
http://www.ghaemiyeh.com






مالسا ردص  یملع  تضهن  رد  ع )   ) قداص ماما  شقن 

: هدنسیون

یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم 

: یپاچ رشان 

هوکشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسا ردص  یملع  تضهن  رد  ع )   ) قداص ماما  6شقن 

باتک 6تاصخشم 

6همدقم

مالسا رد  یملع  تضهن  6زاغآ 

یملع تکرح  رد  تیب  لها  همئا  8شقن 

ۀنسلا لها  قیرط  نع  ةرتعلا  9ثیدح 

قداص ترضح  باحصا  نایوار و  10دادعت 

قداص ماما  نایوار  یبیرقت  11ددع 

قداص ترضح  نایوار  بهذم  12صیخشت 

قداص ماما  اب  هعبرا  همئا  12طابترا 

ثحب 13هجیتن ي 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  13هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا ردص  یملع  تضهن  رد  ع )   ) قداص ماما  شقن 

باتک تاصخشم 

یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم  هدنسیون : 
هرامش 32 ةوکشم ، هلجم  رشان :

همدقم

نادـناخ زا  مالـسا  گرزب  همئا ي  نایاوشیپ و  زا  یکی  یگدـنز  هدرتسگ ي  داعبا  هک  میظع  رانیمـس  نیا  رد  تکرـش  زا  ترـسم  تیاـهن  اـب 
قداصلادـمحم نب  رفعج  ماـما  ترـضح  مـتح  روـطب  مـنکیم : زاـغآ  ار  مدوـخ  ثـحب  تـسا  هداد  رارق  یـسررب  ثـحب و  دروـم  ار  ربـمغیپ 

هب هیماینب  هلـسلس ي  زا  تفالخ ، لاقتنا  اب  نامزمه  يرجه ، مود  نرق  لـیاوا  رد  مالـسا ، یملع  تضهن  تکرح و  هعیلط ي  رد  مالـسلاهیلع 
مالک و لـها  اـهقف ، نیثدـحم ، هقبط ي  صوصخب  مالـسا  ياـملع  عوجر  لـحم  هجوت و  دروم  ناـشخرد و  ياـههرهچ  زا  یکی  ساـبعلآ ،
دـشر و تیفیک  رد  ناهنپ ، قیاقح  زا  يرایـسب  ماما ، نآ  یملع  يدوجو و  داـعبا  یـسررب  شواـک و  تسا . هتفریم  رامـش  هب  نآرق  نارـسفم 
، تسایـس ورملق  رد  يولع ، لیلج  ماما  نآ  هویـش ي  هک  نیا  امک  دـیامنیم . نشور  ار ، یمالـسا  مولع  گـنهرف و  يریگلکـش  شرتسگ و 
، دـعب راصعا  ناحلـصم  نارکفتم و  املع و  همه ي  يارب  دـناوتیم  دوخ  راگزور  رد  دـهعتم ، ملاـع و  نادرگاـش  شرورپ  و  تیبرت ، میلعت و 
رد وا  روضح  یملع و  ياههنحص  همه ي  رد  وا  تیصخش  خیرات ، هریس و  هقف ، ریسفت ، ثیدح ، بتک  هعلاطم ي  زا  دشاب . هدنزومآ  یـسرد 

يراثآ زربم و  ینادرگاش  مـالک  ریـسفت و  يوبن ، هریـس ي  هقف ، هنیمز ي  رد  ترـضح  نآ  دروخیم . مشچ  هب  یـسایس  ثداوح  زا  يرایـسب 
هدیدرگ تبث  نآ ، زج  هریـس و  ریـسفت و  ثیدـح و  ياهباتک  رد  نانآ ، ءارآ  انایحا  تایاور و  راثآ و  مان و  هدراذـگ و  یقاب  دوخ  زا  اهبنارگ 

تهج همدـقم  باب  زا  یلو  تسا . یمالـسا  مود  نرق  یملع  تکرح  رد  قداص  ماما  ریثأت  تسا ، ام  ثحب  دروم  راتفگ ، نیا  رد  هچنآ  تسا .
ار راوگرزب  ماما  نآ  شقن  هاگنآ  مینک  ثحب  یملع ، تضهن  نیا  لصا  هرابرد ي  يرـصتخم  ادتبا  تسا  مزال  ثحب ، هنیمز ي  ندـش  نشور 

میهد . حرش  تضهن  نآ  دشر  یئافوکش و  رد 

مالسا رد  یملع  تضهن  زاغآ 

نابز و هب  نابز  ثیدح ، تروص  هب  لوا  نرق  رخاوا  ات  خـیرات ، قالخا و  ریـسفت ، مالک ، هدـیقع و  هقف ، ینعی  صاخ  ینعم  هب  یمالـسا  مولع 
، دوب هدیدرگن  نیودت  اصوصخ  ثیدح  امومع و  یمالسا  مولع  خیرات ، نآ  ات  ناثدحم ، ناخروم و  هتفگ ي  هب  و  دشیم ، لقن  هنیس  هب  هنیس 

ثیدح نیودت  هب  تسد  تفگ  میهاوخ  هک  یحرش  هب  یمالسا  یملع  زکارم  گرزب و  ياهرهـش  ناثدحم  مود ، نرق  لوا  همین ي  رد  اهنت  و 
لها ابلاغ  ربمغیپ  هباحـص ي  هکنیا  حیـضوت  تسین  تحـص  هب  نورقم  ثیدح  نیودـت  دروم  رد  قالطا ، تیلک و  نیا  اب  نخـس ، نیا  دـندز .
رهاظ هب  لوق  ود  مرکا  لوسر  زا  ثیدـح ، تباتک  هزاـجا ي  هراـبرد ي  دنتـشونیمن . دندینـشیم  مرکا  لوسر  زا  ار  هچنآ  دـندوبن و  باـتک 
لوسر هک  نیا  1 ـ دـناهدرک : عمج  نینچ  لوق  ود  نآ  نیب  ناققحم  ماجنارـس  ینالوط  ياـهثحب  زا  سپ  و  دـناهدرک ، لـقن  داـضتم  فلتخم و 
راشتنا اب  هک  وا  یگدـنز  رخاوا  رد  یلو  درکیم  عنم  ثیدـح ، نتـشون  زا  دوشن  هابتـشا  نآرق  اب  يو  ثیدـح  هکنیا  سرت  زا  زاـغآ ، رد  مرکا 

هک دادیم  هزاجا  یـصوصخ  روطب  دنتـشاد  ار  طبـض  تبث و  یگتـسیاش  هک  یناسک  هب  اهنت  هکنیا  2 ـ دومرف . هزاـجا  دوـبن ، رطخ  نیا  نآرق ،
عبانم هب  انب  یلو  میریذـپب  هباحـص  همه ي  هب  عجار  ار  نخـس  نیا  رگا  ام  درکیم . عنم  راک  نیا  زا  مومع ، روط  هب  ماما  دنـسیونب  ار  وا  نخس 

هب هک  یلع ) باتک   ) مان هب  یباتک  رد  ار  مرکا  لوسر  نانخس  یصوصخ  روط  هب  هک  مالسلاهیلع  یلع  صوصخ  رد  هیماما ، هعیـش ي  یثیدح 
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املـسم اـما  تسا ، هدوب  هباحـص  هب  عجار  رما ، نیا  لاـح ، ره  رد  مینک و  لوبق  میناوتیمن  تسا  هتـشونیم  هدیـسر ، ثرا  هب  تیب ، لـها  همئا 
، سنا نب  کلام  ِداتسا  125ه   ) يافوتم يرهُز  باهش  نب  دمحم  هلمج  زا  نیعبات  زا  یخرب  دزن  دوب و  هدش  مسر  نیعبات  نایم  ثیدح  نتـشون 

