـگنآ  و  دزاـس ؛ دازآ  هدروخ  بیرف  ناناملـسم  و  ، 

اتکی تماق  هب  هک  تسا  یسابل  نیا  نّنست ،  لها  ناقّقحم  و  هیماما ،  هعیش  هدیقع  هب  يرآ  .دیامن  تموکح  مدرم  رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
شا هدهع  هب  راک  نیا  ّتیلوؤسم  هک  تسوا  اهنت  و  هدش ؛ هتخود  جع » )  رظتنم ( يدهم  مالـسلا « ، ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  دـنزرف 

شیربهر هیاس  رد  هک  تسوا  مه  و  هدش ؛ راذگاو 

25 ص :
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ناگدـنب هب  قلطم  يرادـمامز  یناـهج و  تموکح  اـب  هطبار  رد  دـیجم  نآرق  هک  ار  هچنآ  و  زوریپ ،  ناربکتـسم  رب  ناـهج  نافعـضتسم 
وا دوجو  تکرب  هب   (1)  « نوُحلاَّصلا َيدابِع  اُهثِرَی  َضرألا  َّنأ  رکِّذلا  دَعب  نِم  روبَّزلا  ِیف  انبتَک  دَقل  َو  دیوگ « : هداد و  دیون  ادخ  هتسیاش 

.تفای دهاوخ  قّقحت  وا  تسد  هب  و  ، 

26 ص :

 . ءایبنأ 21/105 درب ؛ »  دنهاوخ  ثرا  هب  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میا  هتشون  تاروت )  رکذ (  زا  سپ  روبز ،  رد  ام  - » 1
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( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) يدهم ترضح  زا  هاتوک  تخانش 

.(1) سجرن ردام : مالسلا .) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ردپ : .دّمحم  مان :

همه زا  و  رَظتنم ،  مئاق ،  نامّزلا ،  بحاص  متاخ ،  تجح ،  باقلا :

27 ص :

گنج رد  و  دوب ؛ دیسر )  یم  افصلا ،  نوعمـش  حیـسم ،  یـصو  هب  يو  بسن  هک  مور (  رـصیق  رـسپ  اعوشی  رتخد  هکیلم  یلقن  هب  و  - 1
هدـنیامن و  دـمآرد ؛ شورف  ضرعم  هب  دادـغب  رد  زینک  ناونع  هب  زور  نآ  لومعم  قبط  و  ریـسا ،  نایمور  تسکـش  رثا  رب  مور  بارعا و 

.داد رارق  ترضح  نآ  رایتخا  رد  و  يرادیرخ ،  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  يارب  ار  يو  مالسلا ) هیلع  ) يداه ترضح 
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.يدهم رتروهشم 

 . تسار هنوگ  رب  هایس  یلاخ  ياراد  و  ینارون ،  ناشخرد  هراتس  نوچ  لکش :

.رجف عولط  ماگنه  نابعش 255 ،  همین  بش  زور : داز 

.ءارماس رهش  هاگداز :

.لاس تّدم 69  هب  یگلاس  جنپ  ّنس  زا  يرغص : تبیغ 

: ياهمان هب  هعیش  ياه  ّتیصخش  زا  رفن  راهچ  ناگدنیامن :

.مالّسلا امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  نیشیپ  هدنیامن  لیکو و  يدسا ،  يرمع  ورمع  نب  دیعس  نب  نامثع  ورمع ،  وبا   1

هتشذگ 304. رد  دیعس ،  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج ،  وبا  وا ،  دنزرف   2

هتشذگ 326. رد  یتخبون ،  رحب  یبا  نب  حور  نب  نیسح  مساقلاوبأ ،   3

هتشذگ 329. رد  يرمس ،  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا   4

یم لدب  ّدر و  ماجنا و  رفن  راهچ  نیا  هلیـسو  هب  نانآ  ياه  همان  اه و  هتـساوخ  نایعیـش و  روما  هّیلک  و  دادـغب ،  ناگدربمان  تماقا  لحم 
.تسا روهشم  دادغب  رد  زین  نانآ  هاگمارآ  و  دش ؛

رب ینبم  یهلا  نامرف  ماگنه  هب  ات  و  دـیدرگ ؛ زاغآ  لاس 329  زا  ترـضح  نآ  ریفـس  هدنیامن و  نیمراهچ  تشذگ  رد  اب  يربک : تبیغ 
.تشاد دهاوخ  همادا  نانچمه  راوگرزب ،  نآ  مایق  روهظ و  هزاجا 

هیقف هکیسک  يربک : تبیغ  نارود  رد  مدرم  هفیظو  ناگدنیامن و 

28 ص :
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يوریپ وا  زا  تسا  مزال  نارگید  رب  و  تسا ؛ نامز  ماما  هدنیامنوا  دشاب ،  دنوادخ  رما  ربنامرف  و  سفن ،  ياوه  فلاخم  راد ،  نتـشیوخ 
.(1) دشاب تجح  نانآ  رب  دنوادخ  فرط  زا  ماما  و  دنا ،  تّجح  مدرم  رب  ماما  فرط  زا  دارفا  هنوگنیا  اریز  دننک ؛

هتخابلد مدرم  دتفا ؛ اهنابز  رـس  رب  يدهم  مان  .تسا  دّمحم  لآ  اب  ّقح  دهد : ادن  نامـسآ  بناج  زا  ّقح  يدانم  هک  هاگنآ  روهظ : ماگنه 
 ، مارحلادجسم ماما :)  زا  يوریپ  رد  مدرم  دّهعت  تعیب (  لحم  .همّظعم  هّکم  روهظ : لحم  .دنیوگن  نخـس  وا  زج  یـسک  زا  و  دنوش ؛ وا 

رتشگنا ءایبنأ : راگدای  .دـینک  يوریپ  ار  وا  تسا ،  يدـهم  نیا  دـنز : یم  دایرف  وا  رـس  يالاب  زا  يا  هتـشرف  یناشن : .ماقم  نکر و  ناـیم 
هدزیس دصیـس و  نارای : .دراد  اهنت  وا  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  هصالخ  روطب  و  شتـسد ،  رد  یـسوم  ياصع  وا ،  تشگنا  رد  نامیلس 

مایق یلصا  نانادرگراک  تقیقح  رد  و  دنهد ؛ لیکشت  ار  وا  يرادمامز  يزکرم  هتسه  هک  دنشاب  يدارفا  ردب ، )  باحصا  ددع  هب  رفن ( 
درگ شترضح  رود  هب  ناهج  فارطا  زا  هک  دوب  دنهاوخ  مالسا  یناهج  بالقنا  لّوا  هجرد  نارازگراک  و  مالسلا ، ) هیلع  ) يدهم

29 ص :

 «. مهیلع هّللا  هجح  انأ  یتّجح و  مهناف  هودّلقی ،  نأ  ماوعللف  هالوم ،  رمأل  اعیطم  هاوهل ،  افلاخم  هنیدل ،  اظفاح  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  - » 1
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.دنیآ

(. مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما ماما  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هریس  نآرق و  ساسا  رب  یتموکح : شور 

.دـشاب هدـش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  یلاح  رد  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  و  دریگ ؛ ارف  ار  ناهج  رـسارس  تموکح : هنماد  عاعش و 
( . مالسلا هیلع  ) یلع شراوگرزب  ّدج  تموکح  تفالخ و  زکرم  هفوک ،  دجسم  تموکح : زکرم 

 ، ناکرشم نارفاک و  رب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  شماقم  یلاع  ّدج  يزوریپ  دننامه  نانمـشد : رب  يزوریپ  یگنوگچ 
هک يرفن  رازه  جنپ  ای   (2) دندمآ دورف  نامسآ  زا  هک  يرفن  رازه  هس  ای   (1) ناگتشرف زا  يرفن  رازه  مّظنم  ياههورگ  اب  ار  وا  دنوادخ 
رد تسکـش  لاح  رد  ار  نانمؤم  هک  نانچنآ  دـنک ،  شیرای  گنج  ياه  ههبج  رد  زین  و  داد ؛ ددـم   (3) دندوب صوصخم  ناشن  ياراد 

 ، بازحا گنج  رد  دومرف و  زوریپ  يرای و   (5) نینح یخیرات  زور  ناوارف و  ياه  ههبج  رگید  (4) و  ردب

30 ص :

لافنأ 8/9.  « ، نیفدُرم هکئالملا  نم  فلأب  مکُّدمُم  ینأ  مکل  باجتساف  - » 1
نارمع 3/124. لآ  نیلزنم ،»  هکئالملا  نم  فالآ  هثالثب  مکبر  مکدمی  نأ  مکیفکی  نلأ  - » 2

نارمع 3/125. لآ  نیمِّوسم ، »  هکئالملا  نم  فالآ  هسمخب  مکبر  مکددمی  یلب . . .  - » 3
نارمع 3/123. لآ  هلذأ ، »  متنأ  ردبب و  هّللا  مکرصن  دقل  و  - » 4

هبوت 9/25. نینح ، »  موی  هریثک و  نطاوم  یف  هّللا  مکرصن  دقل  و  - » 5
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.(1) تخیر ورف  ناکرشم  رافک و  لد  رد  تشحو  بعر و 

هاگآ ادخ  هعیـش  هدیقع  هب  اّما  هتفگ ،  نخـس  فالتخاب  هراب  نیا  رد  تسا  نّنـست  لها  هب  طوبرم  ارثکا  هک  تایاور  يرادـمامز : تدـم 
تموکح و تاکرب  .دیامن  يراکمه  شترضح  اب  ریزو  ناونع  هب  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع نواعم : ریزو و  .تسا 

رـسب يزاین  یب  هافر و  رد  همه  مدرم  دشک ؛ ازارد  هب  اهرمع  دوش ؛ هدوشگ  مدرم  يور  هب  نامـسآ  زا  تکرب  ریخ و  ياهرد  وا : يربهر 
و دوب ؛ دهاوخن  يزاین  هشوت  نتشادرب  هب  ار  نارفاسم  هک  نانچنآ  دندرگ ،  هتسویپ  مه  هب  يزبسرس  ینادابآ و  رثا  رب  همه  اهرهـش  دنرب ؛

.دشابن يراک  اهنآ  اب  ار  یسک  دنور  برغم  هب  قرشم  زا  اهنت  ینانز  ای  ینز  رگا 

(: مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  تدالو 

: هکنیا نآ  میئامن و  یم  بلج  مهم  عوضوم  کی  هب  ار  دنمجرا  ناگدنناوخ  هجوت  اجنیا  رد 

رد هک  تماما  هلأسم  دننام  مالسا  رد  ّتیودهم  هلأسم  لصا 

31 ص :

بازحأ 33/26. اقیرف ، »  نورسأت  نولتقت و  اقیرف  بعرلا  مکبولق  یف  فذق  و  - » 1
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دروم هطبار  نیا  رد  هک  يزیچ  .تسا  مالـسا  یهقف  یتدـیقع و  بهاذـم  همه  نیب  یقافتا  هلأسم  کـی  میدرک  هراـشا  نادـب  راتفگـشیپ 
ْقافتا هب  بیرق  ّتیرثکا  و  رکنم ،  نّنست  لها  زا  رامش  تشگنا  یهورگ  هک  تسا  يدهم  ترضح  تدالو  عوضوم  دشاب  یم  فالتخا 

.دنا هدرک  فارتعا  نادب  احیرص  دوخ  یخیرات  یثیدح و  یتدیقع ،  عبانم  رد  و  هعیش ،  اب  قفاوم 

نوؤش اـهیگژیو و  رگید  و  يرکـسع ،  ماـما  هب  راوگرزب  نآ  باـستنا  رد  زین  ترـضح  نآ  تدـالو  هب  نادـقتعم  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
ماما نانخس  ياهزارف  زا  یـشخب  قابطنا  رد  باتک  نیا  رد  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دنا  هدیقع  مه  هعیـش  اب  تبیغ و . . .  لیبق  زا  وا  یتایح 

عوضوم رد  هدربمان  و  میا ،  هدش  هغالبلا ،  جـهن  حراش  دـیدحلا ،  یبا  نبا  فارتعا  هب  یکتم  رظتنم ،  يدـهم  هلأسم  اب  هغالبلا  جـهن  رد 
زا رفن  دـصکی  زا  شیب  یماسا  هب  همدـقم  نیا  رد  ام  تسا ،  هدومن  دـعب  هب  لوکوم  ار  نآ  و  فلاخم ،  هعیـش  اـب  ترـضح  نآ  تدـالو 

هدرک فارتعا  يرجه  موس  نرق  مود  همین  رد  يدهم  ترضح  تدالو  هب  و  هدیقعمه ،  هعیش  اب  هک  ننـست  لها  ناخروم  نادنمـشناد و 
(1) و  « هنـسلا لها  دـنع  يدـهملا  مامالا  باتک «  هب  ار  یبرع  نابز  هب  انـشآ  نادـنمقالع  رتشیب ،  لیـصفت  يارب  و  مینک ؛ یم  هراشا  دـنا 

عاجرا نآ  همدقم 

32 ص :

هرابرد تسا  ننست  لها  ینمض  ای  یصاصتخا  یبدا  یمالک و  یخیرات ،  یثیدح ،  نتم  لماش 56  فیعض ،  نیا  فیلأت  باتک  نیا  - 1
رـشتنم پاچ و  توریب  رد  گرزب  دـلج  ود  رد  لاسب 1402  راب  نیمود  يارب  هک  فیرـشلا ، ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) يدـهم ترـضح 

.تسا هدش 
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.میهد یم 

هژیو شخب  هک  ماـش  هیرهاـظ  هناـخباتک  رد  دوجوم  طوطخم  دنـسم »  رد «  هتـشذگ 307 )  رد  ینایور (  نوراـه  نب  دـمحم  رکبوبا   1
.ددرگ رشتنم  پاچ و  ادخ  يرای  هب  ات  جردنم ،  هنسلا »  لها  دنع  يدهملا  مامالا  موس «  دلج  رد  يدهم »  ترضح « 

 » ناونع هب  هک  همئألا »  خـیرات  فلؤم «  ناثدـحم و  ناگرزب  زا   ( 322 238 يدادغب (  نب  دمحا  نب  دّـمحم  رکبوبا ،  جـلث ،  یبا  نبا   2
پاـچ هب  فجن  رد  يرجه  لاس 1370  هب  يدـنوار »  رداون  و «  دـیفم »  خیـش  هبیغلا  یف  هرـشعلا  لوصفلا  تسویپ «  هب  همئألا »  دـیلاوم 
هدومن فارتعا  احیرـص  ار  راوگرزب  نآ  تدالو  يرکـسع و  ماما  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  باستنا  باتک  نیا  رد  و  هدیـسر ؛

.تسا

يوار و  هکم ،  میقم  یناهفـصا ،  میعنوبا  ظفاح  داتـسا  يربط ،  ریرج  نبا  درگاـش  يدـنک ،  یلع  نب  میهاربا  نب  دـمحا  ساـبعلاوبا ،   3
 «. همئألا دیلاوم  باتک « 

قباس يدـنک  زا  لاس 350  هب  جـلث  یبا  نبا  همئـألا »  دـیلاوم  باـتک «  يوار  يوسن ،  يداـمع  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یلع ،  وبا   4
.رکذلا

33 ص :
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.يزاریش روصنموبا  رب  همئألا »  دیلاوم  هلاسر «  يراق  هدنسیون و  یلجب ، ناذاش  نبزیزعلادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  دوعسم ،  وبا   5

.تسا 7 هتـشون  هدینـش و  دوعـسم  یبا  زا  ار  روبذـم  هلاـسر  هک  يزاریـش  یبارـش  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  میحرلادـبع  روصنموبا ،   6
نب دـماح  نب  دـمحم  دـجاموبا ،  .تسا 8  هـتفرگ  روـصنموبا  زا  ار  همئـألا »  دـیلاوم  هلاـسر «  هـک  یفقث  دـمحا  نـب  دـسا  دـمحموبا ، 
نب دـمحم  هّللادـبعوبا ،  .تسا 9  هدرک  طبـض  هدربماـن  یفقث  زا  لـقن  هب  ار  رکذـلا  قوـف  هلاـسر  هک  ظـعاو  نـب  زیزع  نـب  معنملادـبع 

دومحم نب  دمحم  هّللادبع ،  وبا  نیدلا ،  بحم  .تسا 10  هدرک  لقن  هدینش و  دجاموبا  زا  ار  هلاسر  نیا  هک  یشرق  رخاف  نب  دحاولادبع 
دادـغب خـیرات  لـیذ  فلؤم «  و  دادـغب ،  هیرـصنتسم »  هسردـم «  سردـم  يزوـج ،  نبا  درگاـش  هک   ( 643 يدادـغب ( راـجن  نسح  نب 

رخاف هّللادبعوبا  دجاموبا ،  یفقث ،  دمحموبا  نیـشیپ (  هناگ  هس  خیاشم  زا  ار  همئألا »  دـیلاوم  هلاسر «  ياوتحم  هدوب و  دـلج »  40 لماش
.تسا هدومن  طبض  هدینش و  یشرق ) 

نسح ماما  مان  نوماریپ  هَّیولعلا »  هسلسلا  ُّرـس  رد «  دعب 341 )  يدیز (  يراخب  هّللادبع  نب  لهس  رصنوبا ،  روهـشم ،  سانـش  بسن   11
.فجن پاچ  مالسلا ) هیلع  ) سرکسع

يوسنارف ص40. همجرت  همیمض  هب  ندیل  پاچ   ، دلج 8 بهذلا »  جورم  رد «   ( 346 يدوعسم ( نیسح  نب  یلع  ریهش  خروم   12
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ص32 33. هنس 1895 ،  ندیل  پاچ  مولعلا ، »  حیتافم  رد «   ( 387 بتاک ( فسوی  نب  دمحا  نب  دمحم  یمزراوخ ،   13

 « راتسالا فشک  لقن « هب  هرامش 4  دوخ  نیعبرا » رد «   ( 412 388 يدادغب (  سراوفلا  یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  حـتفلاوبا ،  ظفاح   14
.لوا پاچ  يرون ص 29  ثّدحم 

طارـصلا رد «  یناخیـش  لقن  هب  انب  تازجعملا ( »  هوبنلا و  لـئالد  رد «   ( 432 يدنقرمـس (  يرفغتـسم  زتعملا  نب  دمحم  نب  رفعج   15
 « (. يوسلا

.دنه فراعملا  هرئاد  پاچ  نامیالا »  بعش  رد «   ( 458 یعفاش (  يدرجورسخ  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا ،   16

.نارهت پاچ  ص 458  لاس 520 ، )  فیلأت  یسراف ( ، صصقلا »  خیراوتلا و  لمجم  فلؤم «   17

باب 87 ص 566. نانمؤم ،  ریما  لاوحا  نمض  هدوملا »  عیبانی  لقن «  هب   ( 536 یماج ( یقمان  نسحلا  یبا  نب  دمحا   18

 » و راتسألا »  فشک  لقن «  هب   (1)  . . . « همئالا و دیلاوم  خیرات  رد «   ( 567 يدادغب (  دمحا  نب  هّللادبع  دمحموبأ ،  باشخ ،  نبا   19
 « . هعیشلا نایعأ 

رد  ( 568 484 یفنح ( دمحا  نب  قفوم  مزراوخ ،  بطخا   20

35 ص :
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تیاور و ود  نمض   96 ج 1 ص 94 ،  دنا )  هدرک  هابتشا  هدنسیون  نامه  زا  نینمؤملاریما  بقانم  اب  یـضعب  هک  نیـسح ( »  ماما  لتقم  » 
.يرون همالع  راتسالا »  فشک  هنس 1301 و «  لوبمالسا  پاچ  ص 492  هدوملا »  عیبانی  لقن «  هب 

باب هدوملا »  عیبانی  فجن و «  پاچ  ص 360  صاوخلا »  هرکذـت  نافلؤم «  لقن  هب   ( 568 یعفاش (  یفکصخ  تمالـس  نب  ییحی   21
.هیعفاش ضعب  ناونعب  87 ص569 

هرامش ج 3 ص316 ،  نایعالا ( »  تایفو  لقن «  هب  نیقراـف »  اـیم  خـیرات  رد «   ( 590 یقراف (  نب  دـمحم  نب  هّللادـبع  قرزا ،  نبا   22
 (. 534 لسلسم

وا روتسد  هب  هک  ءارماس  بادرس  هفـص  يراک  تَّبنُم  برد  يور   ( 622 ییضتسم ء (  نب  دمحا  هّللا ،  نیدلرصانلا  یـسابع ،  هفیلخ   23
.هدیدرگ بصن  هیهت و 

 » هملک نوـماریپ  ص 173 )  ج 3  نادــلبلا ( »  مـجعم  رد «   ( 626 يدادـغب (  یمور  يومح  هّللادـبع  نب  توقای  نیدـلا ،  باهـش   24
 «. ءارماس

عیبانی لـقن «  هب  تافـصلا »  رهظم  ماـن «  هب  شناوید  رد   ( 627 ینادمه (  يروباشین  میهاربا  نب  دمحم  راطع ،  نیدـلا  دـیرف  خیـش   25
.87 باب هدوملا » 

هنس 260. لیذ  لماکلا »  رد «   ( 630 555 یلصوم ( ینابیش  دمحم  نب  یلع  نیدلازع  يرزج ،  ریثا  نبا   26
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ثحبم رهاوجلا »  تیقاویلا و  رد «  ینارعش  لقن  هب   ( 638 یسلدنا (  یئاط  یبرع  نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  نیدلا  یحم  خیش   27
رد يوازمح  زین  .هدش  طقاس  بلطم  نیا  تنایخ  يور  زا  رصم  ددعتم  ياهپاچ  رد  هنافـسأتم  هک  وا  هیکم »  تاحوتف  باب 366 «  زا   65

.دنا هدرک  لقن  نیدلا  یحم  زا  ار  بلطم  نیا  نیبغارلا » فاعسا  رد «  نابص  و  راونالا »  قراشم  » 

یماج لقن  هب  رظتنم »  يدـهم  هلاسر «  رد   ( 650 يومح (  نیدلا  دعس  هب  فورعم  هیومح ،  دیؤم  نب  دمحم  نیدلا ،  دعـس  خیـش   28
 «. رارسالا هآرم  رد « 

رد زین  باب 12 و  لوسرلا »  لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  رد «   ( 652 582 یبیصن (  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  خیـش   29
.(1) تسا هدیسر  پاچ  هب  جرد و  ص 493 494 )  هدوملا ( »  عیبانی  باب 68 «  رد  نآ  زا  یشخب  هک  مظنملا »  ردلا  » 

 « يدهم ترضح  هژیو  لصف  همالا  صاوخ  هرکذت  رد «  ( 654 يزوج ( نب  جرفلا  یبا  طبس  یلغوازق ،  نب  فسوی  نیدلا ،  سمش   30
.تسا هدیسر  پاچ  هب  فجن  نارهت و  رد  هک 

 » رد و  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  مان  وریپ  بلاـطلا »  هیاـفک  رد «   ( 658 یعفاش ( یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  هّللادـبعوبا  ظفاح   31
یف نایبلا 
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.تسا هدش  پاچ  توریب  فجن و  ناریا و  رد  ررکم  هک  باب 25  نامزلا »  بحاص  رابخأ 

عیبانی دننک « [ .»  یم  تمالس  ناتـسم  یلع  نادرم  رورـس  يا  هدیـصق «  نمـض  يونثم ، »  رد «   ( 672 یمور ( یخلب  نیدـلا  لالج   32
 [ باب 87  « ، هدوملا

هرامش يرون  ثدحم  راتـسالا »  فشک  لقن «  هب  دوخ  هیئار »  هدیـصق «  رد   ( 673 هفـسالف ( افرع و  ناگرزب  زا  يونوق  نیدلاردص   33
لسلسم 31.

