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روج ياه  تموکح  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يریگ  65عضوم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  اه  تضهن  نارس  69توعد 

یناسارخ ملسموبا  70مایق 

یلع نب  دیز  71مایق 

هیکز سفن  دمحم  72مایق 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياه  تمارک  متفه : 75لصف 

اعد 75تباجتسا 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  دزن  هفینحوبا  ندرکن  88يدرگاش 

تنس لها  نوتم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیداحا  مهن : 91لصف 

91هراشا

تیالو نکر  رهطا ، همطاف  مظعا و  91ربمایپ 

تمایق رد  تیب  لها  یتسود  زا  92شسرپ 

مظعا ربمایپ  نت  هراپ  92همطاف 

ءادهشلادیس هزمح  ربق  ترایز  همطاف و  92ترضح 

نیقداص 93يانعم 

میقتسم طارص  تیب ؛ 93لها 

مدرم هب  93تبحم 

نالوسر نیما  94ناهیقف ؛

زامن 94هاگیاج 

اعد شریذپ  94طرش 

نیدلاو 94قاع 

اه هنتف  رد  94يرایشه 

ترتع 94فاصوا 

ادخ هدیرفآ  نیرتهب  96یلع ،

ادخ هب  لکوت  96ربص و 

یلع یتسود  تبحم و  رد  97تداعس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تمظع  رد  تنس  لها  ياملع  زا  ینانخس  مهد : 100لصف 

یفوک تباث  نب  نامعن  100هفینحوبا 

ینارح هیمیت  100نبا 

سنا نبا  101کلام 

ظحاجلا 101رحبوبا 

یناهفصا میعن  101یبا 

102یناتسرهش
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يروباشین 102راطع 

ناکلخ 103نبا 

ینالقسع رجح  103نبا 

نابح 103نبا 

یعفاش هحلط  نب  103دمحم 

ینامرق فسوی  نب  104دمحا 

یعافر نیدلا  جارس  104دمحم 

یلکرز 104نیدلاریخ 

104یجنلبش

يرصم نیما  105دمحا 

يواقرش 105نمحرلادبع 

وراتفک دمحا  106خیش 

یطوب ناضمر  دیعس  106دمحم 

يدنج میلحلادبع  107داتسا 

نازاس همانرب  اب  مهدزای : 108لصف 

یلک 108ياهداهنشیپ 

یمدرم ياه  108شسرپ 

یسانشراک ياه  109شسرپ 

همان 109باتک 

زکرم 113هرابرد 
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تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

باتک تاصخشم 

 - 1355 یفطل ، يدهم  تنس / لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روآدیدپ : مان  ناونع و 

یمالسا ، 1385. ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن : تاصخشم 

.ص يرهاظ : 102  تاصخشم 

لایر  978-964-140-57-9:  6000 کباش :

یفیصوت یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  102 ؛ .ص 99 -  همانباتک : تشاددای :

.یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا : هسانش 

1556005 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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هچابید

تایآ ساسا  رب  دنتسه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تیب  لها  زا  ینـس  هعیـش و  رواب  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
يارب یمهم  لماع  نآرق ، هب  رواب  راـنک  رد  دـناوت  یم  دراد و  یناوارف  تیمها  كارتشا ، نیا  .تسا  نید  وزج  ناـنآ  هب  تبحم  ینآرق ،

.دشاب ناناملسم  همه  یلدمه  تدحو و 

هار تسا ، هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  ناناملـسم  تیوه  بیهم ، یبادرگ  نوچ  هتفرگارف و  ار  مالـسا  ناهج  هک  ییاه  فالتخا  نایم ، نیا  رد 
نیا یناگدـنز  نوگاـنوگ  ياـه  هبنج  هب  نتخادرپ  كارتشا و  نیا  ییاـمنزاب  اـب  اـت  دراد  اـج  .دـنک  یم  زاـب  ناـگناگیب  طلـست  يارب  ار 

نوزفا هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تیب  لها  دروم  رد  یمالـسا  گرزب  بهاذم  كرتشم  ياه  هاگدید  نایب  تیاده و  ناگراتس 
.دوش هتشادرب  ناناملسم  تدحو  هار  رد  مهم  یماگ  رگیدکی ، ياهرواب  زا  بهاذم  تخانش  شیازفا  رب 

رب شهوژپ ، نیا  .مینک  یـسررب  تنـس  لـها  هاگدـید  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یناگدـنز  اـت  میدـش  نآ  رب  ساـسا ، نیا  رب 
رگشهوژپ شالت  زا  نایاپ  رد  .تسا  هدش  هتـشون  نانآ  ینید  ناملاع  يارآ  نینچمه  تنـس و  لها  ییاور  یخیرات ، ياه  باتک  ساسا 

دیما .دوش  یم  ینادردق  رکشت و  تسا ، هداد  ماجنا  ار  هعومجم  نیا  شهوژپ  هک  یفطل  يدهم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  دنمجرا 
.دریگ رارق  نازاس  همانرب  هدافتسا  دروم  تسا 

قیفوتلا یلو  هنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

3 ص :
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راتفگ شیپ 

هدرک یفرعم  نآرق  اب  گنهامه  لدع و  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مالسا ، راوگرزب  ربمایپ  ینـس  هعیـش و  قافتا  هب 
تیب لها  .تسا  دنمزاین  مرکا  یبن  ترتع  نآرق و  لاب  ود  هب  لامک  ياه  هلق  هب  دوعص  حیحص و  هار  ندومیپ  يارب  یناملسم  ره  .تسا 

.تسا هدناوخارف  نانآ  هب  کسمت  هب  ار  ام  اه ، یهارمگ  زا  يرود  يارب  نآرق  هک  دنتسه  نیتملا  هللا  لبح  نامه  ربمایپ 

رـشع ینثا  همئا  هریـس  تخانـش  تسا ، یلقع  یعرـش و  بجاو  میرک ، نآرق  ياهروتـسد  هب  لمع  هعلاطم و  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب ،
رد يورخا ، تداعـس  كرد  نتـسیز و  رتهب  يارب  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  .تسا  بجاو  عرـش  لـقع و  مکح  هب  زین  مالـسلا  مهیلع 

تخانـش و هب  نیموصعم ، راتفگ  هب  لمع  نوچ  هتبلا  .دـنک  شـالت  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  ياهروتـسد  هب  لـمع  تخاـنش و 
هریس و یفرعم  اب  ات  تسا  يرورض  لئاسم  زا  یکی  ینونک  عماوج  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یفرعم  دراد ، یگتسب  نانآ  تفرعم 

.میریگب ییاه  سرد  نانآ  یگدنز  زا  مینک و  میسرت  ار  هدنیآ  تکرح  طوطخ  نانآ ، تیصخش 

صن ساسارب  دنتـسه و  لئاق  یـصاخ  مارتحا  دنتـسه ، ربمایپ  ترتع  نامه  هک  تیب  لـها  يارب  ینـس ، هچ  هعیـش و  هچ  ناناملـسم  همه 
ناگرزب یمامت  ور ، نیا  زا  .دنناد  یم  بجاو  دوخ  رب  ار  تیب  لها  هب  مارتحا  تبحم و  نآرق ، حیرص 

4 ص :
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.دنا هدرک  دای  اوشیپ  ناونع  هب  اهنآ  زا  هدوتس و  هتسیاش  یفاصوا  باقلا و  اب  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  تیب  لها  تنس ، لها 

لیاضف بقانم و  یتسیاب  هناسر ، باتک و  قیرط  زا  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ندرک  یفرعم  رتهب  يارب 
اه تیصخش  بقانم  لیاضف و  نایب  اریز  دوش ؛ یسررب  زین  تنس  لها  یخیرات  يریـسفت و  یثیدح و  نوتم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

ماما ياه  هزومآ  زا  اعون  عورف  لوصا و  رد  هعیـش  یتدـیقع  يرکف و  هدولاش  نوچ  نایم ، نیا  رد  .تسا  رتراذـگ  رثا  نارگید  يوس  زا 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  نوچ  اهنیا ، رب  نوزفا  .دوش  یم  ساسحا  رتشیب  ناشیا  دروم  رد  ترورـض  نیا  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص 

یکیدزن هنیمز  شیپ  زا  شیب  دناوت  یم  ترضح  نآ  یفرعم  تسا ، هجوت  دروم  مه  تنـس  لها  عماوج  رد  یملع  عجرم  کی  ناونع  هب 
.دزاس مهارف  ار  یمالسا  بهاذم  نیب 

5 ص :
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تایلک لوا : لصف 

شهوژپ میهافم 

هدیـسر ناشیا  زا  شیپ  همئا  ادـخ و  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  هک  یثیداـحا  صوصن و  هب  هجوت  اـب  نایعیـش ، هاـگن  رد 
ترتع زا  یکی  ناونع  هب  زین  تنس  لها  هاگن  رد  ناشیا  .دور  یم  رامش  هب  ناناملسم  ماما  ربمایپ و  هفیلخ  نیمـشش  ترـضح  نآ  تسا ،

هیلع قداص  ماما  .دنا  هدوتس  لضاف  دهاز و  ملاع ، نوچمه  یباقلا  اب  ار  ترـضح  نآ  تنـس ، لها  ناگرزب  تسا و  مارتحا  دروم  ربمایپ 
نوچمه تنس  لها  زا  یناگرزب  .تسا  هدوب  ناگمه  هجوت  دروم  هدش و  هتخانش  تنس  لها  دزن  ینید  یملع و  عجرم  ناونع  هب  مالسلا 

: دـیوگ یم  ترـضح  دروم  رد  ینـس  ياملع  زا  یکی  ظحاج  .دـنا  هتخومآ  سرد  ناـشیا  رـضحم  رد  زین  هفینحوبا  سنا و  نبا  کـلام 
.(1) دش . » راشرس  دمحم  نب  رفعج  هقف  ملع و  زا  ناهج  »

فالتخا مامت  اب  مالسا  ياملع  : » دسیون یم  ترـضح  ملع  هرابرد  قداصلا  مامالا  باتک  رد  تنـس  لها  رـصاعم  ملاع  هرهزوبا ، داتـسا 
.(2) دنرادن » رظن  قافتا  وا  ملع  قداص و  ماما  زا  ریغ  يدرف  رد  ناشیاه ، برشم  ددعت  اهرظن و 

6 ص :

ص 189. ج 15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  . 1 - 1
ص 66. ات ، یب  یلع ، دمحا  هعبطم  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هرهزوبا ، دمحم  . 2 - 2
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تسا و ناشیا  یسایس  يونعم و  یملع ، یقالخا ، لامک  زا  یشخب  هدمآ ، باتک  نیا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بقانم  لیاضف و 
تمصع و زا  یشان  یسایس  تسارف  زا  هتشاد و  رارق  ینابر  ياه  تیانع  وترپ  رد  هتسویپ  تمصع ، جوا  رد  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن 
یخیرات و زا  معا  تنـس  لـها  ربتعم  نوتم  زا  باـتک  نیا  بلاـطم  دـنچ  ره  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  .تسا  هدوب  رادروخرب  یهلا  یحو 

یمن نشور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ماقم  تیـصخش و  تمظع  بلاطم ، نیا  رب  هیکت  اب  اهنت  تسا ، هدش  يروآدرگ  ریـسفت  یثیدح و 
ترـضح نآ  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  رابرهگ  نانخـس  هعیـش و  ياه  باتک  هب  دیاب  ترـضح  نآ  رتهب  تخانـش  يارب  دوش و 

.درک هعجارم 

شهوژپ هنیشیپ 

روط هب  اهنآ ، زا  یخرب  .تسا  هدش  هتـشون  يرایـسب  ياه  باتک  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  بقانم  لیاضف و  یگدنز و  هنیمز  رد 
ینثا همئا  لئاضف  بقانم و  زا  ثحب  يال  هبال  اهنآ ، زا  یخرب  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بقاـنم  یگدـنز و  هراـبرد  لقتـسم 
تنس لها  رداصم  هب  دانتسا  اب  هاگ  هعیش و  رداصم  هب  هجوت  اب  اه  باتک  نیا  رتشیب  .تسا  هدش  هتخادرپ  قداص  ماما  یگدنز  هب  رـشع ،

لقتـسم یباتک  مادک  ره  هرهزوبا  دمحم  داتـسا  يدنج و  میلحلادبع  تنـس ، لها  رـصاعم  ناملاع  زا  رفن  ود  هتبلا  .تسا  هدـش  هتـشاگن 
.تسا هدوب  تنس  لها  رداصم  رب  نانآ  هیکت  هک  دنا  هتشون  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هرابرد 

: درک هراشا  ریز  ياه  باتک  هب  ناوت  یم  تسا ، هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هرابرد  هک  ییاه  باتک  هلمج  زا 

؛) دلج رد 6   ) ردیح دسا  داتسا  هتشون  هعبرالا ، بهاذملا  مالسلا و  هیلع  قداصلا  مامالا  . 1

؛ تنس لها  ناگرزب  زا  هرهزوبا  دمحم  داتسا  هتشون  ههقف ، هئارآ و  هتایح و  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  . 2

7 ص :
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؛ تنس لها  ياملع  زا  يدنج  میلحلادبع  راشنم  داتسا  هتشون  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  . 3

نیا رد  .تسا  هدش  پاچ  نآ  دـلج  نونکات 15  هک  ینیوزق  هللا  تیآ  دنمشناد  داتسا  هتـشون  مالـسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هعوسوم  . 4
؛ تسا هدش  يروآ  عمج  نیقیرف  ياه  باتک  زا  ترضح  زا  هدیسر  ثیداحا  مامت  باتک ،

؛ تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  باتک ، نیا  زا  یشخب  .ینالیم  یمظعلا  هللا  تیآ  هتشون  مهفرعت ، فیک  انتداق  . 5

؛ ریظن مک  دوخ  عون  رد  عماج و  تسا  یباتک  هک  رفظم  نیسح  دمحم  خیش  هتشون  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  . 6

؛ تسا هدش  پاچ  تیب  لها  یملاع  عمجم  يوس  زا  هک  مالسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مامالا  هیادهلا ، مالعا  . 7

شهوژپ ياه  شسرپ 

: زا دنترابع  تساهنآ ، هب  ییوگ  خساپ  یپ  رد  شهوژپ  نیا  هک  ییاه  شسرپ 

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  هعماج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگیاج  . 1

؟ دراد یهاگیاج  هچ  تنس  لها  نایم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2

دـندرک و یم  هعجارم  ناشیا  هب  یهقف  یملع و  لئاسم  رد  همه  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يونعم  یملع و  ماقم  هب  هجوت  اـب  . 3
رد ینید  عجرم  ناونع  هب  ار  يدارفا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  تقو  ياه  تموکح  یلماع  هچ  دنتـشاد ، فارتعا  ترـضح  لـضف  هب  ناـگمه 

؟ دننک ملع  ناشیا  لباقم 

؟ دوب هچ  ترضح  هرابرد  نانآ  هاگدید  دوب و  هنوگچ  تنس  لها  رصاعم  ياملع  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  لماعت  عون  . 4

؟ دنیآ مه  درگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  رد  فلتخم  بهاذم  اه و  تلم  زا  درگاش  رازه  راهچ  دوب  هدش  ببس  یلماع  هچ  . 5

8 ص :
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؟ دوب هچ  تنس  لها  رظن  زا  شیوخ  نامز  ياه  مایق  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  شنکاو  . 6

؟ دوب راشف  رد  تقو  ياه  تموکح  يوس  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ایآ  . 7

؟ تسا هتشاد  یشقن  هچ  هعیش  تنس و  لها  یهقف  يرکف و  هدولاش  يزیر  یپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 8

؟ درک یم  دروخرب  هنوگچ  شیوخ  نامز  يرکف  فارحنا  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 9

شهوژپ فادها 

؛ تنس لها  نوتم  هب  هجوت  اب  تنس  لها  هتشذگ  ناملاع  نایم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگیاج  تخانش  . 1

؛ تنس لها  هتشذگ  ياملع  نانخس  هب  دانتسا  اب  تنس  لها  دیدج  لسن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  یفرعم  . 2

؛ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يوریپ  بوجو  تابثا  . 3

؛ مالسلا هیلع  قداص  ماما  هاگیاج  نییبت  اب  هعیش  هنیمز  رد  تنس  لها  ياه  ههبش  هب  ییوگ  خساپ  . 4

.یمالسا تدحو  ياهروحم  زا  یکی  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یفرعم  . 5

شهوژپ ياه  ضرف  شیپ 

مارتحا دروم  ربمایپ  نانخس  دانتـسا  هب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تیب  لها  زا  یکی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا ییالاو  هلحرم  رد  ار  ترضح  نآ  یلو  دنرادن ، لوبق  یهلا  تماما  تمصع و  هب  ار  ترضح  تنـس ، لها  دنچ  ره  .تسا  تنـس  لها 

.تسادخ دییأت  دروم  هک  دنناد  یم  تیونعم  ملع و 

9 ص :
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تنس لها  نایم  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  مود : لصف 

هراشا

هب تسا ، هدمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  رب  تنـس  لها  رداصم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  یـصوصن  هلدا و 
تماما تابثا  رد  تسا و  دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همه  هرابرد  هک  هماع  صوصن  لوا  هتسد  درک : میسقت  ناوت  یم  یلک  هتـسد  ود 

یکی .دراد  صاصتخا  ناشیا  زا  یخرب  تماما  هب  هک  تسا  یصوصن  مود  هتـسد  تسج ؛ دانتـسا  ناوت  یم  اهنآ  هب  نیموصعم  همئا  همه 
هللا لوسر  زا  تنـس  لـها  يریـسفت  یخیراـت و  یثیدـح و  رداـصم  رتشیب  رد  هک  تسا  نیلقث » ثیدـح  ، » لوا شخب  هلدا  صوصن و  زا 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ام  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

عادولاهجح رد  هفرع  زور  رد  ار  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  تنـس  لها  ناگرزب  زا  يذـمرت 
: دومرف یم  مدرم  هب  باطخ  دوب و  راوس  اَوصَق  هقان  رب  هک  مدید 

یتیب (1). لهأ  یترتع  هللا و  باتک  اولضت  نل  هب  متذخا  ام  مکیف  تکرت  دق  یناف  سانلا ، اهیأ  ای 

10 ص :

، بقانملا باـتک  .ه ق ،  1421 رکفلاراد ، توریب ، راطع ، لیمج  دمحم  حیحـصت : يذمرت ، ننـس  هروس ، نب  دـمحم  یـسیع  یبا  . 3 - 1
مقرا نب  دیز  يردخ ، دیعس  یبا  رذ ، یبا  لوق  زا  ار  ثیدح  نیمه  يذمرت  ص 433 . ج 5 ، مالسلا ، مهیلع  یبنلا  تیب  لها  بقانم  باب 

.تسا هدروآ  باب  نیمه  رد  دیسا  نب  هفیذح  و 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 19 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_10_1
http://www.ghaemiyeh.com


؛ داتفا دـیهاوخن  یهارمگ  هب  زگره  دـینز  گنچ  نآ  هب  هک  یماگنه  ات  هک  مراذـگ  یم  ياج  هب  امـش  نایم  رد  ار  يزیچ  نم  مدرم ! يا 
.متیب لها  ینعی  مترتع ، ادخ و  باتک 

ادخ لوسر  تفگ : مقرا  نب  دیز  هک  دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  نارگید  شدنـسم و  رد  دمحا  شحیحـص و  رد  ملـسم  نینچمه 
: دومرف تساخرب و  ینارنخس  هب  دش ، یم  هدیمان  مخ »  » هک هنیدم  هکم و  هار  رس  رب  يریگبآ  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رب امـش  نایم  رد  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم  .میوگب  کیبل  مه  نم  دـیایب و  مراگدرورپ  هداتـسرف  تسا  کیدزن  مرـشب و  مه  نم  مدرم ! يا 
نآ هب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  يادـخ  باتک  سپ  .تسا  تیادـه  رون و  نآ  رد  هک  تسادـخ  باـتک  اـهنآ  نیتسخن  مراذـگ ؛ یم  ياـج 

.(1) تسا …  نم  تیب  لها  يرگید  و  دییوج …  کسمت 

: هدومرف ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  يذمرت  نینچمه 

يرگید زا  یکی  .دـش  دـیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دـییوج ، کسمت  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  ياج  رب  يزیچ  امـش  نایم  نم 
مه زا  زگره  ود  نیا  .متیب  لها  ینعی  نم ، ترتع  تسا و  نیمز  هب  نامسآ  زا  هدش  هدیشک  ینامـسیر  هک  ادخ  باتک  تسا ؛ رت  گرزب 

هنوگچ نم  راگدای  ود  نیا  اب  هک  دیـشاب  بقارم  سپ  .دـنوش  هدـنادرگزاب  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  هک  هاگ  نآ  اـت  دـنوش  یمن  ادـج 
.درک (2). دیهاوخ  راتفر 

زا شیوخ  یخیرات  يریسفت و  یثیدح ، ياه  باتک  رد  تنس  لها  ناگرزب  هک  تسا  یثیدح  اهدص  زا  ییاه  هنومن  ثیدح ، دنچ  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز 

11 ص :

لیاضف باـتک  چ 2 ؛ م ،  1972 یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحالا  راد  توریب ، ملـسم ، حیحـص  يریـشق ، جاـجح  نب  ملـسم  نیـسحلاوبا  . 4 - 1
ح 2408. ج 4 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  لیاضف  باب  هباحصلا ،

ح 3813. ص 434 ، ج 5 ، یبنلا ، تیب  لها  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  يذمرت ، ننس  . 5 - 2
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نایب ار  نانخس  نیا  باحصا  زا  رفن  نارازه  عمج  رد  مخ  ریدغ  هفرع و  عادولاهجح ، رد  شفیرـش  رمع  نایاپ  رد  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ 
ار شترتع  زا  ناماما  همه  هک  دوخ  زا  سپ  تما  يارب  یعجرم  یفرعم  نییعت و  رد  ربمایپ  زا  تسا  یحیرـص  صن  اـه ، لـقن  نیا  .دومرف 

نامه تیب ، لها  ریسم  .دنکاپ  یهابتشا  اطخ و  هنوگ  ره  زا  دنتسه و  نآرق  اب  گنهامه  لدع و  ربمایپ ، ترتع  زا  همئا  .دوش  یم  لماش 
روشنم ار  نآرق  هک  هنوگ  نآ  تسا  بجاو  ناملسم  ره  رب  سپ  .دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  ربمایپ ، هدومرف  هب  تسا و  نآرق  ریسم 

.دشاب زین  ربمایپ  نادناخ  عبات  دناد ، یم  دوخ  تداعس 

: تسا هدروآ  يدوهمس  همالع  زا  بهاوم  حرش  رد  یکلام  یناقرز  ماما 

ات دـشاب  هتـشاد  ار  وا  هب  کسمت  تیلها  هک  تسه  ربمایپ  ترتع  زا  يدرف  تمایق ، ماـیق  اـت  یناـمز  ره  رد  هک  دـنامهف  یم  ثیدـح  نیا 
لها لدع  ثیدح ، رد  هک   ) نآرق هک  روط  نامه  دشاب ؛ وا  هجوتم  ترتع ، هب  کسمت  هب  نانآ  روتـسد  مدرم و  رب  ربمایپ  شیامرف  هکنیا 

دنتـسه و نیمز  لها  رب  ناما  ربماـیپ ، تیب  لـها  ساـسا ، نیا  رب  تسا .) مدرم  سرتسد  رد  يا ، ههرب  ره  رد  و   ) تسا نینچ  تسا ) تیب 
.درب (1). یم  نایم  زا  ار  شلها  زین  نیمز  دنشابن ، نانآ  یتقو 

دوخ زا  سپ  ناماما  دادعت  هرابرد  مظعا  ربمایپ  نخس 

هب هک  دـنا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  یخیرات  یثیدـح و  ياه  باـتک  رد  تنـس  لـها  ناـگرزب  هنیمز ، نیا  رد 
.مینک یم  هدنسب  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دنچ  هب  همادا ، رد  .تسا  رفن  هدزاود  ناشیا  زا  سپ  ناماما  دادعت  ترضح ، حیرصت 

12 ص :

حرـش زا : لـقن  هب  ص 80 ، ج 3 ، چ 1 ، ق ، .ه   1416 هیمالـسالا ، تاساردلل  ریدـغلا  زکرم  مق ، ریدـغلا ، ینیما ، نیـسحلادبع  . 6 - 1
ص 8. ج 7 ، بهاوملا ،
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک  دنک  یم  لقن  هرمس  نب  رباج  زا  دوخ  حیحـص  رد  يریـشق  جاجح  نب  ملـسم  ظفاح  کی - 
: دومرف یم 

.شیرق (1). نم  مهلک  هفیلخ ، رشع  انثا  مکیلع  نوکی  وا  هعاسلا  موقت  یتح  امئاق  نیدلا  لازی  ال 

راوتسا رادیاپ و  دنشیرق ، زا  یگمه  هک  امـش  رب  نم  نانیـشناج  رفن  هدزاود  يراد  مامز  هرود  نایاپ  تمایق و  زور  ات  نانچمه  ادخ  نید 
.دنام دهاوخ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هرمـس  نب  رباج  هک  تسا  هدمآ  تنـس ، لها  یثیدح  باتک  نیرتربتعم  يراخب ، حیحـص  رد  ود - 
زا سپ  .مدینشن  تسرد  نم  هک  تفگ  ینخـس  هاگ  نآ  .دنرفن » هدزاود  نایاور  نامرف  اریمأ ؛ رـشع  ینثا  نوکی  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و 

.(2) دنتسه . » شیرق  زا  اهنآ  یگمه  : » دومرف ربمایپ  هک  تفگ  وا  مدیسرپ و  مردپ 

: دنک یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  تنس  لها  گرزب  ثدحم  يدنه ، یقتم  هس - 

.اهلهاب (3). ضرألا  تجام  اوکله  اذاف  شیرق  نم  رشع  ینثا  یلا  امئاق  نیدلا  اذه  لازی  نل 

مه هب  ایند  دوش ، يرپس  ناشیا  نارود  نوچ  دوب و  دهاوخ  ياج  رب  نانچمه  نید  نیا  دنشاب ، هتشاد  دوجو  شیرق  زا  نت  هدزاود  نیا  ات 
.دوش یم  ناریو  نیمز  دروخ و  یم 

همئا تماما  رد  هعیـش  هدـیقع  اب  نیا  تسا و  نامز  مه  نیمز  یناریو  اب  نت  هدزاود  نآ  نارود  نایاپ  تیاور ، نیارباـنب  هک  تسا  نشور 
.دراد یناوخ  مه  يرشع  ینثا 

13 ص :

ساـنلا رما  لازی  ـال   » رگید یتـیاور  رد  ح 10 . ص 1451 ، ج 3 ، شیرقل ، عبت  سانلا  باب  تاراـمالا ، باـتک  ملـسم ، حیحـص  . 7 - 1
.تسا هدمآ  هفیلخ » رشع  ینثا  یلا   » رگید ثیدح  ود  رد  هدمآ و  ایضام »

ج 3، فالختسا ، باب  ماکحالا ، باتک  چ 1 ، .ه ق ،  1421 يوقتلا ، راد  هرهاق ، يراخب ، حیحص  يراخب ، لیعامـسا  نب  دمحم  . 8 - 2
ح 6682. ص 503 ،

ح 33861. ص 34 ، ج 12 ، .ه ق ،  1409 هلاسرلا ، هسسؤم  توریب  لامعلازنک ، يدنه ، نیدلا  ماسح  نب  یقتم  نیدلا  ءالع  . 9 - 3
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ات ناشتماما  نارود  دنتسه و  شیرق  زا  یگمه  هک  دنرفن  هدزاود  ترضح ، نآ  نانیشناج  هکنیا  رب  دنراد  تحارص  اه  تیاور  نیا  همه 
: تسا هدومرف  ثیداحا  هنوگ  نیا  رد  شیرق  زا  روظنم  هرابرد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  .دشک  یم  لوط  هب  ایند  رخآ 

تیحالـص شیرق ، زا  يرگید  هریت  اریز  رگید ؛ هریت  هن  دنتـسه ، مشاه  هریت  زا  اهنآ  همه  ینعی  دنتـسه ؛ شیرق  زا  یگمه  ناماما  هکنیا 
.درادن (1). ار  تما  رب  تماما 

نامه دارفا  نیا  .تفای  دـهاوخ  نایاپ  زین  ایند  دـیآ ، رـس  هب  نانآ  مایا  نوچ  تسا و  رفن  هدزاود  ربمایپ  زا  سپ  ناـماما  دادـعت  نیارباـنب ،
؛ دنبای تاجن  یهارمگ  تکاله و  زا  ات  داد  روتـسد  نانآ  هب  نتـسج  کسمت  هب  ار  مدرم  ربمایپ ، نیلقث  ثیدـح  رد  هک  دنتـسه  یناسک 

ربمایپ نانخس  دوشن ، هتفریذپ  هیرظن  نیا  رگا  .دنتسه  هعیـش  ماما  هدزاود  نامه  دنا ، لیئارـسا  ینب  يابقن  ددع  هب  هک  هفیلخ  هدزاود  نیا 
راچد ثیداحا  نیا  ناـیب  رد  دـنا ، هتفاـت  رـس  داـقتعا  نیا  زا  نوچ  ننـست  لـها  ياـملع  ور ، نیا  زا  .تشاد  دـهاوخن  یحیحـص  لـمحم 

.دنا هدرک  در  ار  يرگید  هیرظن  مادک ، ره  هداد و  يددعتم  ياهرظن  ارآ و  نآ ، ریسفت  رد  دنا و  هدش  ینادرگرس 

ماما هدزاود  ياه  مان  هب  هللا  لوسر  حیرصت 

هب يدوهی  يدرم  هک  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  نیطمـسلا  دئاوف  رد  يرصم (2)  ینیومح  میهاربا  نب  دمحم  مالسالا  خیـش  همالع 
نب عشوی  یسوم ، نیشناج  تشاد و  ینیشناج  دوخ  يارب  يربمایپ  ره  دمحم ! يا  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  لثعن  مان 

سپ بلاط و  یبا  نب  یلع  نم  نیشناج  دومرف : ربمایپ  تسیک ؟ امش  نیشناج  دوب ، نون 

14 ص :

هبطخ 142. هغالبلا ، جهن  . 10 - 1
نیدلاردص مالسا  رخف  اهنآ  نیرت  لماک  ثدحم و  هناگی  ماما  دسیون : یم  ینیومح  لاح  حرـش  رد  ظافحلا  هرکذت  رد  یبهذ  . 11 - 2

.تسا هدوب  زاتمم  نآ  هب  دیقم و  تخـس  نآ  رد  تقد  تیاور و  هب  هک  هیفوص  خیـش  یعفاش ، ینیوج  هیومح  نب  دمحم  دـنزرف  میهاربا 
فراعملا هرئاد  نکد ، دابآردـیح  دـنه ، ظافحلا ، هرکذـت  یبهذ ، نیدـلا  سمـش  .تسا  هدـش  ناملـسم  وا  تسد  هب  لوغم  ناخ  نازاغ 

ص 1505. ج 4 ، چ 4 ، .ه ق ،  1390 هینامثعلا ،
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نایب ار  اهنآ  مسا  دمحم ! يا  تفگ : يدوهی  درم  .دنتسه  نیسح  بلص  زا  رفن  هن  نیسح ، زا  سپ  نیسح و  نسح و  نم ، طبس  ود  وا  زا 
، وا زا  سپ  رفعج و  شدـنزرف ، وا ، زا  سپ  دـمحم و  شدـنزرف ، وا ، زا  سپ  یلع و  شدـنزرف ، نیـسح ، زا  سپ  دوـمرف : ترـضح  .نک 
، شدنزرف وا ، زا  سپ  یلع و  شدنزرف ، وا ، زا  سپ  دمحم و  شدنزرف ، وا ، زا  سپ  یلع و  شدـنزرف ، وا ، زا  سپ  یـسوم و  شدـنزرف ،

.دنرفن (1). هدزاود  هک  تسادخ  تجح  يدهملا ، دمحم  شدنزرف ، وا ، زا  سپ  نسح و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هرابرد  مظعا  ربمایپ  نخس 

لقن تسا ، هدروآ  نیطمسلا  دئاوف  یطخ  هخسن  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یلـصفم  ثیدح  رد  قحلا  قاقحا  هدنـسیون 
: دیامرف یم  ترضح  هک  دنک  یم 

ار وا  تسا و  هتخاس  هزیکاپ  ار  دنزرف  نیا  دهد و  یم  رارق  يا  هزیکاپ  كرابم و  هفطن  مالسلا ) هیلع  رقابدمحم  ماما   ) وا بلـص  رد  ادخ 
: دیوگ یم  یهلا  هاگرد  هب  شیاعد  رد  وا  سپ  .دهد  یم  رارق  ادخ  یضرم  ادخ و  زا  یـضار  يدهم و  يداه و  ار  وا  دمان و  یم  رفعج 

نانآ ناهانگ  شاب و  یـضار  اهنآ  زا  .نک  رود  خزود  شتآ  زا  ار  ام  نایعیـش  نیمحارلا ! محرا  يا  یگـشیمه ، نادیواج و  يادخ  يا  »
نانآ زا  هک  ار  یگرزب  ناهانگ  ناشوپب و  ار  نانآ  ياه  بیع  .نک  هدروآرب  ار  اهنآ  ياهزاین  نادرگ و  ناسآ  ار  نانآ  روما  زرماـیب و  ار 

یشیاشگ نم  رب  دریگ ! یمن  ارف  باوخ  ار  وا  تسین و  یسرت  وا  رب  یسک  متـس  رهق و  زا  هک  ییادخ  يا  .شخبب  نانآ  رب  تسا ، هدزرس 
دمحم نب  رفعج  اب  ینارون  دیفـس و  یتروص  اـب  ار  وا  تماـیق ، رد  ادـخ  دـناوخب ، ار  اـعد  نیا  هک  ره  سپ  هد . » رارق  هودـنا  نزح و  زا 

.(2) دشاب …  تشهب  لها  دنک و  یم  روشحم 

15 ص :

هعابطلل و يدومحملا  هسسؤم  توریب ، يدومحم ، رقابدمحم  خیش  قیقحت : نیطمـسلا ، دئاوف  ینیومح ، دمحم  مالـسالا  خیـش  . 12 - 1
ص 132. ج 2 ، چ 1 ، .ه ق ،  1398 رشنلا ،

صص 63 و 64. ج 13 ، قحلا ، قاقحا  . 13 - 2
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  حول  رد  ماما  هدزاود  مان 

: تفگ رباج  هک  تسا  هدروآ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  یثیدح  رد  ینیومح 

تـسد رد  یحول  .میوگ  کیربت  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـلوت  اـت  مدـش  فرـشم  دـمحم  رتخد  همطاـف  میـالوم ، رـضحم  هب 
دالوا زا  همئا  مان  قرو ، نیا  رد  دومرف : تسیچ ؟ هفیحص  نیا  ناوسن ! دیس  يا  متفگ : .ءاضیب  هرد  زا  مدید  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

لها وا و  یـصو  ربمایپ و  رب  زج  نامگ  یب  رباـج ! يا  دومرف : ترـضح  .مرگنب  نآ  رد  اـت  دـیهد  نم  هب  متفگ : .تسا  هدـش  هتـشون  نم 
هتـشون نآ  رد  مدناوخ  ینک .) سمل  ار  نآ  هکنیا  نودب   ) يرگنب نآ  رب  يزاجم  وت  یلو  دنک ، سمل  ار  نآ  تسین  زاجم  یـسک  شتیب 

دنزرف دسا ، تنب  همطاف  شردام  یضترملا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  هنمآ ؛ شردام  یفطصملا ، هللادبع  نب  دمحم  مساقلاوبا  دوب :
نب یلع  دمحموبا  دمحم ؛ تنب  همطاف  ناشردام  یقتلا ، یلع  نب  نیـسحلا  هللادبعوبا  یلع و  نب  نسح  دـمحموبا  فانمدـبع ؛ نب  مشاه 
یلع نب  نسح  رتخد  هللادبع  ما  شردام  رقابلا ، یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  هاشنهاش ؛ نب  درجدزی  رتخد  وناب  هاش  شردام  لدعلا ، نیسحلا 
رفعج نب  یـسوم  میهارباوبا  رکب ؛ یبا  نب  دمحم  نب  مساق  رتخد  هَوْرَف  مُأ  شردام  قداصلا ، دمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  بلاط ؛ یبا  نب 

، یکزلا یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  همجن ؛ مان  هب  يزینک  شردام  اضرلا ، یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هدیمح ؛ مان  هب  يزینک  شردام  هقثلا ،
، قیفرلا یلع  نب  نسحلا  دـمحموبا  نسوس ؛ مان  هب  يزینک  شردام  نیمالا ، دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نارزیخ ؛ مان  هب  يزینک  شرداـم 

مهیلع هللا  تاولـص  سجرن  مان  هب  يزینک  شردام  تسادـخ ، مئاق  وا  هک  نسحلا  نب  دـمحم  مساقلاوبا  هنامـس ؛ مان  هب  يزینک  شرداـم 
.نیعمجا (1).