لقن رجح ، نبا  یبهذ و  لوق  زا  تسشنیم . اهباتک  زا  یهوبنا  نایم  رد  شاهناخ  رد  يو  دناهتـشون  هک  يروطب  دوب و  هدمآ  درگ  یئاههتـشون 
هب رصع ، نآ  رد  مالسا  نادنمشناد  لاس 143 ه . رد  دیوگیم : یبهذ  دناهتـسناد . مود  نرق  همین ي  رد  ار  ثیدح  نیودت  زاغآ  هک  دناهدرک 

هبورع و یبا  نبا  ماش ، رد  یعازوا  هنیدم ، رد  ءاطوملا ) هدنـسیون   ) کلام هکم ، رد  جیرُج  نبا  دندرک . زاغآ  ریـسفت  هقف و  ثیدـح ، نیودـت 
، تشون ار  يزاغملا )  ) قاحسا نبا  دندز . فیلأت  هب  تسد  هفوک ، رد  يروث  نایفـس  نمی ، رد  رمعم  هرـصب ، رد  ناشیا  ریغ  هملـس و  نب  دامح 

وبا كراـبملا و  نبا  هاـگنآ  هَعَیَهل ، نبا  ثَیل و  میـشُه و  یمک  هلـصاف ي  اـب  سپـس  درک ، فیلأـت  ار  يأر  ساـیق و  هقف و  هللاهمحر  هفینح  وبا 
عیاقو و خـیرات و  تغل و  تیبرع و  ياهباتک  تفای . ینوزف  ملع  ِبیوبت  نیودـت و  رگید  نآ ، زا  سپ  دـندرک و  فیلأـت  بهَو ، نبا  فسوی و 

هدش حیحصت  ياههوزج  يور  زا  ار  ملع  هکنیا  ای  دنتفگیم ، نخس  ظفح  زا  همئا  نایاوشیپ و  رصع  نیا  زا  شیپ  هکیلاح  رد  دش . هتشون  مایا 
حیبُص نب  عیبر  دروآ ، درگ  ار  ثیدـح  هک  یـسک  لوا  دـیوگیم : يراخب  حیحـص  حرـش  رد  رجح ، نبا  اما  دـندرکیم . تیاور  بترماـن ، و 

ار ِءاّطوملا )  ) هنیدم رد  م179 )  ) کلام ماما  دیـسر : موس  هقبط  ناگرزب  هب  تبون  هکنیا  ات  دندوب  م156 )  ) هبورع یبا  نبدیعس  و  (م160 ه )ـ
رانید نب  ۀملـس  نبداـمح  هفوک و  رد  م161 )  ) يروث نایفـس  ماش ، رد  م156 )  ) یعازوا هـکم ، رد  م150 )  ) جیرُج نب  کلملادـبع  تشون ،

. دندرک فینـصت  شیوخ  شناد  رظن و  ربارب  مادک  ره  نایاوشیپ ، زا  يرایـسب  ناشیا ، یپ  رد  دـندز و  فینـصت  هب  تسد  هرـصب ، رد  (م176 )
زاغآ زا  دوصقم  هکنیا  لوا ، مینک : هفاضا  نآ  رب  ار  هتکن  ود  دـیاب  مینک  حیحـصت  اـی  لـیمکت و  ار  رجح  نبا  یبهذ و  هتفگ ي  میهاوخب  رگا 

هدربیمن و ذغاک  يور  ملق  ثیدح  دروم  رد  یـسک  الـصا  نآ  زا  شیپ  هک  دوبن  نآ  ناگدربمان ، هلیـسو ي  هب  هرود  نیا  رد  ثیدح  نیودت 
دوب و هدشن  فیلأت  مظنم  نّودم و  باتک  تروص  هب  البق  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسا ، هدیدرگیمن  لقتنم  ذغاک  هب  هظفاح  زا  ثیدح ،

هکنیا امک  دنـشاب . هدرک  تشاددای  فحـص  رد  یبهذ »  » هتفگ ي هب  ای  اههوزج و  رد  دندینـشیم  ار  هچنآ  ناثدـحم ، هک  درادـن  تافانم  نیا 
دبع نب  رمع  لَِبق  زا  زین  مود و  هفیلخ ي  رـصع  رد  البق  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ثیدـح ، نیودـت  زا  هلحرم  نیا  نیما ، دـمحا  ياقآ  قیقحت  ربانب 
دنک عمج  ار  ربمغیپ  تنـس  هک  درک  حرطم  هباحـص  اب  ار  هلئـسم  نیا  مود  هفیلخ ي  دناهتـشون  هکنیا : حیـضوت  دریگب . ماـجنا  دوب  رارق  زیزعلا 

ار راک  نیا  نم  تشاد : راهظا  هفیلخ  دوخ  هام  کی  زا  سپ  یلو  دـندرک  تقفاوم  راـک  نیا  اـب  ناـنآ  دـندرک و  عمج  ار  نآرق  هک  روطناـمه 
هب هدراذگ  رانک  ار  تاروت  لیئارساینب  هک  دیدرگ  ثعاب  نیا  دندز و  يراک  نینچ  هب  تسد  ام  زا  شیپ  باتک  لها  اریز  منادیمن  تحلصم 

نبرکبیبا هب  هنیدـم  هب  هلمج  زا  اهرهـش  هب  داـتفا و  رکف  نیا  هب  يوـما  هفیلخ ي  زیزعلادـبع  نـب  رمع  لوا ، نرق  ناـیاپ  رد  دـنتخادرپ . تـنس 
يوما هفیلخ ي  نتفای  قیفوت  رد  دنچ  ره  دنتسرفب ، يو  يارب  دننک و  عمج  ار  ربمغیپ  ثیدح  هک  تشون  هنیدم  یـضاق  مزحنبرمعنبدمحم ،

مه رگا  لاح  ره  رد  تسا ، هتفای  ماجنا  لـمع  نیا  هک  دـیآیم  تسد  هب  يراـُخب  خـیرات  رد  یثیدـح  زا  و  دراد ، دوجو  دـیدرت  راـک ، نیا  هب 
رظن دروم  لمع  زا  ریغ  تفرگ ، ماجنا  مود  نرق  رد  هک  يراک  مییوگیم : حیـضوت ، نیا  اب  تسا . هدـنامن  ياجب  نآ  زا  يرثا  یلو  هتفای  ماجنا 
ماما دـشاب  هدـمآ  درگ  اجکی  رد  نآرق ، دـننام  تنـس  ات  دـننک  عمج  ار  ربمغیپ  ثیدـح  تنـس و  هیلک  دنتـساوخیم  اهنآ  دوب ، هفیلخ  ود  نآ 

ثیدـح خـیرات  دروم  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  هکنیا  مود ، هتکن ي  دـندرک . يروآعمج  ار  دوخ  رهـش  ثیداحا  اهنت  مادـک  ره  مود  نرق  ياملع 
بتاک عفاروبا ، هلمج  زا  مالسلاهیلع  یلع  نارای  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  يدهاوش  هیماما ، هعیش ي  ثیدح  خیرات  رد  اما  تسا ، تنـس  لها 

مالـسلاهیلع و یلع  زا  زین  و  دندوب . هدروآ  درگ  یباتک  رد  ار  ترـضح  نآ  ياهتواضق  یلع ، هللادیبع و  عفاریبا : دنزرف  ود  و  ترـضح ، نآ 
، نیعبات یتح  تسادیپ  هکنانچ  يراب  تسا . هدـش  هتـشون  ثیدـح ، نیودـت  خـیرات  زا  لبق  هک  دـناهدرک  لقن  یبوتکم  راثآ  يو  زا  دـعب  همئا 