هرامش 534. رگید ج 3 ص 316  پاچ  رد  و  رصم ،  قالوب  پاچ  ج 1 ص 571  نایعالا »  تایفو  رد «   ( 681 ناکلخ (  نبا   34

زا ریغ  وا  و  باب 87 . ناـیاپ  هدوملا »  عیباـنی  لـقن «  هب  دوخ  هلاـسر  رد   ( 686 یفوص ( یفـسن  دمحم  نب  زیزعلادبع  نیدـلازیزع ،   35
 » و راتـسالا »  فشک  ناـفلؤم «  هک  تسا  هتـشذگ 538  رد  و  هیفـسنلا »  دیاقع  فلؤم «  یفـسن  دمحا  نب  دمحم  نب  رمع  نیدـلازیزع 

.تسا هتشاگن  ار 616  شتوف  خیرات  دوعوم »  يدهم  هماع و  نادنمشناد  فلؤم «  و  دنا ،  هدومن  هابتشا  رگیدکی  اب  رثالا »  بختنم 

تاذ مانب «   5/54 نیفلؤملا »  مجعم  لـقن «  هب  هک  دوـخ  هیئاـت »  رد «   ( 696 مور (  نیاوس  لـیزن  يرـصب  نب  رماـع  بیدا ،  میکح   36
نیا راتسالا »  فشک  هحفص 55 «  رد  يرون  همالع  و  هدیسر ،  پاچ  هب  نوینیسام  تناعا  هب  یبرغم و  رداقلادبع  همدقم  اب  راونالا » 

38 ص :

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدومن  رکذ  ار  وا  راعشا  زا  شخب 

.نارهت پاچ 1339  ص 206 207  یسراف »  هدیزگ  خیرات  رد «   ( 730 ینیوزق (  یفوتسم  رکب  یبا  نب  هّللادمح  یمان ،  خروم   37

پاچ ص 337  ج 2  نیطمــسلا »  دـئارف  رد «   ( 732 644 یعفاش (  یئومح  ینیوج  دـیؤم  نب  دـمحم  نب  میهاربا  مالـسالا  خیـش   38
.توریب

 « رشبلا رابخا  یف  رـصتخملا  رد «   ( 732 هیروس ( دالب  زا  هامح  مکاح  یلع ،  نب  لیعامـسا  نیدلادامع  ءادـفلاوبا ،  ریهـش ،  خروم   39
هنس 254 ج 2 ص45. لیذ 

دیعـس لقن  هب  نایتفلا »  صیاـصخ  یف  ناوخـالا  هفحت  رد «  ای 735 )   730 یفوص (  یناشاک  دـمحا  نب  قازرلادـبع  نیدـلا  لامک   40
ص216. ناریا »  رد  فوصت  همشچ  رس  رد «  یسیفن 

رکذ نوماریپ  باطخلا  لصف  رد «  اسراپ  هجاوخ  لقن  هب   ( 736 659 یعفاش (  دمحم  نب  دمحا  ینانمس ،  هلودلاءالع  ریهش  فراع   41
.تسا تنس  لها  هفوصتم  هدیقع  دروم  هک  باطقا »  لادبا و 

لود خـیرات «  رد  هدـیزگ ،  تماقا  قشمد  رد  یناـمکرت و  شلـصا  هک   ( 748 673 یبهذ (  دمحم  نیدـلا  سمـش  ریهـش ،  خروم   42
هنس 260. ثداوح  لیذ  ج 2 ص 20  ربغ »  نم  ربخ  یف  ربعلا  رد «  زین  هنس 260 ؛ لیذ  ج 1 ص 158  مالسالا » 

 ، يدرو نبا  خیرات  هب  فورعم  رصتخملا »  همتت  رد «   ( 749 691 سراوفلا (  یبا  نب  رفظم  نب  رمع  نیدلا  نیز  يدرو ،  نبا   43
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فسوی نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیش   44 مالسلا .) هیلع  ) يداه ماما  تافو  نوماریپ  هنس 254  ثداوح  لیذ  رصم ج 1 ص 318  پاچ 
یطخ هخـسن  سکع  هک  لوسرلا »  لآ  هلیـضف  هفرعم  یلا  لوصولا  جارعم  رد «  ای 750 )  ای 748   747 693 يراصنا (  یفنح  يدنرز 

.تسا دوجوم  بناجنیا  هبتکم  رد  ونهکل  هیرصان  هناخباتک  زا  نآ 

 » لقن هب  هرئادـلا »  حرـش  و «  مجعلا »  هیمال  حرـش  و «  تایفولاب »  یفاولا  فلؤم «   ( 764 کبیا (  نب  لیلخ  يدفص  نیدلا  حالـص   45
باب 86. هدوملا »  عیبانی 

یبـنلا و تیب  لآ  لـضف  یف  هرهازلا  ضاـیرلا  رد «   ( 765 يدنبـشقن (  یعفاش  یندم  يریطم  دـمحم  نب  هّللادـبع  ثدـحم ،  ظفاح   46
.میدق پاچ  ص 93 و 215 216  يرون ،  همالع  راتسالا »  فشک  لقن «  هب  هرهاطلا »  هترتع 

هنس 260. ثداوح  لیذ  ج 2 ص172  نانجلا »  هآرم  رد «   ( 700768 یعفاش (  ینمی  یعفای  یلع  نب  هّللادبع  ریهش ،  خروم   47

زا نآ  یـسکع  هخـسن  هک  ءابعلا »  لها  و «  یبرقلا »  هدوم  رد «   ( 786 714 دنه (  میقم  ینادمه  دمحم  نب  باهـش  نب  یلع  دیـس   48
فجن پاچ  ص 288 317  هّدوملا »  عیباـنی  باب 56 «  نمـض  نآ  لماک  نتم  و  تسا ،  دوجوم  بناجنیا  دزن  دـنه  هیرـصان  هناـخباتک 

.تسا جردنم 
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هک رخاوالا »  لـئاوالا و  راـبخا  یف  رظاـنملا  هضور  رد «   ( 815 749 یفنح (  یبلح  هنحـش  نب  دّـمحم  نیدـلا ،  بحم  دـیلو ،  وبا   49
تسا ج 1 ص 294. هدیسر  پاچ  هب  رصم  رد  لاس 1303  هب  بهذلا »  جورم  هیشاح «  رد  تسا و  ءادفلاوبا »  خیرات  رصتخم « 

لصف رد «   ( 822 يدنبشقن (  یفنح  اسراپ  هجاوخ  هب  فورعم  يراخب  دومحم  نب  دمحم  نب  دمحم  یمان ،  خروم  ریهـش و  فراع   50
؛ تسا هدیـسر  پاچ  هب  دنه  رد  ایوگ  و  دشاب ؛ یم  دوجوم  بناجنیا  دزن  نآ  یپکوتف  سلجم و  هناخباتک  رد  شا  هخـسن  هک  باطخلا » 

.دشاب یم  هدوملا »  عیبانی  باب 65 «  رد  جردنم  نآ  رشعانثا  همئا  هژیو  شخب  و 

ج 1 هنس 1341 ،  دهشم  پاچ  یحیـصف »  لمجم  رد «   ( 845 777 یفاوخ (  حیصف  دمحم  نیدلا  لالج  نب  دمحا  ریهـش ،  خروم   51
ياهدادیور 255. نمض  ص 231 ، 

یف ءادعسلا  هیاده  رد «   ( 849 يدابآ (  تلود  یلواز  ءاملعلا  کلم  هب  فورعم  يدنه ،  رمع  نب  نیدلا  سمش  نب  نیدلا  باهـش   52
.قشمد پاچ  یماش  یلماع  نسحم  دیس  همالع  ناهربلا »  يرون ص 73 و «  همالع  راتسالا »  فشک  لقن «  هب  تاداسلا »  بقانم 

 « لـحن لـلم و  هـمجرت «  لـلعلا »  هلدـالا و  حـیقنت  رد «   ( 850 یناهفـصا ( يدـنجخ  هکرت  نیدـلاردص  نب  نیدـلا  لضفأ  هجاوخ   53
ص 18 و 183 و 187. یناتسرهش ، 
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ترضح هژیو  لصف  نمـض  همئالا »  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  رد «   ( 734855 یکلام (  دمحم  نب  یلع  نیدلارون ،  غابـص ،  نبا   54
 « هدوملا عیبانی  لـقن «  هب  فراـعملا »  هرد  رد «   ( 858 یماطسب (  نمحرلادبع  خیش  .يرغ 55  پاچ  ص 274  مالسلا ، ) هیلع  ) يدهم
یف رابخالا  حاحص  رد «   ( 885 793 يدادغب (  یموزخم  یعافر  ینیسح  هّللادبع  نب  دمحم  نیدلا ،  جارـس  یلاعملاوبا ،   56 باب 84 .

یماج یتشد  نیدلا  ماوق  نب  دمحا  نب  نمحرلادـبع  نیدـلارون ،  .رصم 57  پاچ 1306  ص 143 ،  رایخالا »  هیمطافلا  هداـسلا  بسن 
یپکوتفو تسا  هدیسر  پاچب  هحفص  رد 44  یئبمب  ونهکل و  رد  هک  هوبنلا »  دهاوش  رد «  هیفاک »  حرش  بحاص «   ( 898 رعاش ( یفنح 

.تسا دوجوم  بناجنیا  دزن  یمالسا  ياروش  سلجم  یطخ  هخسن 

.فجن پاچ  باب 86 ص 566  هدوملا »  عیبانی  رد «  يزودنق  لقن  هب   ( 901 یفوص (  يوالزنم  یمیسن  دواد  نب  دمحم   58

هیلع ) يدهم ترضح  هژیو  لصف  ج 3 ص 59 62  افـصلا »  هضور  رد «   ( 903 هاش (  دنواخ  نب  دمحم  دـناوخریم ،  یمان ،  خروم   59
.دشاب یم  دوجوم  مق  مظعا  دجسم  هناخباتک  رد  هک  مالسلا ، )

دوخ هدیصق  رد  هدوب ،  هعیش  نافلاخم  نیرت  تخـسرس  زا  هک  دعب 909 )  هتشذگرد  يزاریش (  یجنخ  ناهبزور  نب  لضف  یـضاق   60
تسا موصعم  هدراهچ  هسدقم  راونا  کی  کی  رب  مالس  لماش  هک 
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لها دـنع  يدـهملا  مامالا  همدـقم «  رد  ار  نآ  نیع  هدـنراگن  و  هدومن ،  رکذ  ارنآ  لـطابلا »  لاـطبا  موس «  شخب  زا  مجنپ  هلأـسم  رد  و 
.تسا هدروآ  تاطوطخم  شخب  هنسلا » 

.هریغ یلهد و  ياهپاچ  متشه  لصف  ءادهشلا »  هضور  رد «   ( 910 يوره ( يراوزبس  یقهیب  یفشاک  یلع  نب  نیسحالم   61

هب بوسنم  ناوید  حرـش  رد  یناود  نیدـلا  لالج  الم  نادرگاـش  زا   ( 911 میکح (  يدزی  يدبیم  نیدـلا  نیعم  نب  نیـسح  یـضاق   62
.نارهت پاچ  ص 123 و ص 371  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

 « هیالولا تابثا  یف  هیادهلا  رون  رد «  ای 928 )  ای 918   907 یعفاش (  یناود  یقیدص  دعسا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  ریهش  فوسلیف   63
.تسا هدیسر  پاچب  نارهت  رد  لاس 1375  هب  ادعب  و  يرمق ،  لاسب 1211  قیرطب  نبا  صیاصخ »  همیمض «  لوا  راب  هک 

باب 56. رهاوجلا »  تیقاویلا و  رد «  ینارعش  لقن  هب  انب   ( 857939 یلذاش (  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ،   64

ج 2 ص 100 113. ریّسلا »  بیبح  خیرات «  رد  افصلا »  هضور  فلؤم «  دناوخریم  طبس   ( ، 942 ریم (  دناوخ  یمان ،  خروم   65

.توریب رداصلاراد  پاچ  ص 117  رشع »  ینثإ  همئألا  رد «   ( 953 یفنح (  یقشمد  نولوط  نب  دمحم  نیدلا  سمش   66

رد ثحبم 60 و  رهاوجلا »  تیقاویلا و  رد «  ینارعش  لقن  هب  رصم ،  رد  شیرلا  موک  يالاب  نوفدم  دعب 958 )  یقارع (  نسح  خیش   67
تاقالم و رصم ج 2 ص 139 ،  پاچ 1374  راونالا »  حقاول  » 

43 ص :

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدومن  رکذ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  اب  ار  وا  عامتجا 

ج 2 ص150 راونالا »  حقاول  شدرگاش «  لقن  هب  دعب 958 )  ینارعش (  باهولادبع  خیش  ریهش  فراع  داتسا  صاوخ ،  یلع  خیش   68
ثحبم 65. رهاوجلا »  تیقاویلا و  و « 

 « هدیقع باتک «  زا  باب 65  زاغآ  رهاوجلا »  تیقاویلا و  رد «  ینارعش  دماین )  تسدب  وا  توف  خیرات  روصنم (  یبا  نبا  نیدلا  یقت   69
.تسا هدرک  لقن  وا 

ثداوح 260 و نوـماریپ  ص 343  ج 2  سیمخلا »  خـــیرات  رد «   ( 966 يرکب (  راید  دـمحم  نب  نیـسح  یـضاق  ریهـش ،  خروم   70
.یسابع دمتعم  مایا  ياهدادیور 

ثحبم 65. رهاوجلا »  تیقاویلا و  رد «   ( 973 898 یعفاش (  ینارعش  دمحا  نب  باهولادبع  خیش  ریهش ،  فراع   71

پاچ 1313 ص 100 و 124 هقرحملا »  قعاوص  رد «   ( 974 909 یعفاش (  یمثیه  رجح  نب  دمحا  مالسالا ،  خیش  نیدلا ،  باهش   72
 ، رصم يرجه 

 ، یـسراف باـبحالا »  هضور  رد «   ( 1000 يروباشین (  يزاریـش  هّللا  لضف  نیدـلا  ثایغ  دیـس  نب  هّللا  ءاطع  نیدـلا ،  لامج  دیـس   73
(. مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  هژیو  لصف  رد  دنه ،  ونهکل و 1310  پاچ 1297 

ترضح هژیو  شخب  هک  هاکشملا »  حرش  یف  هاقرملا  رد «   ( 1014 يراق (  يوره  ناطلس  نب  یلعالم  ریهش ،  ثدحم   74
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.تسا هدیسر  پاچ  هب  هنسلا »  لها  دنع  يدهملا  مامالا  مود «  دلج  رد  نآ  زا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

راثآ لودلا و  رابخا  خیرات «  رد   ( 1019 939 ینامرق (  یقشمد  دمحا  نب  فسوی  نب  دمحا  سابعلا ،  یبا  لضاف ،  ریهش و  خروم   75
.همئا ءافلخ و  هژیو  باب  نمض  ص 117 ،  لوالا » 

يو زا  و  هدوب ،  دنه  هیفوص  ناگرزب  زا  هک   ( ، 1031 971 یفنح (  يدنبشقن  يدنهرس  یقوراف  دحالادبع  نب  دمحا  ینابر ،  ماما   76
.رخآ بوتکم  ج 3  تابوتکم »  رد «  دنا ،  هدرک  ریبعت  مود  هرازه  دِّدجم  هب 

 « ، رارــسالا هآرم  رد «  دـعب 1045 )  یفوص (  يولع  یـسابع  نب  مساـق  نب  لوسرلادـبع  نب  یتشچ  نمحرلادـبع  ریهـش ،  فراـع   77
 ، تسا دوجوم  باتک 1309  هرامش 167 و  هب  ونهکل  هیفصآ  هناخباتک  رد  نآ  هخسن  هک  هیفوص (  خیاشم  لاح  حرش  لماش  یـسراف ، 

لـسالس یف  هابتنالا  باتک «  رد  زین  يولهد  هّللا  یلو  هاـش  و  دـشاب )  یم  دوجوم  نارهت  سلجم  هناـخباتک  رد  نآ  زا  يرگید  هخـسن  و 
.تسا هدرک  لقن  نآ  زا  هّللا »  لوسر  یثرا  دیتاساو و  هّللا  ءایلوا 

وا تشون و  وا  رطاخ  هب  ار  رارـسالا »  هآرم  باـتک «  یفوص  نمحرلا  دـبع  هک  یـسک  رادـم ،  بطق  ناـمزلا  عیدـب  ریهـش ،  فراـع   78
تحت ص 51  يرون ،  همالع  راتـسالا »  فشک  لقن «  هب  و  دور ؛ یم  رامـش  هب  مهدزاـی  هدـس  لوا  همین  مـالعا  زا  و  دوب ،  يو  رـصاعم 

هدربمان باتک  رد  ترضح  نآ  اب  ار  وا  رادید  ناتساد  نمحرلادبع  هرامش 27 ، 
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.تسا هدروآ 

 » لقن هب  اهنآ  لاوحا  همئا و  بقانم  هژیو  هلاـسر  رد   ( 1052 959 یفنح (  يراخب  يولهد  نیدلا  فیـس  نب  قحلادبع  دـجملاوبا ،   79
هرامش 12. تحت  راتسالا »  فشک 

ثداوح نمض  بهذلا »  تارذش  رد «   ( 1089 1032 یلبنح (  یقشمد  دامع  نبا  هب  فورعم  دمحا ،  نب  یحلادبع  ریهش ،  خروم   80
پاچ 1350. ص142 ،  يرجه ،   260

( « . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) یبنلا لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارصلا  رد «  دعب 1094 )  يرداق (  یناخیش  دمحم  نب  دومحم  خیش   81

ص 137 ج 4  یلاوعلا »  موـجنلا  طمـس  باـتک «  رد   ( 1111 1049 یکم (  یماصع  نب  کلملادـبع  نب  نیـسح  نب  کلملادـبع   82
و ص 138. مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  مان  نوماریپ 

هّللا تیآ  هناخباتک  طوطخم  ص 181 ،  ابعلا »  لآ  بقانم  یف  اـجنلا  حاـتفم  رد «   ( 1122 یشخدب (  متـسر  نب  ناخ  دمحم  ازریم   83
 [ قحلا 13/95 قاقحا  تاقحلم  .مق [ یشعرم 

.هرهاق پاچ  ج 2 ص 128 ،  سیلجلا »  ههزن  رد «  دعب 1148 )  یکم (  یلع  نب  سابع  دیس   84

 ، ص 68 69 فارـشالا »  بحب  فاحتالا  رد «  رهزا ،  عماـج  خیـش   ( ، 1172 يرـصم (  یعفاش  يواربش  دمحم  نب  هّللادبع  خیـش   85
.هرهاق پاچ 

ینینم حاجنلاوبا  نیدلا ،  باهش  رمع ،  نب  یلع  نب  دمحا   86
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نتم هرهاق ؛ پاچ  ص 3 ،  یئاهب ،  خیش  نامالا »  زوفلا و  هموظنم «  حرش  رد  نانملا »  حتف  باتک «  رد   ( 1173 1089 یقشمد (  یفنح 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  انیع  بناجنیا  هنسلا »  لها  دنع  يدهملا  مامالا  رد «  باتک  نیا 

 « نیبملا لـضفلا  هب «  فورعم  تالـسلسملا »  رد «   ( 1176 1110 یفنح (  يولهد  یقوراف  میحرلادـبع  نب  دـمحا  هّللا ،  یلو  هاش   87
 » لقن هب  زین (  .تسا  هدرک  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  اضر  بجوم  توکـس  اـب  و  هدروآ ،  ار  ترـضح  نآ  اـب  يرذـالب  تاـقالم  هیـضق 

.تسا هدروآ  یماج  زا  یلّصفم  حرش  هنیمز  نیا  رد  هّللا »  ءایلوا  لسالس  یف  هابتنالا  رد «  هرامش 26 )  راتسالا »  فشک 

هّللا تیآ  هناخباتک  طوطخم  هخسن  ص 370 ،  لاجرلا »  مالسالا و  خیرات  رد «   ( 1200 ینامثع (  هدد  نامثع  نیدلا ،  جارس  خیش   88
 [ قحلا 13/92 قاقحا  تاقحلم  .یشعرم [

(1)« نیرهاطلا هتیب  لها  لئاضفویفطصملا  هریـس  یف  نیبغارلا  فاعـسا  رد «   ( 1206 یعفاش (  يرصم  نابـص  یلع  نب  دمحم  خیـش   89
.تسا هدومن  رکذ 

ریهاشم زا   ( 1210 يدودوم (  هّللادسا  نب  ربکا  یلع  يولوم   90
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 ( ص327 ج 7 ،  تسا (  یماج  سنالا »  تاحفن  رب «  یشاوح  هک  تافـشاکم »  رد «  هعیـش  هیلع  تخـس  رـس  نیبصعتم  دنه و  ياملع 
.دوعوم يدهم  ماما  ءایبنا و  تمصع  زا  ثحب  یناهفصا و  لهس  نب  یلع  لاح  حرش  نوماریپ 

ص 316. ضیف ،  نشلگ  پاچ  هاجنلا »  هلیسو  رد «   ( 1220 يونهکل (  يدنه  نیبم  دمحم  يولوم   91

ص 119 ماهفالا »  ءاصقتـسا  لقن «  هب  انب  هیرـشعانثا »  هفحت  فلؤم «   ( ، 1239 1159 يولهد (  هّللا  یلو  هاش  نب  زیزعلادبع  خیـش   92
هدـیقع رب  هاوگ  دوخ  نیا  و  هدرک ،  لقن  دوخ  ردـپ  نیبملا »  لضف  زا «  ار  يرذالب  تاقالم  هب  طوبرم  هلقع ،  نبا  تیاور  ههزنلا »  رد « 

.دشاب یم  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  تایح  هب  وا 

یسراف ناوید  رد «  هیفوص ،  ناگرزب  زا   ( 1242 1190 يروزرهش (  يدنبشقن  نیدلاءایض  ءاهبلاوبا ،  نیسح ،  نب  دمحا  نب  دلاخ   93
پاچ 1329. ص 11 ،  ج 2 ،  تیاده ،  یلق  اضر  ءاحصفلا »  عمجم  لقن «  هب  دوخ  « 

پاچ ص 47 ،  یناقبع ،  همالع  رـشع »  یناثلا  ماـمالا  لـقنب «  لاـقملا »  هفاـطل  حاـضیا  رد «  ( 1243  ) يدنه يولهد  نیدلادیـشر   94
.فجن

رد ص 87  برعلا »  لئابق  هفرعم  یف  بهذلا  کئابس  رد «   ( 1246 يدادغب (  يدیوس  نیما  دمحم  زوفلاوبا ،  ریهش ،  سانش  بسن   95
.تسا هدومن  رکذ  يرکسع  طخ 
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شیارگ سپ  نآ  زا  دوب و  یحیسم  تسخن  هک   ( ، 12501188 یفنح (  يرصب  يرجه  طاباس  دمحم  نب  میهاربا  نب  داوج  یضاق   96
 «. راتسالا فشک  لقن «  هب  قارع ،  پاچ  هیدمحملا »  هلملا  مئاعد  هب  میقتسی  امیف  هیطاباسلا  نیهاربلا  رد «  درک ،  ادیپ  مالسا  هب 

انیع هدوملا »  عیبانی  رد «  هدورس و  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  هکیراعشا  نمض  لبق 1291 )  ینامی (  میرکلادبع  خیش   97
.تسا هدروآ  ار  اهنآ 

باب رخآ  هدوملا »  عیبانی  رد «   ( 1294 1220 نالک (  هجاوخ  هب  فورعم  یفنح  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ردقیلاع ،  ثدـحم   98
.تسا هدیسر  پاچ  هب  فجن  رد  لاس 1384  هب  راب  نیمتفه  رد  و  ناریا ،  قارع ،  دنه ،  هیکرت ،  رد  اهراب  هک  باب 79 ،  رخآ  56 و 

.رصم پاچ  ص 153 ،  رابتعالا »  لها  زوف  یف  راونالا  قراشم  رد «   ( 1303 يرصم (  یعفاش  يوازمح  يودع  نسح  خیش   99

.رصم پاچ  يراوزبس ص 207  هموظنم  حرش  ردکلا »  هیلاج  رد «   ( 1305 يرایبالا (  نب  دمحم  نب  ناوضر  نب  يداهلادبع   100

 ، ص 103 ماهفالا »  ءاصقتسا  رد «  يدنه  يروباشین  نیـسح  دماح  ریم  ققحم  همالع  لقن  هب   ( 1306 ینابملا ( »  دییشت  فلؤم «   101
.ونهکل پاچ 

رون رد «  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  هژیو  لصف  رد   ( 1308 دعب  1252 يرـصم (  یجنلبـش  نمؤم  نب  نسح  نب  نمؤم  دیـس   102
 « راصبالا
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.رصم پاچ 1322  ص 150 ، 