16 ص :

ج 2 ص 141. نیطمسلا ، دئاوف  . 14 - 1
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  تماما  هب  رقاب  ماما  حیرصت 

زا یکلام  غابـص  نبا  .دنک  حیرـصت  ماما  نآ  تماما  هب  دنیزگرب و  ار  شیوخ  زا  سپ  ماما  هفیلخ و  دـیاب  نیـشیپ  ماما  هعیـش ، داقتعا  هب 
: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تماما  هرابرد  تنس  لها  ناگرزب 

هیربلا ریخ  اذه  : » دومرف درک و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ور  ترضح  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  دیوگ : یم  راسی  نب  لیضف 
.(1) .تسا » ناسنا  نیرترب  نم  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدنزرف  يدعب ؛

تسا یسک  قح  تماما ، دناسر و  یم  نارگید  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لضف  ترابع ، نیا 
.دشاب مدرم  لضفا  هک 

دمحم لآ  مئاق  هللاو  اذه  : » دومرف دز و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسد  رب  تسد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  هدش  تیاور  نینچمه 
.(2) تسا . » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  نم  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) نیا دنگوس ! ادخ  هب  يدعب ؛

17 ص :

ص 909. ج 2 ، چ 1 ، .ه ق ،  1422 ثیدحلاراد ، مق ، همهملا ، لوصفلا  غابص ، نبا  هب  روهشم  یکلام  دمحم  نب  یلع  . 15 - 1
.نامه . 16 - 2
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  موس : لصف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تدالو 

یم ار  نانآ  زا  یخرب  لوق  اجنیا  رد  هک  دنراد  رظن  فالتخا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تدالو  خیرات  هرابرد  تنـس  لها  ناراگن  خیرات 
.مینک یم  حرطم  ار  هعیش  هیرظن  ماجنارس  میروآ و 

نایب دوب ، فاجح » لیـس   » لاس نامه  هک  يرجه  لاس 80  ناضمر  متـشه  رد  ار  ترـضح  نآ  تدالو  نایعالا ، تایفو  رد  ناکلخ  نبا 
یخرب نینچمه  .تسا (1)  هدوب  .ه ق  لاس 83  ناضمر  متـشه  رد  ترـضح  نآ  تدالو  یلوق ، ربانب  دسیون : یم  يرگید  .تسا  هدرک 
بلاطم رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  همهملا ، لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  نانجلا ، هآرم  رد  یعفای  نوچمه  تنـس  لـها  ناـگرزب  زا 

نآ دـلوت  لاـس  ار  يرجه  لاـس 80  ظاـفحلا ، هرکذـت  رد  یبهذ  بهذـلا و  جورم  رد  يدوعـسم  راـصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  لوؤسلا ،
تدالو خیرات  هرابرد  هعیش  دزن  روهشم  لوق  هتبلا  .دنا  هتسناد  ترضح  دلوت  لاس  ار  .ه ق  لاس 83  زین  یخرب  .دنا  هدرک  رکذ  ترضح 

.تسه زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدالو  زورلاس  هک  تسا  .ه ق  لاس 83  لوالا  عیبر  مهدفه  زور  ترضح ، نآ 

18 ص :

ص 327. ج 1 ، ات ، یب  رداصلاراد ، توریب ، سابع ، ناسحا  قیقحت : نایعالا ، تایفو  ناکلخ ، نب  نیدلا  سمش  . 17 - 1
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  ردام 

تسا رکب  یبا  نب  دمحم (1)  نب  مساق  رتخد  هک  تسا  هَوْرَف  مُأ  هب  ینکم  همطاف  هلیلج  يوناب  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  راوگرزب  ردام 
هرابرد ترضح  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  .دوب  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  رتخد  ءامـسا  شردام  هک 

: دومرف ناشردام 

ناراکوکین ادخ  نامگ ، یب  هک  دوب  راکوکین  وا  .دوب  رادیاپ  شنامیا  رب  دوب و  هدرک  خوسر  شلد  رد  نامیا  هک  دوب  یناسک  زا  مردام 
.دراد یم  تسود  ار 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ردپ 

تنـس لها  دزن  وا  .دوب  رقاب  هب  بقلم  رفعجوبا و  شا ، هینک  دمحم و  ترـضح ، نآ  مان  هک  تسا  نایعیـش  مجنپ  ماما  شراوگرزب ، ردپ 
رجح نبا  .مینک  هجوت  تنـس  لها  ناگرزب  زا  رفن  ود  نخـس  هب  تسا  یفاـک  ترـضح  نآ  تمظع  رد  .تسا  فورعم  ملع  لـضف و  هب 

: دسیون یم  رقاب  ماما  هرابرد  هقرحملا  قعاوصلا  باتک  رد  بهذم  یعفاش  دنمشناد  یمثیه ،

.تسا هدرب  ثرا  هب  شردـپ  زا  ار  دـهز  ملع و  تداـبع و  تسا ، ناـگمه  قاـفتا  دروم  شلـضف  تمظع و  هک  گرزب  ياوشیپ  ماـما و 
.دوب مولع  تالکشم  هدنفاکـش  شناد و  هچیرد  هدنیاشگ  هک  تسا  هدش  هدیمان  رقاب »  » تهج نیا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  رفعجوبا 
هدرک نایب  ار  اه  شناد  فیاطل  اه و  تمکح  قیاقح و  هتخاس و  راکـشآ  ار  اه  شناد  فراـعم و  ناـهنپ  ياـه  جـنگ  يا  هزادـنا  هب  وا 

رب تریس ، دب  ای  تریصب  یب  رصانع  رب  زج  هک  تسا 

19 ص :

رـسپ هک  دـمحم  درک و  جاودزا  رکبوبا  رـسمه  سیمع  تنب  ءامـسا  اـب  رکبوبا  گرم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  . 18 - 1
یلع رکـشل  وزج  لمج  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هدناوخ  رـسپ  وا  .دش  گرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  نماد  رد  یکدوک  زا  دوب ، ءامـسا 

ییاور نامرف  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  .دوب  رضاح  زین  نیفص  رد  .تشاد  هدهع  رب  ار  ماظن  هدایپ  یهدنامرف  دوب و  مالـسلا  هیلع 
.دیسر تداهش  هب  هیواعم  تسد  هب  هک  تشامگ  رصم 
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نشور و شبلق  .دنا  هدـناوخ  شناد  مچرپ  هدـنزارفارب  مولع و  عماج  هدنفاکـش و  ار  يو  هک  تسا  نیمه  يارب  .تسین  هدیـشوپ  یـسک 
وا نافراع ، ماقم  رد  .دنارذگ  ادـخ  تعاط  رد  ار  دوخ  رمع  دوب و  هدیدنـسپ  شقالخا  راتفر و  هزیکاپ و  شـسفن  دایز و  شلمع  ملع و 
هب وا  زا  فراعم  كولس و  ریس و  هرابرد  يدایز  تاملک  .تسا  زجاع  نآ  نایب  زا  ناگدننک  فیـصوت  نابز  هک  دراد  یموسر  بادآ و 

.درادن (1). ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  ماقم  نیا  هک  هدنام  ياج 

: دسیون یم  ترضح  دروم  رد  لودلا  رابخا  هدنراگن  نانس  نب  دمحا  تنس ، لها  فورعم  ملاع 

زا يراصنا  هللادبع  نب  رباج  اریز  دـیدرگ ؛ رقاب  هب  بقلم  نیا  يارب  دـنا  هتفگ  تفاکـش و  ار  ملع  هک  دـندیمان  رقاب »  » تهج نادـب  ار  وا 
تـسا نم  مان  مه  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  يدـنزرف  ات  ینام  یم  هدـنز  وت  دومرف : وا  هب  هک  دـنک  یم  لقن  ادـخ  لوسر 

.ناسرب (2). وا  هب  ارم  مالس  يدرک ، شرادید  هک  هاگ  نآ  دفاکش ، یم  ار  ملع  وا  .ینک  رادید 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياه  بقل  مان و 

هدومرف نییعت  ناشیارب  رت  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نایعیـش ، رظن  رباـنب  ار  بقل  نیا  .دوب  قداـص  شبقل  رفعج و  شماـن 
: دومرف ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  عیارشلا  للع  رد  .دوب 

.دنمانب (3). قداص  ار  وا  دش ، هداز  بلاط  یبا  نب  یلع  نبا  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  مدنزرف ، نوچ 

20 ص :

ص 585. ج 2 ، چ 1 ، .ه ق ،  1417 هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، هقرحملا ، قعاوصلا  یمثیه ، رجح  نبا  سابعلا  یبا  . 19 - 1
ص 111. ات ، یب  بتکلا ، ملاع  توریب ، لودلا ، رابخا  فسوی ، نب  دمحا  سابعلا  یبا  . 20 - 2

ص 223. ج 1 ، ات ، یب  ییابطابطلا ، هبتکم  مق ، عیارشلا ، للع  هیوباب ، نب  دمحم  . 21 - 3
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: دسیون یم  تنس  لها  ناگرزب  زا  یعفاش  هحلط  نب  دمحم 

شدـهز .تسا  هلـصاوتم  داروا  ناوارف و  تدابع  ملع و  بحاـص  هک  تسا  یبن  تیب  لـها  ناـگرزب  زا  مالـسلا ) هیلع  قداـص  ماـما   ) وا
زا ار  ینآرق  مولع  رهاوج و  تسج و  یم  هرهب  نآرق  نارک  یب  رحب  زا  دوب و  نآرق  یناعم  عبات  وا  .دناوخ  یم  دایز  نآرق  دوب و  راکشآ 

.تسوا (1). باقلا  زا  زین  رهاط و …  لضاف ، رباص ، .تسا  قداص  اهنآ  نیرتروهشم  هک  دراد  یباقلا  وا  درک …  یم  جارختسا  نآ 

: دسیون یم  سیلجلا  ههزن  رد  یکم  سابع  دیس  همالع 

زا هک  تسا  رـشع  ینثا  همئا  زا  یکی  مالـسلا ، مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رقابلا  دـمحم  نب  قداص  رفعج  ماـما 
.دوب وگ  تسار  راتفگ  رد  هک  دوب  نیا  دـنداد ، بقل  قداص  ار  ترـضح  هکنیا  تلع  دوب و  قداص  هب  بقلم  دوب و  تیب  لـها  ناـگرزب 

.(2)

.(3) شنانخس . » قدص  تهج  هب  دندیمان ؛ یم  قداص  ار  وا  : » دسیون یم  زین  نولوط  نبا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رتشگنا  شقن 

ترـضح هک  دشاب  نآ  فالتخا  نیا  تلع  دـیاش  .تسا  دراو  هعیـش  ياه  باتک  رد  يددـعتم  ياه  لقن  ترـضح ، متاخ  شقن  هرابرد 
الا هوق  هللا ال  ءاش  ام   » ترابع ترـضح  رتشگنا  شقن  : » دسیون یم  یکلام  غابـص  نبا  هنومن ، يارب  .تسا  هتـشاد  يددعتم  ياهرتشگنا 

رد زین  یمهس  فسوی  نب  هزمح  همالع   (4) دوب . » هللا » رفغتسأ  هللااب ،

21 ص :

ص ج 2 ، چ 1 ، .ه ق ،  1420 يرقلا ، ما  هسسؤم  توریب ، نانبل ، لوؤسلا ، بلاطم  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  خیش  . 22 - 1
.110

ص 56. ج 2 ، .ه ق ،  1386 هیردیح ، فجن ، سیلجلا ، ههزن  یکم ، سابع  دیس  . 23 - 2
ص 85. ات ، یب  یضر ، تاروشنم  مق ، رشع ، ینثالا  همئالا  نولوط ، نب  دمحم  نیدلا  سمش  . 24 - 3

ص 912. ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  . 25 - 4
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: دسیون یم  ناجرج  خیرات 

.(1) دوب . » کقلخ » نم  ینمصعاف  یتقث  تنأ  مهللأ   » ترابع مردپ  رتشگنا  شقن  تفگ : رفعج  نب  دمحم  »

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نادنزرف 

نب یلع  نب  نیسح  رتخد  همطاف  ناشردام  هک  هَوْرَف  مُأ  هللادبع و  لیعامسا و  زا : دنترابع  هک  تشاد  دنزرف  هد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
، یلع سابع ، دوب و  ردقلا  لیلج  ییوناب  دلو ، ما  ناشردام  هک  دمحم  قاحـسا و  رفعج و  نب  یـسوم  ماما  دوب ؛ مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 

.همطاف ءامسا و 

، ور نیا  زا  .تشاد  یناوارف  تبحم  هقالع و  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دوب و  لیعامسا  ترضح ، رـسپ  دنزرف  نیرت  گرزب 
سپ .تفر  اـیند  زا  شردـپ  تاـیح  لاـح  رد  لیعامـسا  یلو  تسا ، ماـما  نیـشناج  لیعامـسا  هک  دـندرب  یم  ناـمگ  هعیـش  زا  یهورگ 

رد .دندرک  لمح  عیقب  يوس  هب  دنداهن و  زادناور  نودب  يریرس  رب  ار  لیعامـسا  هزانج  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
تافو دننیبب و  مدرم  ات  دـندرک  یم  زاب  ار  لیعامـسا  تروص  دـنداهن و  یم  نیمز  رب  ار  ریرـس  داد  روتـسد  اهراب  قداص  ماما  هار ، نایم 

.دوش ملسم  تسا ، قداص  ترضح  زا  سپ  ماما  لیعامسا ، دندرک  یم  نامگ  هک  یناسک  رب  لیعامسا 

ود دوخ  هک  دنتفریذپن  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تماما  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  تداهـش  زا  سپ  یخرب  همه ، نیا  اب 
ماما ناونع  هب  ار  لیعامـسا  نب  دمحم  شدنزرف ، زین  یهورگ  دندش و  وا  تماما  لیعامـسا و  ندوب  هدنز  هب  لئاق  يا  هدع  دـندش ؛ هقرف 

.دندیزگرب (2).

22 ص :

ص 371. چ 4 ، .ه ق ،  1407 بتکلا ، ملاع  توریب ، ناجرج ، خیرات  یمهس ، همالع  . 26 - 1
صص 170 و ج 1 ، چ 1 ، ق ، .ه   1410 بتکلاراد ، توریب ، یمیهف ، دـمحا  حیحـصت : لحن ، للم و  یناتـسرهش ، حـتفلا  یبا  . 27 - 2

.171

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 31 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
http://www.ghaemiyeh.com


هارمه هتـسویپ  شراوگرزب ، ردـپ  زا  سپ  وا  .دوب  لضاف  راگزیهرپ و  يدرم  هک  تسا  ثیدـح  نایوار  ناگرزب و  زا  زین  رفعج  نب  یلع 
.تسا هدوب  نایعیش  هجوت  دروم  هتسویپ  مق  رد  يو  هاگراب  .تسا  هدرک  لقن  يو  زا  يدایز  ثیداحا  دوب و  رفعج  نب  یسوم  شردارب 

نالئاق وا و  ناوریپ  هیحطف  ای  هیحطفا  هقرف  .دوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  نیرت  گرزب  لیعامـسا ، زا  سپ  حطفا  هب  بقلم  هللادبع 
.تفر (1). ایند  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  زا  سپ  زور  داتفه  هللادبع  .دندوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  يو  تماما  هب 

ربق نیب  رصم ، رد  : » دسیون یم  درامش و  یمرب  موثلک  ما  مساق و  ياه  مان  هب  ترضح  يارب  زین  رگید  دنزرف  ود  فاحتالا ، رد  يواربش 
« . دنتسه نوفدم  یعفاش  ماما  دعس و  نب  ثیل 

23 ص :

.مالسلا هیلع  قداص  ماما  لاح  حرش  لیذ  ص 54 ، ات ، یب  رصم ، پاچ  فاحتالا ، یعفاش ، يواربش  دمحم  نب  هللادبع  مامالا  . 28 - 1
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  لیاضف و  مراهچ : لصف 

هراشا

یم نایب  تسا ، هدـمآ  تنـس  لها  رداصم  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  یقـالخا  مراـکم  لـیاضف و  زا  يا  همـش  شخب ، نیا  رد 
.درک عوجر  هنیمز  نیا  رد  یعیش  ناملاع  ياه  باتک  هب  دیاب  رتشیب  یهاگآ  يارب  هتبلا  .مینک 

هتفیـش و لوا  دروخرب  نامه  رد  ناگمه  هک  دوب  هتـسارآ  يونعم  یناـحور و  يوخ  قلخ و  هب  ناـنچنآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
نودـب درک ، یم  دروخرب  یـسلجم  رد  يو  اب  سک  ره  هک  دوب  یهلا  هتـسراو و  نانچ  ترـضح  قالخا  .دـندش  یم  ترـضح  يادـیش 

دنا هدرک  لقن  مادقم  یبا  نب  ورمع  زا  تنس  لها  ناگرزب  ور ، نیا  زا  .درب  یم  یپ  ترـضح  تمظع  هب  دیوگ ، نخـس  ترـضح  هکنیا 
مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  هب  نوچ  نییبنلا ؛ هلالـس  نم  هنأ  تملع  هنع  هللا  یـضر  قداـصلا  رفعج  یلا  ترظن  اذا  تنک  : » تفگ یم  هک 

.(1) تسا . » ناربمایپ  هلالس  زا  ترضح  نآ  هک  مدش  یم  هجوتم  مدرک ، یم  رظن 

قلخ نسح 

.دراد ییازسب  شقن  مدرم  ادخ و  دزن  ماقم  تعفر  اه و  لد  بلج  رد  تسا و  ینید  نایاوشیپ  يارب  تلیضف  نیرت  مهم  قلخ  نسح 

24 ص :

هلیح یناهفـصا ، میعن  یبا  ص 421 ؛ ج 3 ، ق ، .ه   1414 رکفلاراد ، توریب ، لامکلا ، بیذـهت  يزم ، فسوی  نیدـلا  لاـمج  . 29 - 1
مالعا ریـس  یبهذ ، ص 444 ؛ ج 1 ، بیذهتلا ، بیذـهت  یتالقـسع ، رجح  نبا  ص 193 ؛ ج 3 ، اـت ، یب  بتکلاراد ، توریب ، ءاـیلوالا ،

ص 440. ج 6 ، چ 1 ، .ه ق ،  1417 رکفلاراد ، توریب ، ءالبنلا ،
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هزانج عییـشت  رد  دوب ، قالخا  شوخ  مدرم  اب  وا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدـج  قالخا  نامه  ترـضح  يوکین  قـالخا 
.داد یم  خساپ  یبوخ  اب  ار  اه  يدب  تفر و  یم  نارامیب  تدایع  هب  تسج و  یم  تکرش 

: دسیون یم  یکلام  هرهزوبا 

یلو درک ، یم  مسبت  رتشیب  دوب و  وگ  هلذب  ترـضح  نآ  .متـشاد  دـمآ  تفر و  دـمحم  نب  رفعج  روضح  هب  هتـسویپ  نم  تفگ : کلام 
.دییارگ (1). یم  يدرز  هب  ترضح  گنر  دش ، یم  هدرب  وا  دزن  هللا  لوسر  مان  یتقو 

نایمه درک  لایخ  دش ، رادیب  نوچ  .دوب  هدیباوخ  هدش و  هنیدم  دراو  جاجح  زا  يدرم  هک  دـنا  هدرک  لقن  ترـضح  قلخ  نسح  هرابرد 
ترضح يا ! هتشادرب  ارم  نایمه  وت  تفگ : تفرگ و  ار  ترضح  تسد  سپ  .دید  ار  قداص  ماما  دمآ و  نوریب  سپ  .دنا  هدیدزد  ار  وا 

هب ار  درم  نآ  ترـضح  .دوب  نآ  رد  الط  راـنید  رازه  تفگ : درم  نآ  دوب ؟ نآ  لـخاد  يزیچ  هچ  دومرف : دوش ، تحاراـن  هکنیا  نودـب 
ماما يوس  هب  هاگ  نآ  .تفاـی  دوخ  هناـخ  رد  ار  ناـیمه  تشگرب و  دوخ  هناـخ  هب  درم  نآ  سپ  .دیـشخب  وا  هب  راـنید  رازه  درب و  هناـخ 

تفریذپن و ماما  یلو  دنادرگرب ، ترـضح  هب  ار  رانید  رازه  تساوخ  درک و  یهاوخرذـع  ترـضح  زا  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  قداص 
.قداص (2). رفعج  ماما  دنتفگ : تسیک ؟ اقآ  نیا  دیسرپ : درم  نآ  سپ  .میریگ  یمن  سپ  میا ، هداد  هک  ار  يزیچ  ام  دومرف :

.دوب رادافو  ناتسود  هب  تبسن  دروخرب و  شوخ  مجع ، برع و  دیفس و  هایس و  زا  معا  ناگمه  اب  تشاد و  تبحم  همه  هب  تبـسن  ماما 
يدرم هک  هدش  لقن 

25 ص :

ص 104. ات ، یب  میخم ، عبط  رصم ، هئارآ ، هرصع و  هتایح و  کلاملا ، مامالا  هرهزوبا ، دمحموبا  . 30 - 1
هلاسر همجرت  ص 114 ؛ هرهاق ، هیریـشقلا ، هلاسرلا  یعفاش ، نزاوه  نب  میرکلادبع  زا : لقن  هب  ص 231 ، ج 12 ، قحلا ، قاقحا  . 31 - 2

ص 344. چ 2 ، ، 1361 یلاع ، شزومآ  گنهرف و  ترازو  نارهت ، رف ، نازورف  نامزلا  عیدب  تامیلعت  تاحیحصت و  اب  هیریشق 
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اب يدرم  .درک  وج  سرپ و  وا  لاح  زا  ناتـسود  عمج  رد  يزور  سپ  .دـیدن  ار  ناـشیا  یتدـم  ماـما  .دوب  ترـضح  مزـالم  هرهچ  هاـیس 
بسح و لقع و  هب  یناسنا  ره  تیصخش  لصا و  دومرف : قداص  ماما  سپ  تسا »! یطبن (1)  درم  نآ  یطبن ؛ هنا  : » تفگ رخسمت  تلاح 

.دش (2). نیگمرش  درم  نآ  سپ  .دنتسه  ناسکی  دیفس )…  هایس و   ) مدرم همه  تسوا و  ياوقت  مرک و  نید و 

: دسیون یم  ترضح  کین  قالخا  هرابرد  يدنج  میلحلادبع  تنس ، لها  رصاعم  ملاع  نینچمه 

نآ هک  دوبن  نیا  تنس  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  نارضاح  .درک  توعد  اذغ  ندروخ  يارب  درکن ، مالس  ناشیا  رب  هک  ار  يرباع  ماما ، يزور 
ماما هقف  نیاربانب ، تسا …  یقارع  هنارظن  گنت  هقف  نیا  داد : خساپ  ترضح  دوش ؟ توعد  اذغ  هب  سپـس  دیوگ و  مالـس  تسخن  درم 
درف هک  تسا  یعامتجا  هقف  دراد و  تسد  رد  ار  لمع  راـکتبا  اریز  تسا ؛ یلمع  هقف  دوش و  یم  عورـش  شـشخب  اـب  هک  تسا  يولع » »

.تسا (3). يراوگرزب  مارتحا و  نآ  رسارس  هک  تسا  یناسنا  یمالسا و  هقف  دراد و  هجوت  هدنریگ  هب  هدنشخب 

يراگزیهرپ

نآ .تسا  نارگید  زا  رتـشیب  زین  شزیهرپ  تداـبع و  دـشاب ، رتـشیب  هک  ره  تـفرعم  دزیخ و  یمرب  تـفرعم  زا  ادـخ  تعاـطا  تداـبع و 
.دوب لامک  هلق  جوا  رد  شکاپ  ناکاین  دننام  صالخا  تدابع و  رد  دوب ، ناگمه  دمآرس  تفرعم  ملع و  رد  هک  ترضح 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  فیصوت  رد  تنس  لها  گرزب  ماما  هیقف و  سَنَأ ،  ِْنب  ِکلاَم 

26 ص :

.ماوع مدرم  یماع ، ینعی  یطبن : . 32 - 1
، ءایلوالا هلیح  ص 286 ؛ چ 1 ، .ه ق ،  1419 غالبلا ، هسـسؤم  توریب ، لوؤسلا ، بلاطم  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  . 33 - 2

ص 916. ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  ص 198 ؛ ج 3 ،
ص 200. تفرعم ،) ملع و  ياوشیپ   ) یلالج سابع  همجرت : مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  يدنج ، میلحلادبع  . 34 - 3
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زا یمان  نوچ  یلو  تشاد ، بل  رب  مسبت  ترضح  تاقوا  رتشیب  .مدش  یم  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  روضح  هب  هتـسویپ  نم 
وا متفر و  یم  وا  دزن  يدایز  نامز  تدم  .دش  یم  درز  یهاگ  دوبک و  ریغتم و  شگنر  دش ، یم  هدرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  هاگره  .دوب  نآرق  تئارق  لوغـشم  ای  تشاد و  هزور  ای  دوب  زامن  لاح  رد  ای  مدید : یم  لاح  هس  زا  یکی  رد  ار 

.(1) دوب …  هتفرگ  ارف  ار  ناشدوجو  ادخ  زا  تیشخ  هک  دوب  ینادباع  نادهاز و  زا  .دوب  تراهط  اب  درک ، یم  لقن  ثیدح  هلآ  هیلع و 

: دنک یم  تیاور  سنا  نب  کلام  زا  تنس  لها  رصاعم  ناملاع  زا  يدنج  میلحلادبع 

شیولگ رد  ادص  دـیوگب ، کیبل  تساوخ  دـنچ  ره  دـش ، ایهم  مارحا  يارب  بکرم ، رب  راوس  یتقو  .مدروآ  اج  هب  جـح  وا  اب  لاس  کی 
تـسخن ریزگان  مارحا ) رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  .دـتفا  ریز  هب  بکرم  زا  دوب  کیدزن  دـش و  عطق 

.(2) کیدعس . »…  کیبل و ال  ال  : » دیامرفب لجوزع  يادخ  مسرت  یم  میوگب ، کیبل  هنوگچ  دومرف : .ییوگب  کیبل  دیاب 

ینزعا مهللا  : » هک تشاد  بل  رب  ار  اعد  نیا  هراومه  .تسج  یم  يادـخ  تعاط  تدابع و  رد  ار  تزع  دوب و  ادـخ  تعاط  رد  هتـسویپ 
تسین و اوقت  زا  رترب  يا  هشوت  داز و  چـیه  : » دومرف یم  نارگید  هب  نینچمه   (3) .نادرگ » زیزع  دوخ  تعاط  هب  ارم  ایادخ ! کتعاطب ؛

.(4) تسین . » یفرح  مک  توکس و  زا  رتراکوکین  يزیچ 

يرهاظ یگتسارآ 

دوب و فیطل  وا  تسوپ  .دیشخرد  یم  هام  ناسب  هک  تشاد  يا  هرهچ  دنلب ؛ هن  دوب و  هاتوک  هن  شتماق  .تشاد  هتسارآ  يرهاظ  ترضح 
نیکشم و دعجم و  ییاهوم 

27 ص :

.رصم بتکلاراد  رد  یطخ  كردم  زا : لقن  هب  ص 77 . مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هرهزوبا ، کن : . 35 - 1
ص 212. مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  . 36 - 2

ص 90. ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  . 37 - 3
.نامه . 38 - 4
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ربکت فارـسا و  نودـب  : » دوب هدومرف  ربمایپ  هک  دیـشوپ  یم  دوب ، شدـج  ياضر  دروم  هک  ار  ییاـه  ساـبل  وا  .تشاد  يدـنلب  یناـشیپ 
.(1) دیشوپب . » دیماشایب و  دیروخب و 