رشن نیودت و  دش ، هتفگ  هک  یحرـش  هب  مود  نرق  رد  و  دندرکیم ، دوبان  ار  اهنآ  گرم  ماگنه  دندوبن و  دوخ  ياهتـشاددای  رـشن  هب  یـضار 
فلتخم ياهرهـش  رد  نامز  کی  رد  ابیرقت  ثیدح  نیودت  ارچ  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ثحب  لباق  هلئـسم ي  دـیدرگ . عیاش  ثیدـح  باتک 

دیاش هتفای  تافو  نارگید ، زا  رتدوز  جیرجنبا )  ) هکنیا هب  رظن  دناهتفگ  یخرب  تسا ؟ هدوب  مدقشیپ  راک  نیا  رد  یـسک  هچ  هدش و  عورش 
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هب دوخ  اب  هدرک و  خاسنتـسا  ار  وا  باتک  هللاتیب  جاجح  هتـسیزیم  هکم  رد  وا  نوچ  و  دـشاب ، هدز  ثیدـح  فیلأت  هب  تسد  نارگید  زا  لبق 
لماـع دـناهدروآ . درگ  یباـتک  رد  ار  دوخ  دزن  دوجوم  ثیداـحا  مادـک  ره  هدومن و  يوریپ  يو  زا  ناثدـحم  رگید  هدرب و  رگید  ياـهرهش 

هب لمع  هفینحوبا  ماما  همه  سأر  رد  قارع و  ياهقف  هک  تسا  نیا  دـناهدرک  رکذ  خـیرات  نآ  رد  ثیدـح  عمج  هب  مامتها  يارب  هک  يرگید 
لها اب  هلباقم  يارب  هنیدـم  هکم و  ياهقف  صوصخب  دنتـسنادیمن  اور  ار  سایق  يأر و  هب  لمع  هک  دالب  ریاس  ياملع  دـندرک ، باب  ار  سایق 

هک ار  يأر  هب  لمع  ظفح و  ار  ربمغیپ  تنـس  دوخ  صیخـشت  هب  ات  دـنتخادرپ  ثیدـح  رـشن  عمج و  هب  سایق ، هب  لـمع  زا  يریگولج  يأر و 
اما تسا  لوبق  لـباق  دوخ  ياـج  هب  مادـک  ره  اـهتلع  نیا  دوشیم  هظحـالم  هک  روطناـمه  دـننک . درط  دـمآیم  رامـش  هب  تعدـب  عون  کـی 

هقالع و دسریم  رظن  هب  هکنیا  لوا ، هتکن ي  درک : هفاضا  نآ  رب  ار  هتکن  ود  دیاب  دشابیمن و  تلع  مامت  درف و  هب  رـصحنم  تلع  مادـکچیه 
ثحب يارب  ییاج  رگا  تسین  دیدرت  ياج  رما  نیا  رد  هتشاد و  دوجو  املع  نیب  مالسا  لئاوا  زا  ثیدح ، تباتک  فینصت و  فیلأت و  هب  قشع 

: درک هراشا  ناوتیم  رما  دنچ  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا ؟ هدشن  عورـش  رتدوز  نیودت ، ارچ  هک  میوش  ایوج  ار  لمع  نیا  ریخأت  تلع  دیاب  دـشاب 
هب ادعب  دسریم  رظن  هب  هک  مود  هفیلخ  تعنامم  مود ، تسا . دیدرت  نآ  تحـص  رد  دنچ  ره  دش ، هتفگ  البق  هک  ادخ  لوسر  عنم  نامه  لوا ،
عنم ثیدـح  نیودـت  زا  دـناهداد و  هـمادا  ار  تنـس  نآ  زیزعلادـبع ، نـبرمع  زجب  هـیماینب  ياـفلخ  هدوـب و  هدـمآ  رد  تنــس  کـی  تروـص 

ياهفالتخا هرجاشم و  موس ، دناهدرکیمن . بیغرت  قیوشت و  نادب  ار  یـسک  هدادیمن و  ناشن  نآ  هب  یـشوخ  يور  لقاال ، ای  دـناهدرکیم و 
کلسم شیادیپ  هب  هک  اطعنبلصاو  يرـصب و  نسح  نایم  عازن  هئجرم ، هعیـش ، جراوخ ، دننام  فلتخم : ياههورگ  نایم  یبهذم  یـسایس و 

راتخم اب  ناشیا  نیب  و  هیماینب ، ریبُز و  نادناخ  نایم  هیواعم و  مالـسلاهیلع و  یلع  نیب  نینوخ  ياهگنج  رارمتـسا  هفاضا ، هب  دـیماجنا ، هلزتعم 
تفالخ هکنیا  ات  دوب . هتفرگ  ارف  ار  هیماینب  تموکح  نارود  مامت  ابیرقت  هک  یلع  ناوریپ  نادـناخ و  یپایپ  ياهمایق  نینچمه  هدـیبع ، یبانب 

، ثیدـح نتـشون  هب  هقالع  زاربا  يارب  هنیمز  دـیدرگ و  رارقرب  یبسن  شمارآ  تفای و  رارقتـسا  ابیرقت  یقیناود  روصنم  ناـمز  رد  ساـبعینب ،
عنام تفالخ ، لاـقتنا  اـب  تشاد و  دوجو  مه  عناـم  اـما  هدوب  دوجوم  یـضتقم  هداـمآ و  راـک  نیا  يارب  هداـم  تفگ  دـیاب  سپ  تفرگ . ناـج 

هب ار  یناـسک  قیوشت و  ار  نادنمـشناد  دوب و  تسودملع  رکفنـشور و  يدرم  حالطـصاب  روصنم )  ) دوـخ هکنیا  رب  هوـالع  دـیدرگ . فرطرب 
شدـنزرف يارب  ار  مرکا  لوسر  هریـس ي  ات  داد  ناـمرف  يزاـغم )  ) بحاـص قاحـسادمحم  هب  دناهتـشون  هک  روطناـمه  درکیم  راداو  فیلأـت 

شناد ملع و  هب  اهبرع  دوخ  زا  شیب  دـندوب  ساـبع  لآ  هب  تفـالخ  لاـقتنا  یلـصا  لـماع  هک  ناـیناریا ، ـالوصا  تشون . دـسیونب و  يدـهم ) )
تفالخ رابرد  رد  نانآ  ذوفن  نارود  رد  ملع ، لوحت  تفرـشیپ و  هب  دوخ  نیا  دنتـشاد و  باب  نیا  رد  يرتدایز  هقباس ي  دـندادیم و  تیمها 

نآ غارـس  هب  هدرـشف  همدـقم ي  نیا  رکذ  زا  سپ  کنیا  و  دـشابیم ، ام  ثحب  یلـصا  عوضوم  هب  طبترم  هک  مود ، هتکن ي  درکیم . کـمک 
نآ زا  هک  یـساسا  لـماع  کـی  زا  زج  دـنتفگ  نخـس  رد  ره  زا  یملع  تضهن  نیا  لـماوع  هراـبرد ي  ناـققحم ، ناـثحاب و  هکنیا  میوریم ،

يزادناهار و رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  صیخش  صخش  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  همئا  شقن  نآ ، و  دندرواین ، نایم  هب  يرکذ 
تسا . یملع  كرابم  تکرح  نیا  شرتسگ  ییافوکش و 