 ، رصم پاچ  ص 296 ،  نیدشرتسملا »  هیغب  رد «  نمی ،  مرضح  یتفم   ( ، 1320 یمرضح (  يولعاب  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع   103
.یطویس نیدلا  لالج  زا  لقن  هب 

 » ناوـنع تحت  هک  یلـصف  رد  ص 157 ،  عوبطم ،  مـالکلا »  هرهوـج  باـتک «  رد  یفنح  يدادـغب  یلوـغارق  بیهو  نب  دوـمحم   104
نآ تبیغ  تدالو و  هب  هدوشگ ،  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  هژیو  هنع »  هّللا  یـضر  يدهملا  دمحم  لئاضف  یف  نوثالثلا  سلجملا 

.تسا هدرک  فارتعا  راوگرزب 

ترضح تدالو  هب  فارتعا  ص 60 ،  راتسألا »  فشک  رد «  دوخ  باحـصا  یـضعب  زا  يرون  همالع  لقن  هب  یفنح ،  نیدلا  دامع   105
.تسا هدرک  یعالطا  یب  راهظا  وا  مالک  ّصن  زا  يرون  همالع  یلو  هدومن ،  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

زا هک  ص » ]  دّمحم [ لآ  خـیرات  رد  همکاحم  رد «   ( 1350 يروز (  هنگنز  يزودنق  يدنفا  تجهب  لولهب  یـضاق  ققحم  لضاف   106
ثحب نیرت  هناققحم  نیرت و  یلاع  رگشیامن  و  هدیـسر ،  پاچ  هب  ناریا  رد  هبترم  هد  رب  غلاب  و  همجرت ،  یـسراف  هب  یناجیابرذآ  یکرت 

.تسا تماما  هراب  رد 

یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  بلاغلا  هّللادسا  بقانم  ّدع  یف  بلاطملا  حجرا  باتک «  رد  رصاعم ،  یفنح ،  يرـسترما  هّللادیبع  خیـش   107
پاچ هب  روهال  رد  شراگن و  ودرا  نابز  هب  هک  ع » ]  بلاط [
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ص 377. تسا ،  هدیسر 

ص 131. ع » ]  يداهلا [ یلع  رشاعلا  مامالا  هریس  دوخ «  باتک  رد  رصاعم ،  یعفاش ،  يردب  رکاش  نب  قازرلادبع  دیس   108

یهورگ ملق  هب  هک  فراعملا »  هرئاد  رد «  هرهاـق ،  رد  يوغل  عمجم  وضع  ریهـش و  خروم   ( ، 1381 1311 لابرغ ( قیفش  دمحم   109
هتشون هیرشعینثإلا »  همئألا  ناونعریز «  هدیـسر ،  پاچ  هب  هرهاق  رد  لاس 1965  هب  و  هتفای ،  شراگن  هحفـص  رد 2000  نیصصختم  زا 

بیاغ  ( دشاب یم  يرغـص  تبیغ  زاغآ  يرجه ، اب 260  نامزمه  هک  يدـالیم (  هنس 873  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  هک  تسا 
.هدیدرگ

هب هک  یلصف  نمض  موس ،  پاچ  ج 6 ص 80  مالعألا »  رد «   ( 1396 1310 یقشمد (  یلکرز  دمحم  نب  دومحم  نب  نیدلاریخ   110
.تسا هدرک  ترضح  نآ  تدالو  هب  فارتعا  هدومن ،  زاب  يرکسعلا »  نسحلا  نب  دمحم  مان « 

لاس 1968 هب  دادـغب  هاگـشناد  يراـکمه  اـب  هک  يرجهلا »  ثلاـثلا  نرقلا  بدا  یف  ءارماـس  باـتک «  رد  یئارماـس  دـمحا  سنوی  111
: دیوگ یم  يرکسع »  هژاو «  نوماریپ  رد ص 46  هدیسر ،  پاچ  هب  يدالیم 

نب نسح  شدنزرف  يرکـسعلا و  داوجلا  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هلمج  زا  دنا ،  هملک  نیا  تبـسن  لماح  اه  ّتیـصخش  زا  یهورگ  » 
 « .تسا رظتنم  يدهم  وا  و  يرکسعلا ،  نسحلا  نب  دمحم  مساقلاوبا  یلع و 
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نآ رد  رظتنم  يدـهم  دـنرادنپ  هک  تساـجنامه  دـیوگ « : یم  هدومن و  تبیغ  بادرـس  هّبق و  هب  حیرـصت  هحفـص  نیمه  یقرواـپ  رد  و 
 « .هدومن تبیغ 

هب حیرـصت  هدربمان  هچرگ  بیترت  نیدـب  .دـننک »  یم  ترایز  لاس  هرود  رد  نیملـسم  زا  يریثک  ار  بادرـس  نیا  دـسیون « : یم  هاگنآ 
نودب احیرص و  دنا  هتـشون  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  هرابرد  نارگید  هک  ارنامه  نکل  تسا  هدرکن  ترـضح  نآ  تدالو  خیرات 

.تسا هتسناد  یمّلسم  رما  ار  ترضح  نآ  تدالو  هتشون و  يدیدرت  هنوگچیه 

یمالسا نوؤش  يالعا  سلجم  پاچ  ص 238  قداصلا »  رفعج  مامالا  باتک «  رد  رصاعم ،  يرصم ،  يدنج  میلحلادبع  راشتسم   112
زا و  دنا ؛ هدرک  حیرـصت  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  تدالو  رب  ننـست  لها  زا  گرزب  ياه  تیـصخش  نیا  يرآ ،  . 1397 رصم ، 

هکیناسک و  دشاب ؛ یم  ننست  لها  ءاملع  زا  یمیظع  هورگ  تاملسم  زا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  دلوت  هلأسم  هک  تفگ  ناوت  یم  اجنیا 
ماـما زا  هدرـشف  تخانـش  نیا  اـب  نونکا  .دنـشاب  یم  تیلقا  رد  دـش  دـهاوخ  دـلوتم  هدـنیآ  رد  دـنیوگ  یم  دنتـسین و  وا  دـلوت  هب  لـئاق 

.میزادرپب دشاب  هغالبلا »  جهن  رد  رظتنم  يدهم  هک «  بلطم  لصا  هب  تسا  مزال  مالسلا ، ) هیلع  ) يدهم
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هغالبلا جهن  رد  رظتنم  يدهم 

رادروخرب  (1) تیدنس رابتعا و  هجرد  نیرت  یلاع  زا  خبرات  بدا و  ثیدح ،  هاگدید  زا  هغالبلا »  جهن  هعومجم «  هکنیا  هب  هجوتاب 
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 ، یقارع ینیـسح  ءارهزلادبع  دیـس  موحرم  ردقنارگ ،  دنمـشناد  ققحم و  همالع  فیلأت  هدـیناسا »  هغالبلا و  جـهن  رداصم  باتک «  - 1
اه و همان  اه ،  هبطخ  کی  کـی  يارب  هک  دـشاب ؛ یم  هغـالبلا »  جـهن  یبدا «  یخیراـت و  یثیدـح ،  دانـسا  زا  قیقحت  شهوژپ و  لـماش 
زا قح  هب  و  هدومن ؛ هئارا  هعیش  ینس و  عبانم  زا  یبدا  یخیرات و  یثیدح ،  دنس  ات 12   1 مالسلا ، ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماما  تاملک 

تیمهاو و هتفرگ ،  ماجنا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هب  نآ  دانتـسا  باتک و  تخانـش  نوماریپ  هک  تسا  یئاهراک  نیرت  هدـنزرا  نیرت و  یلاع 
نیمه رد  زین  .تسا      هدیسر  پاچ  هب  توریب  رد  راب  نیمود  يارب  دلجم  راهچ  نمضو  هدادرارق ؛ ناگمه  رایتخا  رد  ار  باتک  شزرا 

پاچ دلج  کی  رد  هک  توریب ،  يرفعج  هاگداد  سیئر  تمعن ،  هّللادبع  خیش  ینانبل ،  دنمـشناد  ملق  هب  هغالبلا »  جهن  رداصم  هنیمز « 
تسا ءاطغلا  فشاک  يداه  خیش  لیلج  همالع  ملق  هب  هنع »  تاهبشلا  عفد  هغالبلا و  كرادم  باتک «  ود  نیا  زج  .هدیدرگ و  رـشتنم  و 

.هدیسر پاچ  هب  توریب  رد  فلؤم  نامه  هغالبلا »  جهن  كردتسم  همیمض «  هک 
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نیتسار و مالـسا  رگنایب  باتک ،  نیارد  هادف  انحاورا  نینمؤملاریما  ماما  هّللا ،  لوسر  ملعلا  هنیدم  باب  هدـیزگرب  نانخـسو  دـشاب ،  یم 
ماما اب  نآ  قاـبطنا  یلک و  روطب  مالـسا  رد  ّتیودـهم  عوضوم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  میرک ؛ نآرقزا  تسا  یئاویـش  نادرگرب 
لباق رادروخرب و  تیعقاو  زا  دح  هچ  ات  هنوگچ و  هغالبلا »  جهن  رظن «  زا  مالسلا »  هیلع  يرگسعلا  نسحلا  نب  تجح  هعیش «  مهدزاود 

؟ تسا لوبق 

وگزاب مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  هب  عجار  یخیرات  عبانم  یمالسا و  ثیداحا  رد  هچنآ  همه  زا  یشوپ  مشچ  اب  ایآ  نخس ،  رگید  هب 
ات هغالبلا »  جهن  فیرش «  باتک  هتفرگ ،  رارق  هعیش  ینـس و  ناققحم  نارگـشهوژپ و  هژیو  هب  ناگمه ،  رایتخا  رد  مومع  روطب  هدش و 
رد وا  يدوجو  شقن  هدنهد  هئارا  و  ترـضح ،  نآ  یتایح  ياهیگژیو  تاصخـشم و  رگنـشور  و  ّتیودهم ،  لصا  يوگزاب  هزادنا  هچ 

؟ دشاب یم  یمالسا  یگدنزاس  تهج 

هجوت البق  ثحب ،  عوضوم  ندش  نشور  يارب  انمض 
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یّنس هعیش و  نیب  یبهذم  ياه  هلداجم  ثحب و  یتدیقع و  ياه  شکمشک  رد  دنچره  هک  هدومن  بلج  تقیقح  نیا  هب  ار  ناگدنناوخ 
شترـضح هک  ماما  رگید  دـُعب  یلو  تسا ،  وگتفگ  ثحب و  عوضوم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماـما  دوخ  لـصفالب  تفـالخ  ، 

ملعلا هنیدـم  باـب  و  دـنمدرد ،  ياـه  ناـسنا  نادـجو  هدـننک  رادـیب  یناـسنا و  يـالعا  لـثم  و  لداـع ،  رواد  و  لـماک ،  ناـسنا  هنوـمن 
هدننک ادج  دناوت  یم  وا  راتفگ  تهج  نیا  زا  .تسین  وگتفگ  ثحب و  ياج  تسا ،  نآرق  دیلک  و  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

رایعم و هداد ،  ناشن  لمع  اب  ناـیب و  ناـبز  اـب  هک  ار  هچنآ  بیترت  نیدـب  و  دـشاب ؛ لیـصا  مالـسا  رگناـیامن  وا  شور  و  لـطاب ،  زا  ّقح 
 ، یهقف ياهـشور  و  یتدیقع ،  ياهیریگ  میمـصت  رد  دنک و  ادیپ  ار  شهار  نآ  زا  يوریپ  نآ و  هب  ءاکتا  اب  سکره  هک  دـشاب  یئوگلا 

.دهن ندرگ  نادب  ینید  یتایح و  نوؤش  رگید  و  یقالخا ،  یعامتجا ،  یسایس ، 

و یمالـسا ،  دنـس  نیرتگرزب  هغالبلا »  جـهن  فیرـش «  باتک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماـما  نانخـس  هکنآ  نخـس  هاـتوک 
.ناهج ناناملسم  همه  رب  ادخ  فرط  زا  تسا  یتجح 

راتفگ و دنتـسه ،  مراهچ  هبترم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تفالخ  يربهر و  ماقم  هب  دـنبیاپ  هک  ننـست ،  لها  ناردارب  یتح  ساسا  نیا  رب 
.دنروآ دورف  میلست  رس  نآ  ربارب  رد  دیاب  ریزگان  و  تسا ؛ تجح  اهنآ  يارب  شترضح  راتفر 

رظتنم يدهم  عوضوم  هک  تساجب  بلطم  نیا  يروآ  دای  نونکا 
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 ، ترابع رگیدب  .دشاب  یم  باتک  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماما  نانخـس  زا  هتـشر  ود  زا  بعـشنم  هغالبلا »  جـهن  رد « 
هنیمز ياراد  یسررب و  لباق  رظن  ود  زا  هغالبلا »  جهن  باتک «  رد  نامزلا  رخآ  رد  شترـضح  روهظ  و  مهدزاود ،  ماما  تیودهم  هلأسم 

راـک يور  لاـثما  نآ (  زا  يدراوم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ياهیئوگـشیپ  محـالم و  هاگدـید  زا  تسخن  .تسا  قیقحت  هعلاـطم و  يارب 
هنتف هرصب ،  رد  جنز  مایق  سابعلا ،  ینب  تسد  هب  روما  مامز  نداتفا  هیما ،  ینب  طوقـس  فسوی ،  نب  جاجح  تموکح  هیما ،  ینب  ندمآ 

ترـضح روـهظ )  زا (  ربـخ  لـیبق  زا  تسا  ناـهج  هدـنیآ  هب  طوـبرم  رگید  دراوـم  و  هتـسویپ ،  عوـقو  هـب  هتـشذگ  رد  لوـغم و ) . . . 
هاگدید زا  سپ  نآ  زا  .تسویپ و  دهاوخ  عوقو  هب  هدنیآ  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  راوگرزب ،  نآ  یناهج  مایق  و  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم

زا تیب و . . .  لها  يربهر  تماما و  هژیو  یشخب  تسا ؛ شخب  ود  لماش  نآ  نوماریپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما نانخس  زاب  هک  تماما  لئاسم 
.صوصخب مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  یناهج  هقلطم و  يربهر  تماما و  هژیو  رگید  شخب  و  یلک ؛ رظن 

یلاحـشوخ تیاهن  هیام  و  هدـیدرگ ؛ میظنت  هاـتوک  رایـسب  یتصرف  رد  تیـالو ،  يـالاو  ماـقم  زا  تناعتـسا  و  ادـخ ،  يراـیب  ثحب  نیا 
ُعَفنَتیرْکِّذـلا َّنِإَـف  ْرِّکَذَـف  مکح « : هبو  هتفرگ ،  رارق  دـنمجرا  نارظن  بحاـص  هجوـت  دروـم  ّتقد  اـب  نآ  ياوـتحم  هـک  تـسا  هدنـسیون 

 « نِینِمؤُْملا
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.دشخب دوس  ار  نانمؤم  و  میمرت ،  ددجم ،  پاچ  تصرف  رد  ات  دنهد  رکذت  ار  شهابتشا  صقن و  دراوم 

هغالبلا جهن  رد  يربهر  تماما و 

داریا ناناملسم  رب  يرادمامز  و  لوؤسم ،  هفیلخ ،  ربهر ،  ماما ،  نوماریپ  هک  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما نانخس  زا  یتسرهف  تسخن  اجنیا  رد 
تیودهم اب «  هطبار  رد  هچنآ  نوماریپ  یـسررب  ثحب و  هب  میزادرپ  یم  هاگنآ   ، (1) هدناسر دنمجرا  ناگدنناوخ  یهاگآ  هب  هدومرف ، 

هیاس رد  مالـسا  یناهج  تموکح  نتفای  ققحت  و  مالـسلا ، ) هیلع  ) يدهم ترـضح  شدنزرف  مایق  روهظ و  زا  یئوگـشیپ  و  مالـسا »  رد 
دراو راوگرزب  نآ  يربهر 

57 ص :

هژیو تاصخـشم و  ای  تماما  طیارش  مالـسا 2 رد  يربهر  تماما و  هلاسم  لـصا  1 ددرگ : یم  هصـالخ  ریز  بتارم  رد  بلطم  نـیا  - 1
رد اهنآ  هبناج  همه  تیحالـص  تیب و  لها  تیعیقوم  نآ 4  تیلاعف  ورملق  يربهر و  ماقم  ياه  تیلوئـسم  عاونا  ربهر 3 ماما و  ياهیگ 

ترضح نآ  شقن  تفالخ و  نارود  ات  مالسا  زاغآ  زا  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  ماما  شور  هریـس و  يربهر 5  تفالخ و  ماقم  يدصت 
 .... . دیق و یب  تماعز  يربهر و  نتفای  ققحت  مهدزاود و  ماما  مایق  روهظ و  مالسا 7  رد  یناهج  هقلطم و  يربهر  يربهر 6  تهج  رد 
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هجوت و دروم  اهپاچ  رگید  زا  شیب  و  ددـعتم ،  سراهف  لماش  حـلاص  یحبـص  پاـچ  هغـالبلا »  جـهن  هکنیا «  هب  هجوت  اـب  و  هدـیدرگ ؛
.تسا هدیدرگ  میظنت  نآ  ساسا  رب  تاحفص  اه و  هبطخ  هرامش  دشاب ،  یم  هعجارم 

58 ص :
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ریوصت

59 ص :
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ریوصت

60 ص :
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ریوصت

61 ص :
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ریوصت

62 ص :
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( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  ياه  یئوگشیپ 

هراشا

حلاص یحبص  پاچ  هغالبلا »  جهن  ساسا «  رب 

63 ص :
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هبطخ 100:

 ، مایِقلا یَِطب ُء  مـالَکلا ،  ُثیکَم  اـُهلیلد  قََحل ،  اـهمَِزل  نَم  و  قهَز ،  اـهنَع  فَّلخَت  نَم  و  قرَم ،  اهمَّدـقَت  نَم  ِّقحلا ،  َهیار  اـنیف  فَّلخ  و  » 
 ُ هّللا َِعلُطی  یَّتح  هّللا ،ُ   َءاشام  هَدَعب  ُمتِثبَلَف  ِهب  بَهَذـف  ُتوَملا  ُهَءاج  مکِِعباصَِأب  هیلإ  مترَـشَأ  و  مَکباقِر ،  َهل  متَنلَأ  ُمتنأ  اذإف  ماَق ،  اذإ  ٌعیرَس 
 ، ِْهیَتَِمئاق يَدحِإ  ِِهب  َّلِزَت  نأ  یـسَع  َربْدُملا  َّنإف  ٍِربْدُم ،  نِم  اوُسَأیَتال  و  ٍِلبقُم ،  ِریَغ  ِیف  اوعَمطَتالف  مکَرـشَن ،  ُّمُضَی  و  مکُعَمجَی ،  نَم  مَکل 

 « اعیِمَج اُتْبثَت  یَّتح  اَعِجرَتَف  يَرخُألا ،  َُتبثَت  و 

تعیرـش زا  دهن  شیپ  ياپ  مچرپ  نیا  هیاس  ریز  زا  هک  سک  نآ  دراذگ ؛ راگدای  هب  ام  نایم  رد  تشارفارب و  ار  قح  مچرپ  ربمایپ )  وا ( 
نیا هیاس  ریز  هکیسک  ماجنارس  و  دسر ؛ تکاله  هب  دنز  زاب  رس  شیوریپ  زا  هک  سک  نآ  و  ددرگ ؛ جراخ  مالسا 

65 ص :
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.دبای تسد  نآ  هب  هدومیپ و  تداعس  هار  دور  شیپ  هب  مچرپ 

یـسب تساوخ  اپب  نوچ  اّما  دزیخ ؛ اپب  اهراک  يارجا  رد  ینأت  يدنک و  اب  و  دیوگ ؛ نخـس  شمارآ  یئابیکـش و  اب  مچرپ  نیا  رادمچرپ 
 ، دـیدرک هراشا  شیوس  هب  تشگنارـس  اب  و  دـیداهن ،  شنامرف  ورگ  رد  رـس  هک  هاگنآ  سپ  دـسر ؛ یئاهن  يزوریپ  هب  اـت  دـنک  باـتش 

دنوادخ هاگنآ  دیرب ،  رسب  راظتنا  رد  دنک  ءاضتقا  یهلا  تیشم  هک  یتدم  ریزگان  سپ  نآ  زا  .دسرارف  شگرم  هدش و  يرپس  وا  نارود 
سپ .دشخب  ناماس  رس و  ار  امش  یگدنکارپ  دنک و  عمج  دیا )  هدیئارگ  یئادج  فالتخا و  هب  هک  ار (  امش  ات  دزیگنارب  ار  یتیـصخش 

.(1) دیوشم دیماان  هدنادرگ  ور  هک  نآ  زا  و  دیدنبم ؛ لد  هدرکن  ور  هکیزیچ )  هکیسک (  هب 

اهنآ زا  یکی  هک  ماگنه  نآ  دنشاب ؛ انیم  دبنگ  نیا  ناگراتس  دننامه  هلآ  هیلع و  هّللا  یَّلص  دّمحم  لآ  هک  دیشاب  هاگآ 

66 ص :

 ، تسا ناوتان  دوجوم  طئارـش  رد  امـش  راک  حالـصا  زا  ای  تسا ،  هجوت  یب  ایند  هب  هک  رـضاح  ماما  هب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  دیاش  - 1
هچ .تسوا  تسد  رد  تالکـشم  لح  دـیلک  يزوریپ و  زمر  هک  دـیدرگن  دـیماان  دوش  یم  بئاـغ  هک  ناـمز  ماـما  زا  و  دـیزروم ؛ عمط 

دوخ ياجب  مه  اب  ود  ره  یتدـم  زا  سپ  هاگنآ  دـنام ،  رارقرب  شرگید  ياپ  و  دزغلب ،  شیاـپ  کـی  هدـنادرگور  هکیـسک  تسا  نکمم 
 (. دشخب رارقتسا  تابث و  هدش  ثداوح  شوختسد  هک  ار  ادخ  نید  و  دندرگرب ( 
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.دشخردب يرگید  دنک  بورغ 

و منیب ؛ یم  هدـش  مامت  ناوارف و  امـش  رب  ار  یهلا  ياـهتمعن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم لآ  وترپ  رد  هک  تسا  ناـنچ  یئوگ 
.دیتفای تسد  نادب  دیدنارورپ  یم  لد  رد  ار  شیوزرآ  هک  ار  هچنآ 

لاوحا نوماریپ  یبلاطم  هب  نآ  نمـض  و  دومرف ؛ داریا  دوخ  يرادمامز  هعمج  نیموس  رد  ار  هبطخ  نیا  ماما  : دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 
نآ فیـصوت  يدهم و  زا  یئوگـشیپ  ار  هبطخ  نیا  داریا  زا  فدـه  ارچ  نوچ و  یب  ناحراش ،  رگید  نوچمه  سپـس  .درک  هراشا  دوخ 
یم نامزلارخآ  يدـهم  هب  هراشا  نخـس  نیا  و  تسا ؛ تیب  لها  زا  دزیگنا  یمرب  ادـخ  هک  ار  یـصخش  دـیوگ : یم  هتـسناد و  ترـضح 
یم دوجوم  نونکا  هیماما  هدـیقع  هب  و  درک ؛ دـهاوخ  ادـیپ  دوجو  سپ  نیا  زا  تسا و  دوجوم  ریغ  ننـست )  لـها  اـم (  دزن  رد  دـشاب و 

هدـنادرگور هکیـسک  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  هک  میهد  حیـضوت  ٍِربْدـُم »  نِم  اوُسَأـیَتال  و  هراـبرد «  هک  تسا  مزـال  نونکا  . (1) دشاب
تماعز تسایر و  يّدصت  زا  ترضح  نآ  ینادرگور  و  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  تبیغ  نآ  قادصم  و  دیوشم ؛ دیماان  سویأم و 

.روهظ ماگنه  ات  دشاب ،  يرهاظ 

نآ تدالو  راب  ریز  نتفر  زا  رارف  رطاخ  هب  دیدحلا  یبا  نبا  یلو 

67 ص :

ج 7 ص 94 95. هغالبلا ،  جهن  حرش  - 1
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تروص رد  و  تسا ،  ندوب  دوجوم  ندوب ،  ِربْدـُم »  همزـال «  دـنک  دومناو  تسا  هتـساوخ  و  هداـتفا ،  اـپ  تسد و  هب  شتبیغ  راوگرزب و 
.درادن یلوقعم  موهفم  تسا و  طلغ  ینادرگور  رابدا و  هب  ریبعت  ندوبن ،  دوجوم  ّدلوت و  مدع 