هب بجعت  اب  دیوگ : یم  يروث  نایفس  .تسا  هدیشوپ  ابیز  هتـسارآ و  ییابق  هک  دید  ار  ترـضح  يروث ، نایفـس  يزور  تسا  هدش  لقن 
بجعت ینیب ، یم  هچنآ  زا  ایآ  ینک ؟ یم  هاگن  بجعت  اب  نینچ  هک  هدش  هچ  يروث ! يا  دومرف : ترضح  سپ  .متـسیرگن  یم  ترـضح 

نامز نامز ، نآ  يروث ! يا  دومرف : ترـضح  سپ  .تسین  تناردپ  امـش و  سابل  سابل ، نیا  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : ینک ؟ یم 
تما يوس  هب  تمعن  تسا و  تمعن  نامز  نامز ، نیا  یلو  دندیـشوپ ، یم  سابل  ناـشنامز  ياـضتقا  هب  ناـنآ  دوب و  تما  يرادـن  رقف و 

.تسا هدروآ  يور 

سابل نیا  ام  دومرف : داد و  ناشن  دوب ، هدیشوپ  شیاه  سابل  ریز  هک  ار  ینشخ  یمـشپ  يابق  دز و  رانک  ار  نییور  يابق  ترـضح  سپس 
هچنآ میراد و  یم  هدیـشوپ  دشاب ، ادخ  يارب  هچنآ  ره  سپ  .امـش  يارب  ار  هتـسارآ  نییور و  سابل  میا و  هدیـشوپ  ادخ  يارب  ار  نشخ 

.مینک (2). یم  شراکشآ  دشاب ، امش  يارب 

: دسیون یم  يدنج  میلحلادبع 

وا دزن  ار  تمعن  نآ  دراد  تسود  دراد ، یم  ینازرا  یـسک  هب  ار  یتمعن  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رقف رقف و  زا  دراد و  تسود  ار  لـمجت  ییاـبیز و  دـنوادخ  : » دومرف یم  و  .دراد » تسود  ار  ییاـبیز  تساـبیز و  دـنوادخ  اریز  دـنیبب ؛
هناخ دـنک و  هدافتـسا  شوخ  يوب  زا  دراد و  هگن  هزیکاـپ  ار  شیوخ  ساـبل  دـیاب  درم  : » دومرف یم  نینچمه  تسا . » دنـسرخان  ییاـمن 

.(3) دزاس . » هزیکاپ  ار  دوخ  هناتسآ  دنک و  يراک  چگ  ار  شیوخ 

28 ص :

ص 204. مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  يدنج ، میلحلادبع  . 39 - 1
ص 443. ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 425 ؛ ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  ص 193 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 40 - 2

ص 204. مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  يدنج ، میلحلادبع  . 41 - 3
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یگدنشخب

یم ماعطا  نانچ  دـمحم  نب  رفعج  ماما  ینعی   (1) یـش ء ؛ » هلایعل  یقبی  یتح ال  معطی  دمحم  نب  رفعج  ناک  : » دیوگ یم  ماطـسب  جایه 
وت زا  یـسک  رگا  دـنزرف ! يا  : » دومرف یم  شدـنزرف  هب  تیـصو  رد  ماما  .دـنام  یمن  یقاب  يزیچ  شلایع  لـها و  يارب  یتح  هک  دومرف 

.(2) نک . » ناسحا  وا  هب  تساوخ ، يزیچ 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدنج  میلحلادبع 

ات دـننک  زاب  غاب  لخاد  هب  یهار  هک  داد  یم  روتـسد  شنانکراک  هب  وا  .دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نآ  زا  يا  هعرزم  ماـن  داـیز ، نیع 
.تسـشن یم  رفن  هد  کـی ، ره  رـس  رب  هک  تخادـنا  یم  هرفـس  هد  زور  ره  .دـنروخب  نآ  ياـه  هویم  زا  دـنبای و  هار  نآ  نورد  هب  مدرم 

زا فرظ  کی  دمآ ، یمن  هعرزم  هب  هک  ناگیاسمه  زا  کی  ره  .دنتـسشن  یم  اهنآ  ياج  هب  رگید  نت  هد  دنتـساخ ، یمرب  رفن  هد  هاگره 
هب دوب ، هدنام  ياج  رب  هچنآ  .داد  یم  ار  نارگراک  شاداپ  دیسر ، یم  هک  لوصحم  تشادرب  نامز  .داتسرف  یم  ناشیارب  ار  اهامرخ  نآ 

.دیسر یم  يزیچ  يو  لاح  روخ  رد  کی  ره  هب  دیدرگ و  یم  میسقت  مدرم  نایم  دش و  یم  هدرب  هنیدم  هب  ماما  روتسد 

: دسیون یم  روفیط  یبا  نبا 

دوخ تشاذـگن و  ترـضح  .دـهد  ماجنا  ماما  يارب  يراک  هک  تساخرب  ناـمهم  يزور  .دوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  یناـمهیم 
.(3) درک . » یم  يریگولج  نامهم  ندرک  راک  زا  ربمایپ  : » دومرف داد و  ماجنا  ار  راک  تساخرب و 

: دسیون یم  ترضح  نآ  صوصخم  تاولص  زا  يزارف  حرش  رد  تنس  لها  ياملع  زا  ناهبزور ، نب  لضف 

29 ص :

ص لوؤسلا ، بلاطم  ص 426 ؛ ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  ص 443 ؛ ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  ص 194 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 42 - 1
.285

ص 195. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 43 - 2
صص 361 و 362. مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  يدنج ، میلحلادبع  . 44 - 3
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رب ترـضح  نآ  تفوطع  محر و  هب  نیا  دوب و  اهالب  اهدـمآ و  شیپ  رد  نازجاع  نافیعـض و  هدـننک  يرای  سرداـیرف و  ترـضح ، نآ 
نآ ناسحا  فطل و  راوج  هب  دـمآ ، یم  شیپ  يرقف  ای  هثداح  یـسک  يارب  هاـگره  دـنا  هدرک  تیاور  هک  ناـنچ  دراد ؛ هراـشا  نازجاـع 

.تسا (1). تیب  لها  هعیش  هک  راگنا  درب ؛ یم  هرهب  ترضح  نآ  تمعن  ناوخ  زا  درب و  یم  هانپ  هنیدم  رد  ترضح 

.درک یم  هظعوم  دیـشخب و  یم  .دـنکن  اور  ار  وا  تجاـح  دـش  یمن  ببـس  دارفا  هاـنگ  درک و  یم  تبحم  ناـسحا و  همه  هب  ترـضح 
نب رفعج  هگان  هک  مدوب  نادرگرس  .متشادن  یعیفش  مدوب و  راتفرگ  دیوگ : یم  دوب ، راوخ  بارـش  راک و  هانگ  يدرف  هک  ینارقش (2) 
درک ییاطع  نم  هب  ترضح  سپ  .مدرک  راهظا  ار  دوخ  تجاح  متسه و  ینارقـش  مالغ  نم  موش ، تیادف  متفگ : سپ  .مدید  ار  دمحم 

یناکم رطاخ  هب  رتدب ؛ وت  زا  تسا و  دب  همه  زا  یتشز  رت و  هدیدنسپ  وت  زا  تسا و  بوخ  همه  زا  یکین  ینارقش ! يا  دومرف : سپـس  و 
.يراد ام  دزن  هک 

مارتحا وا  هب  دنک و  یم  اور  ار  ینارقش  تجاح  دنک و  یم  ناسحا  هنوگچ  ماما  دیرگنب  دسیون : یم  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  يرشخمز 
ناربمایپ يوخ  قلخ و  نامه  وخ ، قلخ و  نیا  دـنک ؛ یم  هظعوم  ار  وا  هنوگچ  هک  دـیرگنب  .دوب  هاگآ  وا  لاح  زا  هکنیا  اب  دراذـگ ، یم 

.تسا (3).

يرابدرب

ماگنه .دوب  روبص  اهالب ، رد  روکـش و  اه ، تمعن  ربارب  رد  وا  .تسا  هسردم  کی  ناسب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  ياهدادیور 
.دناوخ یمارف  نادب  ار  ام  نآرق  هک  تسا  لیمج  ربص  نامه  نیا  دوب و  تمعن  روآدای  اهالب ، ندمآ  دیدپ 

30 ص :

صص 184 و 186. چ 1 ، ، 1372 یشعرم ، هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  ناهبزور ، نب  لضف  . 45 - 1
.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مالغ  نارقش ، دالوا  زا  . 46 - 2

، يرشخمز زا : لقن  هب  ص 337 ؛ ج 1 ، چ 1 ، ، 1414 یتریصب ، مق ، مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هعوسوم  ینیوزق ، مظاک  دیس  . 47 - 3
، مق صاوخلا ، هرکذـت  يزوـج ، نب  طبـس  ص 205 ؛ ج 18 ، هغـالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  ص 513 ؛ ج 2 ، راربـالا ، عیبر 

ص 310. .ه ق ،  1418 یضرلا ، تاروشنم 
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تسیرگ و ترضح  سپ  .تفر  ایند  زا  ناشیا  نامـشچ  شیپ  هک  تشاد  يدنزرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
وت ادـنوادخ ! تیفاع ؛ دـقل  تیلتبا  نئل  تیقبا و  دـقل  تذـخا  نئل  : » دومرف دروآ و  داـی  هب  ار  يدـنوادخ  ياـه  تمعن  تقو  ناـمه  رد 

« . يدیشخب زین  تیفاع  يداد ، یتبیصم  رگا  .یتشاد  هگن  نامیارب  ار  رگید  ییاهزیچ  یتفرگ  ام  زا  يزیچ  رگا  یهزنم ،

هک یلاح  رد  درب ؛ يراپـس  كاخ  يارب  ار  شدنزرف  هاگ  نآ  .دننکن  نویـش  هک  داد  دـنگوس  ار  اهنآ  درب و  نانز  دزن  ار  كدوک  سپس 
: تفگ یم 

میتسه يدارفا  ام  .دبای  یم  ینوزف  ام  لد  رد  وا  تبحم  یتسود و  یلو  دناتـس ، یم  ام  زا  ار  نامنادنزرف  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و 
نادـب دیـسر ، یتبیـصم  نامنازیزع  زا  یکی  هب  هک  هاگ  نآ  .دـنک  یم  تیانع  ام  هب  وا  میبلط و  یم  ادـخ  زا  میراد ، تسود  ار  هچنآ  هک 

.میهد (1). یم  تیاضر 

تشذگ وفع و 

ناـمه زا  هتفاـی و  دـشر  تیب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .تسا  مالـسا  ربماـیپ  تـیب  لـها  تداـع  هیجـس و  مرک ، ناـسحا و 
رد هک  ار  ماـما  تشذـگ  وفع  زا  ییاـه  هنومن  اـجنیا  رد  اـم  .دوب  هتفرگارف  شراوگرزب  ناردـپ  زا  ار  تشذـگ  وفع و  سرد  یکدوـک ،

.مینک یم  رکذ  تسا ، هدمآ  تنس  لها  ياه  باتک 

: دسیون یم  ءاب  فلا  باتک  رد  یسلدنا  دمحم  نب  فسوی  همالع 

یناشیپ هب  فرظ  ماگنه ، نیا  رد  سپ  .تخیر  یم  ترضح  ناتـسد  رب  بآ  یفرظ ، رد  هک  تشاد  يزینک  ترـضح  تسا  هدش  تیاور 
رد هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  ظیغلا ؛ نیمظاکلا  و   » نم يالوم  يا  تفگ : دش ، هجوتم  زینک  یتقو  .تفرگ  درد  تدش  هب  دروخ و  ماما 

و دننک » یم  ظیغ  مظک  یتحاران 

31 ص :

ص 269. ج 1 ، قداصلا ، باتک  زا : لقن  هب  ص 80 ، مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هرهزوبا ، . 48 - 1
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ار وـت  دوـمرف : ترـضح  دنتـسه . » تشذـگ  لـها  ناـنمؤم ، ساـنلا ؛ نع  نیفاـعلا  و  : » تفگ سپ  .مدرک  ظـیغ  مظک  دوـمرف : ترـضح 
.مدیـشخب وت  هب  زین  مهرد  رازه  يدازآ و  ادـخ  هار  رد  وت  دومرف : ترـضح  .دراد  تسود  ار  ناراـکوکین  ادـخ  تفگ : زینک  .مدیـشخب 

.(1)

: دسیون یم  يدنج  میلحلادبع 

كدوک هک  شناکزینک  زا  یکی  .دمآ  هناخ  هب  ماما  يزور  .تشاد  یم  زاب  يدنلب  يور  نتفر  زا  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  ترـضح  نآ 
دـش و لوه  دوب ، هدرک  هک  ییاطخ  زا  داتفا ، ترـضح  هب  شمـشچ  ات  دوب ، هتفر  نابدرن  يالاب  كدوک  اـب  درک و  یم  يراد  هگن  ار  وا 

ببـس هک  یماگنه  تفر و  نوریب  هتخورفارب  يا  هرهچ  اب  ترـضح  .تفر  ایند  زا  داتفا و  نیمز  هب  شتـسد  زا  كدوک  دیزرل و  شندـب 
هب نم  ندمآ  زا  كزینک  هک  تسا  تهج  نیدب  هکلب  تسین ، كدوک  ندرم  ببـس  هب  ما  هرهچ  گنر  دومرف : دندیـسرپ ، يو  زا  ار  نآ 

.متشذگ (2). وت  زا  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  دومرف : زینک  هب  نآ  زا  سپ  .داتفا  تشحو 

يدرمناوج

؟ دیراد يرظن  هچ  توتف  يدرم و  ناوج  دروم  رد  امش  دومرف : ترضح  .دیسرپ  يدرمناوج  توتف و  هنیمز  رد  ترضح  زا  یخلب  قیقش 
: تفگ قیقش 

قیقـش سپ  .دـنا  هنوگ  نیا  مه  هنیدـم  ناگـس  دومرف : ترـضح  .مینک  یم  ربص  دوشن ، اـطع  رگا  مینک و  رکـش  دوش ، اـطع  اـم  رب  رگا 
اطع رگا  میـشخب و  یم  مینک و  یم  راـثیا  دوش ، اـطع  اـم  رب  رگا  : » دومرف تسیچ ؟ امـش  دزن  توتف  سپ  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ :

.(3) مینک . » یم  رکش  دوشن ،

32 ص :

ص 499. ج 2 ، چ 3 ، .ه ق ،  1405 بتکلا ، ملاع  توریب ، ءاب ، فلا  يولب ، فسوی  جاجحلا  یبا  مامالا  . 49 - 1
ص 151. مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هرهزوبا ، . 50 - 2

ص ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  ص 115 ؛ هیریـشقلا ، هلاسرلا  زا : لـقن  هب  ص 235 ؛ ج 12 ، قحلا ، قاـقحا  . 51 - 3
.217
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تعاجش

رب هاگ  حراوج ، اضعا و  رد  نآ  رهاظم  هک  تسا  یبلق  ینورد و  ییورین  تعاجـش ، .تسین  ندز  ریـشمش  وزاـب و  روز  طـقف  تعاـجش 
دنتـشاد ار  تعاجـش  رهاظم  مامت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  ربمایپ و  تیب  لها  .دوش  یم  رهاظ  وزاب  تسد و  رب  یهاگ  نابز و 

رب یـسگم  سپ  .دوب  یقیناود  روصنم  روضح  رد  ترـضح  يزور  تسا  هدمآ  خیرات  رد  .دش  یم  رهاظ  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  هک 
هیلع قداص  ماما  هب  سپ  .دـش  رطاخ  هدرزآ  روصنم  اـت  تشگ  یم  زاـب  وا  یلو  دـنار ، یم  ار  سگم  روصنم  .تسـشن  روصنم  تروص 

ات هربابجلا ؛ هب  لذیل  : » دومرف ترضح  تسا ؟ هدرک  قلخ  ار  سگم  ادخ  یتمکح  تلع و  هچ  هب  هللادبعابا ! ای  تفگ : درک و  ور  مالسلا 
.تفگن (1). يزیچ  دش و  تکاس  دینش ، ار  نخس  نوچ  روصنم  دنک . » راوخ  ار  نارگمتس  ناربکتم و  نآ  هلیسو  هب 

: دسیون یم  یبهذ 

مه شیایند  زا  ار  وا  هک  ار  ییادخ  دمح  دومرف : ترـضح  دش ، هتفگ  نخـس  روصنم  لخب  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  یتقو 
.دراذگن (2). یقاب  وا  رب  مه  ار  شنید  تخاس و  مورحم 

نادنزرف هب  تیصو 

همئا بتکم  زا  تسا  یـسرد  شور ، نیا  .تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هیجـس  هریـس و  نادـنزرف ، هب  تحیـصن  تیـصو و 
نادنزرف تیصو  تحیصن و  هک  دهد  یم  ناشن  هریـس  نیا  .نادنزرف  ندرک  تیبرت  رتهب  رد  ناشنایعیـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

.دننک هجوت  نادب  دیاب  ناردپ  تسا و  يردپ  فیاظو  زا 

33 ص :

، توریب راصبالارون ، یجنلبش ، ص 286 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  ص 915 ؛ ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  ص 198 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 52 - 1
ص 429. ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  ص 148 ؛ یلحر ،)  ) بتکلاراد

ص ج 1 ، 1991 م ، رصم ، یندم ، دمحم  رینم  قیقحت : ردلا ، رثن  یبآ ، روصنم  دیعـس  یبا  ص 445 ؛ ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 53 - 2
.352
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رد ار  متفه ) ماما   ) رفعج نب  یسوم  شدنزرف  .مدش  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  دیوگ : یم  ترضح  باحـصا  زا  یکی 
: دومرف یم  درک و  یم  تیصو  وا  هب  ار  نانخس  نیا  قداص  ماما  هک  یلاح  رد  مدید ، ترضح  لباقم 

يراک و تسرد  هب  تسیز و  یهاوخ  یگرزب  تداعـس و  هب  یـشاب ، هتـشاد  رطاـخ  هب  ار  نآ  رگا  هک  نک  ظـفح  ارم  تیـصو  مدـنزرف !
نارگید تسد  رد  هچنآ  هب  شمـشچ  سک  ره  .دش  دهاوخ  ینغ  دوش ، عناق  ادـخ  تمـسق  هب  هک  ره  مدـنزرف ! يا  .درم  یهاوخ  یبوخ 

بیع سک  ره  تسا …  هتخاس  مهتم  شردق  اضق و  رد  ار  ادخ  دشابن ، یضار  ادخ  تمسق  هب  سک  ره  .دش  دهاوخ  ریقف  دشاب ، تسا 
یهاچ سک  ره  دش و  دهاوخ  هتـشک  نامه  هب  دنک ، هشیپ  متـس  ریـشمش  هک  ره  دـش و  دـهاوخ  اوسر  دزاس ، راکـشآ  ار  نارگید  ياه 

.(1) دوش …  راتفرگ  نآ  رد  دوخ  دنکب ، شتسود  يارب 

روج يافلخ  هب  هیصوت 

، روصنم .داتسیا  یمن  زاب  زین  يو  تحیـصن  هیـصوت و  زا  یتح  ماما  یلو  دوب ، ترـضح  نامز  ناراک  متـس  زا  یقیناود  روصنم  رفعجوبا 
هنامرـش یب  روصنم  يزور  .دندوب  هدیقع  مه  روصنم  اب  زین  یخرب  تسناد و  یم  یکی  ماما  اب  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  هبتر و  رد  ار  دوخ 

: داد خساپ  تسارف  اب  ترـضح  .میتسه  هبتر  کی  رد  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  امـش  ام و  تفگ : درک و  نایب  ار  داقتعا  نیا  ترـضح  دزن 
هب دنیزگرب ؛ يرـسمه  ام  هداوناخ  زا  دوبن  زیاج  ربمایپ  رب  یلو  دوب ، زیاج  دیزگ ، یم  رب  امـش  زا  يرـسمه  دوب و  هدنز  ادـخ  لوسر  رگا 

.تسام (2). زا  وا  ربمایپ و  زا  ام  هک  لیلد  نیا 

34 ص :

نیدلا لامج  ص 427 ؛ ج 3 ، لامکلا ، بیذـهت  ص 195 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  کن : ترضح  تیـصو  لیـصفت  ندید  يارب  . 54 - 1
ص 148. هنس ، ثداوح  ص 2274 ؛ ح 5 ، .ه ق ،  1420 رکفلاراد ، توریب ، مظتنملا ، يزوج ، جرفلا  یبا 

ص 344. ج 1 ، ءابدالا ، تارضاحم  یناهفصا ، بغار  . 55 - 2
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ار ترضح  داتسرف و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ار  یسک  روصنم  هک  دنک  یم  لقن  بیـسم  نبا  زا  فارـشالا  باسنا  رد  يرذالب 
هنیدـم مدرم  اب  نم  اـنامه  تفگ : روصنم  دروآ ، فیرـشت  ترـضح  نوچ  .دـنک  تروشم  ناـشیا  اـب  هنیدـم  مدرم  هراـبرد  اـت  تساوخ 
مهاوخ یم  .دـنراد  یمن  رب  تسد  ام ) هیلع   ) دوخ ياهراک  زا  نانآ  منیب  یم  یلو  مداد ، تلهم  ناـنآ  هب  مدرک و  ارادـم  هبترم  نیدـنچ 
تمعن نامیلس  هب  : » دومرف ترضح  دنک …  بارخ  ار  ناشیاه  همـشچ  عطق و  ار  نانآ  ياه  لخن  هک  متـسرفب  نانآ  يوس  هب  ار  یـسک 

هب ار  تفالخ  نیا  ادخ  لاح ، .دیـشخب  دش و  دنمتردق  فسوی  .تخاس  هشیپ  ربص  یلو  دش ، راتفرگ  بویا  .درک  رکـش  وا  دـش و  هداد 
بضغ ماما ، نخس  یپ  رد  .ناراکاطخ » زا  وفع  ششخب و  هب  یتسه  رتراوازس  همه  زا  وت  سپ  .تسا  هدرک  اطع  وت  هب  یملع  هداد و  وت 

.دش (1). مارآ  تفر و  نایم  زا  روصنم 

اعد میلعت 

هب یتقو  دومرف : وا  هب  ترـضح  .دـش  فرـشم  ماما  تمدـخ  تکرح  زا  شیپ  .دوب  هبعک  رفاسم  تشاد و  هللا  تیب  گنهآ  يروث  نایفس 
هک ییادخ  يا  یتسه و  ییاوجن  ره  هدنونش  یتوف و  انف و  زا  رتارف  هک  ییادخ  يا  : » وگب راذگب و  راوید  رب  تسد  يدیـسر ، ادخ  تیب 

.نک اعد  یتساوخ  هچره  سپس  ینایور . » یم  ناوختسا  رب  تشوگ  گرم ، زا  سپ 

يور وت  هب  يدنـسپ  یم  هک  ار  يزیچ  نوچ  نایفـس ! يا  : » دومرف ترـضح  .درک  تساوخرد  میلعت  هظعوم و  ماـما  زا  نایفـس  هاـگ  نآ 
مک تقزر  هاگ  ره  و  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ال  : » وگب رتشیب  دیآ ، شیپ  يدنـسپ ، یمن  هک  يزیچ  نوچ  نک و  ادخ  دمح  رتشیب  دروآ ،

.(2) نک . » رافغتسا  رتشیب  دش ،

35 ص :

باسنا زا : لـقن  هب  ص 217 ؛ ج 1 ، چ 1 ، ، 1414 یتریـصب ، مق ، مالـسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هعوسوم  ینیوزق ، مظاک  دیـس  . 56 - 1
رینم قیقحت : یبآ ، ردـلا  رثن  یبآ ، روصنم  دعـس  .تسا  هدـمآ  ردـلا  رثن  رد  فالتخا  یکدـنا  اب  ارجام  نیا  ص 194 . ج 3 ، فارشالا ،

ص 351. ج 1 ، .م ،  1991 رصم ، یندم ، دمحم 
ص 429. ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  ص 196 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 57 - 2
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  زرح 

اب هک  ییاعد  زرح و  تکرب  هب  ترـضح  داد و  خر  یقیناود  روصنم  ترـضح و  ناـیم  هک  ییارجاـم  رکذ  زا  سپ  ناـهبزور  نب  لـضف 
: دسیون یم  تفای ، تاجن  روصنم  تسد  زا  تشاد ، دوخ 

ابرقت هللا  ءاش  ام  هللا ، یلا  اهجوت  هللا  ءاش  ام  : » تسا نینچ  نآ  لوا  تسا ، روهـشم  رفعج  ماما  زرح  هب  هک  ار  ترـضح  نآ  روهـشم  زرح 
 …« . هللااب الا  هوق  لوح و ال  هللا ال  ءاش  ام  هللا ، یلا  افطلت  هللا ، یلا 

هانپ رد  رمع  مامت  منک و  یم  تبظاوم  نادـب  تساه  لاس  هک  تسا  ریقف  داروا  زا  مراد و  دای  ار  نآ  فیعـض  ریقف  نیا  یلاعت  هللادـمحب 
نیا رد  تسا ، روهشم  رایسب  زرح  نآ  نوچ  .یلاعت  هللا  ءاش  نا  مسورحم  نوصم و  نانمشد  رـش  زا  هتوق » هلوح و  هللادمحب و   » زرح نآ 

.دوب (1). دهاوخ  یلاعت  قح  هانپ  رد  نج  سنا و  رش  زا  نیقی ، هب  دنک ، تبظاوم  نادب  سک  ره  هللا  ءاش  نا  .دش  هتفگ  ماقم 

: دومرف ترضح  یبهذ ، لقن  رب  انب 

ادخ انامه  هک  نک  ادخ  رکش  دمح و  رتشیب  یتشاد ، تسود  ار  تمعن  نآ  ماود  اقب و  وت  دیـشخب و  وت  رب  یتمعن  ادخ  رگا  نایفـس ! يا 
هنا مکبر  اورفغتسا  : » تسا هدومرف  ادخ  هک  نک  رافغتـسا  رتشیب  دش ، مک  تا  يزور  هاگره  و  مکندیزال » مترکـش  نئل  : » تسا هدومرف 

یتشاد يرگید  سک  ای  ناطلـس و  زا  يا  هصغ  یتحاران و  هاگره  و  لاومأب . »…  مکددمی  اراردم و  مکیلع  ءامـسلا  لسری  ارافغ  ناک 
.تسا (2). تشهب  ياه  جنگ  زا  یجنگ  شیاشگ و  دیلک  رکذ ، نیا  انامه  هک  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ال  : » وگب رتشیب 

36 ص :

ص 186. چ 1 ، ، 1372 یشعرم ، هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  . 58 - 1
ص 442. ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 59 - 2
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  یملع  هاگیاج  مجنپ : لصف 

هراشا

ات دمآ  تسد  هب  یلاجم  دوب ، هتفرگ  رد  تفالخ  رس  رب  یسابع  يوما و  نادناخ  ود  نایم  هک  ییاه  شکمشک  اه و  يریگرد  لالخ  رد 
زین راوگرزب  ماما  ود  نآ  .دنیآ  درگ  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ینعی  يوبن ؛ مولع  نالماح  نوماریپ  تما  ناهیقف  ناظفاح و 

.دنزاس راکشآ  ار  یفیرحت  فراعم  ماکحا و  يوبن ، بان  ياه  هزومآ  ماکحا و  راشتنا  اب  دنتسناوت  دنتسج و  هرهب  تصرف  نآ  زا 

هک يا  هنوگ  هب  دـندوب ، راـشف  ریز  وس  ره  زا  ناـشیا  دوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  ربارب  رد  عناـم  نیرت  گرزب  يوـما  تلود 
هکنیا ات  درک  یمن  لقن  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سنا  نبا  کلام  هک  دنا  هدرک  لقن  ینس  هعیـش و  ناثدحم  ناراگن و  خیرات 

.دمآ (1). راک  رس  سابع  ینب  تلود 

: دسیون یم  شخیرات  رد  یبوقعی  .دندیسرت  یم  ماما  مان  ندرب  زا  یتح  یخرب  هک  دوب  نانچ  يریگ  تخس  ناقفخ و 

تیاور ام  هب  ملاع  ملاعلا ؛ انربخا  : » دنتفگ یم  دننک ، وگزاب  دنتساوخ  یم  یتقو  یلو  دندینـش ، یم  ثیدح  ماما  زا  ملع  لها  زا  يدارفا 
.(2) .درک »

37 ص :

ص 419. ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  ج 2 ص 144 ؛ لادتعالا ، نازیم  ج 2 ص 93 ؛ بیذهتلا ، بیذهت  . 60 - 1
ص 266. یبوقعی ، خیرات  . 61 - 2
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ار تیب  لها  مولع  ات  دـمآ  شیپ  قداص  ماما  يارب  یبسانم  لاجم  سابع ، ینب  تموکح  لیاوا  رد  يوما و  تلود  طوقـس  اب  ور ، نیا  زا 
.دنا هدش  عمج  ترضح  نوماریپ  ملع  نابلاط  زا  نت  نارازه  هک  دش  یم  هدید  هاگ  سپ ، نآ  زا  .دهد  رشن 

رشن یمالسا  ياه  نیمزرـس  رـسارس  ناناملـسم و  نایم  ار  یمالـسا  تعیرـش  ماکحا  نید و  هقح  فراعم  تسناوت  تصرف  نیا  رد  ماما 
؛…  ههقف هملع و  ایندلا  ألم  يذلا  دـمحم  نب  رفعج  : » دـیوگ یم  موس  نرق  رد  تنـس  لها  روهـشم  ملاع  ظحاج ، هک  هنوگ  نآ  .دـهد 

.(1) درک . » رپ  ار  ناهج  شهقف ؛ ملع و  هک  تسا  یسک  دمحم  نب  رفعج 

: دسیون یم  یمثیه  رجح  نبا  نینچمه 

.(2) نادلبلا …  عیمج  یف  هتیص  رشتنا  نابکرلا و  هب  تراس  ام  مولعلا  نم  هنع  سانلا  لقن 

 … تفرگارف ار  ناهج  رسارس  شترهش  دش و  رشتنم  ناهج  مامت  رد  هک  دندرک  لقن  مولع  يو  زا  يا  هزادنا  هب  مدرم 

یم موجه  شا  هناـخ  رد  هب  نادنمـشناد  هک  تسا  یـسک  دـمحم  نب  رفعج  : » دـنا هتـشون  ترـضح  هناـخ  رد  هب  ملع  ناـبلاط  هجوـت  رد 
.(3) دندروآ . »… 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یملع  تمظع 

نامه زا  ار  مولع  نیا  دوبن و  یصاخ  نف  ای  ثحب  هب  رصحنم  ماما  ملع  .دوب  یندل  ملع  شملع  دوب و  لصتم  یهلا  ملع  عبنم  هب  ترضح 
ترضح زا  هک  دماین  شیپ  ور ، نیا  زا  .دوب  دمآرس  مولع  مامت  رد  وا  .تشاد  دوخ  هنیس  رد  دلوت  یکدوک و  ناوا 

38 ص :

ص 289. ج 15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 62 - 1
ص 586. ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  . 63 - 2

، مالـسا بتکم  مق ، تیب ، لها  ناـماما  یماـهلا ، دوواد  زا : لـقن  هب  ص 106 ؛ لسوتلا ، جـهانم  یفنح ، یماطـسب  نمحرلادـبع  . 64 - 3
ص 351. چ 1 ، ، 1377
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داد و یم  اه  شسرپ  هب  ار  خساپ  نیرت  لماک  ماما  .ددرگ  ماکان  يا  هرظانم  رد  ای  مناد  یمن  دیوگب  خساپ  رد  ترضح  دوش و  یشسرپ 
: هک دنا  هدرک  لقن  دوسا  یبا  نب  حلاص  زا  تنس  لها  ناگرزب  .دوب  زوریپ  اه  هرظانم  مامت  رد 

شیپ دیـسرپب  نم  زا  یثیدح ؛ لثمب  يدعب  دحا  مکثدحی  هناف ال  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  : » تفگ یم  هک  دمحم  نب  رفعج  زا  مدـینش 
.(1) دنک . » وگزاب  امش  يارب  ارم  ثیدح  لثم  هک  تسین  یسک  نم  زا  سپ  انامه  هک  مورب  امش  نایم  زا  هکنیا  زا 

نخـس یقیقح  مولع  رارـسا و  هرابرد  تشادن ، شیب  لاس  تفه  هک  یلاح  رد  وا  : » دسیون یم  یفنح  یماطـسب  دمحم  نب  نمحرلادـبع 
.(2) تفگ » یم 

.دروآ یم  نابز  رب  دوب ، هدومرف  وا  هک  ار  يا  هلمج  دوب و  لصتم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يوبن ، ملع  رهش  هزاورد  هب  ترـضح 
مالـسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  نیـسح و  ماما  شردپ  زا  وا  نیدـباعلا و  نیز  شردـپ  زا  وا  رقاب و  ماما  شردـپ  زا  قداص  ماما 

.تساهدنس (3). نیرت  يوق  نیرت و  حیحص  هک  تسا  بهذلا » هلسلس   » هب فورعم  دنس  نامه  نیا  دنک و  یم  لقن  ثیدح 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ملع  هرابرد  تنس  لها  ناگرزب  نانخس 

.دنا هدرک  فیصوت  ار  ترضح  یملع  هاگیاج  هدوشگ و  ترضح  حدم  هب  نابز  تنس  لها  ناگرزب  زا  يرایسب 

39 ص :

لاس ثداوح  چ 3 ، .ه ق ،  1418 بتکلاراد ، توریب ، مالسا ، خیرات  یبهذ ، نیدلا  سمش  ص 440 ؛ ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 65 - 1
ص 89. ، 148

ص 351. تیب ، لها  ناماما  زا : لقن  هب  ص 106 ، لسوتلا ، جهانم  . 66 - 2
ص 55. ثیدحلا ، مولع  هفرعم  يروباشین ، مکاح  زا : لقن  هب  ص 25 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  ردیح ، دسا  . 67 - 3
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.(1) دمحم . » نب  رفعج  نم  هقفأ  تیأر  ام  : » دیوگ یم  تنس  لها  گرزب  ماما  هفینحوبا ،

تمکح لئاسم  هرابرد  يا  هدرتسگ  تاـعالطا  دوب و  یناوارف  یهاـگآ  شناد و  بحاـص  دـمحم ، نب  رفعج  : » دـسیون یم  یناتـسرهش 
.(2) تشاد . »

: تسا هتفگ  یقیناود  روصنم 

هدیزگرب ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  سپـس  : » دیامرف یم  وا  هرابرد  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  دـمحم  نب  رفعج 
.دوب (3). ریخ  روما  رد  ناگدنریگ  تقبس  زا  وا  تسا و  هدیزگرب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  میداد . » ثاریم  هب  دوخ 

يرفعج گرزب  هاگشناد 

همشچرس یهلا  ملع  ندعم  زا  ناشملع  دندوب و  لصتم  يدنوادخ  نایاپ  یب  ملع  هب  نانآ  .دوب  یهلا  ملع  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ملع 
: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  .تفرگ  یم 

تسادخ و ملع  زا  ام  ملع  .دنتسه  یگرزب  رد  اهنآ  نیرتاناد  یکدوک و  رد  مدرم  نیرت  رابدرب  نم ، نادناخ  ناکاپ  نم و  ترتع  ناکین 
دیبای یم  تیاده  ام  ییامنهار  اب  دینک ، يوریپ  ام  راثآ  زا  رگا  .میا  هدینش  وگ  تسار  ربمایپ  زا  نخـس  مینک و  یم  مکح  ادخ  مکح  هب 

یم قرغ  یهارمگ  رد  دـنادرگ ، يور  نآ  زا  یـسک  ره  دـسر و  یم  قح  هب  دـنک  يوریپ  نآ  زا  سک  ره  هک  تساـم  اـب  قـح  مچرپ  و 
.دوش (4).
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شناد ملع و  دـسیون : یم  تنـس  لها  رـصاعم  گرزب  ملاع  هرهزوبا ، .دوبن  دودـحم  یـصاخ  نف  ای  صاخ  ملع  هب  قداـص  ماـما  شناد 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  مولع ، نیا  همه  زا  رتالاب  دومرف …  یم  سیردت  زین  مالک  ملع  هکلب  دوبن ، هقف  ثیدح و  هب  رصحنم  ترـضح 

.تشاد (1). يا  هدنزرا  رایسب  ياه  یهاگآ  نآ  داسف  ياه  هزیگنا  للع و  قالخا و  هنیمز  رد 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شناد  یگدرتسگ  هرابرد  نولوط  نبا 

دصناپ نمضتم  هک  دوب  هتشاگن  هحفـص  رازه  رد  یباتک  نایح  نب  رباج  شدرگاش  .دراد  لاف (2)  رجز و  ایمیک و  ملع  رد  ینانخـس  وا 
.دوب (3). مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لئاسر  زا  هلاسر 

« تسام زا  عماج  رفج  رمحا و  رفج  ضیبا و  رفج  : » دومرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  زا  .دوب  دمآرس  مه  رفح  ملع  رد  ترـضح 
.(4) . 