یملع تکرح  رد  تیب  لها  همئا  شقن 

زا خیرات ، یهاوگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوشیم . زاغآ  وا  صخـش  زا  یلع و  نامز  زا  یمالـسا  مولع  رـشن  رد  ربمغیپ  نادناخ  شقن  هقباس و 
. تسا اصحا  دـح  زا  نورب  هنیمز  نیا  رد  دـهاوش  دوب ، تواضق  هقف و  هب  تنـس و  باتک و  هب  هباحـص  نیرتملاع  نیعبات ، هباحـص و  هاگدـید 

دوخ دنـسم  رد  لبنح ، دـمحا  ماـما  تسا . ناوارف  نیقیرف  ياـهباتک  رد  وا  دوخ  تاـملک  ءارآ و  زین  ادـخ و  لوسر  زا  ترـضح  نآ  تاـیاور 
زا یکی  مالسلاهیلع  یلع  دنسم ، باتک  رد  تسا . هدرک  لقن  يو  زا  ثیدح  رازه  هس  هب  کیدزن  هداد و  صاصتخا  یلع  دنـسم  هب  ار  یلـصف 

نیب رد  هدنکارپ ، لاح  نیع  رد  ناوارف و  تایاور  نیا  دراد . ثیدـح  رگید  ناسک  زا  شیب  هریرهیبا  زا  سپ  ارهاظ  تسا و  ثیدـح  نیرثکم 
لماک هخسن ي  اما  درکیم ، لقتنم  نارگید  هبو  تسنادیم  ار  اهنآ  زا  یشخب  سک  ره  تشگیم و  هنیس  هب  هنیس  مالـسا  ياملع  نیثدحم و 
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تایاور دندادیم ، میلعت  دوخ  ناوریپ  هب  دندربیم و  ثرا  هب  رگیدـکی  زا  هک  دوب  ظوفحم  تیب  لها  همئا  دزن  هعیـش ) هدـیقع ي  هب  انب   ) اهنآ
دنـسم تایاور  رثکا  هک  نانآ  صاخ  قیرط  هب  تنـس ، لها  بتک  رد  لوا ، تسا . هدیـسر  ام  تسد  هب  قیرط  جـنپ  زا  اعمج  مالـسلا  هیلع  یلع 
دادعت هک  تنـس  لها  روهمج  نایوار  هلیـسو ي  هب  اما  تیب  لها  همئا  قیرط  زا  مود ، تسا . نینچ  تنـس  لها  ثیدح  عیماجم  ریاس  دـمحا و 

تیبلالها همئا  زا  ار  تایاور  نیرتشیب  هک  هیماما  هعیـش  نایوار  قیرط  زا  موس ، مینکیم . ثحب  صوصخ  نیا  رد  ادـعب  ام  تسا و  دایز  اـهنآ 
ملاع و يدرم  دیز ، مالسلاهیلع . بلاطیبا  نبیلعنبنیـسحلانبیلعنبدیز  هب  بوسنم  هیدیز ، هفیاط  نایوار  قیرط  زا  مراهچ ، دناهدرک . لقن 

اما دیـسر ، تداهـش  هب  هفوک  رد  تفاین و  قیفوت  دـنچ  ره  درک و  مایق  هیماینب  تفـالخ  هیلع  يرجه  لاس 122  رد  هک  دوب  یبالقنا  دـهاز و 
باــتک رد  تاــیاور ، نــیا  درک . مــهارف  ار  هلـــسلس  نآ  ضارقنا  هــنیمز ي  رثؤــم  روــطب  دز و  تفــالخ  نآ  رکیپ  رب  يراــک  هــبرض ي 

ریاس و  يرجـش » یلاما   » و دـیز » نب  یـسیع  نب  دـمحا  یلاما   » هب فورعم  عدـصلابأر »  » باتک و  یلعنبدیزدنـسم »  » ای یهقفلاعومجملا » »
ای  ) هیلیعامـسا هقرف ي  قیرط  زا  مجنپ ، تسا . هظحالم  لباق  اهنآ  تیمک  و  دوشیم ، هدـید  راـخزلارحبلا »  » باـتک رد  هلمج  زا  هیدـیز  بتک 

لیعامسا تماما  هب  لاس 148 ه. رد  قداص  ترضح  تافو  زا  سپ  هورگ  نیا  دمحم . نبرفعجنب  لیعامسا  هب  بوسنم  یماما ) شـش  نایعیش 
هب اجیردت  دندشن و  لئاق  رفعج  نبیسوم  ترضح  تماما  هب  يرشعانثا ، نایعیش  دننام  و  دنتـسب ، داقتعا  دوب  هتفر  ایند  زا  البق  هک  يو  دنزرف 
زا تیب  لها  تایاور  دـناهدنام . یقاب  ناشیا  زا  هیناخاقآ )  ) و هرُهب )  ) مان هب  مهم  هقرف ي  ود  کنیا  دـندرک و  ادـیپ  باعـشنا  يدـنچ  ياههقرف 

یضاق هیقف و  نیرتگرزب  هک  تسا  يرصمنامعنیضاق )  ) فیلأت مالسالامئاعد )  ) ربتعم فورعم و  باتک  هب  رصحنم  ابیرقت  هیلیعامـسا  قیرط 
هتشذگرد هرهاق  رد  لاس 363 ه  رد  يو  دشابیم ، يوتحمرپ  رایـسب و  تافیلأت  ياراد  تفریم و  رامـش  هب  یمطاف ، يافلخ  ةاعدـلایعاد  و 

زا يرایسب  هک  هدرک  لقن  دنس  نودب  الـسرم و  يو  زا  شیپ  همئا  قداص و  ترـضح  زا  باتک  نیا  رد  ار  هقف  هرودکی  نامعن ، یـضاق  تسا .
اب همئا  نآ  زا  تایاور  نیا  لـقن  رد  نامعنیـضاق )  ) دنتـسم هکنیا  رد  دـناسریم . مرکا  لوسر  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  همئا  قیرط  زا  ار  اـهنآ 

هچنآ مینکیم . رظنفرص  نآ  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  یلصفم  ثحب  هدوب ، هچ  قداص  ترـضح  نامز  زا  لاس  زا 150  شیب  هلصاف ي  دوجو 
مجح صوصخب  تسا  قداص  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  ات  رگید  همئا  تایاور  قیرط  رد  دش  هتفگ  مالـسلاهیلع  یلع  تایاور  قرط  دروم  رد 

تیانع دروم  دـیاب  هکنانچ  نونکات  هک  مهم  ياهثحب  زا  یکی  تسا . دایز  رایـسب  هیماما  تنـس و  لها  نیقیرف  قیرط  زا  ترـضح  نآ  تایاور 
رگیدـکی اب  اهنآ  تفلاخم  تقفاوم و  دودـح  هک  تسا  قیرط  جـنپ  نیا  زا  يورم  تیب  لها  تایاور  نایم  هسیاقم  انامه  هدـشن  عقاو  ناققحم 

هوالعب تسیچ ؟ نآ  تلع  دنراد  ضراعت  مه  اب  رگا  تسا و  نانیمطا  دروم  رتشیب  رتربتعم و  قیرط  مادک  هک  دوش  یسررب  ددرگ و  صخـشم 
املسم تایاور ، نیا  فالتخا  تسا . ردقچ  فلتخم  قرط  نیا  نیب  كرتشم  تایاور  دادعت  زین  و  قیرط ، کی  هب  صاخ  تایاور  دوش  هتسناد 