دیزگرب ینیشناجب  ار  شنادنزرف  تفر و  ایند  زا  يدهم  نیا  هاگره  هک  دنک  یم  انعم  نینچ  نیا  ار  ٍِربْدُم »  نِم  اوُسَأیَتال  و  هملک «  هاگنآ 
نانیا يوریپ  رد  ام  دـیاش  دـیئوگن  دـیتفین و  ّکش  هب  دـیوشن و  سویأم  سپ  دـیئارگ ،  يرادـیاپان  بارطـضا و  هب  اهنآ  زا  یکی  راک  و 

 . . . اریز میا ،  هدش  هابتشا  راچد 

هچ رب  یبهذـم ،  بصعتو  تایعقاو  اب  تفلاـخم  هب  زج  ار ،  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما نشور  مـالک  ریـسفت  رد  يور  ههاریب  هنوگ  نیا  نونکا 
.درادن حیضوت  هب  يزاین  تسا و  ناگدنناوخ  دوخ  هدهع  هب  شباوج  درک !؟ قیبطت  ناوت  یم  زیچ 

68 ص :
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هبطخ 138:

یَّتـح ِيأَّرلا ،  یلع  َنآرقلا  اوُفَطَع  اذإ  ِنآرُقلا ،  یَلَع  َيأَّرلا  ُفِطعَی  و  يوَهلا ،  یَلَع  يدُـهلا  اوُفَطَع  اذإ  يدُـهلا ،  یَلَع  يوَهلا  ُفِطعَی  » 
تیادـه و هب  ار  سفن  ياوه  وا  اُهتَِبقاع »  اـمَْقلَع  اـهُعاضَر ،  اْولُح  اـُهفالْخَأ ،  ًهَءُولمَم  اهُذِـجاَون ،  اـیِداب  ٍقاـس ،  یلَع  مِکب  ُبرَحلا  َموُقَت 

مدرم هک  هاگنآ  .دـنا و  هدـنادرگ  رب  یناسفن  ياـه  هتـساوخ  هب  ار  یهلا  تیادـه  مدرم  هک  ماـگنه  نآ  دـنادرگ ،  یم  رب  یهلا  دومنهر 
هیلع ) یلع ماما  نانخـس  زارف  نیا  نوماریپ  دیدحلا  یبا  نبا  .دهد  شیارگ  نآرق  هب  ار  تایرظن  ءارآ و  وا  دننک  يأر  هب  ریـسفت  ار  نآرق 

: دیوگ یم  مالسلا )

رد ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یماما  هب  هراشا  مالک  نیا 

69 ص :

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


وغل نآرق ،  هب  شیارگ  زا  دوصقم  و  تسا ؛  هدش  هداد  دیون  وا  هب  راثآ  تایاور و  رد  هک  دـشاب  ومه  دروآ و  یم  دوجو  هب  نامزلارخآ 
.تسا نآرق  قبط  رب  لمع  ندرک  نیزگیاج  و  نیمخت ،  نامگ و  قبط  رب  لمع  زا  عنم  و  سایق ،  يأر و  يور  زا  هرداص  ماکحا 

رد وا  شقن  و  مالـسلا ، ) هیلع  ) يدهم ترـضح  مایق  روهظ و  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما یئوگـشیپ  هب  دیدحلا  یبا  نبا  بیترت  نیدب 
ار یفنح  هقرف  هژیو  هب  ننـست  لها  یهقف  یتدـیقع و  شور  هک  سایق  يأر و  سوه و  يوه و  ياجب  نآرق  یهلا و  تیادـه  تیمکاـح 
.دش و دهاوخ  ّدلوتم  ادعب  هک  دنک  یم  ناشن  رطاخ  و  هتفرن ،  شیپ  زا  ترـضح  تدالو  راب  ریز  اما  هدومن ،  فارتعا  دهد  یم  لیکـشت 
هب هک  تسا  نیا  میمهف  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  مالک  زا  دوخ  ام  هچنآ  اـما  .دـیدرگ  دودرم  باـتک  همدـقم  رد  اـعدا  نیا 
رب یکتم  ناهج ،  نارادـمامز  نوچمه  مالـسا ،  دوعوم  راوگرزب و  ماما  نآ  تموکح  نامزاس  راـک و  هماـنرب  میئوگ : یم  هاـتوک  روط 
رد هک  تسا ،  یملع  ياهتفرـشیپ  یلقع و  دـشر  ساسا  رب  هکلب  تسین ؛ یلیمحت  نیناوق  یئوگروز و  يزاـس و  نید  و  سوه ،  يوه و 
هللا یلص  ) مالسا ماقم  یلاع  ربمایپ  هکیروطنامه  .دوش  یم  يراذگ  هیاپ  شترضح  يربهر  مالـسا و  هیلاع  میلاعت  نآرق و  تیاده  هیاس 

 ، یتسرپاتکی نامیا ،  حور  یهاتوک  تدم  رد  مالسا ،  تاروتسد  نآرق و  وترپ  رد  ملس ، ) هلآ و  هیلع و 
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لئاذر لطاب ،  بهاذـم  زیمآ  كرـش  دـیاقع  نیزگیاـج  ار  شناد  ملع و  و  هبناـج ،  همه  ّتینما  مظن و  هاـفر ،  تلادـع ،  یتسودـعون ، 
هشیر زا  ار  یلهاج  یگدنز  راب  تبکن  عضو  ماجنارـس  و  هدومن ،  اهزیچ  رگید  و  یملع ،  رقف  تازواجت ،  تاضیعبت و  عاونا  یقالخا ، 

رب ار  يونعم  يدام و  تورث  ياهرد  و  تخومآ ؛  مدرم  هب  ار  تداعـس  بسک  یگدـنز و  مسر  هار و  نیرتیلاـع  و  تخاـس ؛  نوگرگد 
.دوشگ نانآ  يور 

هب ار  همه  گنج  هک  دوش  یم  یهتنم  اجنادب  ثداوحو  اهدادیور  هک : دیامرف  یم  ناشن  رطاخ  نینچ  دعب  زارف  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما و 
یم زاب  دح  نیرخآ  ات  نآ ،  ندیعلب  راکـش و  ندیرد  يارب  ار  دوخ  ناهد  هلمح  عقوم  رد  هک  يا  هدنرد  ناویح  دـننامه  و  دـنازیخ ،  اپ 

 ، يرآ .نیگآرهز  سب  ماجنارس  و  تسا ،  نیریش  سب  نآ  ریش  ندیکم  (1) ؛ هتشگ رپ  ریش  زا  نآ  ياهناتسپ  دنز ؛ دنخشین  امش  هب  دنک 
هرهب دـیما  هب  و  دوش ؛ یم  نایوجگنج  بیـصن  یئاهتیقفوم  یگنج و  مئانغ  اعون  گنج ،  زاـغآ  رد  مینیب ،  یم  میدـید و  هک  روطناـمه 

ار رگید  فرط  سب  شتآ  حرط  نیفرط  زا  کیره  هکنانچنآ  دیآ ،  یم  نیریش  اهنآ  هقئاذ  هب  گنج  لماک  يزوریپ  رتشیب و 
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هب زواجت  لاوما ،  تراـغ  یمـسج ،  یحور و  ياـهیرامیب  ناوارف ،  نیلولعم  یناریو ،  راتـشک ،  گـنج ،  موش  ناـیاپ  اـما  دریذـپ ؛ یمن 
.دنک یم  خلت  ار  هدز  گنج  للم  نازورفا و  گنج  ماک  هک  تسا  اه  یتخبدب  عاونا  و  سیماون ، 

یماـظن و ياـهکمک  عاونا  هک  مینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  ناریا  قارع و  یلیمحت  هناـنئاخ و  گـنج  رد  ار  نآ  راکـشآ  هنومن  نوـنکا  مه 
يوروش و اکیرمآ ،  لیئارسا ،  ندرا ،  رصم ،  فرط  زا  شا  هتخورف  دوخ  ناراکمه  يدوعـس و  ياهلوپ  اب  هک  تسا  یگنج  ياهحالس 

ناناملـسم مالـسا و  هیلع  گنج  همادا  هب  ار  دـترم  یثعب و  هتخورف  دوخ  ای  هدروخ  بیرف  ناناملـسم  و  دوش ؛ یم  قارع  ریزارـس  هسنارف 
.دنک یم  عیجشت  ناریا 

یلعف هلمح  و  شیپ ،  لاس  راهچ  رد  روشک  نیا  ناناملـسم  اب  نانبل  نایحیـسم  گنج  ناـضمر ،  رد  لیئارـسا  بارعا و  گـنج  هکناـنچ 
ماما ياهیئوگـشیپ  زا  يرگید  ياه  هنومن  مه  نیمزرـس  نیا  ناناملـسم  باسح  دـح و  یب  هنامحر و  یب  راتـشک  و  ناـنبل ،  هب  لیئارـسا 

اِمب ال ٌدَغ  یتْأیَس  ٍدَغ و  ِیف  الَأ َو  هک « : دنهد  یم  همادا  ار  نخس  نینچ  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .تسا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما 
 ، اهَدـیلاقَم املِـس  ِهَیلِإ  یِقُلت  و  اهِدـِبَک ،  َذـِیلافَأ  ُضرَألا  َُهل  ُجِرُخت  و  اِهلاَمْعَأ ،  يِواسَم ِء  یلَع  اـِهلاَّمُع  اـهِریَغ  نِم  ِیلاَْولا  ُذُـخأَی  نُوفِرعَت 

 « ِهَّنُّسلا ِباتِکلا و  َتِّیَم  ِییُحی  َو  ِهریِّسلا ،  ُلدَع  َفیک  مکیُریَف 
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تثارو ساسا  رب  هک  یگژیو  نیا  اب  رادمامز (  یلاو و  دـیهاگآ  ان  دراد  هارمه  هچنآ  شندـمآ و  زا  هک  یئادرف  ادرف  رد  دیـشاب ،  هاگآ 
راک يور  برغ  قرش و  نارگرامعتسا  هب  یگدرپسرس  ای  تسار ،  پچ و  بازحا  اههورگ و  اب  تسب  دنب و  ای  لبق ،  ياه  تموکح  زا 
رفیک هب  هدومن ،  همکاحم  دـنا ،  هدـش  بکترم  هک  یئاهتنایخ  تازواجت و  بسحب  ار  اـهتموکح  نآ  لاـمع  ناـیامرفراک و  هدـماین ؛ ) 
رانک هشوگ و  رایتخا  دوخ (  ياهدـیلک  ینتورف  میلـست و  يور  زا  و  دروآ ،  نوریب  وا  يارب  ار  دوخ  رگج  ياـه  هراـپ  نیمز  و  دـناسر ؛

شومارفو هدرم  راثآ  و  دهد ،  ناشن  امـش  هب  ار  ربمایپ  يرتسگداد  نیئآ  يرادمامز و  شور  وا  هاگنآ  و  دزادنا ؛ وا  يوس  هب  ار  ناهج ) 
.دروآ رد  شرتسگ  ءارجا و  هب  و  هدنز ،  راب  رگد  ار  ّتنس  باتک و  هدش 

دوصقم کش  نودب  نامزلا »  رخآ  یف  یلاعت  هّللا  هقلخی  يذلا  ماما  ینعی  یلاولا  نأ  تسا « : هتـشون  زارف  نیا  لیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
.درک دهاوخ  قلخ  نامزلا  رخآ  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یماما  ترابع  نیا  رد  یلاو  زا 

 ، هرقن الط ،  لاثما  ینیمز  ریز  رئاخذ  اه و  جنگ  زا  هیانک  نیا  و  تسا ،  رگج  هراپ  ینعم  هب  ذلف »  عمج «  ذالفا »  عمج «  ذیلافأ »  هملک « 
مالک ریسافت  زا  یضعب  رد  و  دش ؛ دهاوخ  راکشآ  رادمامز )  رما (  هب  مئاق  يارب  هک  تسا  هریغ  و  تفن ،  ساملا ، 
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و ریبعت «  اب  یتیاور  رد  بلطم  نیا  دـیوگ : هاگنآ  .تسا  هدـش  ریـسفت  عوضوم  نیمه  هب   (1)  « اَهلاَقثَأ ُضرَألا  ِتَجَرخَأ  َو  دـنوادخ « ، 
باترپ جراخ  هب  ار  دوخ  رئاـخذ  رگج و  ياـه  هراـپ  نیمز  تسا « : نینچ  نآ  ياـنعم  هک  هدـمآ ،   (2)  « اهدـبک ذالفأ  ضرالا  هل  تئاق 

نیا يانعم  و  تسا ؛ اهدبک »  ذالفأ  ضرالا  یقت ء  و  هلمج «  تعاس  رابخا  زا  دیوگ : ذلف »  تغل «  نوماریپ  ریثا  نبا  زین  .درک »  دـهاوخ 
.(3)  « اَهلاَقثَأ ُضرَألا  ِتَجَرخَأ  َو  هیآ « : تسا  مالک  نیا  دننامه  و  دنک ؛  یم  جراخ  ار  دوخ  هتفهن  ياهجنگ  نیمز  هک  تسنآ  هلمج 

ههجو هّللا  مرک  یلعل  هیسدقلا  تاملکلا  داریا  یف  ناونع «  تحت  ار  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  زا  زارف  نیا  زین  يزودنق  همالع  و 
.(4) تسا هدروآ  هغالبلا »  جهن  باتک  یف  يدهملا  نأش  یف  اهرکذ  یتلا  ، 

: تفگ هک  هدروآ  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  لقن  هب  كردتسم »  رد «  مکاح  و 

رد ناگدنرد  نایاپراهچ و  عقوم  نیا  رد  و  متس ؛ زا  دشاب  هدش  رپ  هکنانچمه  تلادع ،  زا  ار  نیمز  دنک  یم  رپ  هک  تسنآ  يدهم  اما  و 
ياه هراپ  نیمز  و  درب ؛ دنهاوخ  رسب  تینما 
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الط و زا  یئاهنوتـس  دننامه  یتاعطق  داد : خساپ  سابع  نبا  تسیچ ؟ نیمز  رگج  ياه  هراپ  دیـسرپ : دهاجم  .دزادـنا  نوریب  ار  شرگج 
.(1) هرقن
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هبطخ 150:

وُذحَی و  رِینُم ،  ٍجارِِـسب  اَهِیف  يِرـسَی  اَّنِم  اهَکردَأ  نَم  َّنِإ  الَأ و  .نُوفرعَت  اَم َال  ِهعلَط  نِم  ٍُّونُد  و  دوُعوَم ،  ِّلُک  ِدورُو  ُنابِإ  اَذـه  ِموق  ای  » . . . 
ُرِـصُبی َال  ساَّنلا ،  ِنَع  هِرتِس  ِیف  اعدَـص ،  َبَعـشَی  و  ابْعَـش ،  َعَدـصَی  و  اَّقِر ،  اَهِیف  َِقتُعی  و  اقبِر ،  اَهِیف  َّلُـحَِیل  نیِِحلاَّصلا ،  ِلاـثِم  یَلَع  اَـهِیف 

تسا کیدزن  و  هدش ؛ هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  یئاه  هنتف  ندیـسر  ارف  ماگنه  نونکا  مدرم  يا  ُهَرَظَن » . . .  ََعباَت  َول  َو  ُهََرثَأ ،  ُِفئاَقلا 
دوعوم يدهم  ام (  قیرط  زا  هک  سکنآ  دیشاب  هتسناد  .دوب  دهاوخ  مهبم  هتخانشان و  امـش  رب  نآ  تقیقح  هک  یئاهدادیور  اب  دروخرب 
ناکین ناکاپ و  شور  هریس و  هب  و  درپسب ،  هر  تیاده  نازورف  لعـشم  اب  دبایرد ،  ار  راگزور  نآ  درب و  یپ  اه  هنتف  نیا  زار  هب  رظتنم ) 

 ، دیامن راتفر  مالسلا )  مهیلع  موصعم  ناماما  ربمایپ و  ) 
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تراسا یگدرب و  زا  ار  رامعتـسا  ریـسا  ياه  ّتلم  یهاوخدوخ و  ملظ و  دـنب  رد  ِناگدرب  و  دـیاشگب ،  ار  اه  هرگ  راد  ریگ و  نآ  رد  ات 
تالیکشت ترابع  رگیدب  و  دروآ ،  مهدرگ  ار  نابلط  قح  و  دزاس ،  هدنکارپ  یشالتم و  ار  يرگمتـس  یهارمگ و  ياه  هدوت  دناهرب ، 

.دشخب ناماس  هدومن و  یگچراپکی  هب  لیدبت  ار  ناناملسم  مالسا و  هقرفت  یئادج و  دنز و  مه  رب  ار  متس  رفک و 

شیاپ در  زا  یناشن  دنبایب ،  ار  شرثا  ات  دننک  ششوک  نارگید  دنچ  ره  درب و  رـسب  مدرم  زا  یناهنپ  رد  اهنرق )  هکلب  اهتدم  ربهر (  نیا 
تـسد رد  هک  ریـشمش  ندـش  هدامآ  نوچمه  دـنوش ،  هدامآ  اه  هنتف  ندـیبوک  مهرد  يارب  ناـنمؤم  زا  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد  .دـنباین 

نینط ناشلد  شوگ  رد  نآرق  ریسفت  هوکش  اب  جوم  ددرگ ،  نشور  نآرق  غورف  رون و  هب  ناشنامشچ  نانیمه  .هدش  هداد  لقیص  رگنهآ 
نخس نیا  نوماریپ  دیدحلا  یبا  نبا  .ددرگ  باریس  یهلا  فراعم  تمکح و  همشچ  زا  ناشناج  ناهاگحبص  ناهاگماش و  دوش ،  زادنا 

لیبق زا  هقباس  یب  ياهدادیور  مهم و  ياهدمآ  شیپ  زا  هیانک  نُوفرعَت »  اَم َال  ِهعلَط  نِم  ٍُّونُد  و  هلمج «  دیوگ : یم 

78 ص :

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مدرم  دح  زا  شیب  راتشک  و  ینایفس ،  روهظ  وا ،  زیگنا  مهو  هداعلا و  قراخ  ياهراک  اه و  هنتف  لاجد ،   ، (1) ضرالا هباد 

: دسیون یم  هاگنآ 

ّتنـس باتک و  زا  هک  هتخادرپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم لآ  يدـهم  رکذـب  اهَکردَأ »  نَم  َّنِإ  الَأ و  هلمج «  داریا  اـب  ماـما 
.تسا هراشا  دروم  ماقم  الاو  تیصخش  نیا  تبیغ  یناهنپ و  عوضوم  رگنایب  ساَّنلا »  ِنَع  ٍهرتِس  ِیف  هلمج «  .دنک و  یم  يوریپ 

: دیوگ یم  سپس 

ماما نخس  دنا  هتشادنپ  هک  دنچره  دشخبن ؛ يدوس  مالسلا ) ) هیلع  ) يدهم ترضح  تدالو  یبهذم (  هدیقع  رد  ار  هیماما  عوضوم  نیا 
یتدم دنیرفایب و  نامزلا  رخآ  رد  ار  یماما  نینچ  نیا  دنوادخ  هک  تسا  زیاج  اریز  تسا ؛ يدـهم  تبیغ  هرابرد  اهنآ  هتفگ  هب  حیرـصت 

نیغلبم ياراد  و  درب ،  رسب  یناهنپ  رد 
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مِهیَلَع ُلوَقلا  َعقَو  اِذإ  َو  هدوـمرف « : و  هدروآ ،  ناـیم  هب  ضرـالا »  هباد  زا «  نخـس  لمن 27/84 ،  هروس  دـیجم ،  نآرق  رد  دـنوادخ  - 1
 « ضرالا هباد  زا «  دوصقم  نارـسفم ،  رثکا  لقن  بجوم  هب  و  نُوِنقُویَال     »  اَِنتاَیِاب  اُوناَک  َساَّنلا  َّنَأ  مهُمِّلَُکت  ِضرَألا  َّهبآَد  مَهل  انجَرخَأ 

ادـج و مه  زا  ار  رفاـک  نمؤـم و  صوـصخم ،  تمـالع  اـب  دوـش و  هتخیگنارب  ادـخ  فرط  زا  هک  تـسا  يدوـجوم  ینیمز )  هدـنبنج  ) 
ج 2 ص 96. ریثا ،  نبا  هیاهن »  هب «  دوش  عوجر  .دیامن  صخشم 
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اهتموکح دریگ و  تسدب  ار  اهروشک  مامز  دیامن و  روهظ  سپ  نآ  زا  و  دنروآ ،  رد  ارجا  هب  ار  وا  تاروتـسد  هک  دشاب  یناگدنیامن  و 
(1) .دیامرف رخسم  ار  ناهج  دروآرد و  دوخ  هطلس  ریز  ار 

رب ار  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  قابطنا  وسکی  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هک  دیامن  یم  بلج  هتکن  نیدبار  ناگدـنناوخ  هجوت  نونکا 
در هدرکن و  رواب  راوگرزب  نآ  ندوب  هدنز  تدالو و  و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسعلا نسحلا  نب  هجح  يدهم  ترضح  هرابرد  هعیـش  هدیقع 

تبیغ و لاح  رد  ار  یتدم  ندمآ ،  ایندب  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  هک  دناد  یم  نکمم  زیاج و  رگید  يوس  زا  و  دنک ؛ یم 
هب لوغشم  امسر  دنک و  روهظ  هاگنآ  دنزادرپ ؛  ینید  هلوحم  فئاظو  هب  شترضح  فرط  زا  نیغلبم  ناگدنیامن و  و  درب ،  رـسب  یناهنپ 

.ددرگ راک 

نآ هک  دشاب  نکمم  رگا  هچ  دشاب ؛  هتشاد  دناوت  یمن  يرگید  هیجوت  ندینادرگ ،  رـس  رود  همقلو  بّصعت  زج  هیرظن  نیا  ّکش  نودب 
فالتخا کی  اب  اهتنم  دیوگ ،  یم  هعیش  هک  تسا  هداد  هئارا  ار  يا  هیرظن  نامه  سپ  ددرگ و . . .  بیاغ  ندمآ  ایندب  زا  دعب  ترضح 

؛  یساسا ریغ 

ناماما هیحان  زا  ثیدح  اههد  رب  ینتبم  داقتعا  نیا  و  تسا ،  يرجه  لاس 256  رد  نامز  ماما  تدالو  هب  دقتعم  هعیش  هکنیا  نآ  و 
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.دش هراشا  اهنادب  همدقم  رد  هک  تسا  ننـست  لها  نادنمـشناد  ناخروم و  زا  رفن  دـصکی  زا  شیب  تافارتعا  و  مالَّسلا ،  مهیلع  موصعم 
هدومن داریا  هعیش  رظن  دروم  مالسا و  دوعوم  يدهم  ناونعب  ار  ماما  مالک  زا  زارف  نیا  هّدوملا »  عیبانی  باب 74 «  رد  يزودنق  همالع  زین 

.تسا
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هبطخ 152:

َراَِظْتنإ َرَیِْغلا  اـَنْرَظَتنا  َو  اـموَی ،  ٍموَِیب  َو  اـموَق ،  ٍموَِقب    ُ هّللا َلَدبَتـسا  َو  ٌلـِئاَم ،  َلَدَـتعا  َو  ٌحـِئَال ،  َحَـال  َو  ٌعِمَـال ،  َعَمل  َو  ٌِعلاَـط ،  َعلَط  دَـق  َو  » 
 . . « .ِهِداَبِع یلَع  ُهُؤاَفَرُع  َو  ِهِْقلَخ ،  یلَع    ِ هّللا ُماَّوَق  ُهَِّمئَألا  امَّنِإ  .َرَطْملا َو  ِبِدجُْملا 

قح هب  دوب  هدیئارگ  فارحنا  هب  هچنآ  و  دیدرگ ؛ راکشآ  يا  هدننک  راکشآ  و  دیشخردب ؛ يا  هدنـشخرد  و  دش ؛ علاط  يا  هدننک  عولط 
.داد رارق  يزور  ربارب  رد  ار  يزور  و  لیدبت ،  یهورگ  هب  ار  یهورگ  دنوادخ  و  تشگرب ؛ لادتعا  و 