: دسیون یم  تنس  لها  فوسلیف  سانش و  هعماج  خروم و  نودلخ ، نبا 

هچنآ باتک  نآ  رد  .دوب  هدرک  تیاور  قداص  رفعج  ماما  زا  ار  نآ  هک  تشاد  یباتک  دوب ، هیدیز  سیئر  هک  یلجع  دیعـس  نبا  نوراه 
لها ناماما  رگید  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  رب  مولع  نیا  .دوب  هدش  هتـشون  داد ، دهاوخ  يور  ناشیا  زا  یخرب  رب  تیب و  لها  مومع  رب 
قداص ماما  دزن  هدـش و  هتـشون  يواگ  تسوپ  رب  باتک  نیا  .دوب  هدـش  لصاح  تسا ، ناشیا  صاـخ  هک  تمارک  فشک و  هار  زا  تیب 

.تسا (5). هتشون  يا  هخسن  نآ  زا  درک و  تیاور  راوگرزب  نآ  زا  ار  نآ  یلجع  نوراه  .دوب  مالسلا  هیلع 
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ار یناوارف  نادرگاش  رگید ، يوس  زا  ناشیا  يونعم  ماقم  هنامیرک و  قالخا  وس و  کی  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شناد  یگدرتسگ 
.دوب هدروآ  درگ  ترضح  نآ  رضحم  رد  ینیچ  هشوخ  يارب  فلتخم  ياه  هقرف  زا 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  هرهزوبا 

.دنرادن (1). رظن  قافتا  وا  ملع  قداص و  ماما  زا  ریغ  يدرف  رد  ناشیاه ، برشم  ددعت  اهرظن و  فالتخا  مامت  اب  مالسا  ياملع 

یم راـختفا  نیا  هـب  دـندش (2) و  یم  رـضاح  ترـضح  رـضحم  رد  يدرگاش  يارب  هفینحوبا  نوچمه  تنـس  لها  ناـگرزب  ور ، نیا  زا 
: دسیون یم  هیرشع  ینثالا  هفحتلا  رصتخم  رد  یسولآ  .دندیلاب 

ناتنـسلا الول  : » تفگ یم  یحیـصف  ناسل  اـب  درک و  یم  رخف  دوخ  رب  دراد ، تنـس  لـها  دزن  هک  یهاـگیاج  تمظع و  نآ  اـب  هفینحوبا 
ماما رضحم  رد  يدرگاش  لاس  ود  لاس ، ود  زا  شروظنم  و  دش » یم  كاله  هفینحوبا )  ) نامعن دوبن ، لاس  ود  نآ  رگا  نامعنلا ؛ کلهل 
یلع نب  دیز  شیومع  شردپ و  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  تقیرط  ملع و  هفینحوبا  دنا  هتفگ  املع  زا  یخرب  .دوب  قداص  رفعج 

.دوب (3). هتفرگ  دای  نیسح  نب 

ناگرزب رگید  یناتسجس و  بویا  ناطقلا ، دیعس  نب  ییحی  يراصنا ، دیعس  نب  ییحی  هنیع ، نب  نایفس  يروث ، نایفس  سنا ، نبا  کلام 
، مکح نب  ماشه  زین  هعیش  ناگرزب  زا  .دندش  یم  دنم  هرهب  ناشیا  شناد  نمرخ  زا  دندمآ و  یم  درگ  ترضح  رـضحم  رد  تنـس  لها 

، قاط نمؤم  ملاس ، نب  ماشه  بلغت ، نب  نابا  ملسم ، نب  دمحم 
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اهنیا .دندوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  هتفای  تیبرت  یلقن  یلقع و  فلتخم  مولع  اه و  هتشر  رد  نایح ، نب  رباج  رمع و  نب  لضفم 
.دنا هتشون  رفن  رازه  راهچ  رب  نوزفا  ار  اهنآ  رامش  هک  دندوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  ییاه  هنومن 

: دیوگ یم  هرهاق  رد  تایبدا  هدکشناد  داتسا  قداص ، دمحم  دیس 

ریـسفت و ثیدـح ، نوچ  مولع  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  املع  ناگرزب و  زا  هراومه  هاگـشناد  کی  لثم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  تیب 
شنادرگاش .دندش  یم  رضاح  روهـشم  ياملع  زا  رفن  رازه  راهچ  یهاگ  رفن و  رازه  ود  زا  شیب  شـسرد  سلجم  رد  .دوب  رپ  تمکح 

ای هعیـش  بهذم  يارب  یفراعملا  هریاد  هباثم  هب  هک  دنا  هدرک  يروآ  عمج  اه  باتک  زا  يا  هعومجم  رد  ار  وا  ثیداحا  اه و  سرد  مامت 
.دوش (1). یم  هدرمش  يرفعج  بهذم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  يرکف  ياه  نایرج 

رد نوگانوگ  بهاذـم  اـه و  هقرف  شیادـیپ  اـه و  هشیدـنا  دروخرب  شهوژپ ، شناد ، ییافوکـش  ياـه  هرود  زا  یکی  يرجه  مود  نرق 
.تشاد یپ  رد  یناوارف  یتدیقع  تالکشم  اه و  ههبش  مولع ، رگید  نانوی و  هفسلف  نوچمه  یمولع  ندش  دراو  .دوب  یمالسا  هعماج 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارود  فیصوت  رد  هرهزوبا 

یمالـسا و قیاقح  هب  هلمح  تیهولا و  راکنا  رد  یتاهبـش  نآ ، یپ  رد  دش و  دراو  برع  رب  هفـسلف  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  دـهع  رد 
، رـصع نیمه  رد  .دش  دراو  یمالـسا  عماوج  رب  زین  اهنآ  دزن  تافالتخا  دسافم و  داجیا  ناناملـسم و  ياهرواب  رد  ههبـش  کش و  داجیا 

.دنتفگ (2). یم  نخس  ربج  تابثا  رایتخا و  در  رد  يا  هدع  نآرق و  قلخ  رد  يا  هدع 
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هیلع قداص  ماما  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  .درک  یم  دـیدهت  ار  نایعیـش  دـیاقع  راکفا و  تالغ ، هقرف  روهظ  زین  هعیـش  تعامج  ناـیم  رد 
.تشاد هدهع  رب  ار  اه  ههبش  تالکشم و  اب  ییورایور  تیلوئسم  مالسلا 

لقن اب  یتسیاب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دنتـشاد  رـس  رد  ار  ربماـیپ  ثیدـح  نیودـت  رکف  یخرب  اـه  لاـس  نیا  رد  رگید ، يوس  زا 
.درک یم  يریگولج  يوبن  ثیداحا  نایم  رد  یلعج  ثیداحا  ذوفن  زا  ربمایپ ، زا  حیحص  ثیداحا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  يرکف  ياه  شالت 

ار دوخ  یملع  سرادـم  لوا ، هلحرم  رد  .تساخ  اپ  هب  تالکـشم  اب  ییوراـیور  يارب  ساـسح  ههرب  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هرظانم مدرم و  داشرا  هب  هنیدم  رد  زین  دوخ  .درک  تیبرت  اه  ههبـش  هب  ییوگ  خساپ  مدرم و  تیاده  يارب  ار  ینادرگاش  داد و  لیکـشت 

.تخادرپ نانکفا  ههبش  اب 

رد ترـضح  دـسیون : یم  شباتک  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرامـش  یب  ياه  هرظانم  لقن  اب  تنـس  لها  رـصاعم  ملاع  هرهزوبا ،
.داد (1). یم  ناشن  مدرم  هب  ار  تسار  هار  داد و  یم  خساپ  اه  ههبش  هب  درک و  یم  مادقا  تاهبش  در  هب  هنیدم 

دوب هدرتسگ  نانچ  یفارحنا  ياه  هشیدنا  باحصا  اب  هرظانم  تالکشم و  اب  ییورایور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرکف  ياه  شالت 
.دندرک یم  ترضح  اب  هرظانم  هنیدم و  گنهآ  رود  ياه  هار  زا  يدارفا  یهاگ  یتح  .تشاد  یناهج  ترهش  هک 

وا هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییاهربخ  .دوب  رفاک  دحلم و  يدرف  رـصم  رد  هک  دنک  یم  لقن  مکح  نب  ماشه  زا  يدنج  میلحلادبع 
هکم هب  زین  درم  نآ  .دوب  هتفر  هکم  هب  ترـضح  نامز ، نآ  رد  .دنک  هرظانم  ترـضح  اب  ات  درک  هنیدم  گنهآ  ور ، نیا  زا  .دوب  هدیـسر 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  نایم  هرظانم  يدنج ، سپس  .دید  ار  ترضح  تفر و 
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و دـیهد » رارق  دوـخ  نادرگاـش  زا  ارم  تـفگ  دروآ و  ناـمیا  درم  نآ  رخآ  رد  : » دـسیون یم  ناـیاپ  رد  دــنک و  یم  لـقن  ار  درم  نآ  و 
مدرم دش و  دوخ  راید  راپسهر  درم  نآ  سپس  .داد  دای  شناد  وا  هب  ماشه  و  هدب » دای  شناد  وا  هب  : » دومرف مکح  نب  ماشه  هب  ترـضح 

.دناوخارف (1). نامیا  هب  ار  ماش  رصم و 

نانآ یفارحنا  راکفا  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  نایعیش  درک و  یم  دروخرب  تدش  هب  مه  تالغ  هنتف  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
: دسیون یم  لحن  للملا و  رد  یناتسرهش  .تشاد  یم  زاب 

زا قداص  ترضح  یتقو  .داد  یم  تبسن  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  هب  ار  دوخ  هک  دوب  یسک  يدسالا  بنیز  یبا  نب  باطخلا  یبا 
درک یم  نامگ  باطخلاوبا  داد …  روتسد  وا  زا  يرود  هب  ار  دوخ  باحصا  درک و  نعل  ار  وا  تسج و  تئارب  وا  زا  دش ، ربخاب  وا  ولغ 

.درک (2). ادیپ  داقتعا  دمحم  نب  رفعج  تیهولا  اهنآ و  تیهولا  هب  سپس  دنتسه و  ربمایپ  همئا ،

: تفگ ینارجح  یسیع  هک  تسا  هدش  لقن  هدروآ ، دوخ  باتک  رد  یمهس  همالع  هک  يرگید  تیاور  رد 

: مدیسرپ قداصلا  دمحم  نب  رفعج  زا 

؟ میوگ زاب  ما ، هدینش  موق  نیا  زا  ار  هچنآ  ایآ 

: دومرف ماما 

الاب توبن  هجرد  ات  ار  وت  رگید  يا  هفیاـط  دـنناد و  یم  هللا  زا  ریغ  هب  ییادـخ  ار  وت  دـننک و  یم  تداـبع  ار  وت  يا  هتـسد  : » متفگ .وگب 
« . دنا هدرب 

.دش سیخ  شنساحم  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ترضح 

: دومرف سپس 

.(3) دزیرب . » متسد  يور  هب  ار  مدنزرف  نوخ  ادخ  مزیرن ، ار  نانآ  نوخ  دنک و  طلسم  نانآ  رب  ارم  ادخ  رگا  »

، راـک نیا  اـب  دـنداد و  یم  اوتف  ساـیق  ياـنبم  رب  ادـخ  نید  عورف  لوصا و  رد  هک  يدارفا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نینچمه 
دنتخاس و یم  لزلزتم  ار  نید  ناکرا 

45 ص :

ص 169. يدنج ،) ، ) مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  . 83 - 1
ص 183. ج 1 ، لحن ، للم و  . 84 - 2

صص 322 و 323. ناجرج ، خیرات  . 85 - 3
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قداص ماما  رظن  رد  سایق  اریز  درک ؛ یم  یگداتـسیا  دـنتخومآ ، یم  مدرم  هب  شربماـیپ  ادـخ و  مکح  ناونع  هب  ار  دوخ  ياـه  هشیدـنا 
لوصا هدننک  دوبان  ادخ و  نید  هدننک  دیدهت  لماوع  زا  ار  سایق  ناشیا  .دوب  ناطیش  زا  يوریپ  قح و  ریـسم  زا  یهارمگ  مالـسلا ، هیلع 
هرظانم داد ، یم  سایق  هب  اوتف  دوب و  ناگدننک  سایق  ياوشیپ  هک  هفینحوبا  اب  ترضح  ور ، نیا  زا  .تسناد  یم  يدمحم  نید  ناکرا  و 

هب ار  سایق  هب  ندروآ  يور  دناوخ و  یمارف  ادـخ  ربمایپ  تنـس  نآرق و  زا  يوریپ  هب  تشاد و  یم  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  تشاد و  ییاه 
.تسناد یم  گرزب  ییاطخ  تنس ، نآرق و  ياج 

: دومرف يو  هب  ترضح  داد ، خر  هفینحوبا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  نایم  هک  یتاقالم  رد 

(1) ساَِبْتلا .  ِیف  نولازی  سایقلا ال  لها  ناف  سایقلا  كایا و  نامعن ، ای  کحیو 

.دنرب یم  رس  هب  یهارمگ  هابتشا و  رد  هشیمه  سایق  لها  نامگ ، یب  هک  زیهرپب  سایق  زا  نامعن ! يا  وت  رب  ياو 

هفینحوبا اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرظانم 

هیاس ادخ  متفگ : مدرک و  مالس  وا  رب  سپ  .میدش  دراو  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما  رضحم  هب  هفینحوبا  نم و  دیوگ : همربش  نبا 
رد هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دومرف : ماما  سپ  .دراد  هقف  ملع و  زا  يا  هرهب  تسا و  قارع  لها  زا  يدرم  نیا  درادـب ؛ مادتـسم  ار  اـمش 

: دومرف وا  هب  باطخ  سپس  دنک ؟ یم  سایق  نید 

هب ار  وا  ادـخ  یتقو  هک  دوب  سیلبا  درک ، سایق  هک  يدرف  نیتسخن  نامگ ، یب  هک  نکن  لمع  ساـیق  هب  ادـخ  نید  رد  سرتب و  ادـخ  زا 
(76 ص : « . ) مرتهب وا  زا  نم  هنم ؛…  ریخ  انأ  : » تفگ داد ، روتسد  مدآ  رب  هدجس 

بآ يروش  رـس  زا  نم  هب  دومرف : هاگ  نآ  ریخ ؛ تفگ : ینک ؟ سایق  تندب  اب  ار  ترـس  هک  تسا  راوازـس  ایآ  دومرف : ترـضح  سپس 
.وگب ناهد  رد  اراوگ  یبآ  دوجو  ینیب و  رد  بآ  دوجو  شوگ و  رد  خلت  يا  هدام  دوجو  رس  زا  مشچ و 

46 ص :

ص 305. ج 2 ، ءاب ، فلا  . 86 - 1
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رد ار  يروش  سپ  .داد  رارق  یبرچ  رد  ار  نآ  درک و  قلخ  ار  ناسنا  مشچ  یلاعت  دنوادخ  دومرف : ترـضح  .مناد  یمن  تفگ : هفینحوبا 
شوگ رد  ار  یخلت  هداـم  داـهن و  تنم  یمدآ  هب  .دـش  یم  بآ  یمدآ  نامـشچ  دوـبن ، نآ  رگا  هک  داـهن  ناـسنا  رب  تنم  رطاـخ  هب  نآ 

مه زا  ار  دـب  بوخ و  يوب  دـناوتب  یمدآ  دـیآ و  نوریب  دور و  ـالاب  نآ  زا  سفن  هک  داد  رارق  یمدآ  ینیب  رد  ار  بآ  داد و  رارق  یمدآ 
.دبایرد (1). ار  اه  یندیشون  اهاذغ و  معط  تذل و  یناسآ ، هب  دناوتب  ناسنا  هک  داد  رارق  یمدآ  ناهد  رد  اراوگ  یبآ  دهد و  صیخشت 

: دومرف هفینحوبا  هب  سپ 

.تسا دیحوت  شرخآ  رفک و  شلوا  هک  وگب  يا  هملک  زا  نم  هب 

.تسا رفک  دیوگن ، يزیچ  الا و  ال  دیوگب : رگا  هک  تسا  هللا » الا  هلا  ال   » هملک دومرف : ترضح  .مناد  یمن  تفگ :

؟ انز ای  تسا  یگرزب  تیانج  هانگ و  سفن  لتق  وت ، رب  ياو  دومرف : سپس 

.سفن لتق  تفگ : هفینحوبا 

یم هنوگچ  .تسا  هتـساوخ  دـهاش  راهچ  انز  رد  یلو  هدرک ، تیافک  دـهاش  ود  هب  سفن  لتق  رد  ادـخ  ارچ  سپ  دومرف : ترـضح  سپ 
؟ ینک یم  لمع  سایق  هب  هنوگچ  وت  درک و  لح  سایق  اب  ار  نیا  ناوت 

شموص دـیاب  ضیاح  نز  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دومرف : ترـضح  .زامن  تفگ  هزور ؟ ای  تسا  رت  مهم  لضفا و  زامن  اـیآ  دومرف : سپ 
؟ درادن اضق  شزامن  یلو  دنک ، اضق  ار 

تفلاخم ام  اب  هک  یناسک  رگید  امـش و  نم و  ادرف  هک  نادب  نکن و  سایق  ادخ  نید  رد  سرتب و  ادخ  زا  ادخ ! هدـنب  يا  دومرف : سپس 
ام دـییوگ : یم  تباحـصا  وت و  دـنا و  هتفگ  نینچ  شلوسر  ادـخ و  مییوگ : یم  اـم  سپ  .میوش  یم  رـضاح  ادـخ  روضح  رد  دـندرک ،

امـش ام و  اب  تسا ، راوازـس  هک  هنوگ  نآ  دـنک و  یم  تواضق  امـش  ام و  نایم  ادـخ  سپ  .میدرک  لمع  سایق  هب  میدینـش و  ییاهزیچ 
.دنک (2). یم  راتفر 

47 ص :

یم مکح  سایق  ياـنبم  رب  رگا  نوچ  دـشاب ؛ ساـیق  نـالطب  هب  هفینحوبا  نداد  هجوت  بلطم  نیا  ناـیب  زا  ترـضح  دارم  دـیاش  . 87 - 1
.دنتسه یمدآ  رس  زا  یئزج  همه  اریز  دنشاب ؛ هنوگ  کی  همه  ینیب  شوگ و  مشچ و  ناهد و  بآ  دیاب  میدرک ،

(. فالتخا یکدنا  اب  . ) ص 197 ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 471 ؛ ج 1 ، نایعالا ، تایفو  . 88 - 2
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ءاجوعلا یبا  نبا  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرظانم 

: دسیون یم  يدنج  میلحلادبع 

: تفگ ییوگ ؟ یمن  نخس  ارچ  دیسرپ : وا  زا  ماما  .دش  ضراع  وا  رب  نابز  تنکل  یلو  تفر ، ترضح  هرظانم  هب  ءاجوعلا (1)  یبا  نبا 
هب نیملکتم  اب  هدید و  ار  املع  زا  يرایسب  نم  .درادن  نتفگ  نخس  يارای  منابز  امش  لباقم  رد  امش  تبیه  لالج و  هوکـش و  ببـس  هب 

.تشاذگن (2). رثا  نم  رد  تسا ، هتفرگ  ارم  امش  تهبا  هک  هنوگ  نآ  اهنآ  تبیه  یلو  ما ، هتخادرپ  هرظانم  ثحب و 

: دومرف وا  هب  ماما  هک  داد  خر  مرح  رد  جح و  لامعا  رد  ءاجوعلا  یبا  نبا  ماما و  نایم  رگید  يا  هرظانم 

ام هک  هنوگ  نآ  ییوگ و  یم  وت  هک  دـشاب  نانچ  رگا  یتسه …  یهارمگ  تجاـجل و  رب  زونه  وت  ءاـجوعلا ) یبا  نبا   ) میرکلادـبع يا 
سپ ییوگ ، یم  وت  هک  هنوگ  نآ  هن  مییوگ و  یم  ام  هک  دـشاب  نانچ  رگا  وت و  مه  میا و  هتفای  تاـجن  اـم  مه  سپ  تسین ، مییوگ  یم 

.دش (3). یهاوخ  كاله  وت  میا و  هتفای  تاجن  ام 

هفینحوبا اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  هرظانم 

رفعج زا  هقفا  تفگ : تسیک ؟ وت  دزن  درف  نیرت  هیقف  نیرت و  ملاع  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  مدینش  هفینحوبا  زا  دیوگ : دایز  نب  نسح 
هدروآ و يور  دمحم  نب  رفعج  هب  مدرم  هفینحوبا ! يا  تفگ : داتـسرف و  نم  غارـس  هب  دمآ ، هریح  هب  روصنم  یتقو  .مدـیدن  دـمحم  نب 

.مدرک هدامآ  تخس  هلئسم  نم 40  سپ  .نک  هدامآ  لکشم  لاؤس  يدادعت  وا  يارب  سپ  .دنا  هدرک  هنتف 

اهنآ هب  مرظن  نوچ  سپ  .دوب  روـصنم  راـنک  مه  دـمحم  نب  رفعج  هک  مدـش  دراو  وا  رب  هریح  رد  .داتـسرف  نم  یپ  رد  یقیناود  روـصنم 
تبیه زا  داتفا ،

48 ص :

.دوب ترضح  نامز  ياه  يرهد  نادحلم و  زا  . 89 - 1
ص 167. مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هرهزوبا ، . 90 - 2

.نامه . 91 - 3
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مه نم  .دـنداد  هزاجا  مدرک و  مالـس  .مدـشن  هدز  تهب  نانچ  روصنم  ندـید  زا  هک  دـمآ  شیپ  نم  رب  یفوخ  تلاح  دـمحم  نب  رفعج 
.تسا هفینحوبا  وا  يرآ ، دومرف : ترـضح  یـسانش ؟ یم  ار  درم  نیا  ایآ  هللادبعابا ! يا  تفگ : درک و  ترـضح  هب  ور  روصنم  .متـسشن 

هب مدرک  عورـش  نم  .میـسرپب  هللادـبعابا  زا  هک  روایب  ار  دوخ  لئاسم  هفینحوبا ! يا  تفگ : روصنم  .دـیآ  یم  ام  دزن  هب  وا  دومرف : سپس 
ام يأر  تسا و  نیا  هنیدـم  لـها  يأر  دـییوگ و  یم  نینچ  هلئـسم  نیا  رد  امـش  دومرف : یم  مدیـسرپ ، یم  يا  هلئـسم  ره  .ندرک  لاؤس 

لهچ نم  سپ  .دوب  فلاخم  رظن  ود  ره  اب  یهاگ  هنیدـم و  لها  قفاوم  یهاگ  دوب و  اـم  قفاوم  ناـشرظن  ترـضح  یهاـگ  .تسا  نینچ 
.داد خساپ  لئاسم  مامت  هب  ماما  مدیسرپ و  ار  هلئسم 

.تسین (1). مدرم  فالتخا  هب  اهنآ  نیرت  ملاع  مدرم  ملعا  ایآ  تفگ : هفینحوبا  سپس 

49 ص :

ص 258. ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 421 ؛ ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  . 92 - 1
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  یسایس  ياه  تیلاعف  مشش : لصف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رصاعم  يافلخ 

، نامز نیا  رد  .دـش  راد  هدـهع  ار  تماما  بصنم  ناشراوگرزب ، ردـپ  تداهـش  زا  سپ  .ه ق و  لاس 114  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دوب هفیلخ  تشاد ، تیب  لها  اب  یتخس  هنیک  ینمشد و  هک  کلملادبع  نب  ماشه 

هتـسویپ هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ يوما  هفیلخ  نیرت  قساف  وا  .دیـسر  دـیزی  نب  دـیلو  هب  تفالخ  .ه ق ، لاس 125  رد  ماـشه  گرم  زا  سپ 
: دسیون یم  يدوعسم  .دروخ  یم  بارش 

ناناوخ و زاوآ  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  .دوب  نیـشن  مه  ناناوخ  زاوآ  اب  هتـسویپ  دوب و  بعل  وهل و  لها  راوخ و  بارـش  دیزی ، نب  دیلو 
فده ار  نآرق  هک  دوب  يدرف  نامه  وا  .تخادرپ  یم  وغل  يراوخ و  بارـش  هب  اراکـشآ  وا  .دندش  یم  عمج  وا  نوماریپ  هدنناوخ  نانز 

.دورس (1). ار  شفورعم  رعش  درک و  هراپ  هراپ  ار  فحصم  داد و  رارق  ریت 

نب دیلو  نب  میهاربا  وا ، زا  سپ  .دـش  راد  هدـهع  .ه ق  لاس 126  رد  ار  تفالخ  کلملادبع  نب  دیلو  نب  دیزی  دـیزی ، نب  دـیلو  زا  سپ 
لاس ات  لاس 126  زا  رامح  ناورم  هب  روهـشم  دـمحم  نب  ناورم  يوما ، هفیلخ  نیرخآ  سپـس  درک و  تفالخ  زور  داتفه  کلملادـبع ،

.تفرگ تسد  هب  ار  تفالخ  .ه ق   132

50 ص :

صص 237 و 240. ج 3 ، چ 1 ، .ه ق ،  1411 یملعا ، توریب ، انهم ، ریمال  ادبع  قیقحت : بهذلا ، جورم  يدوعسم ، . 93 - 1

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
http://www.ghaemiyeh.com


دز و هیکت  تفالخ  یسرک  رب  یسابع  هفیلخ  نیلوا  حافس ، هب  روهشم  دمحم  نب  هللادبع  يوما ، تلود  یـشاپورف  اب  .ه ق  لاس 132  رد 
هب لاـس 137  رد  یـسابع  هفیلخ  نیمود  یقیناود ، روصنم  هب  روهـشم  رفعجوبا  وا ، زا  سپ  .تشاد  هدـهع  رب  ار  تفـالخ  لاس 137 ، ات 

.دوب تفالخ  بصنم  رد  .ه ق ، لاس 158  ات  دیسر و  تفالخ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یملع  هاگیاج  ندرک  راد  هشدخ  يارب  سابع  ینب  شالت 

.دیـسرت یم  ماما  تیعقوم  زا  هراومه  روصنم  تشاد ، هنیدم  مدرم  مشاه و  ینب  دزن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یهاگیاج  هب  هجوت  اب 
بقارم هتسویپ  روصنم  ور ، نیا  زا  .دوب  هدرک  داجیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رد  ییازـسب  تیـساسح  نایولع  ياه  مایق  رگید ، يوس  زا 

.دربب دادغب  هب  دوخ  هارمه  ار  ترضح  تشاد  دصق  هک  اجنآ  ات  دوب  ترضح 

ار مدرم  هکنیا  يارب  ور ، نیا  زا  .دنک  بیرخت  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يونعم  یملع و  هرهچ  يا ، هلیسو  ره  هب  دیشوک  یم  روصنم 
هفینحوبا سنا و  نب  کلام  نوچ  يدارفا  ندرک  ملع  اب  درک و  یشارت  یتفم  هب  مادقا  لوا  هلحرم  رد  دنک ، هدنکارپ  ترضح  فارطا  زا 

رد : » دـیوگ یم  بهو  نبا  .دزاس  ادـج  تیب  لـها  بتکم  زا  ار  مدرم  دـهد و  رارق  اوزنا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تساوخ 
.(1) درادن . » نداد  اوتف  قح  بئذ  یبا  نبا  سنا و  نب  کلام  زج  سک  چیه  دینادب  مدرم ! يا  هک : داد  یم  ادن  يدانم  مدینش  هنیدم 

: دسیون یم  ظافحلا  هرکذت  رد  یبهذ 

راداو ار  مدرم  داتـسرف و  مهاوخ  اهرهـش  مامت  هب  مسیون و  یم  نآرق  لثم  ار  وت  يواتف  منامب ، هدـنز  رگا  تفگ : یم  کـلام  هب  روصنم 
.دننک (2). لمع  اهنآ  هب  درک  مهاوخ 

هقالع ای  کلام  یملع  ماقم  لیلد  هب  کلام ، يواتف  هب  ندرک  لمع  رد  مدرم  ندرک  راداو  رفن و  ود  رد  اتفا  ماقم  راصحنا  تسا  یهیدـب 
اریز دوبن ؛ يو  هب  روصنم 