فالتخا دننام  بهذم ، کی  لخاد  رد  فالتخا  تسا . هعیش  قرف  ریاس  اب  هیماما  هعیش  فالتخا  زین  ینس و  هعیش و  فالتخا  لماوع  زا  یکی 
ناققحم رب  نآ ، زا  تلفغ  همه  اب  ثحب  نیا  تیمها  تسا . ضراعتم  تایاور  نیمه  زا  یـشان  املـسم  هیماـما  ياـملع  اـی  هیدـیز  ياـملع  نیب 

تسین . هدیشوپ 

ۀنسلا لها  قیرط  نع  ةرتعلا  ثیدح 

لقن هعیـش  قرف  ریاس  هیماما و  هعیـش ي  قیرط  زا  اهنت  تیب  لها  تایاور  هک  مدـش  هجوتم  نیا  زا  لبق  لاس  جـنپ  یـس و  دودـح  زا  بناـجنیا 
رکذت ۀـیادهلا ) عنقملا و   ) باتک همدـقم ي  رد  ماگنه  نامه  ار  بلطم  نیا  تسا . ناوارف  زین  تنـس  لها  جـئار  ياهباتک  رد  هکلب  هدـیدرگن 

اعمج 25 تشاد ، همادا  راـک  نیا  لاس 1400 ه.ق  ات  ادودح  مدش و  لوغـشم  تایاور  نیا  يروآدرگ  هب  اصخـش  لاس  دـنچ  زا  دـعب  مداد و 
رد ثیدـح  رازه  زا 10  شیب  هجیتـن ي  مدرک  ریـس  ار  مشـش  نرق  اـت  موـس  نرق  زا  ریـسفت  هریـس و  ثیدـح و  مهم  ربـتعم و  بتک  زا  باـتک 

هقالع راک  نیا  هب  هک  مق  هزوح ي  نیسردم  زا  نت  دنچ  هب  ار  اهنآ  مدومن و  مظنم  باوبا  بسح  رب  جارختـسا و  اهنآ  زا  فلتخم  تاعوضوم 
هچنانچ دراد و  همادا  نانآ  راک  زونه  هک  دوش . عبط  هب  مادقا  ادعب  دـننک و  هفاضا  نآ  رب  ار  رگید  ياهباتک  تایاور  هک  مداد  لیوحت  دنتـشاد 
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ثیدح و هقف و  هب  یگرزب  تمدخ  دبای  راشتنا  نآ  ناوارف  تارمث  دئاوف و  لماش  ياهمدـقم  اب  مراد و  رظن  رد  نم  هک  هنوگنآ  هب  باتک  نیا 
هک تسا  هتکن  نیا  هب  ندرب  یپ  راک  نیا  جیاتن  زا  یکی  دمآ . دهاوخ  دوجو  هب  مولع  نیا  رد  یلوحت  الامتحا  دوب و  دـهاوخ  اهریغ  خـیرات و 
دزن يدرگاش  مالـسلاهیلع و  قداص  ترـضح  اب  صوصخب  تیب و  لـها  همئا  اـب  تنـس  لـها  گرزب  ناثدـحم  اـملع و  زیمآتدوم  هطبار ي 

تسا . هتشاد  عویش  راگزور ، نآ  رد  نانآ  زا  ثیداحا  ماکحا و  ذخا  ناشیا و 

قداص ترضح  باحصا  نایوار و  دادعت 

دادـعت و  تسا ، رتشیب  ثیدـح ، لقن  مولع و  رـشن  رد  نانآ ، رگید  زا  قداص ، رقاب و  ترـضح  مهـس  مالـسلامهیلع ، تیب  لـها  همئا  ناـیم  رد 
زا سپ  تیب ، لها  همئا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  دراد . ینوزف  نارگید  ثیداـحا  رب  سوسحم ، روط  هب  ثیدـح ، بتک  رد  ناـنآ  ثیداـحا 

، قارع رد  هیماینب  راوخنوخ  مکاح  یفقث ، فسوی  نبجاجح  یئاورنامرف  نارود  رد  البرک و  هعقاو ي  زا  سپ  صوصخ  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
رتمک قانتخا  جاجح ، تکاله  اب  يرجه  لاس 95  رد  هکنیا  ات  دندرکیم ، ادیپ  ار  دوخ  مولع  رـشن  یئاناوت  رتمک  دندوب و  راشف  تحت  الماک 

، مود نرق  زاغآ  زا  ماما ، میهاربا  اریز  ساـبعینب ، توعد  راـشتنا  اـب  دوب  فداـصم  اـهلاس  نیمه  اـقافتا  دـمآ . تسد  هب  یبسن  يدازآ  دـش و 
ياـفلخ دیـسر و  رمث  هب  توعد  لاـس 132 ه  رد  ماجنارـس ، هکنیا  اـت  تشاد  همادا  توعد  نیا  ههد  دـنچ  اـت  درک و  عورـش  ار  دوخ  توعد 
ياهگنج هب  التبم  ای  مه و  اب  يریگرد  مرگرـس  سابعینب  هیماینب و  تدـم  نیا  لالخ  رد  دـندیدرگ . هیماینب  ياـفلخ  نیـشناج  ساـبعینب 

همادا لاس  داتفه  دودح  ات  دش و  زاغآ  لاس 95  زا  هک  اهلاس ، نیا  دندشیم . تیب  لها  همئا  ضرتعم  رتمک  تلع  نیدب  دندوب و  دوخ  یلخاد 
و دوب . مالسلامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تماما  نارود  زا  یشخب  قداص و  ترـضح  رقاب و  ترـضح  تماما  نارود  اب  نراقم  تشاد ،

رشن ار  شیوخ  مولع  دنتـسناوت  ات  دندرب و  ار  هرهب  تیاهن  هدمآ  تسدب  تصرف  زا  رفعجنبیـسوم ، ترـضح  يدودح  ات  زین  و  ماما ، ود  نآ 
زا دوب و  ینـالوط  ترـضح ، نآ  تماـما  نارود  1 ـ لیلد : دـنچ  هب  دوب  رتدـعاسم  همه  زا  هنیمز  قداـص ، ترـضح  صوصخ  رد  اـما  دـنداد .

يارب یماظن  یسایس و  شکمشک  تالوحت و  ندش  ینالوط  2 ـ تشاد . همادا  لاس  تدم 34  ینعی  ات 148  رد 114 ه  شردپ  تلحر  ماگنه 
. داتفا قافتا  ترـضح  نآ  نامز  رد  اقیقد  تفالخ ، لاقتنا  زا  دـعب  لبق و  ثداوح  اریز  دوب  یمنتغم  تصرف  ملع ، يارب  یلک  روطب  مه  ماما و 
، ناشماک رد  فراعم  نیا  توالح  مالسلاهیلع و  رقاب  ترضح  نابز  زا  تیب  لها  فراعم  اب  ناثدحم  بالط و  زا  يرایسب  هدع ي  یئانشآ  3 ـ

ترـضح شدـنزرف  يوس  هب  ریظنمک  هقالع ي  قشع و  اب  اذـهل  دـیدرگ و  ربمغیپ  تیب  لها  نارکیب  شناد  هب  نانآ  شطع  باـهتلا و  ثعاـب 
قداص ترضح  يرهاظ  يریگهرانک  5 ـ درکیم . دیدشت  ار  هقالع  نیا  قداص  ترضح  یملع  هزاوآ ي  ترهش و  4 ـ دندروآ . يور  قداص 

هب رطاخ ، هغدغد ي  سرت و  نودب  ملع  نابلاط  هک  دوب  يرگید  دعاسم  لماع  دوخ  ملع ، رشن  هب  افرص  وا  لاغتشا  یسایس و  ثداوح  مامت  زا 
مولع هریاد ي  شرتسگ  ملع و  ناگدـنیوج  املع و  ینوزف  شناد و  ملع و  رازاـب  ندـش  مرگ  یلک  روطب  6 ـ دنوش . بلج  وا  ضیفرپ  رـضحم 