هب یـسک  شناگدـنب ؛ رب  وا  فرط  زا  بقارم  ناهاگآ  و  دنتـسه ،  ادـخ  قلخ  رب  یهلا  نارادـساپ  قح )  رب  ناـماما (  هک  تسین  نیا  زج 
رب نایاوشیپ (  هکنآ  زج  تفر  دهاوخن  خزود  هب  سکچیه  و  دسانشب ؛ ار  نانآ  هکنیا  رگم  تفر  دهاوخن  تشهب 
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.دننادن دوخ  ناوریپ  وزج  ار  وا  اهنآ  و  دنک ،  راکنا  ار  قح ) 

نتخانـشن ار  منهج  هب  نتفر  هیاـم  و  ناـماما ،  تخانـش  ار  تشهب  هب  نتفر  طرـش  هـک  نخـس  نـیا  زا  دوـصقم  هـک  تـسا  ادـیپ  هتفگاـن 
نیاربانب .تسین  یهارمگ  ملظ و  نایاوشیپ  نیغورد و  ناماما  نتخانـشن  نتخانـش و  هدومن  مالعا  ناـنآ  راـکنا  و  مالـسلا ) هیلع  ) ناـماما

و هیما ،  ینب  زا  اه  ماشه  اه و  کلملادـبع  اه و  ناورم  اهدـیزی و  اه و  هیواـعم  و  مالـسلا ، ) هیلع  ) یلع زا  لـبق  تفـالخ  رما  نایدـصتم 
راتـشک هب  ناشرمع  رـسارس  هک  سابعلا (  ینب  زا  نارگید  اهدـمتعم و  اه و  لکوتم  اه و  نومأم  اه و  نوره  و  اهروصنم ،  اه و  حاـفس 

هار و  هاـنگیب ،  دارفا  زا  اهنادـنز  ندرک  رپ  و  تاداـس ،  نینمؤـم و  تراـغ  لـتق و  و  ملـس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تـیب  لـها 
تداعس طرش  اهنآ  تخانش  هک  دندوبن  یناسک  دیدرگ )  یط  تیانج  عاونا  و  مالسا ،  کته  انز و  رامق و  بارـش و  سلاجم  نتخادنا 

قطانم اـهروشک و  نئاـخ  نارادـمامز  دـشاب ،  هدربماـن  دارفا  مـالک ،  نیا  زا  دوصقم  رگا  يرآ  .دـشاب  يراـتفرگ  هیاـم  ناشنتخانـشن  و 
مدـع تداعـس و  هیام  ناشتفرعم  مه  اهنآ  دـیاب  و  هتـشادن ،  نانآ  زا  یمک  تسد  زین  رامعتـسا  هتخورف  دوخ  نارکون  نیـشن و  ناملـسم 

ناماما یئاسانـش  زا  فده  هکنانچ  .دور  یمن  اهنآ  رابریز  یلقاع  ناملـسم  چـیه  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دـشاب ؛ منهج  هیام  ناشتخانش 
.تسین ناشتشذگرد  تدالو و  خیرات  رب  عالطا  ناشناردپ و  مان  اهنآ و  مان  نتخانش  اهنت  نیتسار ، 

ماما نتخانش  یمالسا  گرزب  هفیظو  نیا  زا  یلصا  فده  هکلب 
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یلمع یتدـیقع و  فارتعا  و  یتماما ،  یـصخش و  نوؤش  رگید  و  یـسایس ،  یعامتجا ،  یقالخا ،  هریـس  یملع و  ياـهیگژیو  اـب  تسا 
.وا تیالو  ماقمب 

تفرعم و ناـمه  تسرد  نیا  و  تسا ؛ ندوب  ناـنآ  يوریپ  طـخ  رد  هعیـش و  ناوـنعب  نتخانـش  ار ،  مدرم  ناـنآ  تخانـش  زا  دوـصقم  و 
َو ِهِْقلَخ ،  یلَع    ِ هّللا ُماَّوَق  ُهَّمئَء  الا  اَمَّنِإ  تالمج «  هب  هجوت  اـب  نونکا  .تسا  مّنهج  زا  یئاـهر  تشهب و  هب  نتفر  هیاـم  ینیفرط  یئاـسانش 

هتشاد دوجو  یسک  یمالسا  ياهنارود  راصعا و  زا  يا  هرود  رصع و  ره  رد  دیاب  هک  درب  میهاوخ  یپ  هتکن  نیا  هب  هِدابِع »  یلع  ُهُؤافَرُع 
زج هک  راکنا  لباق  ریغ  تسا  یتقیقح  نیا  .دشاب  وا  ناگدنب  رب  بقارم  ادـخ و  قلخ  رب  مئاق  اوشیپ »  و «  ماما »  ناونع «  تحت  هک  دـشاب 
هچ هعیش و  هچ  یمالـسا (  قرف  رگید  زا  يا  هقرف  چیه  رب  مهدزاود ،  ماما  تایح  دلوت و  ماما و  هدزاود  هرابرد  هعیـش  هدیقع  ساسا  رب 

.دش دهاوخن  قبطنم  ینس ) 

نیب زا  دناوت  یم  مالسا  یناهج  بالقنا  رصع  ات  مه  ادعب  نونک و  ات  هتـشذگ  مین  نرق و  هد  دودح  لوط  رد  هکیـسک  اهنت  بیترت  نیدب 
هّللا هیقب  ترضح  انامه  دشاب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  نخس  يارچ  نوچ و  یب  قادصم  یمالسا ،  فلتخم  ياه  هدوت  راشقا و 

دصکی و زا  شیب  هعیش ،  زا  هتشذگ  هک  دشاب ،  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) يرکسعلا نسحلا  نب  هجح  رظتنم ،  يدهم  مظعألا ، 
تدالو هب  فارتعا  اهنآ  یبدا  و  یخیرات ،  یثیدح ،  لوا  هجرد  عجارم  تنس و  لها  ياملع  ناگرزب  زا  رفن  تسیب 

85 ص :

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ قلخ  رب  تیمئاق  هفیظو  هب  تسه  هک  اجک  ره  رد  نونکا  مه  وا  يرآ ، .دنا  هدومن  هدنیآ  رد  شترـضح  یناهج  مایق  زین  تبیغ و  و 
: همحرلا هیلع  یسوط  ققحم  هتفگ  هبو  لوغشم ، 

مدـع و  رگید ،  یفطل  روما  رد  شتلاـخد  و  تسا ،  فطل  شدوجو  لـصا   (1)  « اّنم همدـع  و  رخآ ،  فطل  هفرـصت  و  فطل ،  هدوجو  » 
.تسام هیحان  زا  شتبیغ  ای  فرصت 
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هبطخ 182:

ِیتَّلا ُُهتَّلاَض  ِهِسفَن  َدـنِع  یِهَف  اَهل ،  ِغُّرَفَّتلا  َو  اِهب ،  ِهَفِرعَملا  اَهیَلَع َو  ِلاَـبقِإلا  َنِم  اـِهبَدَأ  ِعیِمَِجب  اهَذَـخَأ  َو  اـهَتَّنُج ،  هَمکِحِلل  َسَِبل  دَـق  » . . . 
اَیاََقب نِم  ُهَّیَِقب  ِِهناَرِِجب ،  َضرَألا  َقَصلَأ  ِهبَنَذ َو  ِبیِـسَِعب  َبَرَـض  َو  ُمالـسِإلا ،  َبَرَتْغا  اَذِإ  ٌبِرَتغُم  َوُهَف  .اَهنَع  ُلَأسَی  ِیتَّلا  ُُهتَجاَح  َو  اـُهُبلطَی ، 
هجوت نوچ  دیاب  یم  هک  یطئارـش  بادآ و  مامت  اب  ار  نآ  و  هدـناشوپ ،  نت  رب  ار  شناد  هرز  انامه  ِِهئاَِیبنَأ »  ِِفئالَخ  نِم  ٌهَفِیلَخ  ِِهتَّجُح ، 

هتـساوخ تسا و  نآ  يوجتـسج  رد  هتـسویپ  هک  دـشاب  وا  هدـشمگ  تمکح  سپ  نآ  ریغ  هب  یمرگرـس  زا  لاـب  تغارف  یئاسانـش و  هب 
هک يرتش  دننامه  دیارگ و  تبرغ  هب  مالسا  هک  نامز  نآ  .دنک  یم  وج  سرپ و  شبیقعت  رد  هک  تسوا 
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و دهدب ،  تسد  زا  ار  دوخ  یگدنزاس  تکرح و  دنابسچ )  نیمز  رب  هنیـس  دهد و  تکرح  ار  دوخ  مد  هدنام  زاب  نتفر  هار  زا  روجنر و 
زا ار  مالسا  ددرگ و  مایق  هب  رومأم  ادخ  فرط  زا  هک  یعقوم  ات  درب (  رـس  هب  یناهنپ  تبرغ و  هب  مالـسلا ) ) هیلع  ) يدهم ترـضح  وا ( 

 ( . دناهرب مدرم  یتوافت  یب  تلاح  یشومارف و  تبرغ و 

نخــس زا  زارف  نـیا  نوـماریپ  دــیدحلا  یبا  نـبا  .ناربماــیپ  ياــفلخ  زا  تـسیا  هـفیلخ  ادــخ و  ياــهتجح  زا  تـسا  يا  هدــنامیقاب  وا 
دنا هدرک  نامگ  هیماما  هعیش  .دنا  هدرک  ریسفت  دوخ  هدیقع  ساسا  رب  یهورگ  ره  ار  راتفگ  نیا  تسا : هتشون  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

هک دوخ  نارکفمه  رگید  هفـسالف و  ننـست و  لها  هیفوص  رظن  داریا  هب  هاگنآ  .دشاب  یم  رظتنم  يدهم  تیـصخش ،  نیا  زا  دوصقم  هک 
زا دارم  هک  تسین  دیعب  نم  رظن  هب  دیوگ : هتخادرپ و  ماما  نخـس  زا  زارف  نیا  نوماریپ  یلقن  هن  تسا  یلقع  لیلدب  دنتـسم  هن  کی  چیه 
اریز تسین ؛ دوجوم  نآلأ  هک  دنچ  ره  دروآ ،  دوجوب  ار  وا  دنوادخ  هکیماگنه  دشاب ،  تقو  رخآ  رد  دمحم  لآ  مئاق  تیـصخش ،  نیا 

مایق روهظ و  اب  زج  مدرم  فیلکت  ایند و  رمع )  هک (  تسا  نیا  رب  یمالسا  قرف  همه  قافتا  و  دشابن ؛ وا  دوجو  رب  یلیلد  مالک  نیا  رد 
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(1) .تفای دهاوخن  نایاپ  وا 

لقن دیدرت  اب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  زا  هعیـش  تشادرب  تسخن  یلزتعم ،  حراش  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  نونکا 
تحص هعیش و  هدیقع  هب  نت  ریزگان  هتفاین ،  يا  هدننک  عناق  لیلد  دوخ  باحـصا  هفـسالف و  هیفوص و  ياه  هتفگرب  نوچ  نکیل  هدرک ، 

هدرک وا  یناهج  مایق  يدهم و  دوجو  زا  ترضح  نآ  یئوگشیپ  هب  فارتعا  احیرص  و  هداد ،  مالسلا ) هیلع  ) ماما نخـس  زا  نآ  تشادرب 
: دیوگ یم  هدومن ،  کیکشت  شترضح  تایح  تدالو و  هرابرد  اما  تسا ؛

یبا نبا  لـثم  زا  نخـس  نیا  هک  تسا  یهیدـب  .دـسر  یمن  رظن  هب  دـشاب  وا  دوـجو  رب  لـیلد  رـضاح  لاـح  رد  هک  يزیچ  مـالک  نیا  رد 
اریز .دوـش  یمن  ریـسفت  زیچ  هب  هعیـش ،  اـب  بّصعت  يور  زا  تفلاـخم  قیاـقح و  راـکنا  هب  زج  هتـشاد ،  هک  یلـضف  ماـقم  اـب  دـیدحلا ، 

یتایح لحارم  رگید  تدالو و  زا  سپ  وا  يدوجو  شقن  مالسا و  رد  يدهم  عوضوم  لصا  یفرعم  ددصرد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
تدالو شترـضح  زا  دـعب  نرق  ود  زا  شیب  هک  یـسک  ندوب  دوجوم  تدـالو و  زا  نداد  ربخ  ماـقم  رد  هن  دـنا ،  هدوب  یهلا  دوعوم  نآ 

هیلع ) يدـهم ترـضح  خـیرات  تیعقاو  هب  هجوت  نودـب  دـیدحلا (  یبا  نبا  و  دـشاب ،  وا  تیدوجوم  هب  يا  هراشا  شمالک  رد  ات  هتفای ، 
هک دمهفب  هراشا  نآ  زا  مالسلا ) )
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فرع رد «  یطویـس  لـقن  هب  هک  یثیدـح  رد  .ددرگ  وا  تاـیح  تدـالو و  رکنم  ـالا  و  تسا ،  دوـجوم  هدـنز و  مـتفه  نرق  رد  يدـهم 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  یناربط  و   ، (2) یلعیوبا دووادوـبا ،   ، (1) لبنح نب  دـمحا  هبیـش ،  یبا  نبا  ص126   « يدرولا

مالسا زا  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هک  هنوگنامه  مالسلا ) هیلع  ) يدهم روهظ  اب  نامزمه  تامدقم  زا  یئوگـشیپ  نمـض  هک  دنا  هدروآ 
: دیامرف یم  هدومن و  یئوگشیپ  ریبعت و  شیپ  زا  شترضح  هدومن  ریبعت 

(3)  « ضرَألا َیلِإ  ِِهنارِِجب  َمَالسِإلا  یِقُلی  » 

.دنک یم  هدرتسگ  هدایپ و  داعبا  مامت  اب  شمارآ و  لامک  اب  ار  مالسا  ینعی 

(4) سوواط نب  دیس  لقن  هب  انب  نتف »  رد «  دامح  نب  میعن  زین 

 « ِِهنارِِجب َمَالسِإلا  یِقُلی  دومرف « : هاگنآ  .میسقت »  ار  لاوما  دنک و  یم  جارختسا  ار  اهجنگ  يدهم  دومرف « : هک  هدروآ  ربمایپ  زا 
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هبطخ 187:

ِعاَطِقنا َو  مُکِرُومُأ ،  ِرَابدِإ  نِم  ُنوُکَی  اَم  اوُعَّقَوَتَف  َالَأ  .ٌَهلوُهجَم  ِضرَألا  ِیف  ٌهَفوُرعَم َو  ِءامَّسلا  ِیف  مُُهئامسأ  ٍهَّدِع  نِم  مُه  یّمُأ  یبِأب َو  الَأ  » 
ُنوـکَی ُثیَح  َكاَذ  ِهِّلِح ،  نِم  مَهرِّدـلا  َنِم  ُنَوـهَأ  ِنِمؤُـملا  یَلَع  ِفـیَّسلا  َُهبرَـض  ُنوُـکَت  ُثیَح  َكاَذ  .مُکِراَغِـص  ِلاَمِعتـسا  مُِکلَـصُو َو 

َو ٍراَرِطـضا ،  ِریَغ  نِم  نُوـِفلحَت  َو  میِعَّنلا ،  ِهَمعِّنلا َو  َنِم  لـَب  ٍبارَـش ،  ِریَغ  نِم  َنوُرَکـسَت  ُثیَح  َكاَذ  .یِطعُملا  َنِم  اًرجَأ  َمـظعَأ  یَطعُملا 
 ، ناه َءاَجَّرلا »  اَذه  َدَعبَأ  و  َءاَنَعلا ،  اَذه  َلَوطَأ  اَم  ِریِعَبلا .  َبِراَغ  ُبَتَقلا  ُّضَعَی  اَمَک  ُءَالَبلا  ُمُکَّضَع  اَذِإ  َكاَذ  ٍجاَرحِإ .  ِریَغ  نِم  َنُوبِذـکَت 

رد یلو  تسا  فورعم  ناگتشرف  دزن  نامسآ  رد  ناشیاهمان  هک  دنشاب  یهورگ  اهنآ  داب ؛ ناشیادف  هب  مردام  ردپ و 
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 ) ناـکچوک ندـمآ  راـک  يور  اهدـنویپ و  یگتخیـسگ  شیوـخ و  روـما  یئارگبقع  هداـمآ  امـش  دیـشاب  هاـگآ  دـنا ؛ هتخانـشان  نـیمز 
.دیشاب نتشیوخ  تمه )  نود  ناقیالان  نالاسدرخ ، 

ینع هنا  لوقی  مهریغ  و  مالـسلا ؛ ) هیلع  ) هدـلو نم  رـشع  دـحالا  همئالا  مه  هدـعلا  هذـه  لوقت  هیمامالا  دـسیون « : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
( مالـسلا هیلع  ) ترـضح نآ  نادـنزرف  زا  هناگ  هدزای  ناماما  هدـع  نیا  دـنیوگ : هیماما  ضرالا » . . .  یف  هّللا  ءایلوأ  مه  نیذـلا  لادـبالا 

بطق هرابرد  نیا  زا  شیپ  ام  و  دنتسه ؛ نیمز  رد  ادخ  ءایلوأ  هک  دنلادبأ  مالک  نیا  زا  ترضح  دوصقم  دنیوگ : یم  نارگید  و  دنتسه ؛
 « تسا فورعم  اهنامسآ  رد  نانآ  ياهمان  دیامرف « : یم  هک  ترضح  نآ  نخـس  دیوگ : یم  هاگنآ  .میا  هتفگ  نخـس  حوضوب  لادبا  و 

.تسا هدومن  مالعا  ناشیا  هب  ار  نانآ  ءامسا  دنوادخ  دنسانش و  یم  ار  اهنآ  موصعم  ناگتشرف  ینعی 

ناماما نانآ (  تیرثکا  رب  یهارمگ  ذوفن  ءالیتسا و  رطاخب  هک )  مدرمص (  هدوت  رظن  رد  ینعی  دنا  هتخانـشان  نیمز  رد  هدومرف : هکنیا  و 
: هک میراد  یم  فوطعم  هتکن  نیا  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت  اجنیا  رد  دنتوافت .)  یب  اهنادب  تبسن  ای  دنسانش  یمن  ار  قح  رب 
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لادـبا و هب  نآ  ریـسفت  و  هداد ،  تبـسن  هعیـش  هب  ار  هناگ  هدزای  ناماما  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ترابع  ریـسفت  دـیدحلا ،  یبا  نبا 
نیدب ایوگ  اریز  هدرکن ؛ يرظن  راهظا  دوخ  یلو  نارگید ؛ هب  ار  نیمز  رد  ءایلوا 

اما دنشاب  ادخ  ءایلوا  دنچره  هدع  کی  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ماما  هیحان  زا  يریبعت  نینچ  نیا  هک  تسا  هتشاد  هجوت  بلطم 
.تسا لوبق  لباق  ریغ  تقیقح و  زا  رود  هب  یتیلوؤسم ،  شقن و  هنوگچیه  نودب  ناشن و  مان و  یب 

نوچمه هک  تسا  هنابیرف  ماوع  هنایفوص و  هدـیقع  کی  و  یمالـسا ،  هشیر  دـقاف  یگتخاـس و  باـطقا ،  لادـبا و  عوضوم  هکنآ  هژیوب 
مالسا زا  لبق  ناریا  يرگ  یتشدرز  نانوی و  تیحیسم  زا  یبیکرت  و  هتفرگ ،  خنرس  ننـست  لها  یتدیقع  ياه  هدیدپ  زا  فوصت ،  لصا 
یثیدـح یملع و  راـثآ  بجوم  هب  هک  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  دروم  رد  هعیـش  ریـسفت  هک  یلاـح  رد  .دـشاب  یم  دـنه  یئادوب  و 

يرما دنراد  هتشاد و  هدهع  رب  ار  یمالسا  هعماج  یلمع  یملع و  یگدنزاس  و  مالسا ،  زا  تیامح  شقن  نیرتگرزب  نانآ ،  زا  هدنامیقاب 
.یمالسا قطنم  ساسا  رب  لوقعم و  تسا 

لمحت هک  تسویپ  دـهاوخ  عوقو  هب  یماگنه  ارجام  نیا  دـیامرف : یم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مالک  هیقب  همجرت  هب  میزادرپ  یم  نونکا 
.لالح هار  زا  یمهرد  ندروآ  تسدب  زا  دشاب  رت  ناسآ  ریشمش  تابرض  ربارب  رد  نمؤم  ناسنا 
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اـیر و يور  زا  اـی  مارح و  دـمآرد  لـحم  زا  هدـنهد  هچ  تسا ،  رتـشیب  هدـنهد  زا  هدـنریگ  ِباوـث  رجا و  هـک  دوـب  دـهاوخ  یماـگنه  و 
دوخ و ناج  ظفح  هار  رد  رارطـضا  يور  زا  ای  یعرـش و  هفیظو  تهج  رد  هدـنریگ  هکیلاـح  رد  دـشخب ،  یم  یجرخلو  یئاـمندوخ و 

یناوارف تلعب  هکلب  بارـش ،  اب  هن  اما  دـیدرگ  یم  تسم  ناناملـسم )  امـش  هک (  دـشاب  یعقوم  رد  نیا  .دـنک  یم  فرـصم  شا  هلئاـع 
و تمعن ؛

.يریزگان جَرح و  يور  زا  هن  اما  دییوگ  یم  غورد  يراچان ؛ يور  زا  هن  امأ  دیروخ  یم  دنگوس 

ار اهنآ  تشپ  زاهج  ینیگنـس  هدـش و  هداهن  رتش  هدرگ  رب  هک  نارگ  يراب  دـننامه  اه  تبیـصم  اـهالب و  هک  دوب  دـهاوخ  یتقو  رد  نیا 
زا زارف  نیا  نوچ  رود !  هچ  نآ  زا  یئاهر  دیما  و  تسا ! ینالوط  هچ  یتخـس  يراتفرگ و  نیا  هآ ،  .دروآ  راشف  امـش  رب  دیامن  حورجم 

طئارـش زا  و  مدرم ،  ناحتما  هیام  هک  دـشاب  یم  روهظ  زا  شیپ  یگدـنز  تالکـشم  و  یقالخا ،  طاطحنا  ثداوح ،  رگنایب  ماما  مـالک 
اج نیا  رد  ار  نآ  نارگید  نوچ  مه  ام  تهج  نیدـب  دـشاب ،  روهظ  رـصعب  هتـسویپ  دـیاش  و  مالـسلا ، ) هیلع   ) يدـهم روهظ  یتامدـقم 

ینثإ همئا  هرابرد  هباحص  و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ زا  ملـسم  ثیدح  اه  هد  .میدروآ و 
هعیش ياعدم  رب  هاوگ  صوصخب  نانآ  زا  کیره  تاصخشم  مان و  رکذ  لماش  يدادعت  و  مومع ،  روطب  رشع 
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.دشاب یم 

( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما ماما  نت  ياه  هراپ  همه  یمالـسا ،  مولع  رـشن  يربهر و  شقن  رب  هوالع  هک  دنتـسه  هعیـش  ناماما  نیا  يرآ ، 
راب ریز  نتفر  زا  عنام  بصعت  هنافـسأتم  نکل  .داب »  ناشیادـف  مرداـم  ردـپ و  دـیامرف « : یم  اـهنآ  قح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما و  هدوب ، 

لضف و ماقم  اب  ار  دـیدحلا ،  یبا  نبا  یلزتعم ،  حراش  نوچمه  بیترت  نیدـب  و  تسا ؛ ینید  تایعقاو  هب  یتح  نداهن  ندرگ  تقیقح و 
 « هبحاص یضری  ام ال  ریسفت «  ثحبم و  طلخ  یفابلایخ و  هب  راداو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماما  نانخـس  دروم  رد  شـشناد ، 

و هارمگ ،  دوخ  هک  ار  هیفوص  زابلغد  ناربهر  اـهنآ  ياـجب  و  دـهدن ،  هدـش  یفرعم  نیموصعم  همئا  تماـما  یلوبق  هب  نت  هک  دـنک  یم 
.دزادنیب اج  هدرک و  حرطم  دنا  هدننک  هارمگ  ار  نارگید 