51 ص :

ص 135. ج 4 ، نایعالا ، تایفو  . 94 - 1
ص 209. ج 1 ، ظافحلا ، هرکذت  . 95 - 2
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، نایم نیا  رد  دـندوب و  کلام  زا  رتالاب  ای  ربارب  یملع  هبتر  رد  یناوارف  دارفا  .دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاـش  زا  یکی  کـلام 
هاگیاج هب  ندز  هبرـض  يارب  اهنت  روصنم  مادـقا  نیا  .تشاد  رارق  تیونعم  لامک و  ملع و  هلق  جوا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دوخ 

ورف فلاخم  ياملع  رگید  ناشیا و  هب  تبـسن  ار  دوخ  هنیک  دسح و  شتآ  دناوتب  هلیـسو  نیدـب  ات  دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یملع 
.دناشن

ماما يونعم  یملع و  تیـصخش  هب  شیپ  زا  شیب  دناوتب  دیاش  ات  تسج  لسوت  يا  هلیـسو  ره  هب  هکلب  درکن ، هدنـسب  زین  نیا  هب  روصنم 
ریقحت ار  ماما  دناوتب  هفینحوبا  يزوریپ  تروص  رد  دـیاش  ات  دـنک  ثحب  ماما  اب  درک  راداو  ار  هفینحوبا  ور ، نیا  زا  .دـنک  دراو  هشدـخ 

.دنک

: دیوگ یم  هفینحوبا 

هلئسم دنچ  وت  .تسا  ریزارس  وا  يوس  هب  تیعمج  لیس  دنا و  هدرک  ادیپ  دمحم  نب  رفعج  هب  یبیجع  هجوت  مدرم  تفگ : نم  هب  روصنم 
.داتفا دهاوخ  مدرم  مشچ  زا  دهد ، ار  وت  لئاسم  باوج  تسناوتن  وا  نوچ  .هاوخب  وا  زا  ار  اهنآ  خساپ  نک و  هدامآ  ار  لکشم  لئاسم  زا 

دمحم نب  رفعج  اـب  هریح  رد  دـمآ و  مغارـس  روصنم  .مداتـسرف  مدرک و  میظنت  راوـشد  تخـس و  هلئـسم  لـهچ  مدرک و  نینچ  زین  نم 
مه ار  روصنم  وا ، تمظع  راقو و  تبیه و  مدید ، ار  دمحم  نب  رفعج  هک  یماگنه  .دوب  رـضاح  سلجم  رد  مه  روصنم  .مدرک  تاقالم 

.(1) متسشن …  دوخ  ياج  رب  مدرک و  مالس  .دوب  هداد  رارق  عاعشلا  تحت 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نتشک  يارب  روصنم  میمصت 

: دسیون یم  هبنع  نبا  .درک  ترـضح  ناج  دصق  ماجنارـس  دش ، دیماان  ترـضح  یملع  هرهچ  بیرخت  زا  لوا ، هلحرم  رد  نوچ  روصنم 
روصنملا دصق  «و 

52 ص :

ص 256. ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 421 ؛ ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  . 96 - 1
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ظفح روصنم ) دنزگ  زا   ) ار ناشیا  دنوادخ  یلو  تشاد ، ار  ترـضح  نتـشک  دصق  اهراب  روصنم  هللا ؛ همـصعف  ارارم  لتقلاب  یقیناودـلا 
.(1) درک . »

: دسیون یم  زین  ناکلخ  نبا 

ات تساوخ  رذع  تفریذپن و  ترـضح  .دربب  قارع  هب  دوخ  هارمه  ار  ترـضح  تساوخ  یم  تشاد ، هنیدـم  هب  هک  يرفـس  رد  روصنم  »
.(2) تفریذپن . »…  روصنم  یلو  دورب ، قارع  هب  دوخ  روما  یخرب  حالصا  زا  دعب  دنامب و  هنیدم  رد  یتدم 

هچ ات  روصنم  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ارجاـم  نیا  زا  .دـنامب  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تفریذـپ  روصنم  تیاـهن ، رد 
.دوبن یضار  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ندوب  هب  یتح  هک  تشاد  میب  ترضح  زا  هزادنا 

ار دمحم  نب  رفعج  ات  تسرفب  یسک  : » تفگ عیبر  هب  دمآ ، هنیدم  هب  روصنم  .ه ق  لاس 147  رد  نوچ  دنک  یم  لقن  یکلام  غابص  نبا 
روصنم مشچ  دروآ و  فیرشت  روصنم  روضح  هب  ترـضح  نوچ  مشکن …  ار  وا  رگا  دشکب  ارم  ادخ  .دروایب  ام  دزن  رت  عیرـس  هچ  ره 

دنا و هدیزگرب  تماما  هب  ار  وت  قارع  مدرم  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : دنار و  نابز  رب  يزیمآ  دـیدهت  دـنت و  نانخـس  داتفا ، ترـضح  هب 
.(3) دنتسرف . » یم  وت  يوس  هب  ار  دوخ  تاکز 

روصنم .دوش  یم  مولعم  ترـضح  اب  يو  ینمـشد  تیاهن  دـیوگ ، یم  ناشیا  هب  هک  یتالمج  ماما و  لـتق  يارب  روصنم  دـنگوس  نیا  زا 
ترضح ات  دنروآ  شروضح  هب  ار  ناشیا  بش  لد  رد  دهد  یم  روتسد  هک  تشاد  ماما  هب  يا  هنیک  نانچ 

53 ص :

1425 یـشعرم ، هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، ییاجر ، يدهم  قیقحت : بلاطلا ، هدمع  هبنع ، نبا  هب  فورعم  دـمحا  نیدـلا  لامج  . 97 - 1
ص 238. چ 1 ، .ه ق ،

ص 436. ج 1 ، نایعالا ، تایفو  . 98 - 2
لتق هب  دنگوس  لتق و  دصق  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  راضحا  هک  تسا  هجوت  لباق  ص 917 ، ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  . 99 - 3
هیلع قداص  ماما  ياـه  تمارک  شخب  رد  هک  درک  راـضحا  ار  ترـضح  هبترم  نیدـنچ  وا  تسا و  هدوبن  دروم  نیا  رد  اـهنت  ترـضح ،

.تسا هدمآ  نآ  زا  ییاه  هنومن  مالسلا 
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.دنرب (1). یم  روصنم  دزن  دنشک و  یم  نوریب  شهاگتدابع  زا  زامن  لاح  رد  بش و  لد  رد  ار  ترضح  يو ، روتسد  هب  .دشکب  ار 

رمع ینایاپ  ياه  لاس  اب  هک  هیکز  سفن  مایق  زا  سپ  هک  تشاد  لد  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناـیولع و  زا  يا  هنیک  ناـنچ  روصنم 
ار نامثع  نب  حابَر  مان  هب  یمحر  یب  لدگنـس و  صخـش  نایولع ، ندـیبوک  مهرد  يارب  دوب ، نامز  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

نانآ يارب  ار  روصنم  زیمآدیدهت  نامرف  درک و  عمج  دجـسم  رد  ار  نایولع  هنیدم و  مدرم  زین  حابَر  ریثا ، نبا  لقن  هب  .درک  هنیدم  یلاو 
.دناوخ (2).

: دسیون یم  یطویس  هک  دوب  هداد  رارق  راشف  رد  ار  نایولع  هدرک و  دادیب  نانچ  روصنم  هجنکش  راتشک و  جوم 

.تسا هدروخن  وت  شوگ  هب  وفع  هملک  راگنا  هک  يا  هدروآ  موجه  مدرم  هب  تنوشخ  اب  ناـنچ  وت  تفگ : يو  هب  روصنم  يومع  يزور 
یمدرم نایم  رد  ام  هتفرن و  فالغ  رد  بلاط  یبا  لآ  ياهریشمش  هدیسوپن و  ناورم  ینب  ياه  ناوختسا  زونه  تفگ : خساپ  رد  روصنم 

هب وـفع و  یـشومارف  اـب  زج  اـم  تبیه  تفـالخ و  زورما  نیارباـنب ، دـندید و  یم  يداـع  یـصاخشا  ار  اـم  زورید  هک  مـیرب  یم  رـس  هـب 
.دریگ (3). یمن  ياج  اه  لد  رد  تبوقع  يریگراک 

هژیو هب  مدرم  هجوت  زا  دـید و  یم  ساـبع  ینب  كافـس  تموکح  ربارب  رد  دـیدهت  نیرت  گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  روصنم ،
.دوب ناساره  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  نایعیش 

يرایشوه هب  دنک و  یم  هاگآ  مالسا  زا  ار  مدرم  يدمحم ، بان  نییآ  نییبت  رشن و  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسناد  یم  روصنم 
سابع ینب  تیعقوم  مالسا ، ياهروتسد  زا  مدرم  یهاگآ  هک  دوب  یهیدب  .دناوخ  یمارف  اه  هنتف  ربارب  رد 

54 ص :

.تاجنلا هلیسو  باطخلا و  لصف  زا : لقن  هب  صص 249 و 250 ؛ ج 12 ، قحلا ، قاقحا  . 100 - 1
ص 551. ج 5 ، .ه ق ،  1399 رداصلا ، راد  توریب ، لماک ، ریثا ، نبا  . 101 - 2

ص 267. چ 3 ، ق.ه ، ، 1383 ینثملا ، هبتکم  دادغب ، ءافلخ ، خیرات  یطویس ، نیدلا  لالج  . 102 - 3
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لفاغ هنتف  زا  سک  ره  هک  دیشاب  رایشه  : » دومرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نانخس  زا  .تخاس  یم  لزلزتم  نانآ  دید  رد  ار 
.(1) دش . » دهاوخ  هنتف  همعط  دشاب ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تداهش 

لها ياملع  زا  .درک  مومسم  ار  ترضح  یسابع ، روصنم  هعیش ، داقتعا  هب  .دومرف  تلحر  .ه ق ، لاس 148  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دنسیون یم  يواربش  یکلام و  غابص  نبا  هلمج ، زا  .تسا  هدش  لقن  هنیمز ، نیا  رد  یتایاور  زین  تنس 

.(2) تفر . » ایند  زا  روصنم  تفالخ  نامز  رد  مس  اب  ترضح  دنا  هتفگ  روصنم ؛ مایأ  یف  مسلاب  تام  هنا  لاقی  »

هکنیا تابثا  يارب  هدرمـش و  تسردان  ار  نآ  هرهزوبا  یلو  تفر ، ایند  زا  مس  اـب  ترـضح  دـیوگ  یم  قـعاوصلا (3)  رد  مه  رجح  نبا 
رد یبوقعی  هک  ترضح  نآ  تلحر  زا  شفسأت  راهظا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  روصنم  شیاتـس  هب  هتفرن ، ایند  زا  مس  اب  ترـضح 

.تسا (4) هتسج  دانتسا  هدروآ ، دوخ  خیرات 

ود نیا  زا  مادک  چیه  هک  تسادـیپ  هتبلا  .دـناد (5)  یم  شتفالخ  ياه  هیاپ  میکحت  رد  يو  شور  فلاـخم  ار  روصنم  مادـقا  نیا  يو 
هک دریذپب  رهاظ  هب  دهاوخ  یمن  هک  هفیلخ -  کی  ناونع  هب  روصنم  فسأت  راهظا  اریز  تسین ؛ ترضح  نآ  ندشن  دیهش  رب  لیلد  رما ،

.تسا ناهاشداپ  افلخ و  همه  هریـس  شور و  تسا و  یعیبط  الماک  يرما  دشاب -  هدش  دیهـش  يو  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تروص نانآ  روتسد  هب  یسایس  ياه  لتق  رتشیب 

55 ص :

ص 216. ج 3 ، ردلا ، رثن  . 103 - 1
ص 928. ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  ص 54 ؛ فاحتالا ، . 104 - 2

لودلا 7 ص 112. رابخا  روصنملا » نمز  یف  امومسم  تام  : » دسیون یم  لودلا  رابخا  رد  ینامرق  ج 590،2 . قعاوصلا ، . 105 - 3
ص 268. چ 1 ، .ه ق ،  1419 بتکلاراد ، توریب ، روصنملا ، لیلخ  قیقحت : یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، قاحسا  نب  دمحا  . 106 - 4

ص 64. مالسلا ، هیلع  قداصلامامالا  هرهزوبا ، . 107 - 5
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هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  رد  هیواعم  نب  دیزی  راتفر  رد  ار  شور  نیا  .دندرک  یم  فسأت  یعالطا و  یب  راهظا  نانآ  یلو  تفرگ ، یم 
.مینک یم  هدهاشم  زین  مالسلا 

زین رت  شیپ  روصنم  .تشاد  همادا  هفقو  نودـب  هک  دوب  يرما  يو  روتـسد  هب  نانآ  نتـشک  نایولع و  اـب  روصنم  ینمـشد  نیا ، رب  نوزفا 
.دوب هدرک  دیدهت  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

روج ياه  تموکح  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يریگ  عضوم 

اریز دـید ؛ یم  هجیتن  یب  مکاح  وج  نآ  رد  ار  شنامز  رگمتـس  ياه  تموکح  هیلع  ینلع  هناحلـسم و  ماـیق  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
میالوم رب  : » دیوگ یفریص  ریِدَس  .دیماجنا  یم  هورگ  يدوبان  هب  ماجنارس  هناحلـسم  مایق  تشادن و  دنک ، مایق  نانآ  اب  دناوتب  هک  ینارای 

يا ارچ  دومرف : ترـضح  سپ  .دینکن  مایق  دینیـشنب و  تسین  راوازـس  دـنگوس ! ادـخ  هب  متفگ : مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 
امش هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يارب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  .نارای  نایعیش و  ناتـسود و  يرایـسب  رطاخ  هب  متفگ : ریِدَس ؟

.تسا ردـقچ  نم  نایعیـش  نارای و  ریِدَـس ! يا  دومرف : ترـضح  .دـننک  عمط  تفـالخ  رد  دنتـسناوت  یمن  نارگید  دوب ، راـصنا  هعیش و 
 … ایند فصن  يرآ  متفگ : نت ، رازه  تسیود  دومرف : نت ؛ رازه  تسیود  يرآ ، متفگ : نت ؟ رازه  دص  دومرف : نت ، رازه  دص  متفگ :

رگا ریِدَس ! يا  هللاو  دومرف : ترـضح  سپ  .دنارچ  یم  ییاه  هلاغزب  یمالغ  اجنآ  .میتفر  رهـش  جراخ  هب  ترـضح  اب  دیوگ : یم  ریِدَـس 
مدناوخ و زامن  ترـضح  اب  دیوگ : ریِدَس  .منکن  مایق  دوبن  راوازـس  نم  رب  زگره  دوب ، راصنا  هعیـش و  اه ، هلاغزب  نیا  ددـع  هب  نم  يارب 

.(1) تسا . » سأر  هدفه  اه  هلاغزب  مدید  مدرمش ، زامن  زا  سپ 

هک هنوگ  نامه  .دوب  نآ  ندادن  هجیتن  نارای و  نتـشادن  لیلد  هب  اهنت  ینلع ، هناحلـسم و  مایق  هب  ترـضح  ندرکن  مادـقا  تسا  یهیدـب 
.دیسرن هجیتن  هب  نارای  ییافو  یب  رطاخ  هب  مه  هیکز  سفن  دیز و  مایق 

56 ص :

(. شنیزگ اب  . ) ص 242 ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 108 - 1
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هک زین  دوخ  گرزب  تیلوئسم  زا  ار  ترضح  هکلب  دش ، یمن  زوریپ  اهنت  هن  درک ، یم  مایق  ماما  رگا  ینارای  نینچ  اب  ییاضف و  نینچ  رد 
تـصرف نآ  رد  ترـضح  هفیظو  .تشاد  یم  زاب  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  تصرف  رد  تیب  لها  فراعم  رـشن  ملاـع و  ياـه  ناـسنا  تیبرت 

، دوبن دنتـسه ، يرفعج  بتکم  ناظفاح  هک  شنادرگاـش  ترـضح و  فراـعم  رگا  .دوب  هعیـش  یملع  یگنهرف و  يزاـس  ینغ  ییـالط ،
دوب ییاه  هیاریپ  ندودز  ماما ، هفیظو  نیرت  گرزب  رگید ، يوس  زا  .دـنام  یمن  اج  رب  نآ  یهلا  فراـعم  باـن و  مالـسا  زا  يرثا  زورما 

.دندوب هتسب  مالسا  تحاس  هب  غورد  هب  یخرب  هک 

، سکعرب هکلب  درک ، یم  دییأت  ار  نانآ  تخانش و  یم  تیمـسر  هب  ار  دوخ  نامز  يافلخ  ترـضح ، هک  تسین  انعم  نآ  هب  نخـس  نیا 
هک تشاد  نآ  میب  مه  روصنم  دوخ  هک  يدـح  ات  دـندوب ، هاگآ  تموکح  اب  ترـضح  تفلاخم  زا  ناگمه  .دوب  نانآ  فلاـخم  ناـشیا 

يافلخ اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفلاخم  هب  یلاجر ، یخیرات و  ياه  باتک  رتشیب  .دـنک  مایق  وا  هیلع  بساـنم  تصرف  رد  ترـضح 
هدشن لقن  نانآ  دییأت  رد  ترـضح  نآ  زا  يدنتـسم  نخـس  مادک ، چیه  رد  یلو  دنا ، هدرک  هراشا  ناشیا  مایق  زا  روصنم  میب  یـسابع و 
ناوارف هدش ، رداص  روصنم  یسابع و  يافلخ  هیلع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  ینانخس  یعیـش ، عبانم  رد  نیا ، رب  نوزفا  .تسا 
سگم ادخ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : هک  روصنم  هب  ترضح  میدروآ ، روصنم  خساپ  رد  ترضح  زا  رت  شیپ  هک  ینخس  رد  .تسا 

.دناد یم  رگمتس  ار  روصنم  تحارص ، اب  ماما  اجنیا  رد   (1) هربابجلا . » هب  لذیل  : » دومرف هدرک ، قلخ  هچ  يارب  ار 

زاب نامکاح  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  دوخ  نایعیش  نارای و  تخانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  مکاح  هاگتسد  مالسلا ، هیلع  قداص  ترـضح 
رد هک  ار  ییاملع  یتح  .تشاد  یم 

57 ص :

.تشذگ ترضح  تعاجش  ثحب  رد  موس  شخب  رد  . 109 - 1
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یم یگداتـسیا  افلخ  یـشارت  یتفم  تسایـس  ربارب  رد  تروص  نیدب  ناشیا  .تسناد  یم  مهتم  قساف و  دندوب ، یـسابع  تلود  تمدـخ 
: دومرف یم  هک  دنا  هدرک  لقن  ترضح  زا  تنس  لها  ناخروم  ناثدحم و  .تخاس  یم  هاگآ  نانآ  موش  تین  زا  ار  مدرم  درک و 

.مهومهتاف (1). نیطالسلا  یلا  اونکر  ءاهقفلا  متیأر  اذاف  لسرلا ، انما  ءاهقفلا 

.دیشاب نامگدب  نانآ  هب  دندش ،) راکمه  نانآ  اب  و   ) دندروآ يور  ناهاش  هب  دیدید  رگا  .دنناربمایپ  يانما  ناهیقف 

يولع و تیالو  تماما و  هک  مالـسا  ياه  هزومآ  زارف  نیرت  یـسایس  نیرت و  ساسح  هب  ار  مدرم  هجوت  ساسح ، ههرب  نآ  رد  نینچمه 
: دیامرف یم  دنک و  یم  بلج  تسا ، مخ  ریدغ  هثداح 

: دـنتفگ متـسین ؟ ناتدوخ  زا  امـش  رب  یلوا  نم  ایآ  دومرف : دـناوخارف و  تسوا ، تماما  تبثم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  مدرم 
دناد و دوخ  یلو  ار  وا  هک  ار  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ ! راب  .تسوا  يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  سپ  دومرف : .يرآ 

.دنک (2). راوخ  ار  وا  هک  ره  رامش  راوخ  دنک و  يرای  ار  وا  هک  ره  نک  يرای  دنک و  ینمشد  یلع  اب  هک  ره  اب  نک  ینمشد 

: دیامرف یم  زین  نآ  زا  شیپ  دوخ و  نامز  ناملاع  اه و  تموکح  یبایزرا  رد 

زا ار  نآ  دنداد و  رییغت  ار  ادخ  نید  سپ  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  تیلهاج )  ) دوخ زا  شیپ  نامدرم  ياه  تنس  ربمایپ ، زا  سپ  مدرم  انامه 
دنتساک نآ  زا  ییاهزیچ  دندوزفا و  نآ  رب  ییاهزیچ  دنتخاس و  فرحنم  دوخ  یلصا  ریسم  لصا و 

58 ص :

ص 262. ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 194 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 110 - 1
، ریدغلا حتف  زا : لقن  هب  ص 105 . چ 1 ، .ه ق ،  1422 تیب ، لها  یملاع  عمجم  مق ، دـمحم ، نب  رفعج  مامالا  فیلأتلا ، هنجل  . 111 - 2

ص 298. ج 2 ، روثنملاردلا ، ص 187 ؛ ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص 168 ؛ ج 6 ، یناعملا ، حور  ص 57 ؛ ج 3 ،

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_58_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد يزیچ  ادـخ  يوس  زا  هدـش  لزان  نید  زا  تسا و  نید  هدـش  فارحنا  تروص  نامه  تسا ، مدرم  تسد  رد  نید  زا  زورما  هچ  ره  و 
.تسین (1). مدرم  تسد 

ماقم ربمایپ ، زا  سپ  يافلخ  تیهام  نییبت  مدرم و  يرادیب  يارب  ساسح ، نارود  نآ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  رت  مهم  همه  زا 
نید و یلصا  ریـسم  هنوگ ، نیدب  .درک (2)  یم  نایب  ار  ترـضح  نآ  هرابرد  ربمایپ  ثیداـحا  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  تلزنم  و 
ار ربماـیپ  زا  سپ  ياـفلخ  تفـالخ  دـندش و  یم  ربماـیپ  زا  سپ  ياهدادـیور  هجوتم  مدرم  داد و  یم  ناـشن  ربماـیپ  زا  سپ  ار  تفـالخ 
ار نید  یلـصا  ریـسم  نانخـس ، نیا  اب  ماما  .دوب  يوما  یـسابع و  ياه  تموکح  اب  هزرابم  نیرت  گرزب  نیا ، دنتـسناد و  یم  تسرداـن 

.تسا مادک  لطاب  مادک و  قح  هک  دنتفای  یم  رد  اهنآ  درک و  یم  صخشم 

یم نیعم  ار  ماما  عضوم  دوب ، یـسابع  يافلخ  نمـشد  نیرت  گرزب  هک  دیز  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تیامح  رگید ، يوس  زا 
: دومرف یم  درک و  یم  نشور  مدرم  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  راوگرزب  نآ  نینچمه  .دوش  یم  رکذ  همادا  رد  هک  درک 

.(3) میتسه . » ادخ  يوس  هب  میقتسم  طارص  ادخ و  ناگدیزگرب  ام  »

یهانگ ار  نانآ  يارب  تمدخ  داد و  یم  زیهرپ  نانآ  هب  ندـش  کیدزن  زا  ار  مدرم  هکلب  تسناد ، یم  روج  يافلخ  ار  افلخ  اهنت  هن  ماما 
یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  .تفرگ  یم  رب  رد  مه  ار  ناشیا  ناتسود  عنم ، نیا  .تشاد  ناربج  هب  زاین  هک  تسناد  یم  گرزب 

.(4) تسا . » نانمؤم  هب  تمدخ  نامکاح ، يارب  ندرک  راک  تمدخ و  هرافک  : » دومرف

59 ص :

ص 111. ات ، یب  یبرعلا ، رفکلا  راد  رصم ، هفینحوبا ، مامالا  هرهزوبا ، . 112 - 1
: کن .دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  یتعاـمج  زا  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  دـیدحلا  یبا  نبا  . 113 - 2

همان 45. لیذ  ص 345 ، ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش 
باب 48. ح 523 ، ص 254 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  . 114 - 3

صص 352 و 354. ج 1 ، ردلا ، رثن  . 115 - 4
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: دسیون یم  سابع  ینب  يافلخ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يریگ  عضوم  هرابرد  تنس  لها  ياملع  زا  یلکرز  نیدلاریخ 

.(1) تفگ …  یم  اراکشآ  ار  قح  دوب و  يدج  اهنآ  هب  تبسن  تشاد و  ییاه  ناتساد  سابع  ینب  يافلخ  اب  وا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  اه  تضهن  نارس  توعد 

: دسیون یم  لحن  للم و  رد  یناتسرهش 

: تشون مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  يا  همان  رد  ماما  میهاربا  گرم  زا  سپ  یناسارخ  ملسموبا 

: تشون خساپ  رد  ماما  تسین . » امـش  زا  رتهب  تفالخ  رب  یـسک  دـیتسه  لیام  رگا  .منک  یم  توعد  تیب  لها  یتسود  هب  ار  مدرم  نم  »
.تسا (2). نم  هنامز  هنامز ، هن  یتسه و  نم  نارای  زا  وت  هن  ینامز ؛ نامزلا  یلاجر و ال  نم  تنا  ام  »

گرم زا  سپ  نوچ  تفاـی ، ترهـش  دـمحم  لآ  ریزو  هب  اهدـعب  هک  لـالخ  هملـسوبا  : » تسا هدروآ  بهذـلا  جورم  رد  مه  يدوعـسم 
زا نت  هس  هب  ور ، نیا  زا  .ددـنویپب  نایولع  هب  دـنادرگ و  يور  نانآ  زا  هک  دـش  نآ  رب  دـید ، یم  دوخ  نایز  هب  ار  عاضوا  ماـما ، میهاربا 
نب فارـشالا  رمع  و  ضحم ) هللادبع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  قداصلا و  دمحم  نب  رفعج  نایولع ، ناگرزب 
ورب قداصلا  دمحم  نب  رفعج  دزن  هب  تسخن  تفگ : داد و  ناشیا  ناتـسود  زا  یکی  هب  ار  نآ  تشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

هملـسوبا کیپ  .ورب  رمع  دزن  هب  درکن ، لوبق  مه  وا  رگا  ورب و  هللادـبع  دزن  هب  هنرگو  نک  دوبان  ار  رگید  همان  ود  تفریذـپ ، يو  رگا  و 
وریپ هک  هملـسوبا  اب  ارم  دومرف : ترـضح  .داد  ترـضح  هب  ار  همان  دـش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  روضح  هب  تسخن 

ار همان  تفگ : کیپ  .راک  هچ  تسا  نارگید 

60 ص :

ص 126. ج 2 ، مالعالا ، یلکرز ، نیدلاریخ  . 116 - 1
ص 161. ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  ص 153 ؛ ج 1 ، لحن ، للم و  . 117 - 2
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: دیسرپ هملـسوبا  هداتـسرف  .تخادنا  شتآ  رد  ار  همان  سپـس  .روایب  کیدزن  ار  غارچ  دومرف : دوخ  مداخ  هب  قداص  ترـضح  .دیناوخب 
.يدید هک  دوب  نیمه  شباوج  دومرف : ماما  یهد ؟ یمن  ار  نآ  خساپ 

دزن گنرد  یب  دیـسوب و  ار  نآ  دناوخ ، ار  همان  نوچ  هللادـبع  .داد  يو  هب  ار  همان  تفر و  ضحم  هللادـبع  دزن  هب  هناسویأم  کیپ  سپس 
.تسا هدـناوخارف  تفالخ  هب  ارم  هداتـسرف و  ناسارخ  زا  ام  نایعیـش  زا  یکی  ار  همان  نیا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

؟ یسانش یم  ار  یسک  اجنآ  وت  ای  يا  هداتسرف  نانآ  شیپ  وت  ار  ملسموبا  ایآ  دنتسه ؟ وت  هعیـش  ناسارخ  مدرم  یک  زا  دومرف : ترـضح 
؟ دنتسه وت  هعیش  هنوگچ  سپ  ار ، وت  اهنآ  هن  یسانش و  یم  ار  اهنآ  وت  هن  هک  لاح 

دننام .دش  دهاوخ  سابع  ینب  نآ  زا  تلود  نیا  هک  نادب  نک و  رود  دوخ  زا  ار  لطاب  ياهوزرآ  نیا  هللادبع ! يا  دومرف : ماما  نایاپ  رد 
.(1) دش . » جراخ  ماما  دزن  زا  یتحاران  اب  زین  هللادبع  .تسا  هدمآ  زین  نم  يارب  همان  نیا 

اه تضهن  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يریگ  عضوم 

یناسارخ ملسموبا  مایق 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  مولعم  يو  تساوخرد  لباقم  رد  ماما  خـساپ  زا  وا  ماـیق  تیوه  ملـسموبا و  ربارب  رد  ماـما  درکیور 
یم هجیتـن  یب  دـندوب ، ساـبع  ینب  ماـیق  توـعد و  نارادرـس  هک  هملـسوبا  ملـسموبا و  تسد  هب  ناـمز  نآ  رد  ار  ماـیق  هکنیا  رب  نوزفا 
اهنآ مایق  سپ  .تشاد  ربخ  نانآ  هدرپ  تشپ  ياهدنب  دز و  اه و  يزاب  زا  اریز  درمش ؛ یمن  دوخ  نایعیش  لاجر و  زا  ار  ود  نآ  تسناد ،

سابع ینب  اه  مایق  نیا  یلـصا  یلوتم  اریز  دزیهرپب ؛ نانآ  اب  يراکمه  زا  هک  دومرف  شرافـس  زین  نسح  نب  هللادبع  هب  درکن و  دـییأت  ار 
تردق هب  ندیسر  زج  یفده  هک  دندوب 

61 ص :
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تیب لها  تیبوبحم  تیعقوم و  زا  دنتـساوخ  یم  نانآ  .دوب  یـسایس  دـنفرت  کی  ربمایپ  تیب  لها  زا  نانآ  يرادـفرط  راعـش  دنتـشادن و 
هدش نانآ  تسد  تلآ  هملسوبا ، ملسموبا و  دندوب و  سابع  ینب  مایق ، یلصا  حارط  .دننک  هدافتسا  شیوخ  فده  هب  ندیـسر  رد  ربمایپ 

.دندوب

توعد ماما  ارچ  هک  دش  دهاوخ  هجوتم  دنک ، یـسررب  ار  ملـسموبا  ياه  تیانج  دنک و  عوجر  خـیرات  هب  یـسک  رگا  هتـشذگ ، نیا  زا 
.تفریذپن ار  نانآ 

یلع نب  دیز  مایق 

ياـه تیاور  دـیز ، هراـبرد  .داد  خر  کلملادـبع  نب  ماـشه  تموکح  ناـمز  رد  .ه ق و  لاس 122  رد  یلع  نب  دـیز  تداهـش  ماـیق و 
ییاه تیاور  دوب و  ملاع  ردقلا و  لیلج  يدرم  دیز  هک  دنرواب  نیا  رب  هعیش  نادنمشناد  رتشیب  .تسا  دوجوم  یعیش  عبانم  رد  يداضتم 

.تسین دامتعا  دروم  تسه ، يو  شهوکن  رد  هک 

: دومرف ترضح  هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یتیاور  رد  یناهفصا  جرفلاوبا 

دـنا و هدیـسرن  نادـب  ناینیـشیپ  هک  تسا  یتـکوش  تهبا و  ياراد  وا  .تسا  دـیز  شماـن  هک  دـنک  ماـیق  يدرم  هفوـک ، رهـش  تشپ  رد 
نانچمه تساهنآ ، اب  ییاه  راموط  هک  شنارای  وا و  تمایق ، زور  رد  .دنک  راتفر  وا  دننام  هب  هک  سک  نآ  رگم  دنسرن ؛ نادب  ناگدنیآ 
نادنزرف يا  دیوگ : دیآ و  نانآ  لابقتـسا  هب  ادخ  لوسر  .قح  يوس  هب  ناگتـشرف  .دنرذگب  مدرم  ندرگ  رـس و  يور  زا  ات  دنور  شیپ 

.دیوش (1). تشهب  لخاد  باسح  یب  کنیا  .دیداد  ماجنا  دیدوب ، رومأم  نادب  ار  هچنآ  یتسار  هب  نم !