ترضح 7 ـ دوب . رثؤم  مه  قداص  ترـضح  دروم  رد  ارهق  دـیدرگ ) نایب  البق  هکنانچ  ، ) ناـمز زا  ههرب  نیا  رد  لـیخد ، مولع  زین  یمالـسا و 
نایحنبرباج هب  بوسنم  راثآ  هلمج  زا  رایسب ، تایاور  یهاوگب  نآرق ، فراعم  مالک و  ریسفت و  هقف و  دننام  یبهذم  مولع  رب  هوالع  قداص ،

، نارگید رمع و  نب  لـضفم  تاـیاور  رد  هچ  و  اـهباتک ، نیا  رد  هچ  تشاد ، تـسد  یعیبـط  موـلع  رد  دراد ) هناگادـج  ثـحب  هـب  زاـین  هـک  )
لاثما لماوع و  نیا  درکیم . بلج  دوخ  هب  ار  یصاخ  نابلاط  ارهق  زین ، ماما  نآ  نارکیب  شناد  زا  دعب  نیا  دروخیم . مشچ  هب  نآ  ياههناشن 

، مالسا خیرات  رد  نامز  نآ  ات  دیاش  و  دوب ، هدرک  میـسرت  ناهذا  رد  قداص  ماما  يارب  یناشخرد  ینارون و  هرهچ ي  عومجملاثیحنم  نآ ،
بیـصن ناـیوار ، زا  مجح  نیا  هکنیا  اـمک  دوـب  هدـیدرگن  مهارف  يرگید  صخـش  يارب  ریگارف ، عماـج و  یملع  تیعقوـم  ترهـش و  نـینچ 

شدوخ نامز  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تیعـضو  اـب  دوخ  رـصع  رد  ار  قداـص  ترـضح  تیعقوم  ناوتیم  ظاـحل ، نیا  زا  تسا . هدـشن  يرگید 
نیا همه ي  لاح ، ره  هب  دیبرچیم . مه  یلع  شدج  رب  یتح  ماما  نآ  شناد  هزاوآ ي  راگزور ، طیارـش  هب  هجوت  اب  مه  دـیاش  درک ، هسیاقم 

ترضح شراوگرزب  ردپ  مهس  زا  یئالط ، تصرف  نیا  زا  قداص  ترضح  مهس  هک  دیدرگ  ثعاب  داد و  مه  تسد  هب  تسد  للع  بابـسا و 

مالسا ردص  یملع  تضهن  رد  ع )   ) قداص ماما  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ملع  رـشن  رب  هوالع  قداص ، ترـضح  هفوک  رد  قداص  ترـضح  سرد  هزوح ي  دشاب . رتشیب  رفعج  نبیـسوم  ترـضح  شدنزرف  رقاب و 
دجـسم رد  انلع  دومرفیم و  تماقا  دوب ، عیـشت  شرتسگ  زورب و  لحم  یلـصا و  هاگیاپ  هک  رهـش  نآ  رد  اهتدم  هتفر و  هفوک  هب  اهراب  هنیدـم 

لاح حرـش  رد  عبتت  اـب  و  تخادرپیم ، سرد  هب  دراد ، ترهـش  قداـص ) ماـما  ماـقم  : ) ترـضح نآ  مسا  هب  زورما  اـت  هک  ياهفـص  رد  هفوک 
یشاجن سابعلاوبا  موحرم  و  تسرهف )  ) باتک رد  یسوط  خیش  موحرم  دناهدوب . هفوک  لها  نانآ  رتشیب  دوشیم  مولعم  ترضح ، نآ  نایوار 

، رما نیا  هب  دـیقت  هک  دـننک  داـی  یفوک )  ) ناوـنع هب  ار  ناـیوار  لـیبق  نیا  هک  دنتـسه  دـیقم  یـشاجن » لاـجر   » هب فورعم  دوـخ  تسرهف  رد 
( هفوک  ) هک تسا ، ملـسم  لاح  ره  رد  دراد . قیقحت  هب  زاین  دـشاب و  يوار  فعـض  هب  هراـشا  رتشیب ، لاـمتحا  هب  اـی  توق  هب  هراـشا  دـناوتیم 

یشاجن میوشیم : روآدای  هنومن ، يارب  تسا . هدوب  هعیش  یملع  زکارم  ریاس  ردام  و  تیب ، لها  مولع  عیشت و  رشن  زکرم  نیرتمهم  نیتسخن و 
دزن ثیدـح و  بسک  تهج  متفر  هفوـک  هب  نم  دـیوگیم  مق  ناثدـحم  زا  یکی  یمق  يرعـشایسیع  نبدـمحمنبدمحا  هـک  دـنکیم : لـقن 

ار نیا  تفگ  داد و  نم  هب  ار  یباتک  وا  منک  ذـخا  ثیدـح  وا  زا  هک  مدـش  رـضاح  اـضر ) ترـضح  باحـصا  زا  یکی   ) ءاـشولایلعنبنسح
هدوب نآ  دوصقم  ارهاظ   ) نک تئارق  نم  يارب  نالا  نیمه  متسین  نمیا  رهد  ثداوح  رب  متفگ  نم  منک ، تئارق  وت  يارب  ادعب  ات  نک  خاسنتسا 

. دزرمایب ار  تردپ  ادخ  تفگ  منامب ) مورحم  وت  زا  ثیدح  عامتـسا  ضیف  زا  نم  دـتفا و  قافتا  يرگید  هثداح ي  ای  يریمب  وت  مسرتیم  هک 
، هفوک دجـسم  نیا  رد  نم  اریز  مدروآیم ، درگ  ار  نآ  نیا  زا  شیب  دراد  بلاط  ردقنیا  ثیدـح ، نیا  متـسنادیم  رگا  نم  ایب ، سیونب و  ورب 

دمحمنبرفعج .» ینثدح  : » دنتفگیم همه  هک  مدید  ار  ثیدح  داتسا  خیش و  دصهن 

قداص ماما  نایوار  یبیرقت  ددع 

هب یفوتم  هیماما  هعیش ي  لاجر  ثیدح و  نالقان  خیاشم و  زا  هیدیز و  ياملع  زا  هدقعنبا )  ) هب فورعم  دیعس  نبدمحمنب  دمحا  سابعلاوبا 
اما درادـن  دوجو  باتک  نیا  نونکا  دـنچ  ره  تسا . هدرب  ماـن  ار  رفن  دادـعت 4000  هتـشون و  قداص  ترـضح  نایاور  رد  یباتک  لاس 333 ه 

باحـصا دوخ ، لاجر )  ) باتک رد  یـسوط  خیـش  دـناهدرک . هدافتـسا  نآ  زا  هیلوا ، راصعا  رد  لاجر  ياـملع  رگید  یـسوط و  خیـش  املـسم 
زا هچنآ  زا  دادعت ، نیا  دنـسریم ، نت  ( 3223  ) مقر هب  اهنآ  عومجم  هبـساحم ي  اب  هک  هدرب  مان  ابفلا  فورح  بیترت  هب  ار  قداـص  ترـضح 

دوجو باتک  نآ  رد  رازه  راهچ  مقر  هدید و  ار  هدقع  نبا  باتک  یـسوط  خیـش  رگا  و  تسا . رتمک  مقر  ( 777  ) دادعت هدرک  لقن  هدقع  نبا 
صیخـشت رد  یـسوط  خیـش  ذـخأم  لاح ، ره  هب  تسا ؟ هدرکن  لقتنم  دوخ  باـتک  هب  ار  ناـنآ  همه ي  ماـن  تلع  هچ  هب  تسین  مولعم  هتـشاد 