زا سپ  ارنآ  ماما  دـیوگ : یم  هدروآ و  نیفـص »  باـتک «  رد  ار  هبطخ  نیا  ینئادـم  نسحلاوبا  : (1) دسیون یم  ءارهزلادبع  دیـس  همالع 
زا تایاور  قبط  و  تسا ،  هدنیآ  ثداوح  زا  یئوگشیپ  لماش  هک  نآ  نیشیپ  زارف  رکذ  هب  هاگنآ  .هدومرف و  داریا  ناورهن  يارجام  نایاپ 
اب مالسلا ) هیلع  ) ماما مالک  قابطنا  دییأت  رطاخب  مه  هدنسیون  و  هتخادرپ ؛ دیآ  یم  رامـشب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  مئالع 

.دزادرپ یم  نآ  زا  یشخب  رکذ  هب  دنمجرا ،  ناگدنناوخ  یهاگآ  ياربو  هعیش ،  همئا 
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اهیف تلغ  اذاف  راهنأ ،  لثأ و  تاذ  هنیدـم  تینب  اذا  كاذ  و  قارعلا ،  بارخ  اند  و  طاـبنالا ،  تلوتـسا  و  طـالخالا ،  مکیف  ترثک  اذإ  » 
لیوعلا و لیولا  لیوطلا و  ءاکبلا  میقعلا و  ءالبلا  نم  ذئنیح  هبیصم  نم  اهل  ایف  قاسفلا . . .  اهیف  مکح  و  تاینبلا ،  اهیف  دیش  و  راعسألا ، 

لیوف الأ  .میحر  بر  نم  بیرق  رـصنب  ریـشبلا  رظتنت  یتم  ءابآلا  هریخ  نبایف  حـیرم ،  ءانف  نئاک و  وه  هّللا و  رمأ  کلذ  خیرـصلا ،  هدـش 
هـصالخ روطب  هدع » . . .  نم  مه  یمأ  یبأب و  الأ  میظعلا ،  شرعلا  يذ  هاصع  نیقـسافلا ،  لتق  نیدصاحلا و  داصح  دـنع  نیربکتملل ، 

 ، قارع یبارخ  دادغب ،  رهش  ندمآ  دوجوب  یقالخا ،  ياه  جرم  جره و  هرابرد  یئوگشیپ  لماش  مالسلا ) هیلع  ) ماما نانخس  زا  زارف  نیا 
ادـخ رما  هب  اه  یـشکرس  اهیراتفر و  دـب  مرجب  هک  تسا  یکاندرد  زیخ و  هلاـن  روآ ،  هیرگ  ثداوح  نآ  لابندـب  و  اـهخرن ،  نتفر  ـالاب 

.تسویپ دهاوخ  عوقوب 

یم يروآ  گرم  موش و  تشونرس  زا  ربخ  و  هدومرف ؛  دای  ناردپ »  نیرتهب  دنزرف  ناونع «  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  زا  هاگنآ 
.تسا ناقساف  ناربکتسم و  راظتنا  رد  نید  تاروتسد  زا  يوریپ  یهلا و  نامرف  زا  یچیپرس  رفیک  هب  هک  دهد 
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هبطخ 190:

 ُ هّللا ُْهلِّجَُعی  َمل  اَِمب  اُولِجعَتسَتَال  َو  مِکتَنِـسلَأ ،  يَوَه  ِیف  مِکفُویُـس  مُکیِدیِأب َو  اوُکِّرَُحتَال  َو  ِءالَبلا ،  یَلَع  اوِِربصا  و  َضرَألا ،  اُومِزلأ  » . . . 
َو هّللا ،ِ   یَلَع  ُهُرجَأ  َعَقَو  َو  ادیِهَـش ،  َتاَـم  ِِهتَیب  ِلـهَأ  ِِهلوُسَر َو  ِّقَح  ِهِّبَر َو  ِّقَح  ِهَفِرعَم  یلَع  وُه  ِهِشاَِرف َو  یلَع  مُکنِم  َتاَـم  نَم  ُهَّنِإَـف  .مَُکل 

راوتـسا دوخ  ياج  رب  .ًالَجَأ »  ًهَّدُم َو  یَـش ٍء  ِّلُِکل  َّنِإَف  ِهِفیَِـسل ،  ِِهتَالـصِإ  َماَقَم  ُهَّیِّنلا  ِتَماَق  َو  ِِهلَمَع ،  ِِحلاَص  نِم  يََون  اَم  َباََوث  َبَجْوَتْـسا 
ردار ناتیاهریـشمش  دیـشاب ،  رادیاپ  تالکـشم ،  اهالب و  ربارب  رد  دینک ، )  يراددوخ  دربن  هب  مادقا  زا  باسح  هزاجا و  نودـب  هدوب ( 

سوه و يوه و  هار 
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 ، هتـشادن اور  نآ  هب  تبـسن  ار  هلجع  باتـش و  دـنوادخ ،  هچنآ  هراـبرد  و  (1) ؛ دیزادـنین راک  هب  دـنز  یم  رـس  ناتنابز  زا  هک  ینانخس 
لوؤسم هک (  ار  شتیب  لها  ربمایپ و  ادخ و  تسا  هتـسیاش  هکنانچنآ  اما  دریمب ،  دوخ  رتسب  رد  امـش  زا  هک  یـسک  اریز  دـینکن ؛ باتش 

هتسیاش ياهراک  باوث  زا  و  تسادخ ،  رب  وا  شاداپ  و  تسا ،  هتفر  ایند  زا  دیهـش  دشاب ،  هتخانـش  دنربمایپ )  ینیـشناج  تماما و  ماقم 
.تسوا هار  رد  نتخاب  ناج  ادخ و  يارب  ندز  ریـشمش  نیزگیاج  شتین  و  دوب ،  دهاوخ  رادروخرب  هتـشاد ،  ار  نآ  ماجنا  دـصق  هک  يا 

نیا باب 74 »  هدوملا  عیبانی  رد «  يزودنق  همالع  .تسا  یماجنارس  ار  يراک  ره  و  صخشم ،  تقو  ار  زیچره  دیشاب  هتشاد  هجوت  سپ 
هدومن داریا  تسا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  هب  طوبرم  هک  هغالبلا »  جهن  ياهزارف «  رگید  نمض  ار  هغالبلا »  جهن  هبطخ «  زا  زارف 

ترـضح زا  یئوگـشیپ  هیـسدق ،  تاـملک  نـیا  داریا  اـب  مالــسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما ماـما  هـک  دـنک  یم  فارتـعا  بـیترت  نیدـب  و  ، 
دوخ هفیظو  هب  ار  مدرم  و  هدومن ،  مالسلا ) هیلع  ) يدهم
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نتفرگ رظن  رد  نودب  و  سفن ،  ياوه  يور  زا  ادابم  هک  دـهد  یم  رادـشه  ترـضح  نآ  تبیغ  ماگنه  یگدـنز و  ياهبیـشن  زارف و  رد 
ار نارگید  دوخ و  تداهش ،  ماقم  هب  ندیسر  لایخ  هب  و  دننک ؛ ندز  ریـشمش  گنج و  هب  مادقا  تاساسحا  يور  زا  یمالـسا ،  حلاصم 

.دنزادنا رطخ  هب 

دنک یم  ناشن  رطاخ  و  هتـشاد ،  فوطعم  هدنزرا  رایـسب  هتکن  کی  هب  ار  مدرم  رظن  شیامرف  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما انمض 
گنج رد  هدافتـسا  دروم  ياهحالـس  اب  ندـش  هتـشک  گنج و  نادـیم  رد  نتفر  هب  اهنت  تداهـش ،  يالعا  ضیف  هب  ندـیدرگ  لئان  هک 
ضیف هب  ندیـسر  يارب  گـنج  ياهنادـیم  هب  نتفر  زا  روذـعم  ناوتاـن و  دارفا  و  فئاـظو ،  رگید  نـالوؤسم  ناـنز ،  ناریپ ،  اـت  تـسین 

.دنوش ترسح  راچد  مورحم و  تداهش ،  يامظع 

هفیظو رگا  دنراد ،  یمالـسا  هعماج  رد  دنمـشزرا  یتایح و  نوگانوگ  ياهـشقن  هک  يدـنمناوت  ملاس و  دارفا  ای  دارفا ،  هنوگ  نیا  هکلب 
رتسب رد  هک  دنچره  دنـشاب ،  دنبیاپ  نآ  مزاول  هب  المع  و  هداد ،  ماجنا  دوخ  ّدـح  رد  ار  یـسانش  ماما  و  یـسانش ،  ربمایپ  یـسانشادخ ، 

دنهاوخ رادروخرب  تداهـش  ماقم  شاداپ  زا  یـسانش  هفیظو  ساپ  هب  و  هتفر ؛ ایند  زا  دیهـش  دنریمب ،  مه  دـنزرف  نز و  رانک  رد  مارآ و 
 ، هشقن حرط و  اب  نایب ،  ملق و  اب  ای  دنراد ،  هدهع  هب  ار  یعرـش  یعامتجا و  یملع ،  ياهتیلوؤسم  عاونا  هک  یناسک  تسا  یهیدـب  .دوب 

کیدزن رود و  زا  یمازعا ،  ياهورین  قیوشت  يدام و  ياهکمک  اب 
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مالـسا و جـیورت  هب  قرط  نیمه  زا  ای  دـننک ؛ یم  گنت  نمـشد  رب  ار  هصرع  و  تیوقت ،  ار  رامعتـسا  رفک و  هیلع  رب  گنج  ياـه  ههبج 
یمن غیرد  هراب  نیا  رد  دوخ  يونعم  يدام و  تاناکما  فرص  زا  و  دنزادرپ ،  یم  گنج  ههبج  ریغ  ياه  طیحم  رد  نانمـشد  فیعـضت 
باوخ رتسب  رد  هک  دنچ  ره  و  دنوش ،  دادملق  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  شیامرف  هنومن  یعقاو و  قادصم  همه  همه و  دـنزرو ؛

ای یـسانش ،  ماما  یـسانش و  ربمایپ  یـسانشادخ ،  فئاظو  رد  هک  سکنآ  ره  .دوب و  دـنهاوخ  دیهـش  ماقم  زا  رادروخرب  دـنورب  ایند  زا 
تکرش هک  مه  گنج  نادیم  رد  ترهش ،  ای  يدام  دوس  عمط  هب  و  سوه ،  يوه و  يور  زا  دنک و  ریصقت  نآ  مزاول  هب  نداهن  ندرگ 

.دوب دهاوخن  مالسا  نآرق و  یهاوگ  رظن و  دروم  دیهش  دوش ،  هتشک  دنک و 

هکیلاح رد  دندش  هتشک  گنج  نادیم  رد  اهنآ  زا  رفن  اهدص  هک  دندوب ،  البرک  رد  دعس  رمع  رکشل  دارفا  جراوخ و  نآ  هنومن  يرآ ، 
.دندیشک نانآ  يور  رب  ریشمش  يریگ  ههبج  اب  و  دندوب ،  هتخانش  ای  هتخانشن ،  ار  دوخ  قحرب  ياهماما 

موش تایونم  عماطم و  رطاخب  هک  تسا  ناریا  هیلع  قارع  مدرم  زا  یهورگ  گنج  یئور و  رد  ور  رـضاح  لاـح  رد  نآ  هنومن  هچناـنچ 
.دندیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  نیشن  ناملسم  روشک  ود  مالسا ،  نانمشد 

هلئاغ نیا  رد  يرایتخا  تکرش  اب  هک  يرامشیب  نایقارع  نیاربانب 
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ضرالا و یف  دسفم  ناناملـسم ،  هیلع  هناحلـسم  مایق  اب  هک  داهن ،  اهنآ  رب  دیهـش  مان  ناوت  یمن  اهنت  هن  دـنداد ،  تسد  زا  ار  دوخ  ناج 
اهراتشک و تازواجت و  همه  نآ  رفیک  راتفرگ  و  هایسور ،  ْقلخ  وادخ  هاگـشیپ  رد  ناشنابابرا  دوخ و  و  هدوب ؛ تیانج  نیرتگرزب  لماع 

خر هچنادب  ار  تمایق  ندیسر  ارف  تعرس  نخس ،  نیا  داریا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هصالخ  روطب  .دوب  دنهاوخ  يونعم  يدام و  ياهنایز 
هدومن و دیکأت  تسا ،  قیقحت  رگنایب  حالطـصا  هب  هک  دـق ، »  فرح «  اب  ار  بلطم  نیا  هاگنآ  و  هدومن ؛ هیبشت  هتـسویپ  عوقو  هب  هداد و 

رگید اهنیا (  زج  و  مالّـسلاامهیلع ،  یـسیع  يدـهم و  روهظ  لاّجد ،  روهظ  لثم  تمایق )  نآ (  ياـه  هناـشن  هک  تسا  ناـنچ  دـیوگیم :
هتشون مِکتَنِسلَأ »  يَوَه  ِیف  مِکفُویُس  مُکیِدیِأب َو  اوُکِّرُحتَال  َو  هلمج «  نوماریپ  مثیم  نبا  .هدیشوپ  دوجو  سابل  عوقولا )  یمتح  ياهزیچ 

یم شترـضح  نادـنزرف  زا  هک  تسا  ناـنمؤمریما  زا  سپ  موصعم )  ناـماما (  زا  یکی  ناـمرف  نودـب  داـهج  زا  یهن  نخـس  نیا  تسا :
هنوگنیا هچ  دـشاب ؛ هتـساوخن  اـپب  ّقح  تموکح  يرارقرب  روـظنم  هب  ناـماما  نآ  زا  یـسک  هک  دوـب  دـهاوخ  یماـگنه  هب  نیا  و  دنـشاب ؛

زیاج تقو  ماما  هزاجا  اب  زج  اهشبنج  اهتکرح و 
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(1)  . . . . دوب دهاوخن 
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تمکح 147:

اَذ مَک  .ُُهتاَنَِّیب َو  َو    ِ هّللا ُجَـجُح  َلُطبَت  َّالِئل  اًروُمغَم ،  اًِفئاَخ  اَّمِإ  َو  اًروُهـشَم ،  اًرِهاَظ  اَّمِإ  ٍهَّجُِحب ،    ِ هّلل ٍِمئاَق  نِم  ُضرَألا  ُولخَت  َال  یََلب ! َّمُهَّللا  » 
اَهوُعِدُوی یَّتَح  ِِهتاَـنَِّیب ،  ُهَجَجُح َو  مِِهب    ُ هّللا ُظَـفحَی  .اًردَـق    ِ هّللا َدـنِع  َنوُمَظعَـألا  َو  اًددَـع ،  َنوُّلَقَـألا    ِ هّللا َکـِئآلوُأ َو  َکـِئآلوُأ ؟ َنیَأ  َو 
ُهَرَوعَتـسا اَـم  اُونَالَتـسا  َو  ِنیِقَیلا ،  َحوُر  اوُرَـشَاب  َو  ِهَریِـصَبلا ،  ِهَقیِقَح  یلَع  ُملِعلا  ُمِِهب  مَجَه  .مِهِهاَبـشَأ  ِبوـُُلق  ِیف  اَـهوُعَرزَی  َو  مُهَءاَرَُظن ، 

ِیف   ِ هّللا ُءافَلُخ  َکئلوُأ  .یَلعَألا  ِّلَحَملِاب  ٌهَقَّلَعُم  اَهُحاَورَأ  ٍناَدـبَِأب  اَینُّدـلا  اُوبِحَـص  َو  َنُولِهاَـجلا ،  ُهنِم  َشَحوَتـسا  اَِـمب  اُوسَنَأ  َو  َنُوفِرتُملا ، 
 « .َتئِش اَذِإ  ُلیَمُک  اَی  فِرَصنا  مِِهتَیؤُر ! یلِإ  اًقوَش  ِهآ  ِهآ  .ِِهنیِد  یلِإ  ِهاَعُّدلا  َو  ِهِضرَأ ، 
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یلاخ دراد  اپ  رب  ار  یهلا  نید  دـنک و  مایق  قح  رماب  لیلد  تجح و  اب  هکیـسک  زا  وت  فطل  هب  نیمز  زگره  هک  تسا  نینچ  ایادـخ  راـب 
یهلا و لئالد  ات  یناهنپ ،  سرت و  لاح  رد  هاوخ  موصعم )  هناـگ  هدزاـی  ناـماما  لـثم  راکـشآ (  دـشاب و  رهاـظ  هاوخ  دـنام ،  دـهاوخن 

؟ دنیاجک دنرفن و  دنچ  اهنآ  .دورن و  نیب  زا  وا  نازورف  ياهلعشم 

تجح نانآ  هلیسو  هب  دنوادخ  .دندنمجرا  گرزب و  یسب  ادخ  دزن  تلزنم  ماقم و  ثیح  زا  اما  كدنا ،  ناشدادعت  دنگوس  ادخب  نانآ 
ناشدوخ نوچ  يدارفا  ياهلد  رد  ار  نآ  رذـب  دنراپـسب و  دوخ  دـننامه  یناـسکب  ارنآ  اـت  دـنک ،  يرادـساپ  ار  شنـشور  لـئالد  اـه و 

ار هچنآ  دـنیامن ؛ سمل  كاپ  هدامآ و  يداهن  اب  ار  نیقی  حور  اهنآ  و  دروآ ؛ يور  اهنادـب  راکـشآ  یتقیقح  اب  شناد  ملع و  .دـنناشفیب 
 ، دنـشاب ناساره  نآ  زا  ناهلبا  ار  هچنآ  و  دنناد ؛ اراوگ  ناسآ و  شیوخ  يارب  اهنآ  دنرمـش ،  راومهان  راوشد و  زاب  سوه  ناتـسرپایند 

دنـشاب و یهلا  يافلخ  نیمز  رد  اهنآ  .تسا  هتـسویپ  الاب  ناهجب  ناشحاورا  هک  دـننک  یهارمه  یئاه  نت  اب  ار  ایند  .دـنریگ  سنا  نادـب 
.شنیدب ناگدننک  توعد 

.درگزاب یهاوخ  یم  رگا  نونکا  مه  لیمک  يا  متسه ،  ناشرادید  دنموزرآ  قاتشم و  یسب  هآ  هآ 
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مالعا زا  يا  هّدع  و  هدش ،  رکذ  هغالبلا »  جـهن  تاملک «  هرامش 147  تحت  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماما  نانخـس  زا  زارف  نیا 
(1) .دنا هدروآ  ار  نآ  زین  ننست  لها  زا  ثیدح  خیرات و  بدا و 

و هضرا »  یف  هّللا  ءافلخ  و «  هجحب »  هّلل  مئاق  ياه «  هلمج  هب  هجوت  اب  هغالبلا ( »  جهن  ناحراش «  زا  يرایسب  نوچمه  دیدحلا  یبا  نبا 
چیه رب  وا ،  زا  دـعب  موصعم  ماما  ربمایپ و  رب  زج  هک  ماما  مالک  زا  زارف  نیا  رد  هجردـنم  نئارق  تالمج و  رگید  و  هنید »  یلا  هاعدـلا  » 

تماما و دروم  رد  هعیش  هدیقع  رب  ار  راوگرزب  نآ  نانخس  زا  تمسق  نیا  تلالد  تسا  هتـسناوتن  دوش )  یمن  قبطنم  یتیـصخش  ماقم و 
تفالخ

105 ص :

 » رد یبوقعی )  حـضاو (  نبا  ار ؛ )  نآ  لوا  شخب  رد ص 293 (  و  ج1 ص 256 ،  دیرفلا »  دقع  رد «  هبردـبع  نبا  هنومن : ناونعب  - 1
نساحم باب  ص40 ،  يواسملا »  نساحملا و  رد «  یقهیب  راـبخالا ؛ »  نویع  رد «  يرونید  هبیتق  نبا  ج 2 ص 400 ؛  یبوقعی »  خیرات 

 « بیغلا حیتافم  ریسفت «  رد  يزار  رخف  یعخن ؛ قاحسا  همجرترد  ج6ص479 دادغب »  خیرات  رد « بیطخ  ارنآ ؛ )  زا  یئاهزارف  بادآ ( 
یبا نبا  ص 390 ؛  بقاـنم »  رد «  یمزراوخ  نآ ص29 ؛ رـصتخم  رد  هکنانچ  ملعلا ، »  نایب  عماج  رد «  ربلادـبع  نبا  ج 2 ص 192 ؛ 

.دنا هدرک  لقن  ار  نآ  ج 18 ص 359 ؛  هغالبلا »  جهن  حرش  رد «  دیدحلا 
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: تسا هتشون  دیامن و  راکنا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  مهدزاود  ماما  تبیغ  اب  مأوت  تفالخ  تماما و  و  موصعم ،  ماما  هدزای  ینلع 

(1) .تسا هیماما  بهذم  هب  تبسن  ماما  حیرص  فارتعا  هلمج  نیا 

نآ ام  باحصا  هکنآ  زج  دیوگ : یم  هدز و  اج  رد  مالسلا ) ) هیلع  ) يدهم ترـضح  دلوت  راکنا  شا (  یـصخش  هدیقع  ساسا  رب  نکل 
سکعب قح و  رب  لطاب  سابل  ندناشوپ  نامه  نیا  .هدـیدرگ و  دراو  نانآ  هرابرد  يوبن  رابخا  هک  دـنیامن  یم  لادـبا  دوجو  رب  لمح  ار 

ار نآ  ودـیناشوپم  لطابب  ار  قح   (2)  « نوُمَلعَت ُمتنَأ  َّقَحلا َو  اوُُمتکَت  ِلِـطاَبلِاب َو  َّقَحلا  اوُِسبلَتَـال   َ و دـیامرف « : یم  دـیجم  نآرق  هک  تسا 
َّقَحلا َنوُُمتکَت  ِلِطاَبلِاب َو  َّقَحلا  َنوُِسبلَت  َِمل  دیامرف « : یم  زین  .تسا و  مادک  قح  تسیچ و  تقیقح  دیناد  یم  هکیلاح  رد  دـینک  نامتک 

رد دینک  یم  نامتک  ار  نآ  دیناشوپ و  یم  لطابب  ار  قح  ارچ   (3)  « نوُمَلعَت ُمتنَأ  َو 

106 ص :

ج 18 ص 351. هغالبلا ،  جهن  حرش  - 1
هرقب 2/42. - 2

نارمع 3/71. لآ  - 3
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هجوت زیچره  زا  لبق  دوخ ،  مالک  زا  يوتحم  رپ  زارف  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .تسا  مادک  قح  تسیچ و  تقیقح  دیناد  یم  هکیلاح 
رصع ره  رد  طئارش ،  دجاو  ماما  دوجو  هب  یمالسا  هعماج  يارچ  نوچ و  یب  زاین  مالسا و  رد  يربهر  هلأسم  ترورض  هب  ار  ناناملـسم 

دنک یم  ناشنرطاخ  ینید  تقیقح  کی  نایب  رد  دوخ  راتفگ  رب  ادخ  نتفرگ  دهاش  ای  زاین ،  زار و  بلاق  رد  هتشاد و  فوطعم  ینامز  و 
: هک

 ، ریذپ للخ  یهلا  ياه  تجح  تروص  نیا  رد  هچ  دنامب ؛ یلاخ  دشاب  نآ  هدنراد  اپ  رب  قح و  رماب  مئاق  هکیسک  زا  نیمز  هنحـص  دیابن 
يربهر ماقم  نیتسار و  ناماما  ّتیعقوم  حیرـشت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  سپ  نآ  زا  .دـش  دـهاوخ  لـطاب  وا  ياـه  هناـشن  و 

یم هجوتم  هتکن  نیدب  ار  ناناملـسم  رظن  اددجم  دزادرپ و  یم  هدیدرگ )  هصالخ  شموصعم  نادـنزرف  دوخ و  دوجو  رد  هک  مالـسا ( 
رـشن تهج  رد  يربهر  فئاظو  ماجنا  يدصت و  يارب  يدازآ  زا  ای  ناناملـسم ،  رب  تماعز  لوؤسم  يربهر و  ماقم  راد  هدهع  هک : دنک 

زا رفن  هد  اب  شترـضح  هکنانچمه  تسا (  رادروخرب  داسف  اب  هزرابم  تالکـشم و  هب  یئوگباوج  مالـسا ،  ماکحا  جیورت  نآرق ،  مولع 
ان و  رگمتـس ،  هتخورف و  دوخ  نارادـمامز  تیمکاـح  رثا  رب  اـی  و  دـندوب )  رادروخرب  يدازآ  نیا  زا  يّدـح  اـت  کـیره  رگید  ناـماما 