62 ص :
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مایق تیـصخش و  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدش  لقن  دـیز  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینانخـس  یثیدـح ، یخیرات و  عبانم  رد 
یم لقن  ناسر  نب  لیضف  زا  یناغالا  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  .تسا  هدش  نیگهودنا  دیز  تداهـش  زا  ماما  هدوب و  ماما  دییأت  دروم  دیز 

؟ مناوخب ار  يریمح  دیس  زا  يرعش  ایآ  متفگ : سپـس  .میوگب  تیلـست  دیز  تداهـش  رد  ار  وا  ات  مدش  دراو  دمحم  نب  رفعج  رب  : » دنک
.(1) ناوخب . » دومرف : ترضح 

دراو قداص ) ماما   ) هللادبع یبا  رب  دیز  تداهش  زا  سپ  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  لیضف  زا  دیـسلا  رابخا  باتک  رد  مه  ینابزرم  ظفاح 
یم دش ، یم  يرما  کلام  رگا  دوب و  قودص  یملاع  هک  ار  دیز  دنک  تمحر  ادخ  دیامرف : یم  دنک و  یم  هیرگ  ترضح  مدید  .مدش 

.(2) دنک . » راذگاو  یسک  هچ  هب  هک  تسناد 

.مدـید دوب ، بولـصم  هک  یلاح  رد  ار  وا  تفگ : وا  دیـسرپ و  دـیز  هرابرد  یلهاک  دالو  وبا  زا  ترـضح  تسا  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد 
، شناگدننک تتامش  تشهب و  رد  وا  اب  ناگدننک  شیاتس  : » دومرف ترضح  .دندرک  یم  شیاتـس  زین  يدارفا  تتامـش و  ار  وا  یناسک 

.(3) دنتسه . » وا  نوخ  کیرش 

هیلع قداص  ماما  تماما  هب  زین  دـیز  دوخ  .تسا  هدوب  ماما  دـییأت  دروم  دـیز  تیـصخش  مایق و  هک  دـیآ  یمرب  اـه  لـقن  نیا  عومجم  زا 
.دوب دقتعم  مالسلا 

هیکز سفن  دمحم  مایق 

نب هللادبع  نب  دمحم  تعیب  رب  دنچ ، ینت  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زج  يولع ، و  یـسابع ، زا  مشاه  ینب  دیز ، تداهـش  مایق و  زا  سپ 
تسا یهیدب  هتبلا  .دنداهن  ندرگ  نسح 

63 ص :

ص 272. ج 7 ، یناغالا ، یناهفصا ، جرفلاوبا  . 120 - 1
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.دوب دوخ  فادها  عفانم و  ياتسار  رد  دمحم  مایق  زا  هدافتسا  لیلد  هب  افرص  مایق  نیا  رد  نایسابع  تکرش  هک 

دمحم دیسر و  یمن  تموکح  هب  امش  هک  درک  یم  دزشوگ  نانآ  هب  دوب و  فلاخم  ناشمایق  اب  زاغآ  نامه  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک دـمحم  اب  ار  نایـسابع  نایولع و  تعیب  يارجام  یخیرات ، عبانم  .تشاد  یم  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  هنوگ  نیدـب  دوش و  یم  هتـشک 

مشاه ینب  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  نآ  هصالخ  یلو  دنا ، هتشون  لیصفت  هب  درک ، یم  یفرعم  دمحم » لآ  مئاق   » ناونع هب  ار  وا  هللادبع 
سفن ردپ   ) هللادبع دـمآ ، نایم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  زا  نخـس  نوچ  نایم ، نآ  رد  هک  دـنداد  لیکـشت  ءاوبا  رد  ینمجنا 

.(1) دنک .) تفلاخم  امش  مایق  اب  ینعی   ) دنک هابت  امش  رب  ار  راک  وا  ادابم  هک  میهاوخ  یمن  اجنیا  ار  وا  تفگ : هیکز )

هب باطخ  سپس  .تسا  هدیـسرن  دوعوم ) يدهم  مایق   ) نآ نامز  زونه  اریز  دینکن ؛ ار  راک  نیا  دومرف : دش و  رـضاح  عمج  نآ  رد  ماما 
هللادبع .تسین  وا  ندمآ  نامز  نونکا  تسین و  نینچ  تسا ، دوعوم )  ) يدهم ترـسپ ، نیا  هک  يا  هدرک  نامگ  وت  رگا  دومرف : هللادـبع 

، يراد نم  دنزرف  هب  تبـسن  هک  يدـسح  یلو  تسین ، ییوگ  یم  وت  هک  هنوگ  نآ  بلطم  هک  یناد  یم  دوخ  تفگ : دـش و  نیگمـشخ 
.تسا هدرک  نخس  نیا  هب  راداو  ار  امش 

هب تسد  ناشنادنزرف -  ناردارب و  درم و  نیا  هکلب  میوگب ، ار  نانخـس  نیا  ات  درکن  راداو  ارم  دسح  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : ترـضح 
.امش هن  دنسر ، یم  تفالخ  هب  دز -  سابعلاوبا  تشپ 

نیا هکلب  دیـسر ، دهاوخن  تنادنزرف  وت و  هب  تفالخ  بصنم  دنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : دز و  نسح  نب  هللادـبع  هناش  هب  تسد  هاگ  نآ 
هیکت يرهز  نارمع  نب  زیزعلادبع  تسد  هب  تفگ و  ار  نخس  نیا  .دش  دنهاوخ  هتشک  وت  نارسپ  دسر و  یم  اه  نادب  بصنم 

64 ص :
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ترـضح دارم  ( ؟ يدید تشاد  شود  هب  درز  يادر  ار  هک  نآ  دومرف : درک و  هللادبع  نب  یـسیع  هب  ور  سپـس  .تساخرب  اج  زا  درک و 
بجعت اـب  نم  .دـشک  یم  ار  هللادـبع  نب  دـمحم  وا  هک  منیب  یم  .دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : .يرآ  مدرک : ضرع  دوب ) روصنم  رفعجوـبا 

.(1) يرآ …  دومرف : دشک ؟ یم  ار  دمحم  مدیسرپ :

رد .ه ق  لاس 145  رد  درک و  زاغآ  ار  دوخ  شروش  هیکز  سفن  اهدعب  .دندیسر  تردق  هب  نایسابع  دیـسرن و  ییاج  هب  هدش  دای  تعیب 
.دش هتشک  روصنم  ياهورین  تسد  هب  دعب  یکدنا  دیروش و  هنیدم 

65 ص :
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياه  تمارک  متفه : لصف 

اعد تباجتسا 

ار كولـس  ریـس و  لامک و  لحارم  هک  دنک  یم  اطع  يا  هتـسیاش  ناگدنب  هب  اهنت  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یتاماقم  زا  اعد  تباجتـسا 
زا دنرادروخرب ، قح  هب  برق  يالاب  هبترم  زا  دنکولس و  ریس و  یگدنب و  رالاس  هلفاق  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  .دنـشاب  هدومیپ 

.دوش یم  هتفریذپ  یبوبر  هاگرد  رد  ناشیاعد  لیلد ، نیمه  هب  دنیادخ و  بوبحم  ناگدنب  نانآ  دندنم  هرهب  دـنوادخ  دزن  یماقم  نینچ 
: دنا هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  ناراگن  هریس 

.درک یم  باجتسم  ار  شیاعد  ادخ  هک  دوب  هدشن  مامت  شمالک  زونه  تساوخ ، یم  ادخ  زا  يزیچ  هاگره  دوب و  هوعدلا  باجتسم  وا 
.(1)

: دسیون یم  یناهبن 

، مراد زیچ  نالف  هب  زاین  نم  ایادـخ ! تفگ : یم  تشاد و  زاین  يزیچ  هب  ناشیا  هاگره  .تسا  تیب  لها  همئا  زا  یکی  قداص  رفعج  ماـما 
.تسا (2). هتفگ  ینارعش  ار  نخس  نیا  .دوب  رضاح  ترضح  دزن  زیچ  نآ  هک  دوب  هدشن  مامت  شمالک  زونه 

: دسیون یم  یناهبن 

، مراد زیچ  نالف  هب  زاین  نم  ایادـخ ! تفگ : یم  تشاد و  زاین  يزیچ  هب  ناشیا  هاگره  .تسا  تیب  لها  همئا  زا  یکی  قداص  رفعج  ماـما 
.تسا (3). هتفگ  ینارعش  ار  نخس  نیا  .دوب  رضاح  ترضح  دزن  زیچ  نآ  هک  دوب  هدشن  مامت  شمالک  زونه 
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روصنم رش  زا  نتفای  تاجن 

دمحم نب  رفعج  انامه  تفگ : دناوخارف و  ارم  روصنم  دیوگ : عیبر  : » تسا هدروآ  لامکلا  بیذهت  رد  دوخ  دنس  هب  يزم  نیدلا  لامج 
دزن هب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روصنم ، روتـسد  هب  نم  سپ  .مشکن  ار  وا  رگا  دشکب  ارم  ادخ  .دنک  یم  ینامرفان  نم  تموکح  رد 

روصنم متـساوخ ، دورو  هزاجا  روصنم  زا  نم  .دـمآ  روصنم  دزن  هب  تراهط  اب  دیـشوپ و  ساـبل  ترـضح  سپ  .مدرک  راـضحا  روصنم 
ياج زا  داتفا ، ناشیا  هب  روصنم  مشچ  دش و  لخاد  ترـضح  نوچ  سپ  .مشکن  ار  وا  رگا  دشکب  ارم  ادـخ  روایب ، نم  دزن  ار  وا  تفگ :

مردارب و .تسا  كاپ  لغد  تنایخ و  ره  زا  شنماد  هک  هزیکاپ  درم  رب  نیرفآ  تفگ : دـناسر و  ترـضح  هب  ار  دوخ  دـش و  دـنلب  دوخ 
.میومع رسپ 

ماما .نک  نایب  ار  دوخ  جـیاوح  تفگ : سپـس  .دیـسرپ  ناشیا  لاح  زا  درک و  ترـضح  هب  ور  دـناشن و  دوخ  ياج  رب  ار  ترـضح  سپ 
نیا تفگ : .دننک  تخادرپ  ار  نانآ  قوقح  هد  روتسد  .يا  هدادن  ار  نانآ  قح  هدرک و  لخب  هنیدم  هکم و  مدرم  هب  تبسن  انامه  دومرف :

هب تشاد و  یم  رب  تـشت  نآ  زا  ربـنع  هیلاغ (1) و  هاگ  نآ  .دندرک  رـضاح  شوخ  يوب  زا  یتشت  داد  روتـسد  سپـس  .منک  یم  ار  راک 
روصنم دزن  هب  نم  ار  امش  ربمایپ ! رسپ  يا  متفگ : متفر و  وا  یپ  رد  .تشگرب  دش و  دنلب  ترضح  سپ  دیلام …  یم  ترـضح  نساحم 

تقو امـش  مدـید  نم  .درک  دروخرب  امـش  اب  مارتحا  اب  هنوگ  نیا  وا  یلو  دراد ، ار  امـش  نتـشک  دـصق  وا  هک  متـشادن  یکـش  مدروآ و 
 …« . مانتال یتلا  کنیعب  ینسرحا  مهللأ  متفگ  : » دومرف ترضح  دوب ؟ ییاعد  هچ  نآ  دیدرک ، یم  همزمز  بل  ریز  يزیچ  ندش  لخاد 

.(2)

67 ص :

(. نیعم گنهرف   ) .دننک یم  باضخ  نادب  ار  يوم  هک  هایس  گنر  ربنع و  کشم و  زا  بکرم  شوخ  يوب  . 128 - 1
، ءالبنلا مالعا  ریس  فالتخا ؛) یکدنا  اب  ، ) صص 34 و 35 ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  صص 430 و 431 ؛ ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  . 129 - 2

صص 266 و 267. ج 6 ،
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: دنک یم  لقن  سیق  وبا  مارز  زا  ْدیَرُد  ُْنب  ِرَْکب  ُوبَأ 

يوس هب  ار  ترـضح  هک  هار  نایم  رد  .مربب  شدزن  ار  ترـضح  اـت  داتـسرف  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  يوس  هب  ارم  روصنم  »
ود تخاس و  ییوضو  دـش و  هدایپ  بکرم  زا  دـمحم  نب  رفعج  میدیـسر ، فجن  يدـنلب  هب  نوچ  مدرب ، یم  دوب ، هریح  رد  هک  روصنم 

: تفگ یم  هک  مدینش  مدش و  کیدزن  وا  هب  نم  سپ  .تشادرب  اعد  هب  تسد  سپس  .درازگ  زامن  تعکر 

نزح ایادخ ! راب  .موش  یم  لسوتم  دمحم  تا  هدنب  ربمایپ و  هب  مبلط و  یم  تاجن  وت  زا  مهاوخ و  یم  حـتف  کمک و  وت  زا  ایادـخ ! راب 
رـش و هدب و  نم  هب  مراد ، دیما  هچنآ  زا  شیب  یکین  ریخ و  زا  زاس و  راومه  نم  رب  ار  اه  یتخـس  نادرگ و  ناسآ  نم  رب  ار  وا  هودـنا  و 

.نادرگ رود  نم  زا  مسرت ، یم  هک  يرادقم  زا  شیب  ار  يدب 

.دش دنلب  دـش ، ربخ  اب  ترـضح  روضح  زا  روصنم  دیـسر و  روصنم  هاگرد  هب  نوچ  داتفا ؛ هار  هب  دـش و  بکرم  راوس  ترـضح  سپس 
دوخ رانک  رد  تفرگ و  ار  ترـضح  تسد  دش و  دـنلب  ترـضح  يارب  روصنم  دیـسر ، روصنم  دزن  ترـضح  نوچ  درک و  زاب  ار  اهرد 

.(1) دیسرپ . » قداص  ماما  لاح  زا  سپس  .دناشن 

ماجرفان دصق  ءوس 

: تسا هدروآ  يراخب  ياسراپ  هجاوخ  هتشون  باطخلا  لصف  باتک  زا  هدوملا  عیبانی  رد  يزودنق 

ایند زا  هک  تسا  يدرم  وا  تفگ : شریزو  .مشکب  ار  وا  ات  رواـیب  نم  دزن  ار  قداـص  رفعج  تفگ : دـناوخ و  ار  شریزو  روصنم ، یبش  »
نم و وت و  ماما  وا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  یتسه ؟ لئاق  وا  تماما  هب  وت  ایآ  تفگ : روصنم  .تسادـخ  تدابع  رد  قرغ  هدـنادرگ و  يور 

.تسا میقع  کلم  هک  منک ) هچ  یلو  ، ) تسا قیالخ  مامت  ماما 

68 ص :

ص 436. ج 1 ، نایعالا ، تایفو  . 130 - 1
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ترضح سپ  .دناوخ  یم  ار  وت  روصنم  متفگ : زامن  نایاپ  زا  سپ  .مدید  زامن  لاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .متفر  دیوگ : ریزو 
یلو دیشکب ، ار  دمحم  نب  رفعج  متـشادرب ، رـس  زا  هالک  نم  دیدید  هاگره  هک  دوب  هداد  روتـسد  شنارکون  هب  مه  روصنم  .دمآ  نم  اب 
دوخ دناشن و  سلجم  ردص  رد  ار  ترـضح  سپـس  .دمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لابقتـسا  هب  رد  مد  ات  روصنم  میدش ، دراو  ام  یتقو 
نیا نم  تجاح  دومرف : ترضح  .هاوخب  نم  زا  ار  دوخ  تجاح  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : دش و  مخ  هنیـس  هب  تسد  ترـضح  يور  هبور 

وت تساوخ  تفگ : روـصنم  .مزادرپـب  میادـخ  اـب  تداـبع  هب  نم  هک  يراذـگب  مدوـخ  راـیتخا  هب  ارم  يرادرب و  تسد  نم  زا  هک  تسا 
.تسا هدروآرب 

اج نیا  تفگ : روصنم  .متخادنا  وا  يور  فاحل  نم  .تفر  باوخ  هب  سپس  دوب و  یبیجع  ساره  رد  روصنم  تشگرب و  ترضح  سپ 
ار شیاهزامن  ياضق  دش و  رادیب  سپ  .دش  اضق  مه  شیاهزامن  هک  يا  هنوگ  هب  تفر ، ینیگنـس  باوخ  هب  وا  .موش  رادـیب  نم  ات  شاب 

دوب هدرک  زاب  ناهد  هک  مدید  یگرزب  ياهدژا  دش ، دراو  ما  هناخ  هب  قداص  رفعج  نوچ  تفگ : داتفا ؟ یقافتا  هچ  هک  مدیسرپ  .دناوخ 
وت یناسرب ، وا  هب  يرازآ  رگا  تفگ : یم  حیـصف  نابز  هب  دوب و  نآ  يالاب  رب  شرگید  فرط  تخت و  نییاپ  رب  شناـهد  فرط  کـی  و 

.(1) معلب . » یم  تتخت  هارمه  ار 

: دسیون یم  يو  .تسا  نیشیپ  لقن  زا  رت  لصفم  هک  تسا  هدروآ  فالتخا  یکدنا  اب  ار  ارجام  نیا  زین  ناهبزور  نب  لیضف 

نآ دصق  هک  رادـغ  نمـشد  نآ  رب  درب و  هانپ  یهلا  زرح  هب  یقیناود  رفعجوبا  دـصق  هعقاو  رد  ترـضح  هک  نادـب  .تسا  تاراشا  نیا  »
داروا زا  مراد و  دای  هب  ار  مالسلا ] هیلع  قداص  ترـضح  زرح   ] نآ فیعـض ، ریقف  نیا  یلاعت  هللادمحب  .دمآ  قیاف  دوب ، هدرک  ترـضح 

.(2) مناما . » رد  نانمشد  رش  زا  هللادمحب  زرح  نآ  هانپ  رد  مرمع  مامت  منک و  یم  تبظاوم  نادب  تساه  لاس  هک  تسا  ریقف 

69 ص :

صص 162 و 163. ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  . 131 - 1
.184 صص 186 -  مداخلا ، هلیسو  . 132 - 2
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اعد رثا 

سپ .تشادزاـب  جـح  زا  ار  ترـضح  روـصنم  یلو  درک ، جـح  دـصق  دـمحم  نب  رفعج  : » دـسیون یم  مراـهچ  نرق  ناـملاع  زا  یخوـنت 
: دومرف رخآ  رد  دناوخ و  ییاعد  ترضح 

يا .نادرگرب  نم  زا  ار  وا  رازآ  ناسرب و  ریخ  نم  هب  وا  تسد  زا  شاب و  نم  یماح  دوخ  نک و  رود  نم  زا  ار  روصنم  رـش  ایادـخ ! راـب 
.تسرفب ناوارف  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  یتسه ! میظع  شرع  بحاص  تسین و  وت  زج  ییادخ  هک  یسک 

.(1) دشن . » عنام  رگید  دوش و  فرشم  جح  هب  ات  داد  هزاجا  ترضح  هب  روصنم  سپ 

نیرفن تباجتسا 

، روصنم ] .درک ییوگدب  يو  دزن  دـمحم  نب  رفعج  زا  یـسک  تفر ، جـح  هب  روصنم  نوچ  : » تسا هدروآ  قعاوص  رد  یمثیه  رجح  نبا 
دروخ دنگوس  میظع  يادخ  هب  يرآ و  تفگ  يروخ ؟ یم  دنگوس  ایآ  تفگ : درم  نآ  هب  ترضح  سپ  .درک ] راضحا  ار  قداص  ماما 
سپس .دنک  دای  دنگوس  میوگ ، یم  نم  هک  هنوگ  نآ  دیاب  وا  دومرف : روصنم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تسار  هتفگ  هچنآ  هک 

؛ اذک اذک و  رفعج  لعف  دقل  یتوق ، یلوح و  یلا  تأجتلا  هتوق و  هللا و  لوح  نم  تئرب  : » وگب دومرف : ترضح 

هب جراخ و  ادـخ  توق  لوح و  همذ  زا  دـشابن ، تسار  داد  ماجنا  يراک  نینچ  هک  متفگ  قداـص  دـمحم  نب  رفعج  دروم  رد  هچنآ  رگا 
« . ما هدرب  هانپ  دوخ  توق  لوح و 

هب روصنم  سپ  .درم  اـج  ناـمه  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شنخـس  زوـنه  .تفریذـپ  ماجنارـس  یلو  دز ، یم  زابرـس  دـنگوس  رارکت  زا  درم 
سپ .یتـسه  يا  هنتف  ره  زا  نومأـم  يدرف  وت  اـم ، دزن  تساربـم و  اـم  دزن  وت  تحاـس  تسین و  وت  رب  یلکـشم  نونکا  تفگ : ترـضح 

.(2) دنداد . » ناشیا  هب  يا  هیده  نآ  یپ  رد  تشگرب و  ترضح 

70 ص :

ص 180. .ه ق ،  1398 رداصلا ، راد  توریب ، یچلاش ، دوبع  قیقحت : هدشلا ، دعب  جرفلا  یخونت ، یلع  نبا  یضاقلا  . 133 - 1
.تسا هدش  رکذ  لیصفت  هب  ارجام  عبانم ، نیا  رد  ص 918 . ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  ص 587 ؛ ج 2 ، قعاوصلا ، . 134 - 2
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.دوب زامن  لوغشم  بش  نآ  هتسویپ  ترضح  .تشک  ار  ترـضح  نآ  نارای  زا  یـصخش  نایغاط ، زا  یکی  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه 
.دش (1). دنلب  وا  گرم  رد  هلان  ياهادص  ناهگان  هک  درک  نیرفن  شلتاق  رب  رحس  تقو  سپس 

هب ربخ  .تفرگ  ار  وا  لام  تشک و  دوب ، ترـضح  نارای  زا  یکی  هک  ار  سینخ (2)  نب  یلعم  سابع ، نب  یلع  نب  دوواد  دـنا : هتفگ  زین 
ای : » دیوگ یم  ترضح  دندینش  دش ، حبص  تقو  نوچ  .دوب  زامن  لوغشم  ار  بش  نآ  هتسویپ  دیسر ، هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

دوب هتشذگن  يزیچ  .هنم » انل  مقتنا  هیغاطلا و  هذه  انفکا  لیلذ ، اهل  کقلخ  لک  یتلا  هزعلا  اذ  ای  دیدشلا و  لاحملاذ  ای  هیوقلا و  هوقلا  اذ 
.(3) درم . » دوواد  دنتفگ  نآ  یپ  رد  هک  دش  دنلب  يا  هلان  يادص  هک 

سابل روگنا و  لوزن 

: دیوگ دعس  نب  ثیل 

مدید ناهگان  .متفر  سیبقوبا  هوک  يالاب  هب  مدناوخ ، دجـسم  رد  ار  رـصع  زامن  نوچ  سپ  .مدش  فرـشم  جح  هب  .ه ق  لاس 113  رد  »
.دش عطق  شسفن  ات  تفگ  یم  بر » ای  بر  ای   » هتسویپ وا  .دنک  یم  اعد  تسا و  هتسشن  يدرم 

.ناسرب نم  هب  سپ  مراد ، روگنا  هب  لیم  نم  ایادخ ! راب  درک : ضرع  هاگ  نآ  .دش  عطق  شسفن  ات  یح » ای  یح  ای  : » تفگ سپس 

.ناشوپب نم  رب  سابل  تسا ؛ هدش  هنهک  مسابل  ایادخ ! راب 

، لصف نآ  هک  یلاح  رد  دش ، رضاح  وا  دزن  روگنا  زا  رپ  يدبـس  مدید  هک  دوب  هدشن  مامت  شمالک  زونه  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : ثیل 
هک يروگنا  .مدروخ  روگنا  زا  وا  اب  مدمآ و  کیدزن  سپ  مدوب …  هدیدن  ایند  رد  ار  نآ  ریظن  هک  مدید  دُرب  ود  زین  .دوبن  روگنا  لصف 

: دومرف سپ  .دشن  مک  نآ  زا  چیه  یلو  میدش ، ریس  میدروخ و  ام  دوب ، هتسه  یب  روگنا  نآ  .ما  هدروخن  نآ  لثم  زگره 

71 ص :

ص 588. ج 2 ، قعاوصلا ، . 135 - 1
.دوب ریخ  لضاف و  يدرم  وا  .دوب  ترضح  نآ  لیکو  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  صلاخ  ناتسود  نارای و  زا  سینخ  نب  یلعم  . 136 - 2

ح 32. ص 342 ، ج 47 ، راونالاراحب ، کن : .تسا  دوجوم  وا  حدم  رد  یتایاور 
صص 919 و 920. ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  ص 222 ؛ راصبالا ، رون  . 137 - 3
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دیـشوپ و ار  یکی  سپ  .مرادن  نآ  هب  يزاین  متفگ : .داد  نم  هب  ار  يرگید  تشادرب و  ار  درب  ود  زا  یکی  سپـس  .رادن  رب  نآ  زا  يزیچ 
رـسپ يا  درک : ضرع  دیـسر و  شروضح  هب  يدرم  یعـسم ، رد  سپ  .دمآ  نییاپ  هوک  زا  تشادرب و  شا  هنهک  سابل  اب  ار  يرگید  نآ 

نآ هب  ار  شا ] هنهک  سابل  یمود و  درب   ] ود ره  ترضح  .ناشوپب  ارم  تسا ، هدناسر  تیارب  ادخ  هک  یسابل  اب  سپ  منایرع ، نم  ربمایپ !
یلو مونـشب ، وا  زا  يزیچ  هک  متفر  شیوج  تسج و  هب  سپ  .قداص  رفعج  تفگ : تسیک ، اقآ  نیا  متفگ : درم  نآ  هب  سپ  .داد  لئاس 

.(1) متفاین . » ار  وا 

هدرم ناویح  ندرک  هدنز 

هک تشاد  يواگ  ینزریپ  : » تسا هدـمآ  یفنح  نامعن  دـمحم  نب  حاتفلادـبع  رثا  فراـعملا  حاـتفم  یطخ  هخـسن  زا  قحلا ، قاـقحا  رد 
یم هیرگ  ارچ  تفگ : تشذـگ ، یم  اجنآ  زا  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسیرگ  یم  هتـسویپ  نآ  نداد  تسد  زا  يارب  دوب و  هدرم 

یهاوخ یم  دومرف : ترضح  .تسا  هدرم  یلو  میدرک ، یم  یگدنز  نآ  ریـش  اب  مدالوا  دوخ و  هک  متـشاد  يواگ  تفگ : نزریپ  ینک ؟
.دنک هدنز  ار  نآ  تساوخ  ادخ  زا  درک و  اعد  ترـضح  سپ  .دینک  یم  هرخـسم  ارم  تفگ : نزریپ  .دنک  هدنز  ار  نآ  مهاوخب  ادـخ  زا 

.(2) دش . » هدنز  ناویح  دز و  ناویح  نآ  هب  ار  دوخ  ياپ  هاگ  نآ 

ترضح تمدخ  رد  نج 

رد هایـس  یگـس  مدید  ناهگان  هک  میدوب  هنیدم  هکم و  نایم  مالـسلا  هیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  هارمه  هب  : » دیوگ یلامث  هزمح  یبا 
نیا رد  يدـمآ ؟ ام  يوس  هب  هلجع  اب  ردـق  نیا  ارچ  تفگ : ناویح  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  سپ  .تسا  ترـضح  پچ  تمس 

بجعت رایسب  .دمآرد  زاورپ  هب  يا  هدنرپ  نوچمه  ناویح  نآ  مدید  ماگنه ،

72 ص :

.ه  1418 یضرلا ، تاروشنم  مق ، صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نب  طبس  ص 287 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  ص 590 ؛ ج 2 ، قعاوصلا ، . 138 - 1
ص 5. ح 2 ، ءایلوالا ، تامارک  عماج  ص 309 ؛ ق ،

ص 512. ج 19 ، قحلا ، قاقحا  . 139 - 2
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.(1) داد . » کلملادبع ] نب   ] ار ماشه  گرم  ربخ  نونکا  هک  تسا  نج  زا  یکیپ  نیا  دومرف : ترضح  هک  مدرک 

هدیکشخ تخرد  ندش  زبس 

ترـضح .میدرک  لزنم  يا  هدیکـشخ  لـخن  ریز  میدوـب و  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  هارمه  هکم  هار  رد  دـنا  هدرک  لـقن  یهورگ 
زا تخرد ! يا  : » دومرف درک و  هجوت  لخن  هب  ماما  سپـس  .میدـش  یمن  هجوتم  اـم  هک  دـناوخ  یم  ییاـعد  درک و  یم  تکرح  شناـبل 

ار ام  ترـضح  سپ  .دـش  امرخ  رپ  زبس و  هدیکـشخ ، لخن  ترـضح ، ياعد  یپ  رد  .نک » ماعطا  اـم  رب  تسا ، هداـهن  وت  رد  ادـخ  هچنآ 
یبرع اجنآ  رد  .میدوب  هدروخن  نآ  دننام  نامرمع  رد  هک  میدروخ  یبطر  زا  ام  و  دـیروخب » نآ  زا  ادـخ  مان  هب  : » دومرف درک و  توعد 

رگا .دنک  یم  باجتسم  ار  ام  ياعد  ادخ  مینک و  یم  اعد  میتسه ، ناربمایپ  ثراو  ام  دومرف : ترضح  .تسا  رحـس  نیا  تفگ : هک  دوب 
.دش گس  هب  لیدبت  برع  درم  درک و  اعد  ترـضح  .هاوخب  ادخ  زا  ار  نآ  تفگ : برع  درم  .يوش  یم  خسم  وت  منک  اعد  یهاوخب و 

، تشگرب ترـضح  يوس  هب  درم  نآ  سپ  .دـندنار  دوخ  زا  دـندز و  ار  وا  شا  هداوناخ  تفر ، شا  هداوناخ  دزن  لاح  نآ  اـب  نوچ  سپ 
.تشگرب (2). لوا  لاح  هب  درم  نآ  درک و  اعد  دروآ و  محر  وا  رب  ترضح  سپ  .دوب  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد 

رگید یتمارک 

يوس هب  .دشاب  نم  نفک  ات  مراد  هگن  ار  درب  نیا  هک  متـسب  نامیپ  دوخ  اب  مدیرخ و  يدرب  هکم  زا  : » دیوگ یم  دـیمحلادبع  نب  میهاربا 
نآ هاگ  نآ  .مدناوخ  ار  اشع  برغم و  زامن  متفر و  هفلدزم  يوس  هب  سپس  .مدروآ  ياج  هب  ار  فوقو  متفر و  هفرع 

73 ص :

ص 925. ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  . 140 - 1
ص 358. هاجنلا ، هلیسو  زا : لقن  هب  ص 260 ، ج 12 ، قحلا ، قاقحا  . 141 - 2
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هب مدرم  هارمه  هب  مدناوخ ، ار  حبص  زامن  نوچ  .مدش  نیگمغ  رایسب  .متفاین  ار  نآ  مدش ، رادیب  نوچ  .مدیباوخ  مداهن و  رس  ریز  ار  درب 
نب رفعج  تفگ : دمآ و  نم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالغ  هک  مدوب  فیخ  دجـسم  رد  نم  دنگوس ! ادـخ  هب  .متفر  انم 

مدرک و مالـس  .دوب  دوخ  هاگ  همیخ  رد  ترـضح  .متفر  ترـضح  يوس  هب  هلجع  اب  مدش و  دـنلب  .دـناوخ  یم  دوخ  دزن  ار  وت  دـمحم ،
يدرب متفگ : .دشاب  وت  نفک  ات  میهدب  وت  هب  يدرب  هک  میراد  تسود  ام  میهاربا ! يا  دومرف : سپـس  .دش  نم  هجوتم  ترـضح  .متـسشن 

لثم نیا  متفگ : .تسا  مدوخ  درب  لثم  مدید  متسیرگن ، نآ  رب  یتقو  .دهد  نم  هب  يدرب  ات  دومرف  شمالغ  هب  سپ  .دش  مگ  هک  متـشاد 
.(1) دناسر . » وت  هب  هرابود  ادخ  هک  نک  رکش  ار  ادخ  ریگب و  دومرف : ترضح  تسا ؟ نم  درب 

هدنیآ زا  ربخ 

سابع ینب  ندیـسر  تموکح  هب  دمحم و  تداهـش  زا  هیکز ، سفن  دمحم  ردپ  هللادبع  هب  ترـضح  هک  دش  هتفگ  هتـشذگ  ثحابم  رد 
نوریب سلجم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  تسا  هتفگ  روسم  نب  رفعج  نب  هللادبع  : » تسا هدمآ  ربخ  نامه  همادا  رد  .داد  ربخ 