ثیداحا و دنس  رد  عبتت  هب  دوخ  ای  هدرک و  لقن  نارگید  لوق  زا  ایآ  هک  تسین  صخـشم  ام  يارب  همئا  ریاس  قداص و  ماما  باحـصا  نایوار 
يارب قیقحت  هب  نورقم  حیحـص و  هار  کنیا  تسا . هدرک  جارختـسا  ار  مقر  نیا  هتخادرپ و  دوخ ، رب  قباس  لاـجر  بتک  زا  یخرب  سراـهف و 

یگدیـسر تنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  ار  تایاور  نتم  دنـس و  مامت  هک  تسا  نآ  مالـسلامهیلع  همئا  ریاس  ماما و  نیا  نایوار  مان  ياصحا 
( یفاک : ) لیبق زا  ثیدح  مهم  باتک  دنچ  هرابرد ي  يدرجورب ، هللاۀیآ  گرزب  داتـسا  موحرم  مییامن . طبـض  ار  ماما  ره  نایوار  مسا  مینک و 

فیلأت باتک  هلسلس  ود  لاجر ، باتک  دنچ  زا  و  يو ، ياهباتک  ریاس  قودص و  خیش  هیقفلاهرضحیالنم ) ، ) یسوط خیـش  بیذهت ) ، ) ینیلک
. تسا هدـش  پاچ  يارب  هدامآ  بناجنیا ، تراـظن  اـب  سدـقم  دهـشم  رد  يوضر  سدـق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داـینب  رد  هک  هدومرف 

لاجر باتک  دـنچ ، ره  يراب ، تسا . هدـمآ  نم  ملق  هب  یفاکلادـیناسا ) بیترت   ) باتک همدـقم  رد  دراد و  ثحب  هب  زاین  اهباتک  نآ  یئاـسانش 
هدرک افتکا  هتفای  تسد  اهنآ  رب  هک  هزادنا  نامه  هب  خیـش ، درادنربرد و  ار  همئا  ریاس  ای  قداص و  ماما  نایوار  همه ي  املـسم  یـسوط  خـیش 

دنیاهنآ و زا  مادک  ره  باحـصا  ربارب  نیدنچ  ترـضح ، نآ  باحـصا  هک  ددرگیم  صخـشم  الماک  ماقرا ، هسیاقم  هظحالم و  اب  اما  تسا ،
ره لیذ  رد  اهمان  طقف  تسین  صخشم  ماما  ره  نایوار  لسلـسم  مقر  باتک ، پاچ  رد  هنافـسأتم  دناهمئا . همه ي  نایوار  هزادنا ي  هب  ابیرقت 

يور زا  یبسن  هسیاقم ي  کی  اب  اما  مدرک ، هبـساحم  ار  قداص  ترـضح  نایوار  لک  مقر  طقف  نم  هک  هدـش  هرامـش  اـجه  فورح  زا  کـی 
ریاس مرکا و  لوسر  باحصا  هحفص و  ییاهنت 200  هب  قداص  ترضح  باحصا  دروآ : تسد  هب  ار  یبیرقت  ماقرا  ناوتیم  باتک ، تاحفص 
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تسا . رتمک  قداص  ترضح  باحصا  زا  نانآ  دادعت  املسم  هک  تسا . هتفرگارف  ار  هحفص  اعمج 197  هباحص 

قداص ترضح  نایوار  بهذم  صیخشت 

هب تبسن  مدرم ، ار  روصت  نیا  ریظن  دناهدوب ، هعیـش  يو  نادرگاش  هیلک ي  دوش  روصت  ماما ، نآ  يالاو  ماقم  زراب و  تیـصخش  هب  رظن  دیاش 
هب تبـسن  اما  دـهدیم . ناشن  ار  نآ  فالخ  یخیرات  دـهاوش  هکیلاح  رد  دـنراد ، تیب  لها  همئا  رگید  مالـسلاهیلع و  یلع  ناراـی  هباـحص و 

، یلع اب  اهنآ  هطبار ي  دـناهدوب ، تنـس  لها  فورعم  ناثدـحم  اهقف و  زا  هیقب  ترـضح ، نآ  صاـخ  هباحـص  زا  ياهدـع  زا  ریغب  یلع  ناراـی 
زا سپ  ناورهن  لها  زین  نیفص و  لمج و  باحصا  لابق  رد  نامثع ، زا  سپ  یعرش  یمـسر و  هفیلخ ي  ناونع  هب  تسوا  تفالخ  زا  تیامح 

دندیزرویم قشع  تیب  لها  یلع و  هب  نانآ  رثکا  لاح ، ره  هب  دنتسنادن و  لوبق  مه  دح  نیمه  رد  یتح  ار  وا  تفالخ  هک  میکحت )  ) يارجام
لاح حرـش  لاجر و  بتک  هب  هعجارم  اب  قداص ، ماما  نادرگاش  باحـصا و  هب  تبـسن  اما  صاـخ . ینعم  هب  هن  دـندوب  هعیـش  ماـع  ینعم  هب  و 

. دناهدوب تواضق  بصنم  ای  يوتف  ماقم  رادهدهع  هک  دناتنس  لها  فورعم  ياملع  زا  اهنآ  زا  یخرب  دوشیم و  تباث  الماک  اعدا  نیا  نانآ ،
یناسک نیرسفم و  نیخروم و  ناسیونهریـس و  زین  فورعم و  نیملکتم  زا  نت  دنچ  زین  افلخ و  هباحـص و  نادناخ  زا  يرایـسب  نانآ  نیب  رد  و 

دنوشیم . هدید  دندرک  مایق  تقو ، تموکح  هیلع  هک  وا  ناتسود  یلعلآ و  زا  هک 

قداص ماما  اب  هعبرا  همئا  طابترا 

، هدوب رتشیب  رقاب  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  قداص و  ماما  اب  وا  دنویپ  تسا و  هعبرا  همئا  ریاس  رب  مدقم  انامز  (، 150 80 ـ   ) هفینحوبا ماما  اما 
هب رظن  تسا . هدوـمرف  تلحر  رد 148  دـلوتم و  لاس 85  رد  قداص  ماما  اریز ، تسا . کیدزن  قداص  ترـضح  اـب  شتاـفو  دـلوت و  خـیرات 

ترـصاعم یئهرودمه و  هطبار ي  ار  ود  نآ  هطبار ي  قداص ، ماـما  باـتک  رد  هرهزوبا  خیـش  ياـقآ  هلمج  زا  اـملع  زا  یخرب  تهج ، نیمه 
وا اب  هدرکیم و  باطخ  قارع  هیقف  ار  وا  قداص  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یئهراپ  زا  يدرگاشو . داتـسا  هطبار ي  هن  دـنادیم 

لقن قداص  ماما  زا  هفینحوبا  هک  هدمآ  دـیناسملاعماج  رد  دـنچ  یتایاور  لاح ، نیع  رد  تسا . هدرکیم  درگاش  کی  هن  ملاع و  کی  هلماعم 
زا یکاح  هک  ربخ  دنچ  رکذ  اب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  اب  ار  هفینحوبا  هطبار ي  میهدیم  حیجرت  تایاور ، نآ  لقن  زا  شیپ  ام  دـنکیم و 