شنایعیش دوخ و  ناج  سرت  زا  يربهر  هفیظو  ماجنا  يارب  هنیمز  ندوب  دعاسم 

107 ص :

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


التبم وربور و  یتیعقوم  نینچ  اب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  مهدزاود  ماما  هکنانچمه  درب (  یم  رـسب  یناهنپ  یـسانشان و  تلاح  رد 
(1) هطوبرم ثیداحا  قبط  هک  درک  هیقت  نمشد و  زا  يافتخا  هب  راداو  ار  شنایعیش  ماما و  مکاح ،  وج  اجنآ  ات  يرآ ،  دیدرگ . ) 

.دنتفگ یم  نخس  شترضح  زا  هراشا  زمر و  اب  و  هدیدرگ ،  عونمم  مهدزاود  ماما  مان  هب  حیرصت  زا  یتح  یتینما  لئاسم  رطاخب  نایعیش 

مالعا و ار  اهنآ  تیدودحم  یمک و  دنگوس ،  ءادا  اب  و  هدومن ،  هراشا  ناماما  دادـعت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما موس  هلحرم  رد  و 
ینثا يافلخ  هرابرد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هیحان  زا  هدراو  ثیداحا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هکناـنچنآ  تسا ؛ هدومرف  دـیکأت 

هناگهدزاود همئا  اب  اهنت  رشع 

108 ص :

گرزب نادنمـشناد  سانـش و  ثیدح  ناققحم  زا  دنچ  یتافیلأت  ثیداحا ،  نیا  رودص  زا  یلـصا  فده  یـسررب و  ثحب و  هرابرد  - 1
یف هلاسر  .ناهفـصا «  پاچ  داـمادریم ،  زا  هیمـستلا »  نع  یهنلا  یف  هیمـستلا  هعرـش  تساـهنآ « : هلمج  زا  هک  هدـنام ،  ياـج  رب  هعیش 

زا یئابطابط  دمحم  نیدـلا  عیفر  دیـس  زا  مان  نیمه  هب  یباتک  زین   (. 1121 يزوحام ( نامیلس  خیش  زا  نامزلا »  بحاص  هیمـست  میرحت 
نیسح نیدلا  لامک  دیس  زا  مالسلا ، ) هیلع  ) يدهم ترضح  مان  ندرب  زاوج  رد  قحلا »  قارشا  هلاسر «  .یسلجم  همالع  موحرم  خیاشم 

 » و باتک ،  نیا  فلؤم  ملقب  دیسانشب »  ار  رظتنم  يدهم  هب «  دوش  هعجارم  اهباتک  نیا  یلیصفت  تخانـش  يارب  .یکرک  یتفم  ردیح  نب 
 . ج 10 هعیرذلا » 
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هلـسلس کـی  ندرمـشرب  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما مراـهچ  هلحرم  رد  .سکچیه  رگید  ددرگ ،  قبطنم  دـناوت  یم  هعیـش  لوبق  دروم 
رد ادـخ  يافلخ  نانیا  دـیامرف « : یم  تساهنآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  نأـش  روخ  رد  اـهنت  هک  هورگ  نیا  يونعم  ياـهیگژیو  اـهیرترب و 

ناونعب دوواد  نوچمه  یهلا  ناربماـیپ  زا  دـیجم  نآرق  مینیب  یم  هک  یتروص  رد  نونکا  .دنتـسه »  وا  نیدـب  ناگدـننک  توعد  نیمز و 
هفیلخ ار  وت  ام  دوواد ! يا   (1)  « ِّقحلِاب ِساَّنلا  َنَیب  مُکحاَف  ِضرَألا  ِیف  ًهَفیلَخ  كاَنلَعَج  اَّنِإ  ُدوُواَد  اَی  دیوگ « : یم  هدرب و  مان  ادخ  هفیلخ 

وا قح  رب  نیـشناج  ربماـیپ و  زج  هک  درب  میهاوخ  یپ  هتکن  نیدـب  .اـمن  يرواد  قح  هب  مدرم  نیب  سپ  میداد ؛ رارق  نیمز  يور  رد  دوخ 
دوـصقم نیارباـنب  .دـشاب  نـیمز  رد  ادـخ  هـفیلخ  دـناوت  یمن  یــسک  دــنراد ،  هدــهعب  ار  مدرم  تـیبرت  مـیلعت و  يربـهر و  شقن  هـک 

زا ناناملـسم  يربهر  یئامنهار و  تیلوؤسم  هک  دشاب  یم  هعیـش  نیتسار  ناماما  نامه  ءافلخ ،  هدـع  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
.تسا هدش  هداهن  اهنآ  شود  هب  شربمایپ  هلیسو  ادخ  فرط 

نانآ زا  ناوت  یمن  دشاب )  هدش  ماجنا  شغ  بلق و  یب  حیحـص و  دص  رد  دـص  باختنا  هکنیا  ضرفب  ار (  مدرم  یباختنا  يافلخ  اما  و 
هب

109 ص :

هروس ص 38/26. - 1
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ماقم نایدصتم  یمالـسا و  نارادمامز  هنافـسأتم  نکل  .درب  مان  اهنآ  زا  مدرم »  هفیلخ  ناونعب «  ناوتیم  اهنت  درک و  ریبعت  ادـخ »  هفیلخ  » 
تفالخ رب  یّصن  هنوگچیه  هکنآ  لیلدب  دندوب (  هّللا  هفیلخ  هن  دندوب ،  هداد  ههبج  لیکـشت  تیب  لها  ربارب  رد  رما  زاغآ  زا  هک  تفالخ 

 ، يرآ دوب .)  هدشن  هعجارم  یمومع  ءارآ  هب  نوچ  نیملسم (  هفیلخ  هن  و  دوب )  هدشن  هئارا  مالعا و  شلوسر  ادخ و  هیحان  زا  کیچیه 
اب ار  اهنآ  يأر ،  ياهقودنص  ياپب  مدرم  نتفر  زا  لبق  هک  مینک  یم  هظحالم  ایند  یتاباختنا  مسارم  زا  يرایسب  رد  دوخ  هک  يروطنامه 

شتیقفوم دنناوخ و  یم  تسا  رارق  هک  ار  سکره  مان  اهقودنـص ،  نارگرامآ  نانادرگراک و  ای  دننک ؛  یم  رپ  هدش  هیهت  شیپ  زا  ءارآ 
مه دارفا  نیا  تفالخ  .دوش  یم  میـسقت  اهتـسپ  رامـش ،  تشگنا  یهورگ  اب  یلبق  هئطوت  ینابت و  ساسا  رب  اهنت  و  دـننک ؛  یم  مالعا  ار 
هللا یلـص  ) ربمایپ زا  دعب  تفالخ  يدصتم  نیتسخن  يرادمامز  هک  دوب  نیا  هن  رگم  .تسا  هتـشادن  ینینچ  نیا  تاباختنا  زا  یمک  تسد 
لها ننست  لها  حالطصا  هب  هک  یئاهنآ  هباحص و  ياهتیصخش  مشاه و  ینب  تقفاوم  تیاضر و  تکرـش و  نودب  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

: دومرف هرابنیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما و  تفرگ !؟ ماجنا  دندوب ،  دقع  لح و 

 « َِهباَرِقلا َِهباَحِّصلِاب َو  نوُکَت  َِهبَاحِّصلِاب َو َال  ُهَفالِخلا  نوُکَتَأ  اَبَجَعاَو !  » 

110 ص :
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و هن !؟ يدنواشیوخ  هفاضاب  یباحـص  ناونع  اب  اما  ددرگ  یم  ررقم  ندوب  یباحـص  ناونعاب  تفالخرما  ایآ  تسا ! زیگنا  تفگـش  هچ  و 
: دومرف زین 

مُهَرُومُأ َتکَلَم  يَروُّشلِاب  َتنُک  ْنِإَف 

ُبَّیُغ َنوُریِشُملا  اَذَِهب َو  َفیَکَف 

مُهَمیِصَخ َتجَجَح  َیبرُقلِاب  َتنُک  ْنِإ  َو 

(1) ُبَرقَأ ِِّیبَّنلِاب َو  َیلوَأ  َكُریَغَف 

111 ص :

ص 416 ج 18  هغـالبلا ( »  جـهن  حرـش  رد «  دـیدحلا  یبا  نـبا  و  تمکح 190 ؛  حـلاص ،  یحبـص  پاچ  هخـسن  هغالبلا ،  جـهن  - 1
تمکح
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زا تفالخ  ياروش  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  رگم  و  دمآ !؟  راک  يور  نیفرط  رارق  رکبوبا و  صخش  لیم  اب  اهنت  رمع  هک  دوب  نیا  زج  رگم  و 
ربار نامثع  و  تخاـس ،  عونمم  لوزعم و  تفـالخ  يدـصت  زا  نیخیـش  هریـس  هب  لـمع  زا  درمت  رثارب  ار  یلع  يو  زا  دـعب  رمع ،  فرط 

زا رفن  ود  اـی  کـی  تسدـب  دوب و  نآ  حارط  رمع  هک  دوب  يا  هشقن  نیا  و  دروآ ؛ راـک  يور  نیخیـش  هریـس  رب  لـمع  هب  دـهعت  ساـسأ 
.دش هدایپ  ارجا و  يرفن  شش  ياروش  ياضعأ 

یتسد یهت  اب  سابعلا  ینب  ناورم و  ینب  هیما ،  ینب  نارادمامز  ایآ  و 

112 ص :
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رفن دنچ  اب  شزاس  ینابت و  ای  یگداوناخ ، . . .  يردـپ و  تثارو  زج  یقالخا  یتدـیقع و  ياهدوبمک  عاونا  تفالخ و  طئارـش  مامت  زا 
نیب رد  ناقفخ  داجیا  قح و  لها  راتـشک  ای  و  یی ،  هرود  رـصع و  ره  رد  تموکح  ناـنادرگ  هیزعت  تفـالخ و  راـبرد  نانیـشن  هیـشاح 

هچ مدرم  یلام  يرکف و  هینب  فعض  یمالسا و  نیوانع  زا  هدافتسا  ءوس  ناناملسم و  ندناشک  فاعضتسا  هب  هصالخ  و  ناملسم ،  مدرم 
هداد هک  یحیـضوت  ساسا  رب  هک  نخـس  لصا  هب  میدرگیم  رب  نونکا  دوب !!؟ رثؤم  يرادمامز  تفالخ و  ماقم  هب  نانآ  ندیـسر  رد  زیچ 

ناوتیمن تسا )  یمالـسا  هشیر  هنوگ  ره  دقاف  ننـست و  لها  هنایفوص  یفارخ و  راکفا  زا  یـشان  هک  ار (  باطقأ  لادـبأ و  عوضوم  دـش 
هک تسا  فسأت  بجعت و  یـسب  ياج  یتسار  .دومن  قبطنم  نآ  رب  ار  ماما  شیامرف ،  هدومن  ریـسفت  اعدا و  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنانچنآ 

يارب هنوگ  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  نوچمه  یمالسا  ياهتیعقاو  اب  انشآ  و  سانش ،  ثیدح  يدح  ات  ملکتم و  خروم ،  بیدا ،  يدنمشناد 
همه هک  ننست (  لها  مارتحا  دروم  هعیش و  نیتسار  ناماما  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ قح  رب  يافلخ  راب  ریز  نتفر  زا  رارف 

حیرـص و مالک  تقیقح  رد  و  هداد ،  تافارخ  نیدـب  نت  تسه )  هدوب و  كرد  لباق  راکـشآ و  مدرم  رب  اهنآ  يونعم  يداـم و  نوؤش 
لادبا نانخس  نیا  زا  ترضح  نآ  دوصقم  دیوگ  یم  و  تسا ،  هتفرگ  هرخسم  داب  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  نشور 

.تسا هدوب  باطقا  و 
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: دنک یم  ریبعت  نینچ  ارگ  جک  دارفا  هنوگ  نیا  زا  دیجم  نآرق  هکیلاح  رد 

ملظ و يور  زا  دنتخانـش  یم  نیقی  هـب  ار  قـح  هکیلاـح  رد  ناـیارگ  فارحنا   (1)  « اًُولُع اًملُظ َو  مُهُـسُفنَأ  اَـهتَنَقیَتسا  اَِـهب َو  اوُدَـحَج  َو  » 
.دندرک راکنا  ار  نآ  یشکرس 

114 ص :

لمن 27/14. هروس  - 1

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2195/AKS BARNAMEH/#content_note_114_1
http://www.ghaemiyeh.com


تمکح 209:

اوُفِعـُضتسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  کلذ ) : بیقع  الَت  َو   ) (1)  ، اَهَِدلَو یلَع  ِسوُرَّضلا  َفطَع  اَهِـسامَش  َدَعب  اَنیَلَع  اَینُّدلا  َّنَفِطعََتل  » 
شا هچب  رطاخب  شریش (  ندیشود  زا  هک  يرتش  نوچمه  یـشومچ  زا  سپ  ایند   «. (2) نِیثِراَولا ُمُهَلَعَجن  ًهَِّمئَأ َو  مُهَلَعَجن  ِضرَألا َو  ِیف 

ار هیآ  نیا  هاگنآ  .دروآ (  یم  ور  شا  هچب  هب  تبسن  ردام  دننامه  ینابرهم  اب  دزرو  یم  عانتما  ( 
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.تسا هدروآ  یسربط ج 7 ص 237  نایبلا »  عمجم  هقرو 74 و «  يرشخمز ج 1  راربالا »  عیبر  » 
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نیمز ناثراو  ناهج و  نایاوشیپ  ار  نانآ  هدومن و  لـضفت  دـندش  هدرمـش  ناوتاـن  نیمز  رد  هک  ناـنآ  رب  میهاوخ  یم  دومرف ) : توـالت 
.میهد رارق 

تیب لها  زا  ندـینادرگور  زا  سپ  اـیند  هک  هدومرف  ناـشن  رطاـخ  نینچ  دوخ  نانخـس  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما 
يزوریپ ندرک ،  ور  نیا  زا  دوصقم  ایآ  نونکا  .دنک  ور  اهنادـب  هداد ،  ناشن  فاطعنا  دوز  ای  رید  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ

نتفر نیب  زا  نانمشد و  يدوبان  فعض و  ای  تسا ،  قح  رارقتساو  تموکح  لکـش  هب  یناهج ،  ملظ  رفک و  رب  رت  هتـسیاش  رترب و  دارفا 
تسخن هیرظن  هژیوب  هیرظن ،  ود  ره  یتیگ !؟ رـسارس  رد  اهنآ  یقالخا  یملع و  راثآ  شرتسگ  يارب  هنیمز  ندش  هدامآ  هرخالاب  عناوم و 

هبناج همه  قلطم و  روطب  تیب  لها  یقالخا  یملع و  راثآ  رشن  هک  تسا  حضاو  رپ  یلو  هدیدرگ ؛ هئارا  هغالبلا  جهن  ناحراش  فرط  زا 
هفیرش هیآ  ترضح ،  نداد  رارق  هاوگ  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  و  تسا ؛ نانمـشد  مومع  رب  لماک  يزوریپ  هقلطم و  ّتیمکاح  مزلتـسم  ، 

نافعـضتسم طرـش  دـیق و  یب  قلطم و  یبای  تسد  يربهر و  يزوریپ و  رگنایب  هفیرـش  هیآ  اریز  .یعطق  تسا  يرما  دوخ ،  مـالک  رب  ار 
هب زج  يرما  نینچ  قـقحت  و  هتفرگ ؛ رارق  رگزواـجت  هارمگ و  نارادـمامز  ذوـفن  تحت  ناربکتـسم و  راـیتخا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تـسا 

هب تلادع  قح و  یناهج  تموکح  رارقتسا 
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یلاعت هّللا  لّجع  يرکـسعلا »  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  مومع « ،  قافتا  هب  نآ  قادصم  و  ددرگن ؛ رّـسیم  يزیچ  هب  تیب ،  لها  تسد 
.تسا فیرشلا  هجرف 

: دیوگ نخس  نیا  نوماریپ  دیدحلا  یبا  نبا 

.دش دهاوخ  لئان  نیمز  يرادمامزب  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هداد  هدعو  یبئاغ  ماما  هب  هلمج  نیا  اب  شترضح  هک  دنا  هتـشادنپ  هیماما 
یلو دـش ؛ دـهاوخ  ناهج  ياهروشک  رب  طلـسم  نیمز و  رایتخا  بحاص  هک  تسا  یماـما  هب  هدـعو  هلمج  نیا  دـنیوگ : اـم  باحـصا  و 

(1) .دـیآ دوجوب  تقو  رخآ  رد  هک  تسا  یفاک  ریبعت  نیا  تحـص  رد  هکلب  تسین ؛ وا  ندوب  بئاـغ  ندوب و  دوجوم  هدـعو  نیا  همزـال 
؛ هتفریذپ مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  هرابرد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مالک  داریا  دیدحلا  یبا  نبا  هک  دینک  یم  هظحالم  بیترت  نیدب 

نیا داریا  همزال  هک  تسا  تسرد  میئوگ  یم  نونکا  .تسا  هدیزرو  عانتما  راوگرزب  نآ  تایح  تدالو و  هب  فارتعا  زا  هشیمه  لثم  اما 
لاس رد  ترضح  نآ  تدالو  هب  هجوت  اب  نکل  تسین ؛ نخس  ماگنه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  ندوب  بئاغ  ندوب و  دوجوم  هدعو ، 

( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماما  نخس  قابطنا  زا  یعنام  رضاح  لاح  رد  هن  يرمق ،  يرجه  ای 256 )   ) 255

117 ص :
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یبا نبا  هچ  هتـشذگ ؛ یم  ترـضح  نآ  دـلوت  زا  نرق  راهچ  دودـح  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  رـصع  رد  هن  و  دراد ،  دوجو  راوگرزب  نآ  رب 
زا دوصقم  هجیتن  رد  تسا و  هدـیناسر  ماجنا  هب  رفـص 649  رخآ  رد  و  زاغآ ،  ار   « هغالبلا جهن  حرـش  فیلأت «  بجر 644  رد  دیدحلا 

.دیوگ یم  هتفگ و  هیماما  هعیش  هک  تسنامه  مالک  نیا 
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: مکی تمکح 

(1)

دش نینچ  نیا  عضو  هک  هاگنآ  سپ  فیرخلا »  عزق  عمتجی  امک  هیلإ  نوعمتجیف  هبنذب ،  نیدلا  بوسعی  برض  کلذ ،  ناک  اذاف  » . . . 
هک هنوگناـمه  دـنوش ،  عمج  شرود  باتـشاب  نینمؤم  عقوم  نیا  رد  دـنک ؛ مـالعا  ار  دوـخ  یگداـمآ  دـیآ و  مشخ  هب  نید  ياوـشیپ  ، 

نیا یناگدـنز  شور  نوچ  و  دوش ؛ یم  هتفگ  لسع  روبنز  هکلم  هب  بوسعی »  برع «  تغل  رد  .دـنوش  هتـسویپ  مه  هب  يزیئاـپ  ياـهربا 
یتایح شقن  ياراد  و  لالج ،  هاج و  اب  هک  تسا  لسع  ناروبنز  يربهر  تیعقوم  زا  رادروخرب  تکرب  رپ  اما  کچوک ،  رهاـظب  ناویح 

اهدص و تسیز  شیادیپ و  تهج  رد 

119 ص :
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( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما تسا ؛ تاناویح  رهطأ  عفنأ و  تقیقح  رد  تسا ،  اهنآ  شخبافش  هدنزرا و  لوصحم  و  لسع ،  روبنز  اهرازه 
و یناهج ،  تینمأ  لدع و  اب  مأوت  هک  شترضح  یتموکح  شور  يربهر و  شقن  رطاخ  هب  مالـسلا ( ) هیلع  ) مئاق ترـضح  شدنزرف  زا 
 ( دوب دـهاوخ  اهزواجت  یگتـسباو و  یگدولآ و  عاونا  زا  ناهج  ياهتموکح  نیرت  هزنم  نیرتدـیفم و  و  رـشب ،  تاجن  تداعـس و  هیاـم 

: دیوگ هدومرف و  بوسعی »  هب «  ریبعت 

ناـشن دوخ  زا  مشخ  تلاـح  دـشک  یم  هرعن  دـنز و  یم  نیمز  رب  مد  بضغ  ماـگنه  هب  هک  ریـش  نوچمه  روهظ  ماـگنهب  نید  بوـسعی 
ربا ياه  هدوت  هکنانچنآ  نانمؤم ،  عقوم  نیا  رد  .دیامرف  مالعا  یناهج  مایق  يارب  ار  شیگدامآ  و  یفرعم ،  ار  دوخ  تیعطاق  اب  و  دـهد ؛

.دنوش لمع  هنحص  دراو  شترضح  يربهر  اب  دنیآ و  درگ  وا  رود  هب  ناباتش  ایند ،  يوس  ره  زا  دندنویپ ،  یم  مه  هب  تعرس  اب  يزیئاپ 
؛ هدرب ماـن  نید  بوـسعی »  ناوـنعب «  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤـملاریما  ماـما  زا  ارارک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  زین 

جهن فلؤم «  یـضر ،  دیـس   (1)  . تسا هدومرف  بوسعی »  هب «  ریبعت  دوخ  زا  شتاـملک ،  رد  زین  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما صخـش  هکناـنچ 
رادمامز زور  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  ياقآ  بوسعی »  دیوگ « : یم  هغالبلا ، » 
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ماما هک  دشاب  یم  یئاهیئوگشیپ  زا  ربخ  نیا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  بآ  نودب  ربا  ياه  هدوت  عزق »  .دوب و «  دهاوخ  مدرم 
زا دـعب  ندـمآ  رد  شمارآ  رارقتـسا و  لاـح  هب  ِهبنَذـِب »  بَرَـض  ياـنعم «  .تسا و  هدومرف  داـی  ناـمزلارخآ  يدـهم  زا  و  هدوـمن ؛ داریا 

و دـشاب ؛ یم  دوخ  لاب  ود  اـب  زاورپ  لاـح  رد  شتاـقوا  رتشیب  و  تسا ؛ نآ  ربهر  لـسع و  روبنز  هکلم  بوسعی »  هچ «  .تسا  بارطـضا 
.دیارگ شمارآ  هب  هداتسیا ،  زاب  تکرح  زاورپ و  زا  رگید  دنز  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  مد  هک  یماگنه 

: دسیون یم  هاگنآ 

؛ درب رـس  هب  نیمز  رانک  هشوگ و  رد  یناهنپ  سرت و  لاح  هب  يدـهم  هکنیا  رد  تسا  هیماما  هدـیقع  دـننامه  هیرظن  نیا  تفگ : دـیهاوخ 
 ( ننست لها  ام (  بهذم  قبط  میوگ  یم  نم  یلو  .ددرگ  رقتسم  تباث و  دوخ  تموکح  زکرم  رد  دنک و  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هاگنآ 

تـسا هاگآ  نآ  زا  ادخ  هک  یتحلـصم  يور  زا  تسخن  دنک ،  یم  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هکیـسک  نامه  يدهم ،  ماما  هک  تسین  دـیعب 
سپ نآ  زا  و  دیامن ،  تموکح  یگدنکارپ  بارطضا و  لاح  رد 
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تدالو و راب  ریز  نتفر  زا  رارف  يارب  دـیدحلا  یبا  نبا  مینیب  یم  زاـب  اـج  نیا  رد   (1) .دبای ناماس  شیگدنکارپ  و  رقتـسم ،  شتموکح 
زیواتـسد ار  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یئوگـشیپ  اب  قابطنا  لباق  ریغ  تالامتحا  و  هتخادرپ ؛  هجومان  هیجوت  هب  ترـضح ،  نآ  تبیغ 

يورِه زین  شدوخ .  یصخش  هدیقع  بلاق  رد  اهتنم  دهد ،  یم  هئارا  ار  هعیـش  هیرظن  نامه  ندینادرگ ،  رـس  رود  همقل  اب  و  هداد ؛  رارق 
(2) .تسا هدرک  رظن  راهظا  نآ  نوماریپ  دیدحلا  یبا  نبا  نوچمه  و  هدروآ ،  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریمازا لقن  هب  ار  زارف  نیا 