ادـخ هب  دومرف : يرآ ! متفگ  يدـید ؟ ار  روصنم  ینعی  درز ؛ يادر  بحاص  دومرف : نم  هب  باـطخ  سپ  .دز  هیکت  نم  تسد  هب  دـمآ و 
وا دنگوس  هبعک  يادخ  هب  متفگ : دوخ  اب  .يرآ  دومرف : دشک ؟ یم  ار  دمحم  مدیـسرپ : بجعت  اب  .دشک  یم  ار  دـمحم  وا  منیب  یم  هک 
هب تشک ، ار  دمحم  روصنم ، هک  ار  يزور  مدنام و  هدـنز  یلو  دـیوگ ، یم  دـسح  يور  زا  ار  نخـس  نیا  درب و  یم  کشر  دـمحم  هب 

« . مدید دوخ  مشچ 

74 ص :

ص 926. ج 2 ، همهملا ، لوصفلا  ص 224 ؛ راصبالا ، رون  . 142 - 1
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دیز نب  ییحی  تداهش  نداد  ربخ 

: دسیون یم  یناتسرهش 

ترضح دیسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  مایق ، يارب  ورین  زیهجت  ناسارخ و  هب  ییحی  شرـسپ  نتفر  دیز و  تداهـش  ربخ  یتقو 
، دوب هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هنوگ  نآ  تبقاع  دوش … » یم  هتـشک  شردـپ  نوچمه  وا  هوبا ؛ لـتق  اـمک  لـتقی  : » دومرف

هنیدم يوس  هب  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  ییحی  شرافـس  هب  میهاربا  دـمحم و  ییحی ، ندـش  هتـشک  زا  سپ  .دـش  هتـشک  ییحی 
ماما رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  .دندش  هتشک  مه  اهنآ  یلو  دنتـسویپ ، اهنآ  هب  شتیامح  يارب  یهورگ  .تفر  هرـصب  هب  میهاربا  دندمآ و 
ندمآ راک  يور  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ  یم  یناتسرهش  همادا ، رد  .دوب (1)  هداد  ربخ  اهنآ  يارب  ار  ایاضق  مامت  قداص 

.دوب هداد  ربخ  مه  روصنم  سابع و  ینب  تلود 

دوش و یم  هتـشک  شردپ  نوچمه  وا  هوبأ ؛ بلـص  امک  بلـصی  هوبأ و  لتق  امک  لتقی  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدروآ  زین  يزودنق 
.(2) دوش . » یم  هتخیوآ  راد  هب  شردپ  نوچمه 

خف نادیهش  دای  هب  خف ، نیمزرس  رد 

عباوت زا  خف  هقطنم  رد  یـسابع  يداه  دـض  رب  یمایق  .ه ق ، لاس 169  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیـسح 
تداهش هب  ینـسح  تاداس  زا  يرگید  رامـش  هارمه  هک  داد  خر  نایـسابع  هاپـس  يو و  نایم  یگنج  خف  نیمزرـس  رد  .داد  بیترت  هکم 

.تسا هدش  لقن  وا  هرابرد  مه  یتایاور  دوب و  دییأت  دروم  هعیش  ناماما  يوس  زا  يو  مایق  .دندیسر 

75 ص :

صص 155 و 156. ج 1 ، لحن ، للم و  . 143 - 1
ص 162. ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  . 144 - 2
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: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  شاورف  نب  رضن  زا  دوخ  دنس  هب  يولع  میهاربا  نب  یلع  دمحم و  نب  دمحا  زا  یناهفصا  جرفلاوبا 

نم هب  میتشذگ ، رم  نطب  زا  نوچ  دورب و  هکم  هب  هنیدم  زا  ات  مداد  هیارک  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) دـمحم نب  رفعج  هب  ینارتش  نم  »
باوخ مسرت  یم  یلو  ارچ ، دومرف : دیسانش ؟ یمن  ار  اجنآ  امـش  رگم  متفگ : .نک  هاگآ  ارم  میدیـسر ، خف  هب  هاگره  رـضن  يا  دومرف :

يا هفرس  .تسا  باوخ  بانج  نآ  مدید  .متفر  لمحم  کیدزن  هب  نم  میدیسر ، خف  نیمزرس  هب  نوچ  .میرذگب  اجنآ  زا  دریگارف و  ارم 
نم .اشگب  ار  لمحم  دومرف : .میدیسر  خف  هب  متفگ : .تسشن  تساخرب و  ترضح  مداد  تکرح  ار  لمحم  .دشن  رادیب  ترضح  .مدرک 

نیمز رب  مدرب و  يراـنک  هب  ار  ترـضح  رتـش  هاـگ  نآ  .متـسب  مه  هب  ار  اـهنآ  نم  .دـنبب  مه  هـب  ار  رتـش  راـطق  دوـمرف : .مدوـشگ  ار  نآ 
.مدناباوخ

تنابرق متفگ : نم  .دـش  راوس  هاگ  نآ  .دـناوخ  يزامن  تخاس و  وضو  ترـضح  .مدروآ  شدزن  ار  بآ  نم  .روایب  بآ  فرظ  دومرف :
نادناخ زا  يدرم  نیمزرـس  نیا  رد  یلو  هن ، دومرف : تسا ؟ جح  کسانم  لامعا و  وزج  مه  نیا  ایآ  .دیداد  ماجنا  يراک  مدـید  مدرگ ،

.(1) دباتش . » یم  تشهب  يوس  هب  ناشداسجا  زا  رتدوز  ناشحاورا  هک  دنسر  یم  تداهش  هب  شنارای  زا  یعمج  اب  نم 

رد .دروآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دش و  هدایپ  اجنآ  رد  .تشذگ  خـف  زا  ربمایپ  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لقن  رد  و 
رد دمحم ! يا  تفگ : دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  مدناوخ ، ار  زامن  لوا  تعکر  هکنیا  زا  سپ  دومرف : سپـس  تسیرگ …  مود  تعکر 

.(2) تسا . » دیهش  ود  رجا  دسرب ، تداهش  هب  وا  اب  هک  يدیهش  ره  رجا  .دش  دهاوخ  هتشک  وت  نادنزرف  زا  یکی  ناکم  نیا 

76 ص :

ص 418. نیبلاطلا ، لتاقم  . 145 - 1
ص 417. نامه ، . 146 - 2
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  هرابرد  ییاه  ههبش  هب  خساپ  متشه : لصف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يراخب  حیحص  ندرکن  تیاور 

لها گرزب  ماما  هفینحوبا ، .تسا  شناد  ياه  هناوتسا  ناکرا و  زا  یکی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ننست ، لها  فارتعا  هب  هک  دش  هتفگ 
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  تلالج  ماقم و  .مدیدن  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  زا  رت  ملاع  مرمع  رد  هک  دـنک  یم  فارتعا  تنس 

دمحم ارچ  هکنیا  تسا ، حرطم  اجنیا  رد  هک  يا  ههبش  .دنا  هدوشگ  ناشیا  حدم  هب  نابز  ترضح ، نارخأتم  نارـصاعم و  هک  دوب  نانچ 
هکنیا اب  هدرواین  دوخ  حیحـص  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مه  ثیدح  کی  یتح  ربمایپ ، تایاور  نیودت  رد  يراخب  لیعامـسا  نب 
هدروآ دورف  میرکت  میظعت و  رـس  ناشیا  یملع  تمظع  ربارب  رد  همه  تسا و  هدرک  رپ  ار  ناهج  ترـضح ، نآ  لـضف  یملع و  ترهش 

! دنا

ناَّطِح ْنب  َناَرْمِع  دـننام  تیب  لـها  نانمـشد  اـه و  یبصاـن  جراوخ ، ناـقفانم ، یتح  اـه  هقرف  همه  لاـجر  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب 
نایفـس یبا  نب  هیواعم  مَکَح و  نب  ناورم  يدارم ،) مجلم  نبا  حدـم  رد  فورعم  رعـش  هدنیارـس  تیب و  لها  نمـشد  نیرت  تخـسرس  )

، نیا دوجو  اب  تسا  هدرک  فیعـضت  ار  اـهنآ  دوخ ، هک  هدرک  لـقن  ثیدـح  يدارفا  زا  زین  یهاـگ  .تسا  هدرک  رکذ  یناوارف  ثیداـحا 
ياج نیا  هک  تسا  هدرکن  لقن  مه  ثیدح  کی  یتح  یملع  تمظع  همه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ ، حیحص  رد  هنوگچ 

.دراد لمأت 

77 ص :
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: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  هدورس  یتایبا  هنیمز  نیا  رد  یمرضح  نیدلا  باهش  نب  رکبوبا  خیش  تنس ، لها  گرزب  ملاع 

.يراخب لیعامسا  دمحم  خیش  هیضق  تسا  يزادگ  لد  زوس و  ناج  هیضق  بجع 

نوچمه يدارفا  هئجرم و  زا  یثیداحا  هب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرکن  جاجتحا  وگ  تسار  قداص  ترـضح  ثیداـحا  هب  شباـتک  رد  وا 
.تسا هتسج  جاجتحا  نایفس ] یبا  نب  هیواعم   ] راکاطخ نز  هداز  ناورم و  ناَّطِح و  ْنب  َناَرْمِع 

ندنایامن رد  ار  یتایآ  دنوادخ  هک  تسا  تیاده  نازورف  لعـشم  نوچمه  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترـضح  ادخ ، هناخ  هب  دـنگوس 
.تسا هدرک  لزان  بانج  نآ  تمظع 

نیرت کچوک  بکترم  دوخ ، يراـگزیهرپ  اپارـس  رمع  رد  هک  دوب  شراـگزور  دمآرـس  اوقت ، شناد و  رد  دوخ و  رـصع  هناـگی ي  وا 
.دشن یهانگ 

تحت يو  هک  دـشاب  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يراخب  ندرکن  تیاور  تلع  دـیاش  دـنا  هتفگ  يراخب  درکلمع  هیجوت  رد  یخرب 
.تسا هتفرگ  رارق  ناَّطَْقلا  دیعس  نب  ییحی  نانخس  ریثأت 

: دیوگ ینیدم  نبا 

یلا بحا  دلاجم  یـش ء و  هنم  یـسفن  یف  : » تفگ خـساپ  رد  .مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  هرابرد  ناَّطَْقلا  دیعـس  نب  ییحی  زا 
یب هناـملاظ و  نخـس  ناَّطَْقلا ،  نب  ییحی  زا  نخـس  نیا   (1) تسا » رت  بوـبحم  وا  زا  نم  دزن  دـلاجم  دراد و  يداریا  نـم  رظن  رد  هـنم ؛
دوخ راتفگ  نیا  رب  دـیاب  یهلا  لدـع  هاگـشیپ  رد  وا  .تسا  هدـنار  نابز  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هراـبرد  هک  تسا  يا  هنادرخ 

.دشاب وگخساپ 

: دسیون یم  دیعس  نب  ییحی  نخس  رکذ  زا  سپ  تنس ، لها  یلاجر  یثیدح و  ناگرزب  زا  یبهذ  نیدلا  سمش 

78 ص :

ص 68. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 419 ؛ ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  ص 256 ؛ ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 147 - 1
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قثوا دمحم  نب  رفعج  هکنیا  رب  دنراد  عامجا  لاجر  ثیدـح و  همئا  هکلب  تسا ، ناَّطَْقلا  نب  ییحی  ياهاطخ  اه و  شزغل  زا  نخـس  نیا 
.تسا (1). هدرکن  هجوت  ییحی  نخس  هب  سک  چیه  تسا و  دلاجم  زا 

رما نیا  هتـشادن و  دـمعت  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ندرکن  تیاور  رد  يراخب  دـنیوگب : يراخب  لمع  هیجوت  رد  یخرب  دـیاش 
ار دوخ  رمع  هک  يراخب  ریظن  يدرف  تسا  دـیعب  یلیخ  مییوگ : یم  خـساپ  رد  .تسا  هدوب  تلفغ  نآ  أشنم  دـیاش  تسا و  هدوب  یقاـفتا 

ماما ثیداحا  زا  تسا ، هدرب  رس  هب  هنیدم  رد  يدایز  تدم  هدرک و  رفـس  فلتخم  ياهرهـش  هب  هدنارذگ و  ثیدح  يروآدرگ  هار  رد 
لها دزن  هک  تسا  ینارح  هیمیت  نبا  راتفگ  ام ، ياعدـم  دـهاش  .دـسرن  وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیداـحا  دـنک و  تلفغ  قداـص 

: دسیون یم  شباتک  رد  يو  .تسا  رادروخرب  ییالاو  ماقم  هبتر و  زا  تنس 

دیعـس نب  ییحی  زا  ینانخـس  نوچ  تسا ؛ هدنادرگ  يور  وا  تیاور  زا  وا  تلزنم  ماقم و  دـمحم و  نب  رفعج  تایاور  هب  ملع  اب  يراخب 
.دنک (2). یمن  تیاور  ثیدح  يو  زا  يراخب  ور ، نیا  زا  .دوب  هدیسر  يراخب  هب  دمحم  نب  رفعج  دروم  رد  ناَّطَْقلا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دزن  هفینحوبا  ندرکن  يدرگاش 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  هفینحوبا  يدرگاش  راکنا  رد  یلکوت  فوئر 

زا رفن  رازه  راهچ  تسا : هتفگ  هدروآ و  رامـش  هب  هفینحوبا  ناداتـسا  وزج  مه  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  یناسارخ ، مشاـهالم 
هاتوک و رادـید  دـنچ  زج  .تساهنآ  زا  سنا …  نب  کـلام  هفینحوبا و  هک  دـنا  هتخومآ  تیاور  ملع و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

خر مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هفینحوبا و  نایم  يرگید  رادید  یفداصت ،

79 ص :

ص 256. ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 148 - 1
ص 143. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  . 149 - 2
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.(1) تسا …  هدناوخ  سرد  وا  دزن  هفینحوبا  تقو  هچ  اجک و  رد  هنوگچ و  سپ  .تسا  هدادن 

مامت مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا و  هدرک  رـس  هفوک  هرـصب و  رد  ار  شرمع  همه  هفینحوبا  دنک  یم  اعدا  دوخ  راتفگ  دـییأت  رد  يو 
.تسا هدوب  زاجح  هنیدم و  رد  ار  شرمع 

: تفگ دیاب  خساپ  رد 

هنیدـم زاجح و  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدرب و  رـس  هب  هفوک  هرـصب و  رد  ار  شرمع  مامت  هفینحوبا  هکنیا  رب  ینبم  ناشیا  لیلد  . 1
هدوب زاجح  هکم و  رد  ار  شرمع  زا  یتدم  هفینحوبا  هک  دنا  هتـشون  تنـس  لها  ناراگن  خیرات  ناگرزب و  .درادـن  یـساسا  تسا ، هدوب 

: دسیون یم  تنس  لها  ياملع  زا  هرهزوبا  داتسا  .تسا 

تـسا هدمآ  یکم  بقانم  رد  دوب …  هکم  رد  سابع ، ینب  رارقتـسا  ات  .ه ق  لاس 130  زا  درک و  رارف  زاـجح  هکم و  يوس  هب  هفینحوبا 
.تسا (2). لاس  شش  مک  تسد  زاجح  رد  ناشیا  تماقا  تدم  هک  دوب  هکم  رد  .ه ق  لاس 136  ینعی  روصنم  نامز  ات  ناشیا 

دوخ زا  .دـنا  هدرک  لـقن  ناـشیاه  باـتک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  هفینحوبا  يدرگاـش  تنـس  لـها  زا  يداـیز  ياـملع  . 2
.(3) مدش . » یم  كاله  نم  دوبن ، دمحم  نب  رفعج  يدرگاش  لاس  ود  رگا  : » هک تسا  هدش  لقن  زین  هفینحوبا 

: مینک یم  هراشا  نانآ  نانخس  زا  ییاه  هنومن  هب  نونکا 

: دـسیون یم  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  هقف ، ملع  أشنم  هکنیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  هقف  ملع  تشگزاـب  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  . 1
دناوخ و دمحم  نب  رفعج  دزن  ار  هقف  هفینحوبا ، »

80 ص :

ص 18. ، 1361 تنس ، لها  ماما  راهچ  یلکوت ، فوئر  دمحم  . 150 - 1
چ 2. .ه ق ،  1366 یبرعلا ، رفکلا  راد  هرصع ، هتایح و  هفینحوبا ، هرهزوبا ، دمحم  . 151 - 2

ص 8. هیرشع ، ینثالا  هفحتلا  . 152 - 3

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 89 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2277/AKS BARNAMEH/#content_note_80_3
http://www.ghaemiyeh.com


قداص ماما  دزن  هفینحوبا  يدرگاش  هب  دـیدحلا  یبا  نبا  اجنیا ، رد   (1) .دسر » یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ماجنارـس  هک  شردپ  دزن  رفعج 
.دراد حیرصت  مالسلا  هیلع 

: دسیون یم  هرهزوبا  دمحم  داتسا  . 2

 … تخومآ ملع  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  شدنزرف  زا  تشاد ، مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  یملع  لاصتا  هفینحوبا  هک  هنوگ  نامه 
خویش زا  ار  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  املع ، مدیدن …  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یم  هفینحوبا 

.دنا (2). هدروآ  رامش  هب  هفینحوبا  ناداتسا  و 

سپس .درب  یم  مان  تنس  لها  نادرگاش  وزج  ار  هفینحوبا  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  اب  رـصاعم  ناگرزب  زا  يدنج  میلحلادبع  داتـسا  . 3
: دسیون یم 

؛ نامعنلا کلهل  ناماعلا  الول  : » تسا هتفگ  دروم  نیا  رد  وا  دوخ  .تفر  یم  ماما  سرد  سلجم  هب  هنیدـم  رد  لاـس  ود  تدـم  هفینحوبا 
تسا يراختفا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يدرگاش  .دش » یم  كاله  نامعن  دوبن ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يدرگاش  لاس  ود  رگا 

.(3) دنتسه …  کیرش  نآ  رد  همه  تنس  لها  هناگراهچ  بهاذم  هک 

81 ص :

ص 18. هغالبلا ج 1 ، جهن  حرش  . 153 - 1
ص 82. هفینحوبا ، . 154 - 2

158 و 163. صص 162 ، يدنج ،) ، ) مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  . 155 - 3
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تنس لها  نوتم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیداحا  مهن : لصف 

هراشا

یهلا یحو  زا  ربمایپ  نخس  هک  هنوگ  نامه  .دنتـسه  يوبن  تنـس  ناگدننک  نایب  تما و  نارگ  تیاده  تراهط ، تمـصع و  تیب  لها 
، ور نیا  زا  .تسا  یبوبر  سدـق  هیحان  زا  هتـساخرب  يراونا  میرک ، نآرق  تایآ  نوچمه  زین  ناگرزب  نآ  نانخـس  تسا ، هتفرگ  تئـشن 

ياه هلق  هب  دوعـص  يارب  یناـبدرن  نوچمه  دراد و  ییـالاو  تیمها  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هلمج  زا  نیموصعم و  نانخـس  هب  هجوت 
یم رکذ  تسا ، هدـمآ  تنـس  لها  نوتم  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیداحا  زا  يا  هدـیزگ  همادا ، رد  .تسا  تفرعم  لاـمک و 

.مینک

تیالو نکر  رهطا ، همطاف  مظعا و  ربمایپ 

ناشراوگرزب ردپ  زا  ترضح  هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  تنس  لها  همئا  زا  لبنح ، نب  دمحا 
: دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هک  دومرف  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا 

.كانکر بهذی  لیلق  نمف  ایندلا  نم  نیتناحیرلا  ابأ  کیلع  مالس 

.تفر دنهاوخ  وت  نکر  ود  يدوز  هب  نیسح ،) ماما  نسح و  ماما   ) هناحیر ود  ردپ  يا  وت  رب  مالس 

ترضح یتقو  .دوب  هدومرف  ربمایپ  هک  دوب و  نم  نکر  ود  زا  یکی  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تشذگرد ، مالـسا  ربمایپ  نوچ  سپ 
.دوب (1). هدومرف  ربمایپ  هک  دوب  نم  نکر  نیمود  نیا  دومرف : ترضح  تفر ، ایند  زا  همطاف 

82 ص :

ح 1067. ص 623 ، ج 2 ، هباحصلا ، لئاضف  . 156 - 1
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تمایق رد  تیب  لها  یتسود  زا  شسرپ 

هیآ نیا  ما  هدینـش  دومرف : هفینحوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  : » دـسیون یم  تنـس  لها  ناـملاع  زا  يدـنج  میکحلادـبع  داتـسا 
« .دش دیهاوخ  لاؤس  دیا ، هتـشاد  هک  ییاه  تمعن  زا  امـش  همه  تمایق )  ) زور نآ  رد  سپ  میعنلا ؛ نع  ذئموی  نلئـستل  مث   » نآرق هفیرش 
ار وت  یـسک  رگا  دومرف : ترـضح  .يرآ  تفگ : ینک ؟ یم  ریـسفت  یباتفآ  مرگ و  زور  رد  اراوگ  بآ  ذیذل و  ياذغ  هب  ار  ( 8 رثاکت : )

.تسا لیخب  میوگ  یم  تفگ : یهد ؟ یم  یتبسن  هچ  وا  هب  دراذگب ، تنم  وت  رب  سپس  دهدب و  وت  هب  کنخ  بآ  اذغ و  دنک و  توعد 
تیب لها  ام  یتسود  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نآ  يانعم ] سپ  : ] تفگ هفینحوبا  تسا ؟ لـیخب  اـم  رب  دـنوادخ  اـیآ  دومرف : ترـضح 

.(1) تسا . »

مظعا ربمایپ  نت  هراپ  همطاف 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.اهطسبی (2). ام  ینطسبی  اهضبقی و  ام  ینضبقی  ینم ، هعضب  همطاف  امنا 

.دنک یم  لاحشوخ  ارم  دنک ، لاحشوخ  ار  وا  هچ  ره  دنک و  یم  نوزحم  ارم  دنک ، نوزحم  ار  وا  هچنآ  ره  .تسا  نم  نت  هراپ  همطاف ،

« . تسا هیلع  قفتم  ثیدح  نیا  : » دسیون یم  ثیدح ، رکذ  زا  سپ  یناهفصا  میعن  یبا 

ءادهشلادیس هزمح  ربق  ترایز  همطاف و  ترضح 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.هدنع (3). یکبت  یلصتف و  هعمج  لک  هزمح  اهمع  ربق  روزت  تناک  یبنلا  تنب  همطاف  نا 

یم دـناوخ و  یم  زامن  شربق  رانک  درک و  یم  تراـیز  ار  هزمح  شیومع ، ربق  هعمج  ره  ربماـیپ  رتخد  مالـسلااهیلع ، همطاـف  ترـضح 
.تسیرگ

83 ص :

ص 245. تفرعم ، ملع و  ياوشیپ  . 157 - 1
ص 206. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 158 - 2

ح 132. ص 533 ، ج 1 ، زئانجلا ، باتک  كردتسملا ، يروباشین ، مکاح  . 159 - 3
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تنـس و روبق  ترایز  دنک و  یم  بیغرت  روبق  ترایز  هب  ثیدح  نیا  دنتـسه و  تاقث  زا  همه  ثیدح  نیا  نایوار  : » دـسیون یم  مکاح 
.(1) تسا . » هدوب  ناگتشذگ  هریس 

هن نادیهـش  همئا و  روبق  ترایز  هک  دنـشاب  هجوتم  دیاب  دنرامـش ، یم  رفک  تعدب و  ار  همئا  ناگرزب و  روبق  ترایز  زورما  هک  يدارفا 
نآ اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  .دوب  ناگتـشذگ  هریـس  هک  تسادـخ  هب  ندـش  کـیدزن  يارب  لـمع  نیرتـالاب  هکلب  تسین ، رفک  اـهنت 

.میهد رارق  دوخ  هوسا  ار  وا  دیاب  ام  تشاد و  لمع  نیا  هب  یصاخ  تبغر  لالج ، تمظع و 

نیقداص يانعم 

(119 هبوت : « . ) دیشاب نیقداص  اب  دینک و  هشیپ  اوقت  نیقداصلا ؛ عم  اونوک  هللا و  اوقتا  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.(2) دیشاب . » مالسلا  هیلع  یلع  دمحم و  اب  ینعی  : » دومرف

میقتسم طارص  تیب ؛ لها 

: دومرف هک  تسا  هدروآ  قداص  ماما  زا  یثیدح  دوخ  دنس  هب  ینیومح 

.میقتسملا (3). طارصلا  حضاولا و  قیرطلا  نحن  هللا و  هریخ  نحن 

.میتسه میقتسم  طارص  ادخ و  يوس  هب  نشور  هار  ادخ ، ناگدیزگرب  ام 

مدرم هب  تبحم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  شنیرهاط  دادجا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.سانلا (4). یلا  ددوتلا  هللااب  نامیالا  دعب  لقعلا  سأر 

.تسا مدرم  هب  يزرورهم  تبحم و  یلاعت ، يادخ  هب  نامیا  زا  سپ  لقع  هبترم  نیرتالاب 

84 ص :

.نامه . 160 - 1
ص 424. ج 3 ، لامکلا ، بیذهت  . 161 - 2

ص 523. باب 48 ، ص 254 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئاوف  . 162 - 3
ص 203. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 163 - 4
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نالوسر نیما  ناهیقف ؛

.مهومهتاف (1). نیطالسلا  یلا  اونکر  دق  ءاهقفلا  متیار  اذاف  لسرلا ، ءانما  ءاهقفلا 

يرادنید رد  ار  نانآ  دنا ، هدرک  دامتعا  نانآ  هب  هدـمآرد و  ناهاش  تمدـخ  هب  نانآ  دـیدید  تقو  ره  .دنتـسه  ناربمایپ  يانما  ناهیقف ،
.دینک مهتم  ناش 

زامن هاگیاج 

.(2) تسا . » یبوبر  هاگرد  هب  ناگشیپاوقت  برقت  لماع  زامن  یقت ؛ لک  نابرق  هالصلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

اعد شریذپ  طرش 

یـسک دننام  دنک ، یم  اعد  لمع ، نودـب  هک  یـسک  رتو ؛ الب  یمارلاک  لمع  الب  یعادـلا   » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.(3) دنک . » يزادناریت  نامک  نودب  دهاوخ  یم  هک  تسا 

نیدلاو قاع 

« . تسا هدش  نیدلاو  قاع  دـنک ، نوزحم  ار  دوخ  نیدـلاو  سک  ره  امهقع ؛ دـقف  هیدـلاو  نزحأ  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.(4)

اه هنتف  رد  يرایشه 

.(5) دوش . » یم  هنتف  همعط  تبقاع  دنک ، داجیا  ار  يا  هنتف  سک  ره  اهلکأ ؛ وهف  هنتف  ظقیا  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ترتع فاصوا 

: دومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دیـشاب هاگآ  .دنتـسه  مدرم  نیرت  ملاع  یگرزب ، رد  نیرت و  میلح  یکچوک ، رد  مترتع ، ناکاپ  نم و  ترتع  زا  ناکین  هک  دیـشاب  هاگآ 
ملع هک  میتسه  ینادناخ  ام 

85 ص :

ص 262. ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 164 - 1
.نامه . 165 - 2

ص 262. ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 356 ؛ ج 1 ، ردلا ، رثن  . 166 - 3
ص 443. ج 1 ، مکاح ، كردتسم  . 167 - 4
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ص 356. ج 1 ، ردلا ، رثن  . 168 - 5
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، دینک يوریپ  ام  راثآ  زا  رگا  سپ  .میا  هدینش  هک  تسا  یقداص  نخس  مییوگ  یم  هچنآ  .تسادخ  مکح  زا  ام  مکح  ادخ و  ملع  زا  ام 
.دییوج یم  تیاده  ام  تریصب  رون و  هب 

هک تسام  هلیـسو  هب  .دوش  یم  كاله  دنکن ، يوریپ  سک  ره  ددـنویپ و  یم  ام  هب  دـنک ، يوریپ  نآ  زا  سک  ره  .تسام  اب  قح  مچرپ 
متخ ام  هب  عورـش و  ام  اب  ار  دوخ  تمحر  تکرب و  ادخ ، .دینک  یم  رود  ندرگ  زا  ار  يراوخ  ياهدـنب  دـیبای و  یم  تسد  شیاسآ  هب 

.درک (1).

ادخ هدیرفآ  نیرتهب  یلع ،

، ربمایپ يارب  هک  تسا  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  .دـنا  هدرک  لقن  ار  ریط »  » ثیدـح تنـس  لها  زا  يرایـسب  ناملاع 
ندروخ رد  هک  تسرف  نم  يوس  هب  ار  دوخ  هدنب  نیرت  بوبحم  ایادـخ ! راب  : » دومرف ربمایپ  سپ  .دـندرک  هیدـه  يا  هدـش  هتخپ  هدـنرپ 

.دندروخ (2). اذغ  نآ  زا  ربمایپ  هارمه  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ربمایپ ، ياعد  یپ  رد  .دشاب » هارمه  نم  اب  اذغ  نیا 

هیلع یلع  ماقم  هریغ ؛ اهیف  هکرشی  مل  : » دومرف ترضح  .دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.(3) تسین . » تکارش  بقانم  نآ  رد  وا  اب  ار  سک  چیه  هک  تسالاو  نانچ  مالسلا 

ادخ هب  لکوت  ربص و 

نیا رد  تفگ : درم  نآ  .نک  هشیپ  ربص  دومرف : ترـضح  .درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  شا  هیاسمه  يدب  زا  يدرم 
« . دنک یم  متس  هک  تسا  یسک  راوخ ؛ ملظ ؛ نم  لیلذلا  امنا  : » دومرف راب  ود  ترضح  .دنهد  یم  تبـسن  يراوخ  هب  ارم  مدرم  تروص 

.(4)

86 ص :

هبطخ 16. لیذ  ص 206 ، ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 157 ؛ ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  . 169 - 1
ص 117. نیثدحملا ، تاقبط  زا : لقن  هب  ص 223 ، ج 21 ، قحلا ، قاقحا  . 170 - 2

ص 352. ج 1 ، ردلا ، رثن  . 171 - 3

ص 351. ج 1 ، ردلا ، رثن  . 172 - 4
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اهدعب یلو  دوب ، بوخ  نم  یتشیعم  عضو  .متـشاد  دـمآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  اب  دـیوگ : یم  هنیدـم  نارجات  زا  یکی 
نیا نم  خساپ  رد  ترـضح  .مدرک  هوکـش  ناشیا  دزن  متالکـشم  زا  مدش و  بایفرـش  ترـضح  رـضحم  هب  سپ  .درک  رییغت  ما  یگدنز 

: دناوخ ار  رعش 

اموی ترسعا  نا  عزجت و  الف 

لیوطلا رهدلا  یف  ترسیأ  دقف 

رفک سأیلا  ناف  سأیت  و ال 

لیلق نع  ینغی  هللا  لعل 

ءوس نظ  کبرب  ننظت  و ال 

لیمجلاب یلوا  هللا  ناف 

تمحر زا  زگره  يا و  هدـنارذگ  تمعن  رد  ار  يدایز  ياـهزور  وت  هک  نکن  عزف  عزج و  زگره  يدـش ، راـچد  لکـشم  هب  يزور  رگا 
راوازـس ادخ  هک  شابن  نامگدب  ادخ  هب  زگره  .دنک  زاین  یب  ار  وت  يدوز  هب  ادـخ  دـیاش  .تسا  رفک  يدـیماان ، هک  شابن  دـیماان  ادـخ 

.تسوکین فاصوا 

رد ترضح  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  .مدوب  مدرم  نیرت  راد  هیامرس  هک  یلاح  رد  مدش ؛ جراخ  ترـضح  دزن  زا  دیوگ : درم  نآ 
: دومرف همادا 

راسی هعبتی  رسعلا  ناف 

لیق لک  قدصا  هللا  لیق  و 

اقزر قوست  لوقعلا  نأ  ولف 

لوقعلا يوذ  دنع  لاملا  ناکل 

هب اه  لقع  اـب  قزر  رگا  .تسا  نانخـس  نیرت  تسار  ادـخ  نخـس  دراد و  یپ  رد  ار  شیاـسآ  یتحار و  یتخـس ، ره  ادـخ  شیاـمرف  هب 
.دنشاب (1). مدرم  نیرتاراد  هشیدنا ، نابحاص  دیاب  دمآ ، یم  تسد 

یلع یتسود  تبحم و  رد  تداعس 

داجس ماما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا 
: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  وا  ریغص و  همطاف  زا  ناشیا  مالسلا و  هیلع 
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87 ص :

ص 65. هدشلا ، دعب  جرفلا  . 173 - 1
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دنک یم  تاهابم  رخف و  امـش  دوجو  هب  لجوزع  دنوادخ  دومرف : دمآ و  ام  دزن  هفرع  بش  رد  ربمایپ  دومرف : ربمایپ  رتخد  همطاف  مردام ،
لوسر نم  .داد  رارق  صاخ  تمحر  ترفغم و  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مردارب ، داد و  رارق  دوخ  تمحر  ترفغم و  دروم  ار  امـش  و 

؛ هتوم دعب  هتایح و  یف  ایلع  بحا  نم  دیعـسلا  لک  دیعـسلا  نا   » .تسین تبارق  رطاخ  هب  اهنت  امـش  هب  نم  تبحم  متـسه و  امـش  رب  ادخ 
زا سپ  شتاـیح و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  يدرف  تـسا ، تـخب  شوـخ  تـهج  ره  زا  هـک  يدنمتداعـس  دنمتداعـس ، اـنامه 

.(1) دشاب . » هتشاد  تسود  شتداهش 

تیاور مالسلا  هیلع  یلع  زا  یگمه  شنیرهاط و  دادجا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یناریط 
ود نیا  سک  ره  : » دومرف تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک 

.(2) تسا . » هجرد  مه  نم  اب  تمایق  رد  درادب ، تسود  ار  ناشردام  ردپ و  مدنزرف و 

88 ص :

ح 1121. ص 658 ، ج 2 ، هباحصلا ، لئاضف  . 174 - 1
ص 70. ج 2 ، .ه ق ،  1403 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ریغصلا ، مجعملا  یناربط ، دمحا  نب  نامیلس  . 175 - 2
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  تمظع  رد  تنس  لها  ياملع  زا  ینانخس  مهد : لصف 

یفوک تباث  نب  نامعن  هفینحوبا 

نم هقفأ  تیأر  ام  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  فصو  رد  ناشیا  .تساه  یفنح  ياوشیپ  تنـس و  لها  هناگراهچ  همئا  زا  يو 
.(1) مدیدن . » دمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  رت و  ملاع  مرمع  رد  زگره  دمحم ؛ نب  رفعج 

: دسیون یم  تنس  لها  ملاع  رسفم و  یسولآ ،

لاس ود  نآ  رگا  ناـمعن ؛ کـلهل  ناتنـسلا  ـالول  : » دـیوگ یم  حیـصف  ناـبز  اـب  دـنک و  یم  راـختفا  هک  تسا  هفینحوبا  مظعا ، ماـما  نیا 
.(2) دش . » یم  كاله  نامعن  دوبن ، قداص  ماما  يدرگاش 

ینارح هیمیت  نبا 

ناگدیزگرب زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  : » دسیون یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دروم  رد  تسا ، تیباهو  بتکم  راذگ  ناینب  هک  يو 
.(3) تسا . » نید  ملع و  لها 

89 ص :

.مالسلا هیلع  قداص  ماما  لاح  حرش  رد  ص 166 ، ج 1 ، ظافحلا ، هرکذت  . 176 - 1
ص 8. هیرشع ، ینثالا  هفحتلا  . 177 - 2
ص 123. ج 2 ، هنسلا ، جاهنم  . 178 - 3
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سنا نبا  کلام 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  یکلام  بهذم  ماما  هنیدم و  فورعم  هیقف 

.اعرو (1). هدابع و  املع و  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نم  لضفأ  رشب  بلق  یلع  رطخ  نذا و ال  تعمس  نیع و ال  تأر  ام 

هب هدینشن و  یـشوگ  هدیدن و  یمـشچ  زگره  اوقت ، تدابع و  ملع و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  لضفا  يدرم 
.تسا هدرکن  روطخ  مه  سک  چیه  بلق 

ظحاجلا رحبوبا 

: دیوگ یم  تسالضف ، ابدا و  ریهاشم  زا  هک  يو 

اذه یف  امهب  کبـسح  يروثلا و  نایفـس  کلذک  هتذمالت و  نم  هفینحابا  نا  لاقی : ههقف و  هملع و  ایندلا  ألم  يذـلا  دـمحم ، نب  رفعج 
.بابلا (2).