یناوج رد  هفینحوبا  امتح  رد 114 ه  رقاب  ترـضح  تلحر  هب  رظن  تسا  یهیدب  مینک . لقن  تسا  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  يو  مارتحا  تیاهن 
دزن دـیوگیم  هفینح  وبا  1 ـ ثیدـح : ود  هصـالخ ي  کـنیا  تـسا و  هتـشاد  ار  وا  يدرگاـش  تمـس  تـسا و  هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ 
عنم ام  دزن  نتـسشن  زا  قارع  لها  امـش  انامه  نیـشنن  اـجنیا  یقارع  ردارب  يا  تفگ  متـسشن . مدرک و  مالـس  هدـمآ  نیـسحلانبیلعنبدمحم 

. تشاد نایب  وا  اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هطبار ي  نسح  اما  مدرک و  لاؤس  وا  اب  اـملع  هطبار ي  مود و  هفیلخ  هراـبرد ي  وا  زا  هاـگنآ  دـیاهدش 
و  ) یـسیونب نانآ  هب  ياهمان  رگا  دنیوج . یم  يربت  نانآ  زا  یناسک  ام  دزن  هکیلاح  رد  یئوجیمن  تئارب  ود  نآ  زا  وت  تفگ  هفینحوبا  هاگنآ 

سپ يدرکن  تعاطا  نیـشنن  ام  دزن  هک  مدرک  رما  وت  هب  هکیلاح  رد  يرتکـیدزن  ناـنآ  زا  نم  هب  وت  دومرف  ینک .) عنم  راـک  نیا  زا  ار  ناـنآ 
تاعکر نهنم  ۀعکر  ةرـشع  ثالث  تناک  ص )  ) یبنلاةالـص نا  دومرف : هک  دنکیم  لقن  رقاب  ترـضح  زا  2 ـ دـننکیم ؟ متعاطا  نانآ  روطچ 

هیلع یلع  زا  شناردپ  زا  ترـضح  نآ  هلیـسو ي  هب  هچنآ  لوا  تسا : هتـسد  ود  قداص  ترـضح  زا  وا  تایاور  اما  و  رجفلا . تاعکر  رتولا و 
نع 2 ـ نیتقیلطت . قلطی  نیتـجوز و  دـبعلا  حـکنی  لاـق  هنع  هللایـضر  یلع  نع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  1 ـ دننام : دنکیم  لقن  مالـسلا 
ًادبع برض  هنع  هللایـضر  یلع  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع  3 ـ دحلا . فصن  فذق  اذا  كولملادح  لاق  هنا  یلع  نع  دـمحم  نب  رفعج 

وبا یلا  ثعب  دقل  و  تیأر ، نم  هقفا  دمحم  نب  رفعج  لاق  ۀفینحوبا  1 ـ دیامنیم : لقن  ترضح  نآ  دوخ  زا  هچنآ  مود  ًاطوس . نیعبرا  ۀیرفیف 
دربا مث  ةریحلاب  روصنملا  یلا  اهب  تثعب  ۀلئسم و  نیعبرا  تصخلف  ًادادش  لئاسم  هل  ییهف  دمحم  نب  رفعجب  اونتف  دق  سانلانا  روصنملا  رفعج 

: ًالئاق رفعج  یلا  تفتلا  مث  ینسلجاف  روصنملانم  اهدجا  مل  ۀبیه  رفعج  نم  ینلخادتف  هنیمی ، نع  دمحم  نب  رفعج  هریرس و  یلع  هتیفاوف  یلا 
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محفی ۀنـسحلا و  ۀباجالا  بیجی  هلأسا و  تلعجف  ۀـفینح  ابا  ای  کلاذـبام  هلـس  روصنملا  لاق  مث  هفرعا  معن  لاقف : هفینحوبا  اذـه  هللادـبع  ابا  ای 
نب زیزعلادبع  نب  رابجلادبع  نع  2 ـ تیأر . نم  هقفا  هنا  مکحا  کلذـلف  ءاهقفلا  فالتخاب  سانلا  ملعا  هتیأرف  ۀلئـسم  نیعبرا  نع  باجا  یتح 

لجر لاقف  همرح ، نع  هلأس  یتح  هتلیاسم  رثکأف  هلاس  هقناع و  هیلع و  مّلـسف  هفینحوبا  ِءاجف  دمحم  نب  رفعج  دنع  جحلا  یفانک  لاق  داور  یبا 
هقفا نم  اذه  ۀفینحوبا  اذه  هفرعت ؟ له  لوقت  همرح و  نع  هلأسأ  ینارت  کنم  قمحا  تیأر  ام  لاق : لجرلا  اذه  فرعت  ص )  ) هللالوسر نبا  ای 
قداص ترـضح  رمع ، طساوا  ات  یناوج  مایا  رد  یکلام ، بهذم  ياوشیپ  ( 179 0 ـ   ) ۀنیدملا لها  ماما  سنانب  کلام  مامالا  اما  هدـلب . لها 

: قیرط دنچ  هب  هدومن  تیاور  تیب  لها  همئا  زا  ثیدـح  دودح 40  ِءاطوم  باتک  رد  کلام ، تسا . هدرک  هدافتـسا  وا  رـضحم  زا  كرد و  ار 
کلام 3 ـ نیـسحلا ..... نب  یلع  نب  دمحم  نع  نمحرلادبع  یبا  نب  ۀعیبر  نع  کلام  2 ـ نیسحلا .... نب  یلع  نع  باهـش  نبا  نع  کلام  1 ـ
تیفیک هللالوسر ، نع  هللادـبع  رباج  نع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  کلام  4 ـ ع .)  ) بلاـطیبا نب  یلع  نع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع 

: تسا هتفگ  میدرک  لقن  البق  هچنانچ  هفینحوبا  تهج  نیمه  هب  و  دناهدرک . لقن  قیرط  نیمه  هب  تنس  لها  ریاس  کلام و  ار  هللا  لوسر  جح 
قداص و ترضح  زا  دوخ  يزاغم )  ) باتک رد  قاحـسا ، نب  دمحم  کلام ، رب  هوالع  مهجح .» کسانم  سانلاملع  ام  دمحم  نب  رفعج  ول ال  »
رد یکردم  دـنچ  ره  م241 )  ) لبنح دـمحا  ماما  و  ( 204 50 ـ   ) یعفاش ماما  اما  تسا . هدرک  لقن  هطـساولا  عم  ای  هطـساوالب  یتاـیاور  رقاـب 

دنسم بیترت   ) باتک رد  یلو  دنشاب ، هدرک  لقن  هطساوالب  يو  زا  یثیدح  هتفرگ و  سامت  دوخ  رـصاعم  همئا  زا  نت  کی  اب  هک  تسین  تسد 
دوشیم . هدید  یثیداحا  ادخ  لوسر  هب  دسرب  ات  يو  زا  شیپ  همئا  قداص و  ترضح  زا  هطساو  اب  دمحا ) دنسم   ) و یعفاش )

ثحب هجیتن ي 

شقن يریـسفت  یخیرات و  یمالک و  یهقف و  داعبا  همه ي  رد  تنـس  لها  ثیدح  رد  هک  هعیـش  ثیدـح  هقف و  رد  اهنت  هن  قداص  ماما  هکنآ 
مولع رد  وا  درف  هب  رصحنم  شقن  هفاضا  هب  دناهدرک . هدافتسا  وا  نارکیب  شناد  زا  هطساوالب  هطساو و  هب  ناگرزب ، زا  يرایسب  هتـشاد و  رثؤم 
هتشاد شقن  نییولع  یسایس  ياهتکرح  رد  میقتـسم  ریغ  روطب  يو  هتـشذگ ، نیا  زا  دوشیم . هدید  نایح  نبرباج  راثآ  رد  اتدمع  هک  یعیبط 

. دش هتفگ  البق  هک  دناهدوب  يو  درگاش  نانآ ، زا  نت  دنچ  و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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