(192 : ) دیوگ يرشخمز  و 

ناوریپ اـب  وا  يرادـیاپ  یگداتـسیا و  ياـنعم  هب  دروـم  نیا  رد  تسا )  ندز  نیمز  رب  مد  شیاـنعم  هک  ِهبنَذ ( »  ِبیِـسَِعب  بَرَـض  هلمج « 
عابتا اب  ندرک  ریـس  ناباتـش  هنتف و  اب  دروخرب  زا  ندیزگ  يرود  دوصقم  دسیون : یم  هلمج  نیا  لقن  لابندب  ریثا  نبا   (3) .تسا شیوخ 

(4) .دشابیم نیمز  رد  دوخ 
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ج 4 ص 170. هیاهنلا ،  - 4
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هیلع ) يدهم ترضح  نخس ،  نیا  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  روظنم  هدوملا »  عیبانی  باتک «  باب 74  رد  يزودنق  همالع  و 
.تسا هتسناد  مالسلا )

یئوگشیپ  1 دوشیم : هدافتسا  نینچ  هدمآ  لمعب  مالسلا ) هیلع  ) ماما نخس  زا  زارف  نیا  هرابرد  هک  یئاهرظن  راهظا  هب  هجوت  اب  نایاپ ،  رد 
ملسم و رما  کی  ناونع  هب  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) يدهم ترـضح  شدنزرف  روهظ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماما 

ناـهج يارچ  نوچ و  یب  قلطم و  رادـمامز  ناونعب  و  ینید ،  هدرتـسگ  ماـیق  لکـشب  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  .یندش 2 
زا و  تشاد ؛ دهاوخ  هدهع  هب  ار  نینمؤم  هعماج  يربهر  تیزکرم و  شقن  وسکی  زا  لسع ،  روبنز  هکلم  دننامه  شترـضح ،  .مالسا 3 

أـشنم دوخ  لسع  روبنز  هکلم  هکنانچ  تسا ،  رـشب  دارفا  تیدوجوم  تکرب و  ریخ و  هیام  یتموکح  شور  رد  وا  سدقم  دوجو  یئوس 
 . دشاب یم  زاس  لسع  لاعف و  رگراک ،  روبنز  رازه  نارازه  تایح  همادا  شیادیپ و 

قوش و اب  يزیئاپربا  ياه  هدوت  نوچمه  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  مدرم  هوبنا  ياه  هدوت  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  ماگنه   4
دروخرب هنوگچیه  نودب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  .دـنیآدرگ 5  شدوجو  عمـش  رود  راو  هناورپ  و  راپـسهر ،  وا  يوس  هب  باتش 

زا سپ  یکی  عناوم  تالکـشم و  ماجنارـس  دـسریم و  قلطم  يزوریپ  هب  دوخ  ناوریپ  اب  نایوج  هنتف  هیحان  زا  اه و  هنتف  اب  یـشخب  ناـیز 
زا يرگید 
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تسنآ و رگنایب  موصعم  ناماما  ربمایپ و  زا  تیاور  اهدـص  هکلباه  هد  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  يرآ  .دـش  دـنهاوخ  فرطرب  شهاررس 
.میهدیم عاجرا  هطوبرم  رداصمبار  نادنمقالع  راصتخا  رطاخب 
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هبطخ 93:

مشچ نم  مدرم ،  يا  دنوادخ ،  يانث  دمح و  زا  دعب  اما  ِهَنتِفلا » . . .  َْنیَع  ُتأَقَف  یِّنِإَف  ُساَّنلا ،  اَهُّیأ  هیلع ،  ءانَّثلا  و  هّللا ،  ِدمَح  دعب  اّمأ  » 
زا سپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـیوگ : یم  هبطخ  نیا  یخیراـت  شزرا  راـبتعا و  دـییأت  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نـبا  مدروآ . . . .  رد  ار  هـنتف 

هاگنآ .تسا  هدرکن  داریا  ار  اهنآ  یضر  دیـس  هک  هدوب  یئاهزارف  ياراد  هبطخ  و  هدومرف ؛ داریا  ار  هبطخ  نیا  ناورهن ،  ناتـساد  ءاضقنا 
مکورـصنتسا اذا  و  اودـبلاف ،  ودـبل  ناـف  مکیبـن ،  تیب  لـهأ  اورظناـف  تـسا « : هـلمج  نآ  زا  و  هـتخادرپ ؛ هدـشن  داریا  ياـهزارف  رکذـب 

انم لجرب  هنتفلا  هّللا  نجرفیلف  مهورصناف ، 

125 ص :
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.تیبلا لهأ 

نم اذـه  ناک  ول  شیرق : لوقت  یَّتح  رهـشأ ،  هینامث  هقتاع  یلع  اعوضوم  اجره  اجره  فیـسلا ،  الإ  مهیطعیال  ءاـمالا ،  هریخ  نبإ  یبأـب 
َنیِذَّلا ِیف    ِ هّللا َهَّنُـس  ًالِیتقَت  اُولُِّتق  اوُذِـخُأ َو  اوُفُِقث  امَنیَأ  َنِینوُعلَم  اتاَفُر  اماطُح َو  مُهَلَعجَی  یَّتح  هیمأ  ینبب  هّللا  هیرغی  .انمحرل  همطاـف  دـلو 

مه امـش  دنتـسشن  دوخ  ياج  رب  نانآ  رگا  سپ  دـیرگنب ؛ دوخ  ربماـیپ  تیب  لـها  هب   (1)  « ًالیِدـبَت   ِ هّللا ِهَّنُِـسل  َدِـجَت  َنل  لـبَق َو  نِم  اْوَلَخ 
هلیسوب دنوادخ  هک  تسین  یکش  .دیهد  يرای  ار  اهنآ  دندیبلط  يرای  امش  زا  رگا  و  دیزیخ ؛ اپ  هب  مه  امش  دنتساوخ  اپب  رگا  و  دینیشنب ؛

ادـج تشوگ  زا  ار  ناویح  تسوپ  هکنانچنآ  دـنک (  رانکرب  نآ  زا  ار  مدرم  هنتف ،  ندـیبوک  مه  رد  اب  ربماـیپ )  نادـناخ (  اـم  زا  يدرم 
راتشک دهدن ؛ تلاوح  ضرالا )  یف  نادسفم  نایوج و  هنتف  اهنادب (  يزیچ  ریشمش  زج  هک  نازینک  نیرتهب  رسپ  يادفب  مردپ  دنزاس .) 

زا يدـهم )  صخـش (  نیا  رگا  دـنیوگ : شیرق  هکنآ  ات  دـهنن  شود  زا  ریـشمش  هام  تشه  دـنوش ؛ موکحم  نادـب  هک  تسا  يدوبان  و 
اجنآ ات  دزیگنارب  هیما  ینب  اب  نداتفا  رد  يارب  ار  وا  دنوادخ  .درک  یم  محر  ام  رب  دوب  همطاف  نادنزرف 
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دنبایب ار  نانآ  اج  ره  هک  دنتـسه  ناگدـش  هدـنار  اهنآ  تسا ) : هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  هکنانچ  و  دزاس ( ؛ راـم  راـت و  ار  ناـنآ  هک 
.دنیامن گرمب  موکحم 

: دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دوب  دهاوخ  ریذپان  للخ  مه  سپ  نیا  زا  و  هدمآ ،  رد  ارجا  هب  ناینیشیپ  قح  رد  هک  دشاب  یهلا  تنس  نیا 
يو زا  نازینک »  نیرتهب  رـسپ  يادفب  مردپ  هلمج «  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هدـش و  هداد  هدـعو  نآ  هب  هک  یـصخش  نآ  دوش : لاؤس  رگا 
مان هب  يزینک  دـنزرف  يو  و  تسا ؛ ناـشیا  مهدزاود  ماـما  يو  اـهنآ  ناـمگ  هب  سپ  هیماـما ،  اـما  دوش : یم  هتفگ  تسیک ؟ هدومن  ریبعت 

.دشاب یم  سجرن 

 ) رضاح لاح  رد  و  دش ،  دهاوخ  دلوتم  يزینک  زا  هدنیآ  رد  هک  تسا  یمطاف  وا  دنا  هدرک  نامگ  سپ  ننست ، )  لها  ام (  باحصا  اما 
دوعوم صخـش  نآ  اـت  تسا  دوجوم  تقو  نآ  رد  یـسک  هچ  هیما  ینب  زا  دوش  هتفگ  رگا  .تسین و  دوـجوم  دـیدحلا )  یبا  نبا  رـصع 

ول .ادـحاو و  اماقم  یننوری  ول  اهیف  ام  ایندـلاب و  شیرق  دوت  کلذ  دـنعف  هلمج «  قبط  و )  هکیلاح (  رد  دریگب ،  وا  زا  ار  هیما  ینب  ماقتنا 
؟ درک یم  تموکح  نانآ  رب  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  دنراد  شوخ  نانآ  تسا  هبطخ  نتم  رد  هک  روزج »  رزج  ردق 
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دارفا زا  یهورگ  ناشرظتنم ،  ماما  روهظ  ماگنه  هب  هدـنیآ  رد  اهنآ  نامگ  هب  و  دنتـسه ؛ تعجر  هب  لـئاق  سپ  هیماـما ،  اـما  میئوگ : یم 
و درب ،  ورف  ناشنامشچ  رد  لیم  ار  يا  هتسد  و  عطق ،  ار  اهنآ  ياپ  تسد و  رظتنم  ماما  تشگ و  دنهاوخ  زاب  ایند  هب  نارگید  هیما و  ینب 

.دریگب هدنیآ  نیشیپ و  نانمشد  زا  ار  دمحم  لآ  ماقتنا  و  دشک ،  رادب  ار  رگید  هتسد 

لاح رد  هک  همطاف ،  نادـنزرف  زا  ار  يدرم  نامزلارخآ  رد  سپ  نیا  زا  دـنوادخ  هک  دـنرادنپ  نینچ  ننـست )  لها  ام (  باحـصا  اـما  و 
نارگمتس زا  و  هدیدرگ ؛  راشرـس  متـس  ملظ و  زا  هکنانچمه  دنک  تلادع  زا  راشرـس  ار  نیمز  وا  دنک و  قلخ  تسین ،  دوجوم  رـضاح 

مـالک زا  زارف  نـیرد  هکیروطناـمه  و  دوـب ؛  دـهاوخ  يزینک  زا  وا  و  دـهد ؛  رفیک  ار  ناـنآ  یلکــش  نـیرت  تخــس  هـب  دریگ و  ماـقتنا 
یماگنه و  دشاب ؛  یم  دّمحم »  هلآ « ،  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دننامه  شمان  هدش ،  دراو  راثآ  رگید  و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

حیحص ربخ  رد  دوعوم  ینایفس  نامه  وا  و  دیامن ،  تموکح  یمالـسا  ياهروشک  رتشیب  رب  هیما  ینب  نامدود  زا  یکلم  هک  دنک  روهظ 
.تشک دهاوخ  ار  نارگید  هیما و  ینب  زا  شناوریپ  وا و  یمطاف  ماما  هک  دوب  دهاوخ  هیما  نب  برح  نب  نایفسوبا  دالوا  زا  و  ، 
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نب میلـس  هدروآ ،  ار  هبطخ  نیا  هک  یمالـسا  ناگدنـسیون  ناخروم و  زا  سک  نیتسخن  میوش : یم  روآ  دای  لاقم  نیا  نایاپ  رد  اـنمض 
(1) .تسا هدوب  هتشذگرد 90 ه )  يرماع (  سیق 

(2) .تسا هدرک  لقن  ارنآ  هتشذگ 283 ه )  رد  یناهفصا (  یفوک  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  قاحساوبأ ،  وا  زا  دعب  و 

و هدروآ ؛ هغالبلا  جـهن  رد  یـضر  دیـس  هک  تسا  يرادـقم  زا  شیب  هبطخ  لـصا  تسا ،  هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  يروطناـمه  هتبلا 
هدرک لقن  ریز  رداصم  رد  تالمج ،  زا  یتمـسق  رخات  مدـقت و  ظافلا و  یـضعب  رد  فالتخا  تافاضا و  اـب  ار  نآ  ود  ره  ناـگدربمان ، 

 ، ج 5 هادـهلا »  تابثا  رد «  میدرک و  لقن  ام  تسا و  نامز  ماما  هژیو  هک  ار  یتمـسق  هعیـشلا »  لئاسو  رد «  یلماع ،  رح  خیـش  زین  .دـنا 
.دنا هدرک  لقن  ار  نآ  راونالا »  راحب  متشه «  دلجم  رد  یسلجم  همالع  و  هدروآ ؛  ار  يرگید  ياهتمسق 
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.تسا هدش  رشتنم  همجرت و  زین  یسراف  هب  هک  توریب  پاچ  سیق »  نب  میلس  باتک  هب «  دینک  عوجر  - 1
موحرم ملق  هب  نوگانوگ ،  سراهف  باتک و  لصا  زا  شیب  ياهیقرواپ  لصفم و  همدـقم  اب  باتک  نیا  ج 1 ص 57 60 ؛  تاراغلا ،  - 2

.تسا هدیدرگ  رشتنم  پاچ و  دلجم  ود  رد  یّلم  راثآ  نمجنا  هلیسو  يومرا ،  ثدحم 

هغالبلا جهن  رد  رظتنم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 151زکرم  هحفص 136 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2195/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2195/AKS BARNAMEH/#content_note_129_2
http://www.ghaemiyeh.com


هیلع ) يدـهم ترـضح  هب  طوبرم  ياهزارف  رگید  زا  لبق  ار  زارف  نیا  دوب  هتـسیاش  هبطخ ،  نیا  لسلـسم  هرامـش  هب  هجوت  اب  ناـیاپ ،  رد 
هب اجنیا  رد  دوب ،  باتک  عوضوم  زا  جراخ  یتهج  زا  و  دوب ،  هدـشن  رکذ  هغـالبلا »  جـهن  نتم «  رد  نوچ  نکل  مینک ،  حرطم  مالـسلا )

(205  ) ینامیا هیقف  يدهم  یناثلا 1403  عیبر  ناهفصا  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا  نأ  اناوعَد  ُرخآ  .میتخادرپ و  نآ  رکذ 
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باتک عبانم 

يرـسترما بلاطملا  حجرا  ینامرق  سابعلاوبا  لودلا  رابخا  یلماع  رح  خیـش  هادهلا  تابثا  ياوربش  هّللادـبع  فارـشالا  بحب  فاحتالا 
نیدلاریخ مالعألا  يرصم  نابص  نیبغارلا  فاعسا  يدنه  نیسح  دماحریم  ماهفالا  ءاصقتـسا  يولهد  هّللا  یلاو  هاش  ءافخلا  هلازا  یفنح 

دیس نامزلا  بحاص  دوجو  یلع  ناهربلا  یسلجم  رقاب  دمحم  همالع  راونالا  راحب  یتاقبع  دیعس  دمحم  دیس  رشع  یناثلا  مامالا  یلکرز 
يروز هنگنز  لولهب  یضاق  دمحم  لآ  خیرات  یعفاش  یجنگ  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یلماع  نیما  نسحم 
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همتت یبوقعی  حضاو  نبا  یبوقعی  خیرات  یفوتـسم  هّللادمح  هدیزگ  خیرات  يرکب  راید  سیمخلا  خیرات  يدادـغب  بیطخ  دادـغب  خـیرات 
نیدـلا لـضفا  لـلعلا  هلدـالا و  حـیقنت  یقـشمد  ریثـک  نـبا  ریـسفت  يزوـج  نـبا  طبـس  همئـالا  صاوـخ  هرکذـت  يدرو  نـبا  رــصتخملا 
مـالکلا هرهوج  يراـق  یلع  ّـالم  هئیـضملا  رهاوـج  يرزج  ریثا  نبا  لوصـالا  عماـج  ینابیـش  عـیبد  نبا  لوـصولا  ریـسیت  يدـنجخردص 

لود يرـصم  لابرغ  قیفـش  دمحم  فراعملا  هرئاد  یناهفـصا  میعنوبا  ظفاح  ءایلوالا  هیلح  ریم  دـناوخ  ریـسلا  بیبح  يدادـغب  یلوغارق 
يزاریش نیدلا  لامج  دیس  بابحالا  هضور  ینارهت  گرزب  اغآ  خیش  جاح  هعیشلا  فیناصت  یلا  هعیرذلا  یبهذ  نیدلا  سمش  مالـسالا 

یبلح هنحش  نبا  رظانملا  هضور  دناوخ  ریم  افصلا  هضور  یفشاک  نیسحالم  ءادهشلا  هضور 
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ّرـس یـسیفن  دیعـس  فوصت  همـشچرس  يدادـغب  نیما  دـمحم  بهذـلا  کئابـس  دـمحا  سنوی  يرجهلا  ثلاثلا  نرقلا  بدا  یف  ءارماس 
قازرلادبع دیس  يداهلا  مامالا  هریس  یقهیب  يربکلا  ننس  یماصع  کلملادبع  یلاوعلا  موجنلا  طمـس  يراخب  رـصنوبا  هیولعلا  هلـسلسلا 

يدبیم نینمؤملاریما  ناوید  حرـش  یجـشوق  دیرجت  حرـش  یلح  همالع  دیرجت  حرـش  یقـشمد  دامع  نبا  بهذلا  تارذش  يردب  رکاش 
نبا هغالبلا  جهن  حرش  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یعفاش  ینازاتفت  دصاقملا  حرش  یعفاش  ینازاتفت  یفسن  دیاقع  حرـش  يدزی 

ملـسم حیحـص  يراخب  حیحـص  یعافر  نیدـلا  جارـس  رابخالا  حاحـص  یماج  نمحرلادـبع  هوبنلا  دـهاوش  یقهیب  نامیالا  بعـش  مثیم 
یمثیه رجح  نبا  هقرحملا  قعاوصلا 
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یفقث قاحساوبا  تاراغلا  يرونید  هبیتق  نبا  رابخالا  نویع  یسلدنا  هبردبع  نبا  دیرفلا  دقع  یبهذ  نیدلا  سمش  ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا 
دئارف یبرع  نبا  نیدلا  یحم  هیکم  تاحوتف  یقشمد  ینینم  دمحا  نانملا  حتف  يرـشخمز  قئافلا  يوره  دیبعوبا  ثیدحلا  بیرغ  یفوک 

ریثا نبا  لماکلا  یکلام  غابـص  نبا  هّمهملا  لوصفلا  یفنح  يراـخب  اـسراپ  هجاوخ  باـطخلا  لـصف  یعفاـش  ینیوج  میهاربا  نیطمـسلا 
راونالا حـقاول  یبالود  باقلالا  ینکلا و  يدـنه  یقتم  لامعلا  زنک  یعفاش  یجنگ  بلاطلا  هیافک  يرون  یجاح  راتـسالا  فشک  يرزج 

تیاده یلق  اضر  ءاحصفلا  عمجم  یمثیه  نیدلارون  دئاوزلا  عمجم  یمور  يولوم  يونثم  یسخرس  نیدلا  سمش  طوسبم  ینارعش 
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یناصمحم دمحا  ربلادـبع  نبا  ملعلا  نایب  عماج  رـصتخم  یقهیب  میهاربا  يواسملا  نساحملا و  یفاوخ  حیـصف  دـمحا  یحیـصف  لمجم 
ءادفلاوبا رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  ینانبل 

بهذـلا جورم  يراـق  یلع  ّـالم  هوکـشملا  حرـش  یف  هاـقرملا  یعفاـی  هّللادـبع  ناـنجلا  هارم  یفوص  یتـشچ  نمحرلادـبع  رارـسالا  هارم 
جهن رداصم  يوازمح  راونالا  قراشم  یـسلایط  دنـسم  ینایور  دنـسم  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  يروباشین  مکاـح  كردتـسم  يدوعـسم 

لوصولا جارعم  یناربط  ریبک  مجعم  یمومح  توقای  نادلبلا  مجعم  یعفاش  هحلط  نبا  لوئسلا  بلاطم  ینیسح  ءارهزلادبع  دیس  هغالبلا 
یمزراوخ نیسح  ماما  لتقم  يزار  رخف  بیغلا  حیتافم  یمزراوخ  مولعلا  حیتافم  يدنرز  نیدلا  سمش 
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يدادغب جلث  یبا  نبا  همئالا  دیلاوم  یمزراوخ  بطخا  بقانم  يدنبشقن  یقوراف  دمحا  تابوتکم  يدنه  يدوروم  ربکا  یلع  تافشاکم 
یناود نیدلا  لالج  هیادـهلا  رون  یجنلبـش  نمؤم  دیـس  راصبالا  رون  یفاکـسا  هینامثعلا  باتک  ضقن  ینادـمه  یلع  دیـس  یبرقلا  هدوم 

يزودنق هدوملا  عیبانی  ناکلخ  نبا  نایعالا  تایفو  یلماع  رح  خیش  هعیشلا  لئاسو  حلاص  یحبـص  پاچ )  هغالبلا (  جهن  ریثا  نبا  هیاهن 
ینارعش باهولادبع  رهاوجلا  تیقاویلا و  یفنح 
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باتک بلاطم  تسرهف 

5 راتفگشیپ ···

11 مالسا ··· رد  تیودهم 

15 مالسلا ···) هیلع  ) يدهم ترضح  زا  هاتوک  تخانش 

19 مالسلا ···) هیلع  ) يدهم ترضح  تدالو 

41 هغالبلا ··· جهن  رد  رظتنم  يدهم 

45 هغالبلا ··· جهن  رد  يربهر  تماما و 

51 فیرشلا ···) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) يدهم ترضح  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ياهیئوگشیپ 

53 هبطخ 100 ···

57 هبطخ 138 ···

65 هبطخ 150 ···

71 هبطخ 152 ···
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75 هبطخ 182 ···

79 هبطخ 187 ···

85 هبطخ 190 ···

91 تمکح 147 ···

103 تمکح 209 ···

107 مکی ··· تمکح 

113 هبطخ 93 ···

119 باتک ··· عبانم 

125 باتک ··· بلاطم  تسرهف 

127 مالسلا ···) هیلع  ) يدهم ترضح  هرابرد  فلؤم  یفیلأت  راثآ 
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( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  هرابرد  فلؤم  یفیلأت  راثآ 

لماش یّلـصفم  همدقم  اب  ردص ،  نیدـلاردص  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  يدـهملا »  » همجرت ناهج .  حلـصم  ای  رظتنم  يدـهم  - 1
 . يرمق پاچ 1374  نیغورد ،  ياه  يدهم  رفن  اههد  یفرعم 

هللا لجع   ) هّللا هّیقب  ترضح  هرابرد  یصاصتخا  یپاچ  یّطخ و  هلاسر  باتک و  دلج  یفرعم 400  لماش  دیسانشب .  ار  رظتنم  يدهم  -2
 . یسمش پاچ 1346  فیرشلا ، ) هجرف  یلاعت 

هیلع ) یلع نینمؤملاریما  ماما  ياهیئوگـشیپ  رب  لمتـشم  رـضاح ،  باتک  دـیدحلا .)  یبا  نبا  رظن  زا  هغالبلا (  جـهن  رد  رظتنم  يدـهم  -3
.دش پاچ  دیدجت  تافاضا ،  تارییغتاب و  دنوادخ  يرایب  هک  مالسلا ، ) هیلع  ) يدهم ترضح  دروم  رد  مالسلا )

.ق نابعش 1401 ه  مق ،  پاچ  يدهم .  مامالا  هعوسوم  -4
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1-2 هنّسلا : لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 5

تالجم رد  هلاقم  تروصب  ای  هریغ ،  ثیدح و  بتک  زا  یشخب  ای  لقتسم ،  یباتک  بلاق  رد  هک  ینس  ياملع  زا   ، یبرع نتم  لماش 56 
ناگدنسیون توف  خیرات  بیترت  هب  فیرشلا ، ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) يدهم ترضح  یتایح  نوؤش  تایـصوصخ و  نوماریپ  یجراخ 

.دیدرگ رشتنم  پاچ و  توریب  رد  يرمق  يرجه  لاس 1402  هب  میظنت و  گرزب  دلج  ود  رد  ، 

 . یلهاج گرم  زا  یئاهر  هار  ای  ماما  تخانش  -6

.ش پاچ 1370  هّیلهاج ، »  هتیم  تاـم  هناـمز  ماـما  فرعی  ملو  تاـم  نم  ثیدـح « : ياوتحم  دانـسا و  نوماریپ  یـسررب  ثحب و  هژیو 
(224)
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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