زا يروـث  نایفـس  هفینحوـبا و  هدـش  هتفگ  تسا و  هدرک  رپ  ار  اـیند  شا  هقف  ملع و  هـک  تـسا  یـسک  مالـسلا  هـیلع  دـمحم  نـب  رفعج 
.تسا یفاک  وا  تمظع  تابثا  رد  ناشیا  دزن  رفن  ود  نیا  يدرگاش  دندوب و  وا  نادرگاش 

یناهفصا میعن  یبا 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  فصو  رد  تسا و  تنس  لها  گرزب  ناثدحم  زا  يو 

داد و حیجرت  ار  يریگ  هرانک  تلزع و  دروآ و  يور  عوشخ  تدابع و  هب  هک  تسا  یهلا  يایلوا  زا  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما 
.دیزگ (3). يرود  تسایر  زا 

90 ص :

ص 52. لسوتلا ، هلیسولا و  زا : لقن  هب  ص 53 ، ج 1 ، ردیح ، دسا  مالسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  . 179 - 1
ص 189. ج 15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 180 - 2

ص 192. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 181 - 3
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یناتسرهش

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دروم  رد  زین  يو 

یمیظع يراگزیهرپ  زا  تشاد و  تمکح  رد  يا  هدرتسگ  ياه  یهاگآ  وا  .دوب  هداعلا  قوف  بهذم  گنهرف و  رد  وا  یهاگآ  شناد و 
یم يوریپ  يو  زا  هک  هعیـش  هب  دیزگ و  تماقا  هنیدـم  رد  يدایز  تدـم  وا  .تشاد  زیهرپ  اه  ینارـسوه  ترهـش و  زا  دوب و  رادروخرب 

تقیقح هلق  نیرتالاب  هب  هک  سک  ره  يرآ ! .تخاس  دنم  هرهب  یبیغ  مولع  همـشچرس  زا  ار  شناتـسود  دـناسر و  يدایز  هرهب  دـندرک ،
.درادن (1). نداتفاورف  زا  یمیب  دشاب ، هدیسر 

يروباشین راطع 

، ایبنا هشوگ  رگج  نآ  ایلوا ، لد  هویم  نآ  قیقحت ، ملاع  نآ  قیدـص ، ملاع  نآ  يوبن ، تجح  ناـهرب  نآ  يوفطـصم ، تلم  ناطلـس  نآ 
ار نایهلا  مه  .دوب  قلطم  يادـتقم  دوب و  يو  رب  همه  داـمتعا  هنع … ) هللا  یـضر   ) قداـصلا رفعج  قشاـع ، فراـع  نآ  یبن ، ثراو  نآ 
مه مرکم ، ار  داهز  مه  مدـقم ، ار  دابع  مه  اوشیپ و  ار  قشع  لها  مه  ورـشیپ و  ار  قوذ  لـها  مه  .ماـما  ار  نایدـمحم  مه  دوب و  خـیش 

، درادن شدنزرف  هب  دراد و  نامیا  دمحم  هب  هک  ره  دوب …  ریظن  یب  لیزنت  رارـسا  ریـسفت و  فیاطل  رد  مه  قیاقح و  فینـصت  بحاص 
سوبحم دـندرک و  تبـسن  شـضفر  هب  هک  تسا  هدوب  يدـح  هب  تیب  لها  یتسود  رد  یعفاـش  هک  اـجنآ  اـت  .درادـن  ناـمیا  دـمحم  هب 

: تسا نیا  نآ ، تیب  کی  تسا و  هتفگ  يرعش  انعم  نآ  رد  وا  .دندرک 

دمحم لآ  بح  اضفر  ناک  ول 

.ضفار (2). ینأ  نالقثلا  دهشیلف 

91 ص :

ص 166. ج 1 ، لحن ، للم و  . 182 - 1
ص 20. چ 1 ، ، 1379 دیدح ، رشن  نارهت ، ءایلوالا ، هرکذت  يروباشین ، راطع  . 183 - 2
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.متسه یضفار  زین  نم  هک  دنشاب  دهاش  نیلقث  تسا ، ضفر  دمحم ، لآ  نتشاد  تسود  رگا 

ناکلخ نبا 

: دسیون یم  تسا ، تنس  لها  ریهاشم  ناراگن و  خیرات  زا  هک  يو 

بقلم تهج  نآ  زا  .تسادـخ  لوسر  تیب  لها  ناگرزب  زا  تسا و  هیماما  هناگ  هدزاود  ناماما  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج 
.دیآ (1). نایب  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  وا  تمظع  لضف و  .دوب  تسار  شراتفگ  هک  دوب  قداص  هب 

ینالقسع رجح  نبا 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  تسا و  تنس  لها  فورعم  لاجر  زا  يو 

.تسا (2). قودص  هیقف و  قداص ، هب  فورعم  بلاط ، یبا  نب  یلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج 

نابح نبا 

.دوب (3). لضف  ملع و  هقف و  ثیح  زا  تیب ، لها  تاداس  زا  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج 

یعفاش هحلط  نب  دمحم 

وا راکذا  داروا و  ناوارف و  شتدابع  .دوب  يرایـسب  مولع  ياراد  اهنآ و  ناگرزب  تیب و  لـها  ياـملع  زا  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج 
یهلا باـتک  قیمع  ياـیرد  زا  دومرف و  یم  عبتت  نآ  یناـعم  رد  دـناوخ و  یم  داـیز  نآرق  .تشاد  يا  هداـعلا  قوف  دـهز  دوب و  هتـسویپ 
تخادنا و یم  ترخآ  دای  هب  ار  ناسنا  شا ، هرهچ  تخاس …  یم  نایب  ار  نآ  بیاجع  درک و  یم  جارختسا  ییاهب  نارگ  بلاطم 

92 ص :

ش 128. ص 291 ، ج 1 ، نایعالا ، تایفو  . 184 - 1
ش 994. ص 91 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  . 185 - 2

هـسسؤم نکد ، دابآردیح  دـنه ، تاقثلا ، باتک  متاخ ، یبا  دـمحا  نب  نابح  نب  دـمحم  ص 89 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، بیذـهت  . 186 - 3
ص 131. ج 6 ، چ 1 ، .ه ق ،  1400 هیفاقثلا ، بتکلا 
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.(1) تسادخ …  لوسر  هیرذ  زا  وا  هک  داد  یم  ناشن  شا  ینارون  هرهچ  درک و  یم  نادرگ  يور  ایند  زا  ار  ناسنا  شمالک ، ندینش 

ینامرق فسوی  نب  دمحا 

.(2) دوب …  ندب  رد  رس  هلزنم  هب  ثیدح  رد  وا  .تسا  هدشن  نارگید  زا  هک  هدش  لقن  مولع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يردق  هب 

یعافر نیدلا  جارس  دمحم 

نآ زا  ناگدـننک  تیاور  یماسا  .تفرگ  ار  ایند  مامت  هک  دـندرک  لقن  ثیدـح  مولع و  يردـق  هب  وا  زا  ناشبهاذـم  فـالتخا  اـب  مدرم 
.دنا (3). هتشون  رفن  رازه  راهچ  ار  ترضح 

یلکرز نیدلاریخ 

.تشاد ملع  رد  یعیفر  هلزنم  دوب و  نیعبات  لجا  زا  وا  .تسا  هیماما  هناـگ  هدزاود  همئا  زا  مشـش  ماـما  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما 
.دوب هدشن  هدینـش  یغورد  وا  زا  زگره  نوچ  دوب ؛ قداص  هب  بقلم  .دنتفرگارف  ملع  وا  زا  نایح  نب  رباج  هفینحوبا و  نوچمه  یتعامج 

.دوب (4). مکحم  راوتسا و  قح  رد  وا 

یجنلبش

: دسیون یم  تسا ، يرجه  مهدراهچ  نرق  رد  تنس  لها  مالعا  زا  هک  يو 

ناگدنسیون ترضح ، نآ  بقانم  ترثک  رد  .دروآ  رامش  هب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  تسا  ناوارف  نانچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بقانم 
مامت شیاعد  زونه  تساوخ ، یم  يزیچ  ادخ  زا  هاگره  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ هوعدلا  باجتـسم  وا  .دـنوش  یم  تریح  راچد  تسدربز 

.دش (5). یم  هدروآرب  شتجاح  هدشن ،

93 ص :

ص 110. ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  . 187 - 1
ص 112. لودلا ، رابخا  . 188 - 2

ص 56. ج 1 ، ردیح ، دسا  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  . 189 - 3
ص 186. ج 1 ، مالعالا ، . 190 - 4

ص 222. راصبالا ، رون  . 191 - 5
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يرصم نیما  دمحا 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دروم  رد  تسا و  تنس  لها  رصاعم  مالعا  زا  يو 

دنتفگ (1). یم  قداص  شتقادص  رطاخ  هب  ار  وا  .دوب  ریظن  یب  مدرم  نایم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  عالطا  ملع و  تعسو 

يواقرش نمحرلادبع 

رفعج  » مسا هب  مدرم  نایم  رد  وا  .دنتشادن  قفاوت  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  دننام  یسک  یتسود  تبحم و  رد  ترضح ، نآ  رـصع  مدرم 
هرهچ دوب ، نیبزیت  رایسب  وا  .دوب  گرزب  شبلق  نشور و  شنهذ  عیسو و  شا  يرکف  قفا  فاص و  شتاذ  اریز  تشاد ؛ ترهـش  قداص »

راگزیهرپ دعولا و  قداص  هزیکاپ و  تسج ، یم  تقبس  کین  ریخ و  ياهراک  رد  .دوب  دروخرب  شوخ  تبحص و  شوخ  نادنخ و  شا 
يراتفرگ دوجو  اـب  .دـش  یم  هدـهاشم  توبن  رون  زا  یعاعـش  شا  هرهچ  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترتع  زا  وا  .دوب 

هناش يور  هراومه  دوبن و  لفاغ  مرم  لاح  زا  زگره  وا  .دـناوخ  یمارف  هنـسح  هظعوم  تمکح و  اب  مالـسا  دـیحوت و  هب  ار  مدرم  داـیز ،
.درک یم  عیزوت  نادنمتسم  نایم  درک و  یم  لمح  ماعط  زا  رپ  يا  هسیک  دوخ 

ار ادـخ  لوسر  شدـج  لوق  درک و  یم  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  تشاذـگ  وفع و  تلیـضف  تشاد و  یم  رذـحرب  ییوج  ماـقتنا  زا  ار  مدرم 
« . دوش یم  دایز  ناسنا  تزع  وفع ، رثا  رد  ازعالا ؛ وفعلاب  دبع  داز  ام  : » هک دش  یم  روآدای 

زا رت  يوـق  وا  هک  داد  یم  ناـشن  وا  يـالاو  تیـصخش  .درک  یم  روـغ  یلمع  تالکـشم  رد  تفرگ و  یم  جوا  تفرعم  نامـسآ  رد  وا 
.تسا هدناسر  هدیاف  عفن و  مدرم  هب  شتموکح  نارود  رد  نیمز  يور  رد  کلم  هفیلخ و  مادک  اریز  تسا ؛ هفیلخ 

94 ص :

ص 114. ج 4 ، مالسالا ، رهظ  . 192 - 1
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، دوب وا  بلط  رد  تسایر  هتـسویپ  .دوش » یم  كاله  دـشاب ، تسایر  بلط  رد  سک  ره  کله ؛ هسائرلا  بلط  نم  : » دومرف یم  هتـسویپ 
.دوب (1). نازیرگ  تسایر  زا  وا  یلو 

وراتفک دمحا  خیش 

: دیوگ یم  تسا ، هیروس  رد  یلعالا  ءاتفا  سلجم  سیئر  تنس و  لها  ملاع  یتفم و  هک  يو 

ناثدـحم و اهقف و  املع و  داتـسا  يوبن و  نادـناخ  نکر  شیرق ، هنادرُد  هناـحیر و  دروم  رد  هک  دروآ  يور  نم  هب  فرـش  تداـعس و 
دیشخب و يراوتسا  ار  تعیرـش  ناکرا  وا  هطـساو  هب  ادخ  هک  يدوجو  میوگ ؛ نخـس  بلاط …  یبا  نب  یلع  مشچ  رون  يوبن و  هلالس 

 … تخاس راوتـسا  وا  هلیـسو  هب  ار  مالـسا  تمظع  رگید  راب  ادـخ  مالـسا ، روهظ  زا  نرق  کی  زا  سپ  تخاس و  نشور  ار  نید  ملاعم 
هللا یلـص  هللا  لوسر  شدج  بتکم  هسردم و  يایحا  .ه ق  مود  نرق  لوا  رد  يرکف  هسردم  ثادحا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  فده 
 … درک ایحا  هرابود  ار  مالسا  دیشخب و  تمارک  یمالسا  تما  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هطـساو  هب  یلاعت  يادخ  دوب …  هلآ  هیلع و 

.(2)

یطوب ناضمر  دیعس  دمحم 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیصخش  هرابرد  زین  ناشیا  .تسا  رصم  رد  تنس  لها  هتسجرب  ناگدنسیون  ناگرزب و  زا  وا 

لوسر هب  تبسن  ناناملـسم  مامت  بلق  زا  هک  دوب  یتبحم  راگزومآ  دوب و  ملع  نافرع و  تبحم و  ملعم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
لوط رد  وا  .دوبن  یصاخ  هقرف  صاخ و  نامز  هژیو  رما  نیا  دشوج و  یم  وا  تیب  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

95 ص :

.1978  / 8  / 18 ص 10 ، هیرصملا ، مارهالا  هدیرج  زا : لقن  هب  ص 369 ، تیب ، لها  ناماما  . 193 - 1
.15 صص 19 -  ثاحبا ، تاسارد و  مالسلا ؛ هیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  رمتؤم  . 194 - 2
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مامت نآ ، یهلا  يزور  زا  هک  تسا  يا  هرفس  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  ملع  هرفـس  تسا و  نافرع  هقف و  ملعم  داتـسا و  هوسا و  اه ، نرق 
.دوب مالسا  تما  رد  ینابر  ياملع  مامت  لقث  زکرم  نافرع و  ملعم  وا  .دنتسج  هرهب  یمالسا  تما  ياه  هقرف 

مالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  مدرم  هجوت  ندید  زا  هک  کلملادبع ] نب  ماشه   ] باوج در و  رد  قدزرف  هک  يراعـشا  نم ، رواب  هب 
: هک دشوج  یم  ناناملسم  مامت  هنیس  زا  راعشا  نیا  .تسین  قدزرف  هب  صوصخم  دورس ، درک ، زاربا  ار  دوخ  هنیک  تداسح و 

هتأطو ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذه 

.مرحلا (1). لحلا و  هفرعی و  تیبلا  و 

يدنج میلحلادبع  داتسا 

یم يو  .دراد  يزغن  رپ  نانخـس  اه و  شهوژپ  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماـما  یفرعم  رد  تسا و  رـصم  تنـس  لـها  رـصاعم  ياـملع  زا  وا 
: دسیون

کلام هفینحوبا و  .دنیآ  یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم و  تنـس ، لها  هناگراهچ  نایاوشیپ 
رد يرـصم  نارازگ  نوناق  .دنا  هدرب  ناوارف  هرهب  ترـضح  نآ  زا  كولـس  ریـس و  هقف و  رد  هدرک و  يدرگاش  ماما  تمدخ  رد  ود  ره 
هقف هب  رـصم ، مدرم  یگداوناخ  لئاسم  هب  نداد  ناـماس  رـس و  روشک و  ییارجا  متـسیس  رد  يداـینب  تاحالـصا  يارجا  يارب  نرق  نیا 

، هقف رد  يو  .دراد  رارق  ربمایپ  تیب  لها  هقف  هلق  يادنلب  رب  راختفارپ  نانچمه  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دـنا و  هدروآ  يور  هعیش 
همادا نرق  ثلث  زا  شیب  شا  ییاوشیپ  هک  تسا  تیب  لها  ياوشیپ  اهنت  يو  .تسوگلا  قشمرس و  ناناملسم ، يارب  شا  یگدنز  اوشیپ و 

.دش (2). یم  رازگرب  یمالسا  فراعم  رشن  تهج  رد  هژیو  هب  ترضح  نآ  سلاجم  لفاحم و  تدم ، نیا  رد  تفای و 
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نازاس همانرب  اب  مهدزای : لصف 

یلک ياهداهنشیپ 

قباطت مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يونعم  یعقاو و  تیـصخش  اب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  امیـس  ادص و  زا  هدـش  شخپ  ياه  همانرب  . 1
، میریگن رارق  نابطاخم  ریثأت  تحت  هک  دوش  تقد  دیاب  ور ، نیا  زا  .دهاکن  ترـضح  ماقم  زا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد 

.دوش تیاعر  زین  نابطاخم  گنهرف  رواب و  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  یفرعم  نمض  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  همانرب  هکلب 

تدحو و لماع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اریز  تسا ؛ تنـس  لها  هعیـش و  نایم  تاکارتشا  یخرب  نایب  هعومجم ، نیا  هیهت  زا  فده  . 2
.تسا ناناملسم  تدحو  هب  ندیسر  رد  مهم  یماگ  كارتشا ، نایب  نیاربانب ، .دنتسه  ناناملسم  همه  كارتشا  هطقن 

هتـشاد بطاخم  رب  هبلغ  لدـج و  تلاح  هک  یبلاطم  ای  زیگنا  هقرفت  بلاطم  نایب  زا  دـیاب  ناگدـننک  هیهت  نازاس و  هماـنرب  ور ، نیمه  زا 
.دنزیهرپب دشاب ،

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  تنس  لها  هاگدید  . 1

؟ دنرادروخرب یهاگیاج  هچ  زا  مالسا  رد  تیب  لها  . 2

؟ تسیچ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لباقم  رد  ام  هفیظو  . 3

؟ تسا ریذپ  ناکما  ییاه  هار  هچ  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  ام ، نامز  رد  . 4

؟ تسا قداص  هب  بقلم  نایعیش  مشش  ماما  ارچ  . 5
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یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ دنوش رضاح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یسرد  بتکم  رد  فلتخم  ياه  هقرف  اه و  بتکم  زا  دارفا  هک  دوب  هدش  ببس  یلماع  هچ  . 1

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يونعم  یملع و  هاگیاج  تنس ، لها  گرزب  ياملع  نانخس  هب  هجوت  اب  . 2

؟ دوب هچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  یقیناود  روصنم  هژیو  هب  مکاح ، هاگتسد  ینمشد  تلع  تنس ، لها  عبانم  هب  هجوت  اب  . 3

؟ تسیچ نآرق  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  . 4

؟ دراد دوجو  ینس  هعیش و  تدحو  هنیمز  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  رد  ییاه  سرد  اه و  تربع  هچ  . 5

؟ تسیچ تیب  لها  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  شرافس  . 6

؟ تسا هداد  روتسد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هب  دنوادخ  ارچ  . 7

؟ دوب هنوگچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تنس  لها  بهاذم  هناگراهچ  همئا  یملع  ياه  يدنم  هرهب  تاطابترا و  . 8

؟ دوب هنوگچ  مالسا  شرتسگ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شقن  امش ، رظن  هب  . 9

؟ دنشاب هتشاد  دنناوت  یم  یشقن  هچ  ینس  هعیش و  تدحو  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  امش ، رظن  هب  . 10

؟ دنتشاد یشقن  هچ  تیب  لها  فراعم  مولع و  نیودت  رد  ترضح  نآ  نادرگاش  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  . 11

هچ دوخ  رـصع  ياه  مایق  هرابرد  ناشیا  هاگدید  تفریذـپن و  ار  اه  مایق  اه و  تضهن  نارـس  توعد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ارچ  . 12
؟ دوب

همان باتک 

.ق .ه   1991 رصم ، پاچ  یندم ، رینم  دمحم  قیقحت : ّردلا ، رثن  روصنم ، دعس  یبا  یبآ ، . 1

.ق 1419 ه .  لوا ، پاچ  یملعا ، توریب ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 2

.ق 1399 ه .  رداصلاراد ، توریب ، لماکلا ، ریثا ، نبا  . 3

.ق 1400 ه .  لوا ، پاچ  هیفاقثلا ، بتکلا  هسسؤم  نکد ، دابآ  ردیح  دنه ، تاقثلا ، نابح ، نبا  . 4

.1359 مراهچ ، پاچ  رشن ، همجرت و  هاگنب  نارهت ، يدابانگ ، نیورپ  دمحم  همجرت : همدقم ، نودلخ ، نبا  . 5
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.م  1968 رداصلاراد ، توریب ، سابع ، ناسحا  قیقحت : نایعالا ، تایفو  دمحم ، نب  دمحا  نیدلا  سمش  ناکلخ ، نبا  . 6

 . 1425 ه لوا ، پاچ  یـشعرم ، هّللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، ییاجر ، يدهم  قیقحت : بلاطلا ، هدمع  دـمحا ، نیدـلا  لامج  هبنع ، نبا  . 7
.ق

.ات یب  میخم ، پاچ  رصم ، کلام ، مامالا  دمحموبا ، هرهزوبا ، . 8

.ات یب  یبرعلا ، رکفلاراد  رصم ، هفینحوبا ، مامالا  . ، 9

.ات یب  یلعدمحا ، هعبطم  اج ، یب  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  . ، 10

.ق 1421 ه .  رکفلاراد ، توریب ، لیمج ، دمحم  حیحصت : يذمرت ، ننس  هروس ، نب  دمحم  یسیع  یبا  . 11

.ق 1415 ه .  لوا ، پاچ  ءایحالاراد ، توریب ، یناغالا ، جرفلاوبا ، یناهفصا ، . 12

.1380 لوا ، پاچ  گنهرف ، رشن  رتفد  نارهت ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت : نیبلاطلا ، لتاقم  . ، 13

.ات یب  بتکلاراد ، توریب ، ءایلوالا ، هیلح  میعن ، یبا  یناهفصا ، . 14

.1377 لوا ، پاچ  مالسالا ، بتکم  مق ، تیب ، لها  ناماما  دوواد ، یماهلا ، . 15

.ق 1416 ه .  لوا ، پاچ  هیمالسالا ، تاساردلل  ریدغلا  زکرم  مق ، ریدغلا ، نیسحلادبع ، ینیما ، . 16

.ق 1415 ه .  بتکلاراد ، توریب ، ینیسح ، دیجملادبع  قیقحت : دیرفلا ، دقعلا  هبر ، دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  یسلدنا ، . 17

.ق 1417 ه .  لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، فارشالا ، باسنا  ییحی ، نب  دمحا  يرذالب ، . 18

.ق  . ،1405ه موس پاچ  بتکلا ، ملاع  توریب ، ءاب ، فلا  فسوی ، جاجحلا  یبا  مامالا  يولب ، . 19

.ق 1398 ه .  رداصلاراد ، توریب ، یچلاش ، دوبع  قیقحت : هدشلا ، دعب  جرفلا  یلع ، یبا  یضاق  یخونت ، . 20

.ق 1997 ه .  هرهاق ، مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  میلحلادبع ، يدنج ، . 21

.1382 لوا ، پاچ  رئاز ، تاراشتنا  مق ، یلالج ، سابع  همجرت : تفرعم ، ملع و  ياوشیپ  . 22

.ق 1420 ه .  رکفلاراد ، توریب ، مظتنملا ، جرفلا ، یبا  نیدلا  لامج  يزوج ، . 23

.ق 1321 ه .  رصم ، پاچ  هنسلا ، جاهنم  هیمیت ، نبا  ینارح ، . 24
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يدومحم هسسؤم  توریب ، يدومحم ، رقابدمحم  خیش  داتسا  قیقحت : نیطمسلا ، دئارف  دمحم ، نب  میهاربا  مالسالا  خیش  ینیومح ، . 25
.ق .ه   1398 لوا ، پاچ  رشنلا ، هعابطلل و 

.ق 1419 ه .  لوا ، پاچ  بتکلاراد ، توریب ، بهذلا ، تارذش  دامع ، نبا  یلبنح ، . 26

.ق 1390 ه .  مود ، پاچ  یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  دسا ، ردیح ، . 27

.ات یب  ءایحالاراد ، توریب ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نب  لیعامسا  نیدلادامع  یقشمد ، . 28

.ق 1390 ه .  مراهچ ، پاچ  هینامثعلا ، فراعملا  هرئاد  رشن  نکد ، دابآ  ردیح  دنه ، ظافحلا ، هرکذت  نیدلا ، سمش  یبهذ ، . 29

.ق 1418 ه .  موس ، پاچ  بتکلاراد ، توریب ، مالسا ، خیرات  . ، 30

.ق 1406 ه .  مراهچ ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . ، 31

.م  1986 متفه ، پاچ  ملعلاراد ، توریب ، مالعالا ، نیدلا ، ریخ  یلکرز ، . 32

.ق 1418 ه .  لوا ، پاچ  قداص ، ماما  هسسؤم  مق ، ءاهقفلا ، تاقبط  هعوسوم  یقتدمحم ، یناحبس ، . 33

.ق 1418 ه .  یضر ، تاروشنم  مق ، صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  طبس  . 34

.ق .ه   1383 موس ، پاچ  ینثملا ، هبتکم  دادغب ، ءافلخ ، خیرات  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 35

.ق 1420 ه .  لوا ، پاچ  يرقلا ، ما  هسسؤم  توریب ، لوؤسلا ، بلاطم  هحلط ، نب  دمحم  نیدلا  لامک  خیش  یعفاش ، . 36

.ات یب  فارشالا ، بحب  فاحتالا  رصم ، دمحم ، نب  هّللادبع  مامالا  یعفاش ، يواربش  . 37

.ق  . 1399 ه هیکرت ، پاچ  هیرشعلا ، ینثالا  هفحتلا  رصتخم  دومحم ، یسولآ ، يرکش  . 38

.ات یب  یضر ، تاروشنم  مق ، رشع ، ینثالا  همئالا  نولوط ، نب  دمحم  نیدلا  سمش  . 39

.ات یب  لوا ، پاچ  یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، قحلا ، قاقحا  هّللارون ،  یضاق  يرتشوش ، . 40

.ق 1410 ه .  لوا ، پاچ  بتکلاراد ، توریب ، یمیهف ، دمحا  حیحصت : لحنلا ، للملا و  حتفلاوبا ، یناتسرهش ، . 41

، یبرعلا ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، یفطـصم ، یکرت  طوؤانرا و  دمحا  قیقحت : تایفولاب ، یفاولا  لیلخ ، نیدلا  حالـص  يدفـص ، . 42
.ق 1420 ه .  لوا ، پاچ 

.ق 1403 ه .  بتکلاراد ، توریب ، ریغصلا ، مجعملا  دمحا ، نب  نامیلس  یناربط ، . 43
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.ق 1415 ه .  لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، بیذهتلا ، بیذهت  رجح ، نبا  ینالقسع ، . 44

.ق 1415 ه .  لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، بیذهتلا ، بیرقت  . ، 45

.1379 لوا ، پاچ  دیدح ، رشن  نارهت ، ءایلوالا ، هرکذت  نیدلادیرف ، يروباشین ، راطع  . 46

.ق 1391 ه .  ثوحبلا ، هئیه  ایسینودنا ، لیمجلا ، بتعلا  دمحم ، دیس  یلیقع ، . 47

.ق 1407 ه .  مراهچ ، پاچ  بتکلا ، ملاع  توریب ، ناجرج ، خیرات  یمهس ، همالع  . 48

، لوا پاچ  یـشعرم ، هّللا  تیآ  هناخ  باتک  پاچ  نایرفعج ، لوسر  قیقحت : مودـخملا ، یلا  مداخلا  هلیـسو  ناـهب ، زور  نب  لـضف  . 49
.1372

.ات یب  بتکلا ، ملاع  توریب ، لودلا ، رابخا  فسوی ، نب  دمحا  سابعلا  یبا  ینامرق ، . 50

.ق 1414 ه .  لوا ، پاچ  یتریصب ، مق ، مالسلا ، هیلع  قداص  مامالا  هعوسوم  مظاک ، دیس  ینیوزق ، . 51

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، داؤف ، دمحم  قیقحت : هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دمحم  ینیوزق ، . 52

.ق 1405 ه .  يرافع ، ربکا  یلع  داتسا  قیقحت : ءاوضالاراد ، توریب ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نبا  دمحم  ینیلک ، . 53

.ق 1422 ه .  لوا ، پاچ  تیب ، لها  یناهج  عمجم  مق ، مالسلا ، هیلع  دمحم  نب  رفعج  مامالا  فیلأتلا ، هنجل  . 54

.ق 1422 ه .  لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، همهملا ، لوصفلا  دمحم ، نب  یلع  یکلام ، . 55
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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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